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Karin Thalén, sjukhusdirektör 
Stockholms Sjukhem

SIGNERAT: KARIN THALÉN

Under 2019 har vi kunnat erbjuda sjukvård, 
rehabiliteringochäldreomsorgtillflermänniskorvid 
våra verksamheter på Kungsholmen och i Bromma.  
Patienter och boende väljer gärna oss. Vi får goda 
omdömen i utvärderingar, vilket både skapar stolthet  
och stimulerar oss att fortsätta utveckla våra verksamheter.

Vi har under det gångna året arbetat med att 
stärka oss för framtiden. Det har vi gjort genom nya 
projekt och satsningar, men också genom att förbättra 
ivardagen.Kraftenattförändrafinnsiverksamheten
nära boende och patienter. Genom att arbeta 
personcentrerat och med ständiga förbättringar lägger 
vi grunden för en god och säker vård och omsorg varje 
dag, samtidigt som vi skapar förutsättningar för att möta 
människors behov i framtiden. 

Digitalisering och nya arbetssätt är viktiga frågor 
för oss. Inom rehabilitering inför vi träning med stöd 
av ny digital teknik och robotik, i vård- och omsorgs-
boendet har vi numera både läkemedelsapp och robot-
katt.  Digital hemsjukvård är ett viktigt utvecklings-
område för oss och vi har genomfört ett pilotprojekt 
2019.  Geria t    riken har infört medicinska staplar för 
ökad patient säkerhet genom automatisk överföring av 
patientdata till journalsystemet. Vi har även startat för-
beredelser för ett breddinförande av journal i läsplatta 
för sjuksköterskor inom sjukvården. Det kommer att 
ge sjuksköterskor ett mobilt stöd för patientnära arbete 
samtidigt som patienten kan bli mer delaktig i sin vård.  

En av de viktigaste frågorna under året har varit 
framtiden för Bromma sjukhus och den verksamhet stif-
telsen bedriver där. Region Stockholm har beslutat sälja 
fastigheten och vår ambition har varit att säkerställa 
tillgång till lokalerna för att kunna fortsätta bedriva vård 
som idag, men också för att kunna bidra till att mer vård 
och omsorg kan erbjudas människor i västerort. Försälj-
ningen blev klar i mars 2020 och vi ser fram emot vårt 
samarbete med den nya fastighetsägare som får tillträde 
till lokalerna i juni 2020. 

Tillsammans med övriga medlemmar i Famna har 
vi fortsatt arbetet för att stärka den idéburna sektorn 
i välfärden. Vi har haft givande dialoger med både 
Region Stockholm och Stockholms stad kring idéburnas 
förutsättningar och villkor. 

För att kunna erbjuda sjukvård, rehabilitering och 
omsorg av hög kvalitet idag och imorgon krävs en 
ansvarsfull och hållbar verksamhet ur alla perspektiv. 
Det innebär ett gott ledarskap och en arbetsmiljö där 
engagerade medarbetare trivs och utvecklas. Det förut-
sätter att vi erbjuder vård och omsorg på lika villkor, att 
vi arbetar medvetet för att minska vår klimatpåverkan 
samt att vi värnar mänskliga rättigheter och arbetar för 
ett hållbart samhälle. 

2019 har vi stärkt vårt sociala engagemang genom 
ett nytt samarbete med Röda Korset Kungsholmen. 
 Tillsammans har vi skapat en mötesplats för att mot-
verka ofrivillig ensamhet. Att ta samhällsansvar inne-
bär även att vi skapar och sprider kunskap genom vår 
FoUU-verksamhet. I år har stiftelsen via Jubileums-
programmet för nyskapande äldrevård beviljat sex 
miljoner till forskning, utveckling och innovation med 
inriktning på multisjuka sköra äldre. 

