
 

 

             

 

  VILLA VIKHEM 
  

Information till boende och närstående – april 2020 

Hej!  
 

Här är lite information för er som bor hos 
oss eller är närstående till någon av våra 
boende på Villa Vikhem om vad som händer 
hos oss nu i april.  
Ni som är nyinflyttade och era närstående är  

Hjärtligt Välkomna till oss! 
 
På kort tid har coronaviruset förändrat 
vardagen för oss alla.  
Än så länge är vi tack och lov förskonade från 
smittan här på Villa Vikhem.  
 
Mina medarbetare gör fantastiska insatser 
och jag kan försäkra er om att vi alla gör vårt 
yttersta för att förhindra smittspridning och 
skydda våra äldre.   

 
Vi är extra uppmärksamma på våra boendes symptom såsom hosta, feber, 
andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk och illamående.  
Vi mäter också vitalparametrar, främst kroppstemperatur, mer frekvent än vanligt. 
Vid misstanke om smitta av Covid-19 tar vi omedelbart kontakt med vår 
läkarorganisation, där ansvarig läkare avgör om provtagning ska ske.  
 
Vi fortsätter att lägga största vikt vid goda hygienrutiner. I korthet handlar det om 
att hålla handhygien och att använda handdesinfektion, handskar och 
engångsplastförkläden med mera på ett korrekt sett. Allt för att minska 
smittspridning.  
 

Som ni vet råder det besöksförbud på vårt boende sedan den 11 mars.  
Naturligtvis stannar våra medarbetare hemma när de är sjuka. 
 

Om vi får utbrott En del av er har frågat mig vad som händer om vi trots allt får fall 
av Covid-19 här hos oss. I korthet kan jag berätta att det är ansvarig läkare som då 
avgör om vården ska ske här på Villa Vikhem eller på sjukhus. Ska vården ske hos 
oss får den smittade enbart vistas i sin egen lägenhet och våra medarbetare 
fördelas i möjligaste mån så att de inte går mellan avdelningar.  
Allt för att förhindra smittspridning i verksamheten. 
  

http://www.vardaga.se/sv/
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Ni kan känna er trygga med att vi informerar er alla om situationen skulle förändras 
så snart det bara är möjligt och därefter fortlöpande återkommer med 
statusuppdateringar.  
 

Aktiviteter Trots allt fortsätter vardagen här på Villa Vikhem. Vi fortsätter att göra 
sådant som vi mår bra av – äta gott, umgås, vara utomhus och göra roliga 
aktiviteter. Nu hoppas vi att våren snart kommer så att vi kan börja påta i 
trädgården och odlingarna på våra balkonger. Aprilvädret kan vara lurigt så vi är 
också beredda med många sköna inomhusaktiviteter, såsom bakning, fika, musik, 
högläsning, bingo, filmvisning, sällskapsspel osv. 
 

Mat & måltider Påsken firar vi med efterlängtad påsk mat såsom ägg, sill, lax, söta 
godsaker och desserter. Torsdagen den 4 april firar vi morotensdag med 
morotskaka till fikastunden.  
 

Medarbetare/bemanning Vi är i full gång med att intervjua, delegera och 
introducera timanställda för sommarperioden. 
 

Att hålla kontakten Nu råder besöksförbud och vi hjälper gärna till att hålla 
kontakten per telefon eller via exempelvis Facetime eller andra digitala kanaler.  
Säg till om ni behöver vårt stöd!  
 

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

En liten påminnelse! – Nu är Socialstyrelsens årliga brukarundersökning ”Vad tycker 
de äldre om äldreomsorgen?” i full gång. Alla över 65 år i Sverige som har 
hemtjänst eller bor på äldreboende får en enkät hemskickad att fylla i.  
Det är viktigt för oss att så många som möjligt svarar på undersökningen, eftersom 
vi använder resultatet i vårt förbättringsarbete för att kunna ge en ännu bättre 
omsorg. Glöm inte att fylla i enkäten. Vi är tacksamma för alla synpunkter, positiva 
såväl som negativa. Resultatet presenteras i slutet av oktober på Socialstyrelsens 
hemsida och vi kommer då också att berätta om vårt resultat här på boendet. 
 

Avslutningsvis vill jag Tacka för ett gott samarbete i dessa extraordinära tider. 
Ni är närsomhelst, välkomna att höra av er om ni har några funderingar. 
 

Vi önskar er alla en riktigt Glad Påsk 
 

Lisa Goncalves 
Verksamhetschef Villa Vikhem med personal 
Mobil nr 0766-21 74 32, e-post lisa.goncalves@vardaga.se 
 

Hemsidan www.vardaga.se 
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