
 

 

 
 

  VILLA VIKHEM 
  

Information till boende och närstående – september 2020 

Hej,  

Här kommer lite information om vad 
som händer hos oss på Villa Vikhem.  

Jag vill börja med en kort 
tillbakablick för att förklara våra 
förutsättningar och sådant som vi 
jobbar extra hårt med just nu:  

 

Som ni vet öppnade vi Villa Vikhem i augusti och i november tillkom korttiden en helt 
nybyggd fastighet. Vi har i grunden jättefina lokaler som är speciellt utformade för 
modern äldreomsorg – men vi har tyvärr drabbats av en del ”barnsjukdomar” med 
fastigheten. Det har handlat om strul med telefoner, bredband och dörrklocka, vilket 
tagit tid och energi från både oss i personalen och från er som boende och 
närstående. Det känns tråkigt och onödigt, och jag hoppas att vi nu inom kort kan 
lägga dessa tekniska problem bakom oss.  

Samtidigt har vi haft en del personalomsättning på kritiska funktioner på boendet. 
Själv kom jag in i verksamheten så sent som i mars och har sedan dess, tillsammans 
med min lednings- och personalgrupp, arbetat hårt för att implementera Vardagas 
arbetssätt, processer och strukturer. Takten i arbetet har dock dragits ned av 
coronaviruset, då vi behövt fokusera på åtgärder och rutiner som skyddar våra 
boende från smittan. Det har alltid varit vår främsta prioritering.  

En central tanke inom Vardaga är kontakten och samverkan med er närstående. 
Bland annat bjuder vi varje termin in till närståndeträffar, där vi berättar och 
gemensamt diskutera verksamheten. På grund av coronaviruset blev det planerade 
mötet i juni inte av – det är vi ledsna för.  

Jag har ändå fått till mig en del synpunkter från en del av er, och även från 
kommunen. Det är viktiga synpunkter och jag vill understryka att vi tar dem på 
största allvar. Samtidigt fortsätter vi att jobba på att få rutiner och strukturer att 
riktigt sätta sig i verksamheten. Nu har vi – efter viss försening – en ny sjukgymnast 
på plats och en ny sjuksköterska är på ingång – det är nyckelkompetenser som blir 
viktiga för verksamheten framöver och vi känner oss väldigt glada över dessa 
rekryteringar.   

Inom kort kommer vi också att bjuda in till vår första närståendeträff. Detta 
naturligtvis på ett coronasäkert sätt och därför i mindre grupper. Mer praktisk 
information kommer! Jag ser fram emot att träffas och få fortsätta dialogen om Villa 
Vikhems utveckling! Vårt gemensamma mål är naturligtvis en riktigt god och trygg 
individanpassad omsorg för alla som bor hos oss.  

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


 

 

 
 

  VILLA VIKHEM 
  

Coronauppdatering Som ni vet har vi hittills varit förskonade från corona här på Villa 
Vikhem. En andra våg i samhället är dessvärre inte uteslutet nu i höst, men jag och 
mina medarbetare känner stor trygghet i de Corona-relaterade rutiner som vi inom 
Vardaga implementerade under våren. Dessa ger oss i personalen klara besked och 
instruktioner kring hur vi ska agera för att minimera smittspridning och hantera olika 
situationer. Vi är helt enkelt förberedda, vet vad vi ska göra och vi har god tillgång till 
skyddsutrustning. Har du frågor, tveka inte att höra av dig till sjuksköterska, 
gruppchef eller mig som är verksamhetschef. 
 

Om närståendebesök Det nationella besöksförbudet på landets alla äldreboenden 
kvarstår till åtminstone den 30 september. Vad som gäller därefter får vi återkomma 
till när myndigheterna har kommit med nya besked. 
 

