
 

 

 VILLA ODINSLUND 
46 PLATSER, VARAV 30 DEMENS/PRIVAT 

Vendevägen 9-11, 182 69  DJURSHOLM 

  

 

 

KONTAKTUPPGIFTER 
Verksamhetschef: Katariina Stjernfeldt 

Telefon: 073-673 94 50 

E-post: katariina.stjernfeldt@vardaga.se 

Webbplats: 

www.vardaga.se/verksamheter/villa-odinslund/ 

Orgnr: 556334-1659 
 

 

Mål och inriktning 
Villa Odinslund vill ge dig en 

värdig och trygg tillvaro och 

strävar efter att ta hänsyn till 

dina speciella behov och 

önskemål.  

Trivsam hemlik miljö, trivsel 

kring måltiderna samt vänligt 

och värdigt bemötande 

utmärker oss. 
 

 

 Hälso- och sjukvård  

Vi har sjuksköterska i tjänst varje 

dag mellan 7-17.  

Övrig tid ansvarar mobila 

teamets sköterskor för 

sjuksköterskeinsatserna.  

Vi samverkar med Legevisittens 

läkarorganisation och ansvarig 

läkare kommer till Villa 

Odinslund en gång i veckan för 

rond och planerade hembesök. 
 
 

Kost och måltider 
Vår näringsrika och goda mat 

anpassas efter dina behov.  

Vi samarbetar med Dafgårds 

som levererar huvudingredi-

enserna till lunch och middag. 

Vi serverar frukost, lunch, 

eftermiddagskaffe, middag 

och kvällsmål.  

Varje vecka har vi kostråd, där 

de boende är med och 

påverkar hur nästkommande 

veckans meny ska se ut. 

 

Vår personal 
På Villa Odinslund arbetar 

erfaren och utbildad personal, 

bl. a. undersköterskor, 

sjuksköterskor, fysioterapeut 

och arbetsterapeut. 

 

Boendemiljö  

Vi har sex enheter fördelade på 

två hus.  

Rummen är ljusa och de flesta 

har trinettkök.  

Vi har ett stort gemensamhets-

utrymme med kök, matsal, TV- 

och samlingsrum.  

Villa Odinslund ligger centralt 

på Djursholms torg nära affärer 

och service och med 

lättillgängliga promenadvägar 

nära vattnet.  

 

Samverkan med 
anhöriga 
Vi arbetar med kontaktmanna-

skap där en i personalen har 

huvudansvar för kontakten med 

dina anhöriga.  

Anhörigmöten och förtroende-

råd har vi två gånger per år. 

Alla anhöriga är välkomna till 

Villa Odinslund. 

 
 Kommunikationer 
Buss 606 och 602 går från 

Danderyds sjukhus och Mörby 

centrum. 

 

 

Aktiviteter och 
rehabilitering 
Vi har ett hälsofrämjande 

arbetssätt och eftersträvar ett 

salutogent förhållningssätt för 

att bibehålla det friska. 

Sjukgymnast och arbets-

terapeut gör bedömningar och 

handleder personalen.  

Vi har gruppgymnastik, 

tidningsläsning, sång, musik 

och spel, promenader och 

underhållning samt aktiviteter 

vid de större högtiderna. 
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