Tack alla närstående!

NYHETSBR EV NOVEMBER 2017

Jag vill börja november månads VD-brev med en hyllning till alla
närstående! Vi hoppas att ni känner er välkomna vid era besök
och i kontakten med oss. Du ska alltid mötas av ett leende.
Den i familjen/vänkretsen som är utsedd att ha den formella kontakten med oss
som vårdgivare blir erbjuden en månatlig avstämning med den äldres kontakt
person (om den äldre godkänner det). Du får ta del av ett nyhetsbrev regelbundet
från verksamhetschef samt blir inbjuden till möten om verksamheten två gånger
per år. Gemensamma aktiviteter är öppna också för närstående.
Vi har närstående som har möjlighet och lust att engagera sig utöver
det vanliga! Som exempel kan jag nämna Roger Jensen, som har sin
hustru på Kavat Vårds boende Birger Jarl. I hela fem års tid har han
nu drivit den mycket uppskattade herrklubben Gubbröran. Ett antal
herrar träffas en gång per vecka för diskussioner om nutid och dåtid.
Man dricker whiskey och kaffe med citronrån – det har blivit en
tradition. På vårt boende Brahem bjuder tidigare VD Catharina
Tavakolinias pappa Carl-Erik varje vecka in till kåseri kring dagens
nyheter, också det en mycket uppskattad och välbesökt aktivitetet.
Många fler exempel finns och jag riktar ett stort och varmt TACK till er alla!
Jag har full respekt för att alla inte har möjlighet att besöka sin närstående.
Jag har själv befunnit mig i den situationen, då dygnets timmar inte alltid räckte
till annat än arbete, barnens läxor etc. Då hoppas jag du känner dig trygg med
att vi tar hand om din släktning eller vän. Vi strävar efter att erbjuda meningsfulla
aktiviteter varje dag samt uppmärksamma helger och högtider. Du vet väl förresten
att vi erbjuder ledsagning till privata sammankomster eller motsvarande som en
tilläggstjänst? Tala med verksamhetschefen vid intresse.

Skål på er gubbar!

Hög nöjdhet i Socialstyrelsen undersökning

Sedan några år tillbaka genomför Socialstyrelsen en undersökning bland alla
som bor på äldreboende eller har hemtjänst. Enkäterna distribueras under våren
för att redovisas under senhösten. Kanske har du hjälpt till att fylla i den, så du
känner till frågorna. Det är mycket glädjande att den sammantagna nöjdheten
är betydligt bättre än snittet för Stockholms äldreboenden! Ingen regel utan
undantag, på vårt profilboende La Casa (för spansktalande äldre) är man något
mindre nöjd än snittet i Stockholm. Verksamheten har dock förbättrat sitt utfall
ordentligt från förra året och driver ett omfattande förbättringsarbete.
I varje verksamhets nyhetsbrev kan du förvänta dig information om utfallet av
undersökningen och reflektioner kring det. Om du önskar, finns alla resultat att
hämta på Socialstyrelsens hemsida.
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Ledardagar för Kavats chefer

På Brahem bakar vi
äppelkaka till efterrätt ...

I slutet av oktober samlades alla chefer i Kavat Vård för att lära av varandra och
andra. Den här gången höll vi till i Norrtälje för att också besöka det nyinvigda
äldreboendet Wallinska. Tema i år var Kommunikation och planer för 2018.

Elinsborg avvecklas

Kavat Vård driver endast en entreprenad och det är Elinsborgs vård- och
omsorgsboende i Tensta. Entreprenad innebär att vi lämnat ett anbud att driva
verksamheten på uppdrag av stadsdelen under en begränsad tid. Vi har gjort
detta sedan 2009 och fått förlängt maximalt antal tillfällen. Stadsdelen har
beslutat sig för att avveckla Elinsborg i samband med att avtalet löper ut den
sista oktober 2018. Fastigheten kommer att rustas upp och planeras bli Senior
lägenheter. De äldre som bor på Elinsborg och deras närstående/gode män har
fått information i särskild ordning av Stockholms stad.
Vi driver två andra verksamheter i samma område som Elinsborg; Vilobacken
och Bejtona. De som bor där påverkas inte av avvecklingen av Elinsborg.

... och på La Casa gör Maria
Victoria vackra desserter.

Praktik i verkligheten

En gång i månaden ska alla i ledningen för Kavat Vård praktisera på ett av våra
äldreboenden. Under oktober praktiserade jag på Brahem på Östermalm, vårt
boende med hotellkoncept. Jag samarbetade med två undersköterskor, hjälpte till
i de sista morgonbestyren, förberedde och deltog vid lunchen samt en gemensam aktivitet. Nu i november har jag praktiserat på La Casa. Jag fick följa en
omvårdnadskoordinator i arbetet, som innebär att följa upp att alla insatser
blir utförda, att styra om resurser vid behov, beställa förråd och liknande men
också delta i omvårdnadsarbetet. Överallt har jag mött vänliga kollegor med
hjärtat på rätta stället! Det är otroligt givande att utan filter få tala med såväl
boende som medarbetare om vad de menar fungerar bra och mindre bra.
Stort tack för att du tagit dig tid att läsa ända hit! Tveka inte att
höra av dig till mig med ris eller ros!
Bästa hälsningar, Elisabet Keussen, vd Kavat Vård
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