Till den säkra mötesplatsen i vår trädgård är ni alltid välkomna! Denna har fungerat 
bra under sommaren och bjudit på många kära återseenden! Här träffas ni – boende 
och närstående – med en plexiglasskiva och två meter mellan er, på en tid som ni 
bokat i förväg. Som ni sedan tidigare vet har bokningen gjorts direkt till avdelning 1 
på telefon 0760-02 37 72 och för de av er som önskar fortsätta med att boka via 
telefon så går det bra, men från den 9 september kommer vi att prova ett 
bokningssystem via vår hemsida. Du bokar tid för möte genom att gå in på vår 
webbplats vardaga.se/verksamhet/villavikhem där du hittar en bokningslänk OBS! 
Vid bokningen använd Google Chrom. Vi ber Er att boka bara en tid åt gången och 
per vecka så att vi delar de tider som finns på ett rättvist sätt. 
Varmt välkomna att fortsätta träffas!  
 

Socialstyrelsen generella rekommendation är alltså fortfarande att möten ska ske 
utomhus. Undantag kan dock ske i vissa fall och i samråd med verksamhetschef och 
behandlande läkare. Hör av er till mig vid att ni har några funderingar. 
 

Aktiviteter och vardagsliv Sommarens aktiviteter är fortfarande i full gång. Vi har 
skördar tomater i våra odlingar och njuter gärna av något svalkande i trädgården 
eller på våra balkongen i skuggan. Parallellt erbjuder vi inomhusaktiviteter såsom 
bakning, högläsning, bingo, rörelsegymnastik, musik-/sångstunder, sällskapsspel, 
filmvisning m.m.  
Vår aktivitetsmeny berättar varje vecka vilka aktiviteter som vi bjuder in till under 
veckan. Som en försiktighetsåtgärd samlas vi inte i större grupper och vi är noga med 
att det finns större mellanrum emellan oss.  

Vi har också fått tänka nytt för att någorlunda kompensera för att externa besök i 
dagsläget inte är möjliga. Underhållning, besök av Ung Omsorg och rörelsegymnastik 
har vi haft i vår trädgård och oftast har vi haft tur med vädret som bjudit oss på både 
sol och värme.  

  
 

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


 

 

 
 

  VILLA VIKHEM 
  Mat och måltider 

Vi kommer att ha vår traditionsenliga kräftfest och samtidigt firar vi Villa Vikhems 1 
års jubileum (19/8) nu på fredag den 4 september, en tillställning som våra boende 
verkligen ser framemot. Självklart passar vi också på att njuta av säsongens 
grönsaker, färska kryddor och frukter. Vi försöker flera gånger i veckan att baka 
något gott till eftermiddagsfikan. 

 

Frågor och synpunkter 
Synpunkter från er boende och närstående är mycket viktiga för oss. Det hjälper oss i 
vårt förbättrings- och utvecklingsarbete på boendet. Fråga oss gärna om du undrar 
över något och du är alltid välkommen att framföra dina synpunkter. Tala i första 
hand med er kontaktperson. Du kan också kontakta mig som är verksamhetschef 
eller använda den blanketten för synpunkter och klagomål som ni fick tillsammans 
med övrig skriftlig information vid inflyt och som även finns på blanketthyllan vid 
entrén. 
 

Dessutom finns Vardagas kundombud, en neutral röst in till verksamheten som står i 
direkt kontakt med Vardagas ledning. Henne kan du även kontakta helt anonymt 
med synpunkter eller klagomål. Du kan ringa kundombudet vardagar kl. 9-16 på 
telefon 08-410  905 10 eller maila till kundombud@vardaga.se. 
 

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

Ni är närsomhelst, välkomna att höra av er mig/oss eller boka ett möte med mig vid 
att ni har några funderingar kring något!  
 
 

Med vänlig hälsning   
 
 

Lisa Goncalves  
Verksamhetschef med personal  
Mobil nr. 0766-21 74 32 
E-post lisa.goncalves@vardaga.se 
Hemsidan www.vardaga.se 
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