Smått & Gott från ÖrnenA
Maj 2015
Hallå i stugorna!
Den långa vintern har nu fått ge vika får våren
och den stundande sommaren. All snö har nästan
tinat bort och lusten för att ta sig ut på härliga
promenader i vårsolen gör sig påmind.

Många härliga
promenader hinner
vi med.

Sedan en tid tillbaka har vi på Örnen A börjat arbeta med
BPSD-registret.
Vad betyder BPSD?
BPSD betyder Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid
Demenssjukdom och är något som drabbar upp till 90 % av alla
personer med demenssjukdom någon gång under sjukdomstiden.
BPSD kan t.ex. vara ångest, aggressivitet, oro, apati,
mat‐ och sömnstörningar eller rastlöshet. Dessa symtom minskar
välbefinnandet och därför är det viktigt att hitta ett sätt att
bemöta dessa.
Syftet med BPSD‐registret är främst att öka välbefinnandet och
livskvalitén för personen med demenssjukdom genom att minska
BPSD men också att kvalitetssäkra vården för personer med
demenssjukdom.
Vill ni veta mer om BPSD-registret finns det mer information på
avdelningarna samt på http://www.bpsd.se

InzoomaT
I den här delen av månadsbladet presenterar vi
personalen på Örnen. I början av året har vi fått
ny personal på huset och här får ni en liten
presentation av dem.
1. Vem är Du?
2. Var har du arbetat tidigare?
3. Nämn 2 positiva egenskaper om dig själv?

1. Annika

1. Sophie

1. Sofie

2. I Haparanda &

2. Personlig

2. På Blåkläder.

15 år i Luleå.

Assistent

3. Ordningsam

3. Positiv och

och lugn.

driftig.

3. Snäll och
omtänksam.

Det kommer hända mycket roligt under Maj
månad.
7/5 – Sångstund med andakt kl 14.00
8/5 – Line Ladies (Cafe Glimten)
13/5 – Bingo kl 13.30
22/5 – Bambi Elinsdotter Oscarsson (Cafe
Glimten)
29/5 – Music Lovers (Cafe Glimten)
Maj, Maj, måne. Jag kan lura dig till skåne!

Om ni vill kontakta oss som gör månadsbladet är adresserna:
Sofia.Lantto@soc.lulea.se Emma.Nystrom@soc.lulea.se

