
 

 

 
 

  Villa Vikhem 
  

Information till boende och närstående – juni 2020 

Hej,  

Jag vill återigen tacka för allt 
ert stöd och era värmande 
ord i dessa tider. Det betyder 
mycket för mig och mina 
medarbetare.   

Coronastatus Vi är fortsatt 
förskonade från covid-19 här 
på Villa Vikhem 
Medarbetarna, jag själv och 
stödfunktionerna inom 
Vardaga jobbar intensivt för 
att det ska förbi på det sättet. 

Vår senaste åtgärd är att alla medarbetare sedan 18 maj bär visir under 
arbetspasset här på Villa Vikhem. Detta är en extra åtgärd för att skydda våra 
kunder från att bli smittande och trygga våra medarbetare.  

Samtidigt fortsätter vi naturligtvis att vara mycket uppmärksamma på symptom 
som kan tyda på covid-19, både bland boende och medarbetare. Vi håller hårt i 
goda hygien- och städrutiner och upprätthåller besöksförbudet.  

Skulle någon boende drabbas av covid-19 kommer vi att informera alla boende och 
närstående om att smittan finns i verksamheten, så fort det bara är praktiskt 
möjligt. Så länge ni inte får ett sådant besked kan ni utgå från att vi är smittfria här 
på Villa Vikhem.   

 

Aktiviteter och vardagsliv Nu är naturen som vackrast och vi njuter av promenader 
och att bara vara i vår fina trädgård och balkonger, där vi är i full färd med 
säsongens odlingar. Vädret kan fortfarande vara kyligt men med en extra jacka eller 
filt om benen är det ändå härligt att vara utomhus. Den 6 juni firar vi Sveriges 
nationaldag och den 19 juni är det dags för årets Midsommarfirande. 

Inomhus fortsätter vi med aktiviteter som sittgymnastik, bingo, sällskapsspel, 
filmvisning, högläsning, musikstund, tipsrunda osv. Som en försiktighetsåtgärd 
samlas vi inte i större grupper och med boende från andra avdelningar. 

Vi har också fått tänka nytt för att någorlunda kompensera för att externa besök i 
dagsläget inte är möjliga. Ung omsorg besöker oss utomhus, vi har haft några 
musikunderhållningar i vår trädgård, vi har planterat tomater, örter, blommor, 
gurkor m.m. Det är aktiviteter som varit mycket uppskattade bland våra boende! 

 
 

http://www.vardaga.se/sv/


 

 

 
 

  Villa Vikhem 
  

Att hålla kontakten Besöksförbudet har gällt ett par månader nu och vi påminns 
dagligen om hur påfrestande det är att inte få träffa nära och kära. Vardaga jobbar 
intensivt för att inom kort kunna erbjuda säkra möten utomhus. Det fungerar så att 
boende och närstående träffas med en plexiglasskiva och minst två meter emellan 
sig på vår gård/uteplats/innergård, på en tid som man bokat i förväg. Så fort vi vet 
mer om denna möjlighet hör vi av oss! 
 

Så länge får vi hålla till godo med telefon eller digitala kanaler som Facetime. Säg 
till om ni behöver vårt stöd! Och missa inte att följa oss på Instagram – vårt boende 
heter @Vardagavillavikhem. Här lägger vi upp ögonblicksbilder från allt som 
vardagen har att erbjuda i vardagen. 
 

Mat & måltider Nu följer vi våra vår- och sommarmenyer, med många av säsongens 
härliga godsaker som färskpotatis och fräscha grönsaker. Du vet väl att på de flesta 
av Vardagas boenden lagar vi det mesta av maten själva, så mycket från grunden 
som det är möjligt? Vi vet att de boende uppskattar detta och tycker att det blir 
godare. Skulle det serveras en maträtt någon dag som du inte tycker om, säg till, så 
ordnar vi med ett alternativ. Ofta bakar vi själva till fikat, det doftar gott och 
smakar så mycket bättre med hembakat. Den 26 juni firar vi chokladpuddingens 
dag  
 

Socialstyrelsens brukarundersökning Ett stort tack till alla som besvarat 
Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” 
2020. Svaren är till stor hjälp för oss i vårt utvecklingsarbete för att kunna ge en 
ännu bättre omsorg. Resultatet presenteras i slutet av oktober på Socialstyrelsens 
hemsida och vi kommer då också att berätta om vårt resultat här på boendet. 
 

Avslutningsvis vill jag tacka för gott samarbete i dessa extraordinära tider. Jag vill 
också ge en stor eloge till mina fantastiska medarbetare som dagligen gör otroliga 
insatser här på boendet!  
 

Välkomna att följa oss på Instagram 
Här lägger vi upp ögonblicksbilder från allt som vardagen har att erbjuda i vår 
verksamhet. Vårt användarnamn är ”vardagavillavikhem”. 
 

Medarbetare/bemanning 
Vi välkomnar våra nya service assistenter Ghada och Safaa som började den 25 
maj, de kommer att vara hos oss i ett år. Välkommen även till våra nya 
sjuksköterskor Liora och Pauline samt undersköterskor Elena och Victor. Stort tack 
och Lycka till önskar vi Marie som nu går vidare och slutar hos oss den 12 juni. 
 

Ni är närsomhelst, välkomna att höra av er om ni funderar på något!  

 
Med vänlig hälsning 
Lisa Goncalves verksamhetschef, 0766-21 74 32, lisa.goncalves@vardaga.se 

http://www.vardaga.se/sv/
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