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Tema hälso- och sjukvård
Alla medarbetare är viktiga för att våra boende ska trivas och
må bra. Chefer som skapar förutsättningar, undersköterskor
som sköter den viktiga omvårdnaden och den dagliga
trivseln samt den legitimerade personalen som
ansvarar för hälso- och sjukvården.
I det här brevet beskriver jag hur vi har valt att
organisera våra sjuksköterskor, arbetsterapeuter
samt sjukgymnaster/fysioterapeuter i ett gemensamt
HSL-team. Syftet är att bli en mer attraktiv arbets
givare och leverera en trygg och säker hälso- och
sjukvård till våra boende.

Kavat Vårds HSL-team

Hela vårt HSL-team består av ungefär 40 kompetenta sjuksköterskor, arbetsterapeuter
och sjukgymnaster/fysioterapeuter, som tillsammans ansvarar för företagets hälsooch sjukvård.
Som sjuksköterska är man stationerad på ett boende och har ett omvårdnadsansvar
där. Man ingår i ett team med sjuksköterskor på fyra-fem andra verksamheter. Inom
varje team (norr eller söder) finns det ett antal sjuksköterskor som har ett uppdrag
som så kallad koordinator. Det innebär att hen är den som i första hand för dialogen
med team-ledaren. Sjuksköterskorna arbetar dagtid samt ungefär var tredje helg.
Vi anlitar PR-vård för behov kvällar och nätter på alla våra verksamheter, utom i
Norrtälje och Rimbo där vi anlitar Upplandspoolen.
Som arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut samarbetar man i par.
Tillsammans ansvarar man för ca tre verksamheter med fasta besöksdagar, vardagar.
Alla rapporterar till en team-ledare.
Med en gemensam HSL-organisation som sorterar direkt under Kavat Vårds egen MAS
(medicinskt ansvarig sjusköterska) vill vi lyfta fram vikten av hälso- och sjukvården.
Vi tror också att förståelsen för uppdraget ökar då närmsta chef har samma profession.
Vi hoppas också kunna erbjuda avkopplande ledigheter och minskad stress vid sjukdom,
då man vet att uppdraget sköts av kollegor med kunskap om rutiner, dokumentation
etc. Dessutom ökar möjligheterna till intern rörlighet och erfarenhetsutbyte.
Det finns två sjukskötersketeam i Kavat Vård och ett team för arbetsterapeuter
och sjukgymnaster/fysioterapeuter.
Landstinget ansvarar för läkarinsatserna, som upphandlats. Av de godkända leverantörerna har Kavat Vård valt Legevisitten samt Örbydoktorn. Varje äldreboende har
en ansvarig läkare som besöker verksamheten regelbundet och som våra sjuksköterskor
kan nå dygnet runt. Den läkarvård som ges på boendet ingår i vårddygnsavgiften.

Liselotte Henretta är
chef för HSL-organisationen och Kavat Vårds
MAS (medicinskt
ansvarig sjuksköterska).

Just nu
rekryterar vi
sjuksköterskor.
Läs mer på
hemsidan.
Tipsa gärna
dina vänner!

närhet •öppenhet • värme • trygghet •delaktighet •kontinuitet •inflytande • aktiviteter •närhet • öppenhet • aktiviteter• trygghet • kontinuitet
•
delaktighet •integritet •inflytande •aktivitet •närhet•öppenhet•värme • kontinuitet •trygghet •delaktighet •integritet •inflytande •aktiviteter •närhet•
öppenhet•värme•delaktighet •kontinuitet•aktivitet •inflytande •aktivitet•närhet•öppenhet•värme •trygghet•delaktighet•integritet•värme
inflytande •aktivitet

Kavat Vård, Box 19516, 104 32 Stockholm • Besök: Birger Jarlsgatan 91, 113 56 Stockholm • Tel: 08-580 047 00 • info@kavatvard.se • www.kavatvard.se

N Y H E T SBR E V JA N UA R I 2 018

Medarbetare från Muraren
blev 2017 nominerade till Guldtanden. Pristagarna utses av
Oral Cares tandläkare och
tandhygienister och delas ut
till äldreboenden där Oral Care
är aktiva och besöker patienter
med mobila hemtandvårdsteam. Syftet med priset är att
uppmuntra positiva insatser
inom äldreomsorgen.

Munhälsovård och tandläkare

Varje år får den boende erbjudande om en munhälsobedömning. Den görs av ett
företag som Landstinget upphandlat och är avgiftsfri. Alla har rätt till så kallad
nödvändig tandvård och kan få den utförd hos tidigare anlitad tandläkare eller
av tandläkare som kommer till äldreboendet. Den äldre betalar precis som
tidigare i livet.

Fotvård

Vid svåra problem med fötterna, kan den boende få remiss till medicinsk
fotsjukvård. Särskilt utvalda utförare kommer till äldreboendet för att
utföra uppdraget. De erbjuder ofta också ”vanlig” fotvård, som den boende
betalar för precis som tidigare i livet.

Välkommen Eva Nolin!

Sedan mitten av december är Eva Nolin verksamhetschef på Krögaren och
Muraren i Rimbo. Eva har lång erfarenhet som chef i äldreomsorgen från såväl
kommunal som privat vård och omsorg. Eva hittar du säkrast ute i verksam
heten, där hon följer upp och utvecklar verksamheten tillsammans med
medarbetarna. Vi hälsar Eva varmt välkommen till Kavat Vård!

Lättare fot- och nagelvård är
uppskattade aktiviteter. Här får
en grupp damer på Birger Jarl
manikyr.

Lycka till Anne Lundmark!

Anne Lundmark, som lämnar över enheterna i Rimbo till Eva, har valt
att ta sig an Vilobacken och Bejtona. Dessa båda verksamheter ligger i
samma fastighet, men har olika profiler. Anne börjar varje dag med en
runda runt på alla våningar, där hon fångar upp hur både boende och
medarbetare mår. Vi önskar Anne lycka till!
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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