Vi ser fram emot ett händelserikt 2020. Vision och 
plan för Bromma sjukhus utveckling ska tas fram. Vi 
ser fram emot stiftelsens engagemang som en av fyra 
idéburna delägare i Ersta Sköndal Bräcke högskola. Det 
är en viktig milstolpe för framtida kompetensförsörjning, 
forskning och utveckling. Vår digitaliseringsresa fortsät-
ter liksom våra planer på tillväxt och expansion. Men 
viktigastavallt–viskafortsättamötademvifinnstill
för med stort engagemang, kunskap och omtanke. Vår 
värdegrund vilar på stiftelsens långa historia och inspi-
rerar oss när vi tillsammans gör vård och omsorg bättre, 
varje dag. 
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DETTA ÄR STOCKHOLMS SJUKHEM

Stockholms Sjukhem är en idéburen vårdgivare som 
grundades 1867 med ändamål att ge vård och omsorg 
till långvarigt eller obotligt sjuka. Idag erbjuder vi ett 
brett vårdutbud av hög kvalitet inom geriatrik, palliativ 
vård, rehabilitering och äldreomsorg. Verksamheten 
 bedrivs till största delen utifrån avtal med Stockholms 
stad och Region Stockholm, i egna lokaler på Kungs-
holmen samt på Bromma sjukhus. En stor del av vården 
och omsorgen erbjuds genom kund- och vårdval enligt 
lagen om valfrihetssystem (LOV). 

Stockholms Sjukhem har egen forskningsenhet och 
är delägare i Ersta Sköndal Bräcke högskola. Med cirka 
1 300 anställda är Stockholms Sjukhem en av Sveriges 
största idéburna vårdgivare. Stockholms Sjukhem driver 
vård och omsorg utan vinstsyfte och är medlem i Famna 
– Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Året som gått  
– viktiga händelser 
• Stockholms Sjukhem påbörjade en större och lång-

siktig satsning för att utveckla digitalisering i hemsjuk-
vården. Första steget var ett pilotprojekt där digitala 
hjälpmedel kompletterade den fysiska vården för de 
svårast sjuka i hemmet. 

• Professor Miia Kivipelto står bakom initiativet till 
det nya forskningsinstitutet för hjärnhälsa, Fingers 
Brain Health Institute, som startade i februari 2019. 
 Institutet har sin placering på Stockholms Sjukhem.

• Stockholms Sjukhem beviljade sex miljoner kronor till 
verksamhetsnära forskning, utveckling och inno vation 
med fokus på multisjuka sköra äldre. Fem projekt 
godkändes i den öppna utlysningen av medel från 
Jubileumsprogrammet för nyskapande äldrevård.

• Vårdval Geriatrik startade 1 maj 2019 och Stockholms 
Sjukhems geriatriska verksamheten på Kungsholmen 
var först ut att bli valbara inom geriatrisk vård.

• Husläkarmottagningen övergick i ny regi och drivs 
från 1 maj 2019 av vårdgivaren Trygg Hälsa AB, i 
Stockholms Sjukhems lokaler.

• Stockholms Sjukhems kostchef  nominerades till 
Årets Seniorkock 2019 av White Guide. Stockholms 
Sjukhem nominerades även i kategorin Årets Senior-
måltid 2019. Tävlingen avgjordes i september och vi 
placerade oss på sjunde respektive åttonde plats.

• Forte beviljade 4,6 miljoner kronor till projektet 
STRONGER 60+. Projektet handlar om att imple-
mentera patientnära forskning, baserad på professor 
Miia Kivipeltos FINGER-studie i klinisk verksamhet. 
Projektet kommer att genomföras inom primärvårds-
rehabilitering.

• Tre nya lägenheter byggdes i vård- och omsorgs-
boendetförattgeflermöjlighetattfåäldreboendepå
Stockholms Sjukhem. 

• För att stärka det personcentrerade arbetssättet 
genomfördes en kampanj i juni där frågan ”Vad är 
viktigt för dig?” ställdes till patienter, boende och 
närstående. Syftet var att stimulera till dialog mellan 
patienter, boende, närstående och vårdpersonal. 

• Under våren har bikupor satts ut i parken på Kungs-
holmen. Bikuporna bidrar till biologisk mångfald 
och ger honung som säljs och används i kök och 
 restaurang.

• En mycket uppskattad Skördefest arrangerades 
för boende, patienter och närstående på Kungs-
holmen. Skördefesten genomfördes med stöd av Jan 
 Wallanders Donation. 

