Mat är hälsa
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”Drick för de andras hälsa, ät för din egen” lyder ett
ordspråk av okänd härkomst. Att mat är hälsa och väl
befinnande, tror jag alla håller med om. På Kavat Vård
strävar vi efter att 80% av alla våra boende ska uppleva
måltiden som en trevlig stund på dagen. Vårt mål är högt.
I Socialstyrelsens Brukarundersökning 2017, upplevde
69% av de äldre på landets äldreboenden att måltiden
var en trevlig stund på dagen. I Stockholms stad var
siffran 65%.
På våra boenden Muraren, Krögaren och Persikan når vi våra egna
högt ställda mål. På övriga boenden har vi bättre betyg än Stockholmssnittet med undantag för Brahem och La Casa. Där har vi i samråd
med boende, medarbetare och närstående valt nya samarbetspartners
för våra måltider. De flesta av våra äldreboenden har inte tillagnings
”På tisdagarna så här års är det rena rama
kök. Vi använder catering och har valt olika leverantörer enligt
semmeltåget till konditorierna.” På Vilobacken
närhetsprincipen. Persikan och Bejtona har egna kockar.
bjuds det dock på hembakade semlor.
Men hur och av vem maten tillagas är inte allt. Hur vi dukar,
presenterar maten, skapar lugn och ro vid måltiden bidrar också i
hög utsträckning till nöjdheten. Det kommer vi fortsätta arbeta med
under året. Just nu pågår en tävling i Kavat Vård, där den verksamhet
som dukar finast vinner en vacker servis att använda vid t ex födelse
dagar eller andra speciella tillfällen.
Hur Kavat Vård arbetar för att nå våra ambitioner kring måltider
kommer jag att informera om löpande.

Vi gör vad vi kan för att stimulera
våra boende att äta ordentligt. En
vacker servis skapar en lite festligare
atmosfär och gör det roligare att
både äta och servera maten.
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Från den 1 april erbjuder
Kavat Vård korttidsboende
för rehabilitering efter
sjukhusvistelse. Just nu byggs
17 fantastiskt fina lägenheter,
som kommer att stå färdig
inredda att ta emot sina gäster.
Här är driftchef Annika von
Axelsson och Catharina
Tavakolinia, ansvarig för
nya etableringar, ute och
besiktigar lokalerna.

Nytt korttidsboende snart klart
Kottbyns korttidsboende vänder sig till personer över 65 år som av olika skäl, efter
biståndsbeslut beviljats korttidsplats för att återhämta sig efter sjukhusvistelse
alternativt väntar på permanent plats på vård- och omsorgsboende. Här kommer
vi utföra funktionsbevarande och aktiverande vård under handledning av
sjukgymnast och arbetsterapeut. Verksamheten ligger i Akalla.

Elinsborgs vård- och omsorgsboende
Kavat Vård driver bara en entreprenad, Elinsborg i Tensta. Övriga äldreboenden
driver vi i egen regi, med Stockholms stad och andra kommuner i länet som
uppdragsgivare. Fastigheten som r ymmer Elinsborg ska totalrenoveras
och verksamheten är därför under avveckling. Vilobacken och Bejtona
ligger i samma kvarter, men är redan renoverade och berörs inte.

Stort tack för att du tagit dig tid att läsa ända hit!
Tveka inte att höra av dig till mig med ris, ros eller
idéer om hur vi kan bli bättre.
Bästa hälsningar,
Elisabet Keussen, vd
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