
 

 

    Saltsjöbadens sjukhus 
  

           
 

Februari 2020 
 

Hej, 

 
Till våra nya boende och närstående vill vi hälsa varmt välkomna till oss! 
 
Nu när den långa korridoren på vån 1 äntligen är färdigrenoverad så fick vi hjälp av några boende att välja  
vilken konst som skulle hängas på väggarna. När detta var gjort inkom önskemål om ett vernissage och  
detta anordnades i förra veckan. Det blev en riktigt fin stund med diskussion kring tavlorna och om en del  
kända konstnärer av vilka en del varit patienter på sjukhset och som skänkt – eller i vissa fall – betalat notan  
med konst. 
 
Vill redan nu flagga för att årets brukarundersökning från Socialstyrelsen skickas ut i mars och vi hoppas att  
så många som möjligt har möjlighet att svara. En hög svarsfrekvens betyder mycket för oss då det ger ett väl  
underbyggt underlag för vad som fungerar bra i verksamheten och vad vi behöver lägga extra fokus på att  
göra bättre. 
 

Om det finns frågor eller funderingar kom gärna förbi eller kontakta mig och boka ett möte på tel. 0733-

775 692 eller linda.wetterberg@vardaga.se  

 

/Mvh Linda Wetterberg, verksamhetschef  

 
 

Aktiviteter 

I januari kom vi  igång med vår sittgympa, bingo, måla, teckna, skapa, frågesporter, korsord och våra 

utevistelser. Vi fortsätta att ha utevistelserna på vår terrass på vån 5 där vi har utsikt över 

baggensfjärden eller går i parken om man önskar sig en promenad. Tisdag den 21 januari hade vi 

andakt i matsal/salong  och  den 27 januari kom Mats Hedén till oss och höll i allsången. Vi har visat 

filmer som ”Tårtgeneralen” med Michael Persbrandt i huvudrollen och ”The King´s Speech” med Colin 

Firth i huvudrollen. 

 

Nu i februari fortsätter vi med våra dagliga aktiviteter och så kommer Tommy Löbel hit med vänner och 

spelar jazz för oss i matsalen den 11/2. Vi kommer även få besök av Ulf Swenzén som kommer och 

berättar om Raul Wallenberg för oss den 20/2 på vån 1. 
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Saltsjöbadens sjukhus 

Kommande  

I övrigt kommer aktiviteterna hållas som tidigare med utevistelser, måla, gympa, bingo, bowling, 

frågesport,korsord, bio och våra sångstunder. 

 

Våra volontärer Gunilla, Gun-britt och Guje besöker vån 2 och 3. Vi har även fått lära känna Majlis som 

även hon kommer som volontär till oss, hon besöker vån1 och kommer ha högläsning.  

Ung Omsorg besöker oss varje söndag och ordnar aktiviterer på de olika enheterna. 

 

Du som närstående är alltid välkommen att delta i våra aktiviteter, såväl inne som ute. Det är bara att 

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

våningsplanen. Som närstående har ni även möjlighet att få veckans schema utskickat till er via e-post. 

Om ni önskar detta så kontakta aktivitetsansvarig mig på christina.moberg@vardaga.se. 

Vi tar tacksamt emot fler tips och önskemål på både aktiviteter och underhållare. Har ni något ni vill dela 

eller fråga så vänd er till er kontaktperson på avdelningen eller till mig. Alla tips och synpunkter är 

välkomna! 

 

Vardaga Saltsjöbaden på Instagram: Skulle ni vilja se fler bilder från verksamheten så kan ni följa oss 

på Instagram via @vardagasaltsjobaden.  

 

Med det önskar jag er en god forsättning på den nya året! 

