
 
 
 

 

 
 

  Villa Vikhem 
  

22-12-29 

Information till boende och närstående – december2022 
 

Hej, 
Jag vill säga hjärtligt välkomna till er som är nyinflyttade och till er som är 
närstående. Varje månad skriver jag ett månadsbrev till boende och 
närstående om vad som händer i verksamheten. Tänk på att höra av er om 
det finns fler i familjen som önskar få ta del av information från oss via mail. 
Det har varit härligt med firande under julhelgen och vi ser emot firandet under 
nyårshelgen. Vi har pysslat, sjungit och klätt granen.   

 
Aktiviteter  
 
Här nedan kommer information från vår aktivitetsansvarig Carina: 
Föregående månad var det aktiviteter efter önskemål från våra kunder här på 
Villa Vikhem. 
Nu är det regn och rusk, snön kom och försvann. 
Föregående månad var det aktiviteter efter önskemål från våra kunder här på 
Villa Vikhem.  
Det kommer vi att fortsätta med och jag upplever att det har varit uppskattat 
av de flesta som har varit med. Det är inte alltid lätt att få med alla, men de 
som säger att de vill ansluta till aktiviteter är mer än välkomna att deltaga. 
 
Vi har fått VR glasögon och massagestol till våra kunder den kommer att 
alternera på alla avdelningarna en månad i taget. 
Övriga aktiviteter som har varit uppe i december månad är bland annat: 

• Bingo   
• Sittgympa  
• Promenader.   
• Filmvisning. 
• Musikunderhållning. 
• Stick, Virk- och Sy café´ 
• Manikyr 
• Sittzumba 
• Musik med trubadur. 
• Trädgårdsklubben. 

http://www.vardaga.se/sv/
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• Måla med konstnär. 
• Vernissage. 
• Nobelfest. 

 
Nu går vi in i en ny månad och nytt år som är kall och ruggig. Där kommer 
vi att vi utföra nya så som gamla aktiviteter. Vi lägger upp ett 
aktivitetsprogram efter önskemål och väder och vind.  
Några av dessa är bland annat:  

• Utflykt med Vardagabussen till olika utflyktsmål.  
• Titta på film efter önskemål 
• Rörelse och motorik. 
• Utflykt till tekniska museet. 
• Tovertafel det magiska bordet. 
• VR glasögon. 
• Stick o virk cafe` 
• Musik med trubadur 
• Sittzumba. 
• Taco afton. 
• Bingo 
• Musikquizz 

 
 
 
 
Som vanligt kan ni följa allt vi gör på vårt instagramkonto 
@vardagavillavikhem. 

 

 
Ökad smittspridning av covid-19, influensa och RS-virus 
 
Spridningen av luftvägsinfektioner i samhället fortsätter att öka enligt 
Folkhälsomyndighetens övervakning. Myndigheten ser ett ökat intresse för 
att vaccinera sig mot covid-19 och påminner om att personer som är 65 år 
och äldre samt yngre personer i riskgrupp rekommenderas att vaccinera sig. 
Det är fortsatt viktigt att stanna hemma om man är sjuk. 
Som närstående har du ansvar för att ditt besök sker på ett smittsäkert sätt för 
att minska risken för att smitta förs in på boendet.  

http://www.vardaga.se/sv/
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Du som besökare får inte ha någon form av infektionssymtom eller feber när du 
kommer på besök. Stanna hemma om någon i ditt hushåll har misstänkt eller 
bekräftad covid-19. 

Det är viktigt att du som besökare följer verksamhetens rutiner. Är du osäker på 
något, fråga personalen.  

Följ de rutiner som verksamheten beslutat om  

• Håll avstånd till andra, minst 2 meter  

 

• Använd ett kirurgiskt munskydd IIR, helst under hela besöket och alltid 
i allmänna utrymmen.  

• Tvätta eller desinfektera händerna före och efter besöket samt före och 
efter användning av munskyddet  

• Undvik kontakt med övriga omsorgstagare på boendet - Vistas inte i 
gemensamma utrymmen  

• Informera verksamheten om du skulle få symtom på covid-19 dagarna 
efter ditt besök.  

Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen av covid-19 
 
 
 Frågor och synpunkter:  

Synpunkter från er boende och närstående är mycket viktiga för oss. Det hjälper 
oss i vårt förbättrings- och utvecklingsarbete på boendet. Har du synpunkter 
eller frågor, tala i första hand med er kontaktperson. Du kan också kontakta mig 
som är verksamhetschef eller använda de blanketter för synpunkter och 
klagomål som ni fick tillsammans med övrig skriftlig information vid 
inflyttning. Blanketter för synpunkter och klagomål finns också i entrén. 
Synpunkter och klagomål kan dessutom framföras till Vardagas 
kundombudsman, en neutral röst in i verksamheten, som står i direkt kontakt 
med Vardagas ledning.  

Tveka aldrig att höra av er med frågor eller synpunkter. Detta gäller förstås 
både boende och närstående. Upplever du att frågan inte tas på allvar eller att 
du på annat sätt inte når fram kan du kontakta Vardagas kundombud på tel 08-
410 905 10 eller mail kundombud@ambea.se 
 

http://www.vardaga.se/sv/
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Hoppas ni alla får en god fortsättning och Gott Nytt År! 

  
 
 
Telefonnummer till Villa Vikhem 
Har ni funderingar eller frågor, hör av er. 
 
Verksamhetschef 
Selma Sehic 0760 02 37 95 selma.sehic@vardaga.se 
Gruppchef Kristel Hägglund (Plan 1) 0760- 02 37 66  
Gruppchef Amal Chekhaidem (Plan 2) 0760- 02 37 67 
 
Arbetsterapeut SÄBO Malin Pettersson 
Tel nr 0735- 35 61 98 
 
Fysioterapeut SÄBO Aref Abbas 
Tel nr 0760 02 37 71 
 

 

Avdelning 1a, tel 1: 076-002-37 72 

Avdelning 1a, tel 2: 076-002 37 73 

Avdelning 1b, tel 1: 076-002 37 74 

Avdelning 1b, tel 2: 076-002 37 75 

Avdelning 2a, tel 1: 076-002 37 76 

Avdelning 2a, tel2: 076-002 37 77 

Avdelning 2b, tel.1: 076-002 37 78 

Avdelning 2b, tel.2: 076-002 37 79 

Nattpersonalens telefonnummer mellan 21:00-07:00: 

Plan 1  0760 02 37 84 

Plan 2  0760 02 37 85 
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Varma hälsningar, 

Selma Sehic 

Verksamhetschef  

Villa Vikhem 
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