
Anteckningar förda vid möte KPR/RPR 30/9 2019. 

Plats : Kungsängens äldreboende i Kungsäter 

 

Deltagare: Ann-Margret Nilsson Halmstad, Gerd Silk Falkenberg, Boel Dahlberg 

Falkenberg, Karin Hellsten Laholm, Christer Danielson Hylte, Ann-Christine 

Gustavsson, Eva Börjesson Varberg och Gun Einarsson Varberg. 

 

Gun Einarsson ombads att föra anteckningar. 

Marianne Berggren, SPF Kungsätersbygden och medlem i KPR Varberg hälsade 

oss välkomna till Kungsäter. 

Under förmiddagsfikat hälsade enhetschef Sara Karlström-Forsman oss 

välkomna till Kungsängen och Marianne och Sara berättade om Kungsäter. 

Sara berättade om verksamheten på Kungsängen. År 2018 blev Kungsängen 

vald till Varbergs bästa äldreboende. Det finns 30 platser uppdelade på 3 

somatiska och 1 demensavdelning. Ett korttidsboende finns också och ett 

trygghetsboende finns i närområdet. Det är 37 fastanställda. 2 st. arbetar på 

den somatiska delen och 1 på demens-avdelningen på natten. När kunden ska 

flytta in görs en genomförandeplan, där kunden får tala om sin önskningar och 

som sedan följs. ”Timecare” personalplanering används vilket innebär att 

personalen själva bestämmer sitt arbetsschema, vilket gör att 

personalomsättningen är liten. 

Läkare, sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter kommer från vårdcentralen 

i Veddige. Boendet har ett samarbete med förskolan som ligger i grann-

fastigheten. De pysslar och äter ihop ibland. 

Sara visade runt oss både inne och ute och efter rundvandringen fick vi träffa 

hälsoledarna Annette och Yvonne. Kunderna får vara med och bestämma hur 

och vad de vill ha för aktiviteter. Till exempel har de hotellfrukost 1/månaden, 

musikcafé 1/vecka, allsång, bakning 1/vecka, biokvällar med snacks och dricka 

och pubafton någon gång/säsong. Något som är mycket uppskattat är ”Hänt i 

vecka” varje fredag då de pratar om vad som hänt i världen, i Varberg och på 

boendet under veckan. 



Kungsängen har bildat en Boendeförening, en förening som endast består av 

boende. Där kan dom bestämma hur de vill ha det på boendet, vad som är bra 

eller om de vill ändra på något och sedan föra fram det till personalen . 

Kungsängen är först i Sverige med Boendeförening och Sara vill ha ett 

samarbete med bl.a. KPR och Demensförbundet. Hon kommer i november att 

skicka en ansökan till Allmänna Arvsfonden om stöd till projektet. Saras tanke 

är att alla äldreboenden i Sverige ska ha en Boendeförening. 

Projektet som Sara Karlström-Forsman berättade om var så intressant att vi 

beslöt att inbjuda henne att informera om detta på vår RPR-KPR dag i vår, vilket 

hon tackade ja till att göra. 

Vid RPR:s senaste möte informerades om att RPR önskade någon form av 

samarbete/informationsutbyte med KPR i de olika kommunerna. Frågan 

ställdes hur detta skulle kunna gå till och vad KPR önskade av RPR. Vi beslöt att 

ta med oss frågan till vårt möte i november för vidare diskussion. 

Förmiddagen avslutades med en välsmakande lunch och njutningsbart 

saxofonspel av Sara. 

Tack för en trevlig och lärorik förmiddag på Kungsängens äldreboende. 

Nästa möte 25 november. 

 

Vid pennan                                                              Ordförande 

Gun Einarsson                                                         Ann-Margret Nilsson 

 

 

 

 

 