• Stockholms Sjukhem har inlett ett samarbete 
med Röda Korset Kungsholmen och öppnat Café 
 Vallgossen – en mötesplats för samtal, samvaro 
ochfika.Samarbetetsyftartillattminskaofrivillig
 ensamhet och social isolering.

• Stockholms Sjukhems styrelse fattade under hösten 
beslut om att stiftelsen ska bli delägare i Ersta  Sköndal 
Bräcke högskola. 

• Ett treårigt samarbetsavtal har tecknats med företa-
get Strikersoft för att gemensamt driva innovationer 
och förbättringar inom vården. Det första projektet 
gäller ett nytt digitalt och mobilt arbetssätt för sjuk-
sköterskor inom sjukvårdsverksamheterna, ”Journal i 
läsplatta”.

• Stockholms Sjukhem ansökte vid årsskiftet till  Region 
Stockholm om att bli en så kallad Universitet sjuk-
vårdsenhet, USV-enhet. Beslut meddelas under 2020.

• Podden ”Omtanken” lanserades i december. Första 
gäst var professor Peter Strang som intervjuades om 
ensamhet och gemenskap. Podden är ytterligare ett 
sätt att sprida kunskap för en bättre vård och omsorg.
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• 5 764 personer har fått rehabilitering 
via primärvårdsrehabilitering, neuro-
team eller neurologisk dagrehab

• 449 personer har genomfört en 
 utredning på minnesmottagningen 

• 4 333 personer har vårdats i  geriatrisk 
slutenvård

• 1 453 personer har rehabiliterats  
i slutenvård

• 706 personer har vårdats i  specialiserad 
palliativ slutenvård

• 632 personer har fått avancerad 
 sjukvård i hemmet med stöd av våra 
ASIH-team

• 507 personer har fått fotsjukvård
• 123 personer har bott i vård- och 

 omsorgsboendet

UNDER 2019 HAR CIRKA 14 000 PERSONER  
VÅRDATS INOM STOCKHOLMS SJUKHEM:

Medarbetare
Stockholms Sjukhem har cirka 1 300 anställda, varav  
855 tillsvidareanställda. 86 procent av medarbetarna  
är kvinnor och 14 procent är män. 

Yrkeskategori Procent

Arbetsterapeuter 5 %

Fysioterapeuter 7 %

Läkare 6 %

Sjuksköterskor 32 %

Undersköterskor 32 %

Övriga* 18 %

 
* administrativ personal, chefer, fastighetspersonal,  
  kökspersonal, paramedicinsk personal

Vårddagar1, Vårddygn2 2019 2018

Vård- och omsorgsboende2  36 222 35 687

Specialiserad palliativ slutenvård1 13 395 13 327

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) 1 75 781 68 301

Kirurgisk rehabilitering, slutenvård1 7 547 7 244

Neurologisk rehabilitering, slutenvård1 6 106 6 265

Planerad neurologisk rehabilitering,  
slutenvård1  483 381

Ryggmärgsskador, slutenvård1 845 571

Geriatrisk slutenvård2 49 811 50 705

  
Antal 2019 2018

Fotsjukvård (besök) 1 502  1 516

Läkartjänster i särskilt boende (listade) 96 96

Minnesmottagning (besök) 3 037 2 707

Planerad neurologisk dagrehabilitering,  
(individer) 215  194

Primärvårdsrehabilitering inkl. neuroteam  
(besök) 41 071  37 069

Vården 2019 
 i siffror

Under  
2019 har…
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KVALITET OCH PATIENTSÄKERHET 

Stockholms Sjukhem har sedan 2011 valt att kvalitets-
certifieraverksamheten,enligtISO9001,förattmed
hjälp av interna och externa revisioner kontinuerligt 
granska att ledningssystemet fungerar som avsett, att lag-
krav följs samt att patientsäkerhet och kvalitet garanterat 
utvecklas. Grundläggande i vårt ledningssystem är:
• Säkra processer, system och rutiner
• En aktiv avvikelsehantering
• Kontinuerliga uppföljningar och revisioner
• Ständiga förbättringar genom att resultat tas till vara.

Kvalitetsmål 
Stockholms Sjukhems övergripande kvalitetsmål är 
starkt kopplade till god och säker vård och omsorg. 
 Arbetet är långsiktigt och utgår från patients och boen-
des behov.

