
 
 

Månadsbrev Fristad vård och omsorgsboende 
Januari 2019 
 
 
Hej allesammans och en riktigt god fortsättning på det nya året.  
 
Jag vill börja med att tacka alla er som deltog vid senaste anhörigträffen. Ett informativt och givande 
möte och inte minst ett forum där ni som anhöriga också ges möjlighet att träffa varandra och dela 
med er av tankar och frågor. Vi hann ju med att prata om mycket, men det blev ett par inkommande 
frågor som jag lovat återkoppla till er om i samband med detta första månadsbrev. Det kommer att 
komma månadsbrev i slutet på varje månad fortsättningsvis. Dessa läggs i de boendes ”postfack” 
varje månad men vi kommer också från februari att publicera informationen på Bräcke diakonis 
hemsida.  
 
Frågor som inkom; 
 

1. Enkät brukarundersökning äldreomsorg – hur får man den?  
Svar; Socialstyrelsen inhämtar uppgifter från kommunerna för att på så vis få reda på vilka 
som bor på respektive boende. Socialstyrelsen inhämtar därefter även information från 
skatteverket och tar reda på vart varje boende är folkbokförd. Det är dit Socialstyrelsen 
skickar enkäten. Boende som flyttat in efter december året innan enkäten går ut beställer de 
enligt sina rutiner inga uppgifter på.   
 

2. Ny matleverantör från augusti 2018 – hur säkerställer vi bl.a. så maten ger tillräckligt med 
näring?  
Svar; Bräcke diakonis val av matleverantör har ett särskilt framtaget koncept när det gäller 
menymat för äldre. Vårt ansvar i verksamheten är att noggrant följa de angivna 
tillredningsinstruktioner som medföljer från leverantör och inte minst sammansättningar av 
menyer (sistnämnda betyder exempelvis att vi förutom servering av kött/fisk med 
potatis/ris/pasta kompletterar med tillbehör såsom som såser, sallad m.m.). Efterrätt 
serveras varje dag i samband med lunchen, denna gör vi antingen själva eller beställer av 
annan matleverantör. Det är särskilt utsedd personal/kostombud som arbetar fram 
veckomenyerna. Dessa kostombud har gått utbildning hos Dafgård och deltar ca 2ggr/år i 
Bräcke diakonis i utbildningsprogram gällande bl.a. mat och måltidskoncept men också 
rutiner kring livsmedelshantering. Det är Bräcke diakonis kvalitetsavdelning som kallar till 
detta.  
 I verksamheten följs månadsvis de egenkontroller som krävs för tillredning men också 
rutiner för livsmedelshygien. 2 ggr varje år sker externa kontroller/revisioner av våra 
egenkontrollprogram.      
 

3. Utevistelser som prioriterat förbättringsområde– från och med januari kommer 
promenad/utegrupper genomföras på ett mera systematiskt sätt än tidigare. Vi hade tidigare 
satt som mål att detta skall ske 3ggr/v men vi har beslutat att detta nu i alla fall till en början 
skall ske onsdagar och fredagar. Veckans övriga dagar kommer det mera handla om 
”individuella” promenader/utevistelser utifrån behov.  

 



 
 

4. Övrigt när det gäller aktivitet och utevistelse – fredagen den 11/1 börjar Maya hos oss. Maya 
är undersköterska i grunden men har också särskild kompetens när det gäller utveckling och 
arbete med aktiviteter och kommer arbeta på Fristad 1ggr/v i huvudsak på fredagar mellan 
ca kl 10-17.  
 

Övrigt 
Från januari utökar vi bemanningen på helgerna. Tidigare har vi haft en s.k. ”löpare” dagtid som 
finansierats med hjälp av stimulansmedel. Nu är stimulansmedlet slut men vi väljer att själva tillsätta 
detta och fortsätta med löpare dagtid, detta eftersom behovet finns. Utökningen på helgerna blir att 
vi även kommer ha en ”löpare” kvällstid, något som är nytt. I första hand är det ordinarie personal 
som arbetar under dessa pass.  
 
Till er närstående som har anhöriga på avd Takåsen så vill jag berätta att en av våra undersköterskor, 
Elin, är åter från sin föräldraledighet den 23/1. På Takåsen har vi också sedan tidigare en ”nygammal” 
vikarie, undersköterskan Qali som vikarierar för Yasmin. På avd Vindskupan har vi sedan december 
en ny vikarie som heter Intisar. Intisar har ett vikariat som i nuläget är tidsbestämt till sommaren 
2019. 
Sist men inte minst när det gäller vår personalstyrka så kan jag meddela att vi anställt en efterträdare 
för Natalia. Vår nya omvårdnadsansvariga sjuksköterska på Vindskupan börjar senast den 1 mars och 
jag kommer inom kort (när alla formaliteter är klara) att berätta mera.  
 
Ps. 
Följer ni oss på instagram? Adressen finns uppsatt på våra anslagstavlor. Vi försöker att med jämna 
mellanrum lägga upp lite trevliga bilder och information kring sådant som sker i verksamheten. Gå 
gärna in och ”gilla” oss om ni har möjlighet :-) Kom gärna med tips och feedback på sådant som ni 
skulle vilja se eller få information om på instagram. I så fall tar ni kontakt med vår samordnare 
Agneta Bäärnhilem på agneta.baarnhielm@brackediakoni.se Agneta är verksamhetens administratör 
på sociala medier. 
 
Allt gott till er önskar,  
All personal på Fristad  
gm Johanna  
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