
 

 

 

 
 

  Silverhöjden 
  

2020-02-17 

Information till boende och närstående – februari 2020 

Hej! Här kommer lite information om vad som är på gång på Silverhöjden. 

 

Ni som är nyinflyttade och era närstående är hjärtligt välkomna till oss! 

 

 

Välkommen på boende- och närståendemöte torsdag 5/3 kl.15-16 i 

konferensrummet på entréplanet. Vi bjuder på fika! Där kan ni ta upp frågor 

som handlar om hela boendet och komma med förslag på aktiviteter etc. Frågor 

som specifikt rör en boende tas upp med kontaktperson eller gruppchef.  

 

 

Den 19/3 kl.18-19:30 är alla anhöriga välkomna på anhörigkväll/möte i 

samlingssalen på entréplanet. På plats finns vår lokala ledningsgrupp samt 

Ung omsorg som berättar om sin insats hos oss på söndagar.

     
 

Vi kommer att bjuda på lite mat och dryck och beskriva vårt arbete och 

svara på era frågor. Vi kommer också att gå igenom de handlingsplaner som 

vi gemensamt i olika råd och möten tagit fram utifrån resultatet i 

Socialstyrelsens brukarundersökning 2019. Vi vill rikta ett stort tack till alla 

er som hjälpt till med synpunkter och förslag till förbättring eller förändring, 

det är en stor hjälp i vårt utvecklings- och förbättringsarbete. 

 

Vi hoppas att så många som möjligt kan komma. 

Tacksam för föranmälan till mötet senast den 13/3.  

Anmälan görs till susanne.martensson2@vardaga.se eller 

katarina.asker@vardaga.se 

 

http://www.vardaga.se/sv/
mailto:susanne.martensson2@vardaga.se
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Aktuellt just nu: För min del (undertecknad) ägnas en stor del av min tid, till 

att skriva Patientsäkerhetsberättelse för 2019/Patientsäkerhetsplan 2020 även 

verksamhetsberättelse för 2019 och vår verksamhetsplan 2020 skall produceras 

och vara klart till 1/3. Verksamhetsberättelsen kommer att finnas anslagen i 

anhörigpärm i konferensrummet när den är färdig. 

 

Vi har också den stora äran på Silverhöjden snart (i april enligt plan) få 

färdigutbildad besökshund. 

Det är Maya som just nu går utbildning med matte, Katarina Asker som är 

aktivitetsansvarig hos oss. Anslag finns uppsatta på avdelningarna angående 

Maya och hennes utbildning och det finns en pärm om ni vill läsa mer i 

konferensrummet bredvid anhörigpärmen. I dagarna är de på kurs och jag håller 

alla tummar och tår för att det går bra. Det är inga enkla tester och prov som ska 

genomföras.  

 

Vi har många undersköterske-elever och sjuksköterske-studerande från olika 

skolor och lärosäten nu. Hoppas ni samtycker så att de får en möjlighet att 

utvecklas och praktisera så att de blir kompetenta och säkra i sin yrkesroll och 

eventuellt framtida medarbetare hos oss på Silverhöjden. 

 

Hyreshöjning kommer att ske from 1april. Ny hyra blir 8394 kr/mån. Anslag 

och information finns uppsatta på anslagstavlorna på samtliga avdelningar 

sedan någon vecka. Om någon har bostadsbidrag är det viktigt att anmäla denna 

hyreshöjning. Kommunen är vidtalad om höjningen av undertecknad.  

 

Socialstyrelsens brukarundersökning för 2020 kommer att börja sändas ut 

23/3. Jag ber om allas hjälp att fylla i enkäten så att vi får ett mer rättvist 

resultat att utvärdera. Vi mäts på alla olika kvalitetsmål efter denna 

brukarundersökning och då behöver vi hjälp av er att tillsammans tolka 

frågorna och fylla i så gott ni kan. Förra året hade vi endast en svarsfrekvens på 

40 % på vissa avdelningar och då blir det svårbedömt, vilka 

förbättringsåtgärder vi ska vidta.  

 

Vi önskar att alla skall köpa in en duschskrapa till sitt badrum. Det blir väldigt 

vått på golvet vid dusch och halkrisk föreligger om vi inte skrapar undan 

vattnet från badrumsgolvet, Tacksam om ni gör inköp snarast. Vi har skrivit in 

det i vårt välkomstmaterial, vilket saknats tidigare.  

 

 

 

http://www.vardaga.se/sv/
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Vi har en ny läkare vid namn Aria Thamasebi sedan början av februari. Hon 

kommer att vara på Silverhöjden torsdagar och ronda precis som tidigare. Vi 

hälsar Aria välkommen till oss och hoppas på ett fint samarbete.  

 

Följ oss på Instagram: Du vet väl att du kan följa 

vårt boende på Instagram? Vårt konto heter 

Vardagasilverhojden och där delar vi med oss av 

bilder och videos på aktiviteter, mat och annat 

spännande som händer hos oss. Bifogat hittar du en 

manual där du kan läsa hur man skapar ett konto.  

 

Aktiviteter: Vi går mot 

ljusare tider även om 

vädret fortfarande är 

ganska grått och ”blåsigt”. 

Trots allt försöker vi vara 

utomhus och ta 

promenader så mycket det 

går. Däremellan ägnar vi 

oss åt olika trivsamma 

aktiviteter inomhus. Vi 

läser, lyssnar på musik 

eller sjunger, har manikyr, 

spelar bingo, har frågesport, bakar och spelar spel. Vi har köpt in ett antal olika 

spel som finns för utlåning om ni vill ta ett parti med vänner eller närstående 

som kommer på besök eller spela med varandra eller kontaktperson. Fråga 

avdelningspersonalen om ni vill låna spel och utmana varandra.  Fia spel finns 

uppställda på entré – och våningsplan. 

 

 

Du som närstående är alltid välkommen att delta i våra aktiviteter. Det är bara 

att titta in när det passar. Veckans aktivitetsschema finns på våra anslagstavlor i 

hissen, entréplanet och på våningsplanen. Kom gärna med förslag till aktiviteter 

till er kontaktperson eller till vår aktivitetsansvariga Katarina Asker, 

katarina.asker@vardaga.se  

Alla synpunkter är välkomna! 

 

 

Frågor och synpunkter: Synpunkter från er boende och närstående är mycket 

viktiga för oss. Det hjälper oss i vårt förbättrings- och utvecklingsarbete på 

http://www.vardaga.se/sv/
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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. Ni 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 finns även att tillgå mittemot hissen på 

entréplanet. 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Susanne Mårtensson 

Verksamhetschef 

Silverhöjden 

 

Tel:076-621 9535 

susanne.martensson2@vardaga.se 

 

http://www.vardaga.se/sv/
mailto:kundombud@vardaga.se
tel:076-621