I NTE R N OCH EXTE R N R EVI S ION

Under våren 2019 genomfördes en extern revision för 
certifieringenligtISO9001:2015.Revisionenvisade
bland annat att verksamheten präglas av ett starkt fokus 
pådemvifinnstillför,attvihargodförmågaattförstå
våra kunders behov och krav samt att huvudprocesserna 
är väl beskrivna och att vi har en god förmåga att göra 
riskbedömningar. Ett par mindre avvikelser noterades, 
samtliga har åtgärdats enligt handlingsplaner.

Intern revision genomfördes under hösten 2019. 
Resultatet visade att kvalitets- och miljöarbetet är väl 
integrerat i den dagliga verksamheten. Medarbetare och 
ledning har god kompetens och ett stort engagemang.   

Förbättringsområden,identifieradevidtvåellerflera
enheter,finnsinomledningochstyrning,bemanning
och resurser, introduktion och kompetensutveckling, 
samverkan,effektivareavvikelsehantering,dokument-
hantering och processarbetet. 
Samtliga har åtgärdats och kommer att följas upp. Efter 
det att avvikelserna har åtgärdats bedöms Stockholms 
Sjukhemhaenstabilgrundföretteffektivtverksamhets-
system och fortsatt förbättringsarbete.

KU N DNÖJ DH ET

Patienters och boendes upplevelse av vård och omsorg 
följs upp med hjälp av enkäter och resultatet visar en 
hög andel nöjda patienter och boende. Kundnöjdheten 
följs också upp genom analys av de klagomål och syn-
punkter som rapporteras. Under 2019 har patientupp-
levd kvalitet utvärderats med en digital enkät i egen regi. 

100 %

98 %

96 %

92 %

90 %

88 %

86 %

84 %

KVALITETSMÅL: PATIENTER OCH BOENDE VÄLJER OSS, 2019

Nöjd med 
vården som 

helhet

Rekommen-
dera till andra

Patienter: Andel 
avvikelser, utan 
betydande eller 
katastrofal risk

Boende: Andel 
avvikelser, tan 

betydande eller 
katastrofal risk

2017           2018           2019           

96 96

94

98,5
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KLAGOMÅL OCH SYN PU N KTE R

Stockholms Sjukhem har ansvar att hantera patienters, 
boendes och/eller närståendes klagomål och synpunkter. 
Vård och behandling, bemötande och tillgänglighet är 
detreområdensomflestharhaftsynpunkterpå.

KVALITETS R EG I STE R

Under 2019 rapporterade verksamheterna i följande 
register: Nationella diabetesregistret, Senior Alert, 
SveDem, Svenska palliativregistret, Svenskt register 
för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens 
(BPSD) och WebRehab Sweden.

Patientsäkerhetsarbetet
Under våren 2019 genomfördes en patientsäkerhets-
kulturmätning. Resultaten i mätningen har diskuterats 
på enhetsnivå i samband med de patientsäkerhetsdialo-
ger,somsjukhusdirektörenochchefläkarengenomfört
på samtliga enheter på Kungsholmen. Enheterna på 
Bromma kommer att besökas under våren 2020.

Under 2019 har elva händelseanalyser genomförts 
och två lex Maria-anmälningar har skickats till Inspek-
tionen för vård och omsorg (IVO). Fem ärenden har 
inkommit till patientnämnden.

Aktiviteten ”Vad är viktigt för dig” har genomförts 
under året för att bidra till att inkludera patienter och 
närstående i frågor kring kvalitet och patientsäkerhet. 
Aktiviteten ingick som en del i arbetet för en mer per-
soncentrerad vård och omsorg.

För att förbättra prognosen för akut sjuka patienter 
inom rehabilitering och geriatrik har ett validerat in-
strument (NEWS) införts för systematisk bedömning av 
vitala parametrar som gör det möjligt att tidigt identi-
fierasviktandehälsotillstånd.

En läkemedelskommitté har etablerats i syfte att öka 
kompetens och kvalitet i läkemedelsarbetet. I samma syf-
te har en farmaceutisk enhet bildats och ytterligare far-
maceutisk kapacitet har knutits till Stockholms Sjukhem. 
Därmed har kompetens och kapacitet inom läkemedels-
området blivit en sjukhusövergripande funktion.

