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Passal Modellen
– det salutogena synsättet
Uppföljning
Inledning
Passalbladen under 2016 har handlat om det salutogena
synsättet och teorin KASAM – Känsla av sammanhang. Vi
har beskrivit de tillhörande begreppen meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet och hur vi vill stärka dessa inom
Passal.
Uppföljning mål 2016
Passals mål för 2016 är som vi tidigare nämnt,
att implementera det salutogena synsättet i hela
organisationen. Det vill säga att alla i organisationen inom
2016 ska veta vad detta innebär och hur vi kan använda
detta synsätt genom att tänka och se på saker ur ett
salutogent perspektiv.
Under våren har kontorspersonalen på Passal arbetat med
att förstå vad det innebär och hur de i sin tur kan lära ut
detta vidare. Arbetet kommer att fortlöpa även under och
efter sommaren. För en del koordinatorer är detta ett helt
nytt begrepp medan andra har kunskap sedan tidigare,
detta resulterar i att några kund- och assistentgrupper
redan påbörjat arbetet medan andra är i startgropen.
Sammanfattning
För att ge ytterligare en glimt om vad detta synsätt och
denna ledarskapsstil innebär så skickar Passal med en
artikel i denna månads Passalblad, en artikel som kan
öka kunskapen innan vi mer konkret går vidare med detta
arbete. Den beskriver på ett enkelt sätt helheten med
det vi vill lyfta fram. Artikeln är skriven av Stefan Hult leg.
sjuksköterska och enhetschef på utredningsenheten,
verksamhetsområde barn- och ungdomspsykiatri,
Universitetssjukhuset i Lund.
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Så fungerar Passals telefoni
en tid sedan utökat med en extern tjänst, Uno
svarsservice. UNO svarsservice är en telefonpassningstjänst som
automatiskt kopplas in när samtal inte kan tas emot av Passals
egen växel. Till UNO svarsservice kopplas alla telefonsamtal
som inkommer utanför ordinarie arbetstid. Ordinarie arbetstid
avser vardagar 08:00-16:30. Även samtal som inkommer under
lunchtid 12:00-13:00 samt när det är upptaget på Passal egen
växel, kopplas till telefonpassningen. Lämna gärna ert namn,
telefonnummer samt uppge vem ni söker till den som svarar på
UNO svarsservice så återkommer vi till er så fort vi kan.

passal har för

OBS! Gäller det sjukanmälan, VAB eller akuta ärenden så hänvisar
vi er som tidigare till sjuk- och akutnumret 010-707 78 20, oavsett
tid på dygnet.

Visste du att
sida på nätet som heter Welltrips. Welltrips
är en sida som har filtrerat fram tillgängliga hotell världen
över för att det ska bli enklare att boka hotell, oavsett behov. Besök gärna deras hemsida om du går i resetankar,
http://welltrips.com/

det finns en

Grattis alla kunder och
assistenter som fyller
jämnt i juni!
Helén i Hisings-Kärra fyller 40 år den 1 juni
Isabelle i Västra Frölunda fyller 20 år den 2 juni
Elisabeth i Trollhättan fyller 70 år den 6 juni
Alexander i Göteborg fyller 30 år den 6 juni
Cecilia i Göteborg fyller 40 år den 22 juni
Moni i Karlstad fyller 30 år den 26 juni

Aktiviteter och utbildningar
som deltog i årets upplaga av Vårruset och även ni
som hejade fram alla tävlande. Det var en härlig kväll! Nu ser vi
fram emot kommande sommarkalas där vi får fylla på med energi
samt fira in sommaren tillsammans.

tack alla ni

Med önskan om en fin junimånad
och en Glad Midsommar!

Har du tips och idéer till Passalbladet, maila gärna
hannele.nevala@passal.se / tina.bergstrom@passal.se

Facebook - Ni följer väl Passal på
facebook? Där lägger vi kontinuerligt
upp inlägg och information.
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