Vänlig hälsning  

Christina Moberg, Aktivitetsansvarig 

   
 
Personal 
Vår sjuksköterska Helen Dellgren är tjänstledig 6 veckor framåt och hos oss har vi under denna tid 

istället legitimerade sjuksköterskan Inga Berichvili som har omvårdnadsansvar för vån 4 och 2 B under 

Helens tjänstledighet. Vi är mycket glada över att ha kunnat erbjuda tillsvidaretjänst till undersköterska 

Ikram (vån 2B) och Senayt (Havssidan). Vår nya fastighetsskötare Patryk Gorski är nu på plats och är 

också han mycket välkommen till verksamheten. 

 

Volontär i Vardaga Väntjänst/Saltsjöbaden 

Att vara volontär hos Vardaga och hos oss på Saltsjöbadens sjukhus innebär att du blir medlem i ett 

team av volontärer. Vi vill att du ska känna dig trygg i din roll och att du har verktygen att bemöta den 

boende. Därför erbjuder vi våra volontärer följande: 

 Utbildning i Vardagas vision och hur vi praktiskt arbetar för att förverkliga den, genom vårt koncept  

Den Goda Dagen 

 Utbildning, genom Vardaga Demensakademi, inom demenssjukdomar och hur du bäst bemöter  

en person med demenssjukdom 

 Volontärsamordnare som du kan höra av dig till vid funderingar eller stöd 

 Regelbundna sammankomster ett par gånger per år för att för att tillsammans utveckla volontärernas  

insatser inom Vardaga Väntjänst hos oss. 

 

Vardaga Väntjänst i praktiken 

Som en medlem i Vardaga väntjänst kan dina insatser i praktiken se ut som något av följande: 

 Att i en mindre grupp på en avdelning stå för högläsning av bok/tidning, sjunga, fika eller samtala 

 Att hälsa på hos någon/några av våra boende som inte har någon närstående eller har närstående som inte 

har möjlighet att komma på besök   

 Att gå ut och promenera, enskilt eller i en mindre grupp 

 Att vara ledsagare, ex vid sjukhusbesök eller liknande 
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Saltsjöbadens sjukhus 

Låter det här som något för dig eller vill du veta mer? Kontakta då vår 

aktivitetsansvarige/volontärsamordnare Lotta Lindgren charlotta.lindgren@vardaga.se eller på tel 070-

389 93 37. 

  
 

Trådlöst wifi för boende och besökare:  

Trådlöst wifi är installerat i samtliga gemensamma utrymmen på de olika våningarna. Om man som 

boende eller anhörig/besökare vill ha åtkomst ansluter man sig till det genom att välja nätverket ”Ambea 

Public”.  

Lösenord till Ambea Public är: 4mb34Pu2l1c#  

(Obs! - nionde tecknet i lösenordet är ett litet Ludvig) 

   
   

Vid synpunkter  

Vid synpunkter på vår verksamhet så kontakta gärna er kontaktman, ansvarig Gruppchef eller 

verksamhetschef. Ibland kan det dock kännas bättre att tala med någon som är fristående från 

verksamheten. Då finns Vardagas kundombudsman. Till kundombudsmannen kan du lämna synpunkter, 

klagomål eller fråga om sådant som är viktigt för just dig.   

Kundombudsmannens uppgift är att lyssna och se till att du får svar på det som du önskar från 

ansvariga. Vi vill ju alltid bli bättre och dina frågor och synpunkter är viktiga för att vi hela tiden ska 

utvecklas.  

Kundombudsmannen är oberoende från våra verksamheter och arbetar för ditt bästa. Hon står i direkt 

kontakt med företagsledningen och ser till att alla frågor, stora som små, behandlas så snabbt som 

möjligt. Du kan nå henne vardagar kl. 9-16 på telefon 08-410 905 10 eller e-post 

kundombudsman@vardaga.se. 

 För att underlätta kommunikation, vänligen lämna om möjligt mailadress till ansvarig Gruppchef  

Bästa hälsningar från oss på Saltsjöbadens sjukhus 

Linda Wetterberg  

Verksamhetschef  

Tel: 0733-775 692, 

linda.wetterberg@vardaga.se  
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