Stockholms Sjukhem sammanställer årligen en 
samlad patientsäkerhetsberättelse som redovisar hur 
patientsäkerhetsarbetet bedrivits, vilka åtgärder som vid-
tagits och vilka resultat som uppnåtts under det gångna 
året.Patientsäkerhetsberättelsenfinnstillgängligviavår
webbplats. 

Antal ärenden som inkommit direkt till verksamheten 
samt från Patientnämnden, PaN, har minskat under 
året. Analys av bakomliggande orsaker kommer att 
utredas. 

50 %

25%

0 %

PaN 1177 Direkt till verksamheten

2016                     2017                     2018                     2019

KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER, ANTAL 2019

1

5

32

KLAGOMÅL, 
KATEGORIER 2019, N=38

Bemötande 
34 %

Kommu-
nikation
3 %

Omvårdnad
8 %

Organisation 
och tillgänglighet 
19 %

Administrativ
hantering
3 %

Vårdansvar

Hygien/miljö

Kost/nutrition

Vård och 
behandling
34 %

Övrigt
Rådgivning/
Information

Ekonomi

Patientjournal 
och sekretess

Ja eller Ja, helt och hållet 100 %

RESULTAT KUNDNÖJDHET 2019, STOCKHOLMS SJUKHEM 
ÖVERGRIPANDE NIVÅ, N=990

Skulle du rekommendera 
Stockholms Sjukhem till någon i 

din situation?

Bemöter vår personal dig med 
medkänsla och omtanke?

Känner du dig omhändertagen 
och trygg här hos oss?

94

96

96
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MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP

Att rekrytera, behålla och utveckla personal är en kritisk 
framgångsfaktor för arbetsgivare.

Vi är helt beroende av våra medarbetares kompetens 
och engagemang för att kunna leverera vårt uppdrag 
och i den allt större konkurrensen om arbetskraft är det 
en nyckelfråga för oss att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Att vi bedriver sjukvård, rehabilitering och äldreomsorg 
utan vinstsyfte gör oss attraktiva och vi arbetar struktu-
rerat med att ytterligare öka kännedomen om vår kultur, 
vårt arbetssätt och oss som arbetsgivare via sociala 
 medier, olika arbetsmarknadsmässor samt egna semi-
narier och events riktade mot framförallt sjuksköterskor 
och undersköterskor.

För att ligga i takt med tiden och ytterligare stärka vår 
organisation har vi under 2019 arbetat med en revitali-
sering av vår värdegrund. Under våren genomfördes ett 
antal workshops med den strategiska ledningsgruppen, 
chefer, medarbetare, boende, patienter och närstående 
som resulterade i en ny vision och att ett av våra tre 
värdeord byttes ut. Under hösten har den nya visionen 
och värdeorden förankrats i verksamhetsområdenas led-
ningsgrupper. I början av 2020 lanserades värdegrunden 
i hela organisationen.

Den ledarutvecklingsplan med fokus på det operativa 
ledarskapet som togs fram under 2018 har genomförts 
under året. Alla chefer har genomgått utbildning i 
arbetsmiljöarbete, kompetensbaserad rekrytering och 
affärskunskap.Dessutomharseminarierhållitsför
chefer för att stötta dem i uppföljningen av den hot- och 
våldssatsning som gjordes under 2018.

De slutliga delarna av integrationen av dotterbolaget 
Brommageriatriken AB genomfördes då övergången 
kollektivavtalsmässigt ägde rum per 1 februari 2019. 
Under året har ett arbete pågått för att säkerställa 

 gemensamma processer och rutiner mellan Bromma och 
Kungsholmen.

En ny, förenklad och transparent medarbetarportal, 
”Min anställning” implementerades den 1 februari med 
information till både medarbetare och chefer.

Som en fortsättning på det arbete som initierades 
 under 2018 har rekryterings- och introduktionsproces-
serna vidareutvecklats och stärkts.

Arbetsmiljö 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet drivs strukturerat 
och fungerar väl i organisationen. Delaktiga med-
arbetare är en viktig del i arbetsmiljöarbetet och med-
arbetarna involveras via APT och ett lokalt samverkans-
arbete.

