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Information till boende och närstående – februari 2020 

 
.. och rätt vad det var så har januari månad passerat förbi. Dagarna blir längre och förhoppningsvis 

blir vädret också bättre i takt med detta. Vi står inför en ny månad som kommer innehålla en hel 

del aktiviteter där ni alla anhöriga självklart är välkomna att delta.  

 

Dags för årets första boende möte!  
 

Den 4:e februari mellan kl. 10.30-11.30 bjuds alla boende in till en trevlig fika stund 

tillsammans. Hos Vardaga´s samtliga äldreboende hålls dessa boendemöten fyra gånger per 

år, såklart även hos oss på Villa Maria. Syfte är att vi i personalen vill förhöra oss hur våra 

kära boende mår och ge dem chansen att ventilera just vad de tycker är viktigt. På plats finns 

vår lokala ledningsgrupp, dvs verksamhetschef, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, 

aktivitetsansvarig samt omvårdnadspersonal. Det vi pratar om är saker som händer här på 

Villa Maria och självklart ställer vi frågor såsom vad de tycker om maten, vilka aktiviteter de 

önskar, om det är något de saknar eller vill ha mer av m.m. Det brukar bli en trevlig stund. 

 
 

Aktuellt just nu 

 

Det som händer allra först när vi träder in i februari är att Ung Omsorg börjar komma på besök. 

Ung Omsorg består av ett gäng ungdomar i övre skolåldern som har ett brinnande intresse för vård 

och äldre. De har valts ut efter noggrann process där de varit på informationsträffar och även haft 

regelrätta intervjuer som nu har resulterat i en anställning hos Ung Omsorg. Ungdomarna kommer 

vara hos oss på helgerna och vara behjälplig vid helgens olika aktiviteter, inget omvårdnadsarbete. 

Om ni har några frågor om dessa ungdomar och syftet med att ha dem här går det bra att antingen 

kontakta mig eller våra båda ambassadörer för Ung Omsorg, Elisabeth och Emma. Elisabeth och 

Emma känner många av er sedan tidigare som vår arbetsterapeut och fysioterapeut. 

 

Vi kommer i februari få hit vår utflyktsbuss som kommer vara stående hos oss på Villa Maria. 

Den kommer kunna underlätta för oss när och om vi vill komma iväg på utflykter av olika de slag. 

Vi ställer såklart frågan till de boende vad de är intresserade men tar tacksamt emot tips ifrån er. 

När vi åker iväg på dessa utflykter är ni anhöriga såklart välkomna att följa med i mån av plats i 

bussen. 

 

 

http://www.vardaga.se/sv/
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Visst följer ni väl oss på Instagram? 

Du vet väl att du kan följa vårt boende på Instagram? Vårt konto heter 

vardagavillamaria 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. Trots allt 

försöker vi vara utomhus så mycket det går. 

Däremellan ägnar vi oss åt olika trivsamma 

aktiviteter inomhus. Vi läser, lyssnar på 

musik eller sjunger, bakar och spelar spel, 

har gymnastik både i grupp och individuellt, 

får besök från förskolan, gosar och umgås 

både med vår huskatt Maria och vår 

vårdhund Lykka och mycket mer. Den 27:e 

februari kl. 14 kommer Anders Cederqvist hit och har konsert med sång och musik.  

 

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 entrén och på våningsplanen. Jag 

bifogar även ett övergripande aktivitetschema för februari månad som inte lyfter alla aktiviteter 

men i alla fall en del. Kom gärna med förslag till aktiviteter till er kontaktperson eller till vår 

aktivitetsansvar, Elisabeth Ekström. Alla synpunkter är välkomna! 

 

 

Brukarenkäten 2020 

 

Under våren kommer Socialstyrelsens stora undersökning ut, den sk. Brukarenkäten. Denna 

enkät skickas ut en gång per år och mäter hur våra äldre mår på samtliga äldreboende runt om 

i Sverige. Vad som är ytterst viktigt är att få en så hög svarsfrekvens som möjligt så att svaren 

som ges blir representativt. Enkäten skickas ut till de som bor på ett äldreboende någonstans i 

Sverige och mäter då utfallet på just det boendet som den äldre bor på. Det är ganska många 

frågor som ställs och det är inte alltid så lätt för den enskilde att fylla i enkäten själv. Vi i 

personalen får inte vara behjälpliga i själva ifyllandet av enkäten men svarar såklart på de 

frågor som uppstår. Om någon av era anhöriga som bor hos oss önskar assistans att svara på 

frågorna får ni gärna vara behjälpliga. I de fall er anhörig som bor hos oss har sin post 

http://www.vardaga.se/sv/
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eftersänd till er hemadress så tänk på det när enkäten dimper ner i lådan, att det inte är ännu 

en reklamkatalog, utan en viktig enkät som ska fyllas i  

Telefonnummer till oss på Villa Maria 

På dessa telefonnummer når ni personalen: 

 

Avd. 2B mellan kl. 7-21  0763-112161 

Avd. 3B mellan kl. 7-21   0763-091726 

Nattpersonalen mellan kl. 21-7  0735-391605 

Gruppchef Martina Jönsson  0763-075251  

Sjuksköterska Edita Basic  0763-095480 

Fysioterapeut Emma Bylander 0763-110182 

Arbetsterapeut Elisabeth Ekström 0763-110191  

 

 
Frågor och synpunkter 

 

Vi arbetar kontinuerligt med förbättringsarbeten och där är synpunkter från de boende och 

närstående 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 använd de blanketter för synpunkter och klagomål som ni fick tillsammans 

med övrig skriftlig information vid inflytt.  

 

Dessutom finns Vardagas kundombudsman, 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 kundombudsmannen vardagar kl 9-16 på telefon 08-410  905 10 eller 

maila till kundombudsman@vardaga.se  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Daniel Rydén 

daniel.ryden@vardaga.se 

0735-048366 

Verksamhetschef på Villa Maria  
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