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Information till boende och närstående – Oktober 2020 

Hej allihop!  

Här är lite information till er som bor här på Villa Maria, eller är närstående till någon av våra 

boende, kring vad som händer i oktober månad. 

 

Aktuellt just nu: Med oktober månad börjar hösten på riktigt och färgskiftningarna i naturen 

sätter igång på riktigt, en härlig månad!  

 

På Villa Maria har vi haft möte med era närstående i samlingssalen. Ett bra möte där vi fick 

lyssna till önskemål och synpunkter och jag gav information som rör verksamheten. På mötet 

informerade jag också om att den vårdcentral som nu har ansvaret för Villa Maria kommer att 

säga upp avtalet i slutet på september. Det innebär att vi kommer att skriva avtal med en ny 

vårdcentral och det kommer att bli Centrumläkarna i Helsingborg. Det finns redan i dag ett 

samarbete mellan Centrumläkarna och Jordbodalen (jag är verksamhetschef även på 

Jordbodalen). Vi är väldigt nöjda och upplever en stabil, professionell och patientsäker vård 

och omsorg från läkarna där. Ett byte förutsätter såklart att så många som möjligt av er 

boende på Villa Maria listar er på Centrumläkarna. Ni kommer att få hjälp av personal eller 

sjuksköterska med att fylla i en bytesblankett för att lista om er. Planen är samarbete med ny 

vårdcentral från och med 1 november. 

 

Det har framkommit att det blir felringningar och missförstånd med anledning av för många 

personaltelefoner på avdelningen. För att undvika detta har jag beslutat att det framöver 

endast kommer att finnas två våningstelefoner på våningen, det är:  

Våningstelefon 3: Tel: 0763-091726. Hit ringer man dagtid 7-21 om man vill ha kontakt med 

någon personal på våningen.  

Nattelefon: Tel: 0735-391605. Hit ringer man om man vill komma i kontakt med nattpersonal 

efter 21.00 och fram till 07.00.  

De tider personalen har som mest att göra kan det vara svårt för dem att svara i telefon, det är 

under morgonarbetet när alla ska stiga upp och kvällsarbetet när alla ska gå och lägga sig. Vi 

ber om förståelse för detta. Det går alltid att prata in ett meddelande eller lämna ett sms så tar 

vi kontakt så fort som möjligt.  

Våningstelefon används av personal för att ringa ut eller för närstående att ringa till 

avdelningen, endast i undantagsfall av boende. Boende ansvarar själv för att ha egen telefon. 

Om man som boende har svårt att klara att ringa kan man få hjälp av personalen att ringa från 

sin telefon. 

 

 

http://www.vardaga.se/sv/
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Corona: Den 1 oktober hävs det nationella besöksförbudet på landets äldreboenden och det 

känns roligt att få hälsa alla närstående välkomna till oss igen. Eftersom det fortfarande sker 

en smittspridning i samhället behöver vi vara försiktiga och därför är besöken förknippade 

med lite förhållningsregler som vi skickat ut till alla närstående via sms. Info kommer också 

att anslås på ytterdörren. Med dessa hoppas vi göra det tryggt och säkert för alla. 

 

Aktiviteter:  
På Villa Maria är det Susanne som är huvudansvarig för aktiviteter. Hon frågar runt bland er 

boende och samlar in önskemål på aktiviteter. För oktober månad håller planeringen på som 

bäst, men de önskemål som kommit in är bl a filmkväll, myskväll med ostbricka och 

bingospel. Vi kommer också försöka ha musikunderhållning minst en gång i månaden.  

 

Vi publicerar regelbundet bilder från Villa Maria på vårt instagramkonto och vi hoppas att ni 

vill följa oss där. Följ oss på vardagavillamaria. Ni kan alltid läsa vårt månadsbrev på vår 

hemsida: https://vardaga.se/verksamheter/villa-maria/  

 

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. Det finns också blanketter för 

synpunkter och klagomål i entrén. 

Dessutom finns Vardagas kundombudsman, en neutral röst in till verksamheten, som står i 

direkt kontakt med Vardagas ledning. Denna kan du kontakta helt anonymt med synpunkter 

eller klagomål. Du kan ringa kundombudsmannen vardagar kl 9-16 på telefon 08-410  905 10 

eller maila till kundombudsman@vardaga.se  

 

 
Stina Cederhag  

Verksamhetschef 

Jordbodalen och Villa Maria 

Tel: 0733-775064 eller 0735-048366 stina.cederhag@vardaga.se 

http://www.vardaga.se/sv/
https://vardaga.se/verksamheter/villa-maria/
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