Medarbetarundersökningar är ett viktigt verktyg för 
uppföljning av arbetsmiljön. Ingen medarbetarunder-
sökning har genomförts under året då ett arbete pågår 
med att införa frekventa pulsmätningar där vi i realtid 
ska kunna ta pulsen på organisationen. Mätningarna 
implementeras under den första halvan av 2020 och 
kommer då att ersätta den årliga undersökningen.

AR B ETSS KADOR

Vi ser fortsatt en för hög förekomst av risker, tillbud 
och skador relaterat till hot och våld och arbetar med 
anledning av det vidare utifrån den grund som lades 
genom satsningen på frågan under 2018. Vi ser även en 
hög  andel risker relaterat till organisatoriska/ psykiska/
sociala orsaker och då främst arbetsbelastning. Alla 
 rapporterade risker, tillbud och skador följs upp av 
 närmaste chef. 
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Arbetsskador  2019 2018

Antal anmälda arbetsskador  70 77

Antal arbetsskador som lett till sjukskrivning  17 19

SJ U KFRÅNVARO

Under 2019 var sjukfrånvaron 6,06 % vilket är en liten 
minskning jämfört med föregående år (6,4 %). 

Lönekartläggning
Årets lönekartläggning har genomförts enligt lagstift-
ning och vår likabehandlingsplan. Vi kan konstatera att 
samtliga löner kan förklaras med sakliga och könsneu-
trala argument. Utöver lagstiftningens krav om jäm-
ställdalönerharviidentifieratettantalområdeninom
lönebildning som behöver vidareutvecklas för chefer och 
medarbetare:
• Mål och kända kriterier för lönesättning
• Samband mellan prestation och lön 
• Kompetensutveckla chefer i lönesättning  

som styrmedel 

Vi har under ett antal år arbetat strukturerat med löne-
bildningsfrågor för att säkerställa en god lönestruktur 
baseradpåindividuellochdifferentieradlönesättning.
Vi kommer under nästa år arbeta vidare med de ovan 
angivna områdena för att ytterligare tydliggöra löne-
processen för medarbetarna.

Personalomsättning
Personalomsättningen, främst bland sjuksköterskor, är 
en stor utmaning för oss liksom för sjukvård och omsorg 
i övrigt. Vi följer därför utvecklingen noga.

Personalomsättning  2019 2018

Stockholms Sjukhem, totalt  18,5 % 18 %
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Stockholms Sjukhem har utvecklat ett mer verksamhets-
integrerat arbetssätt för forskning, utveckling, utbildning 
och innovation. Fyra arenor med bred representation 
från verksamhetsområdena har utgjort grunden för 
arbetet. De fyra arenorna är: forskningsarenan, utveck-
lingsarenan, utbildningsarenan och innovationsarenan. 

Det verksamhetsintegrerade FoUU-arbetet har som 
övergripande syfte att bidra till att utveckla den sjukvård, 
rehabilitering och äldreomsorg vi erbjuder våra boende 
och patienter. Ett vitalt FoUU-arbete är en förutsättning 
för att kunna erbjuda hög kvalitet i vården.

Väsentliga händelser 2019
• Under våren beviljade Stockholms Sjukhems FoUU-

kommitté sex miljoner kronor till verksamhetsnära 
forskning, utveckling och innovation med fokus på 
multisjuka sköra äldre efter Jubileumsprogrammets 
förstaöppnautlysning.Ioktoberskeddeofficiell
överlämning av projektanslag och presentation av de 
femprojektsombeviljatsfinansiering.Totaltpågår
åtta projekt med stöd från Jubileumsprogrammet för 
nyskapande äldrevård.

• Forsknings-, utvecklings-, utbildnings- och innova-
tionsarenor har etablerats med fastställda upp-
dragsbeskrivningar och regelbundna verksamhets-
integrerade möten.

• Under hösten genomfördes SSH-dagar i Bromma 
och på Kungsholmen för att presentera pågående 
aktiviteter inom forskning, utveckling, utbildning 
och innovation. Dagarna var mycket välbesökta och 
uppskattade.

• Stockholms Sjukhem ansökte vid årsskiftet till 
Region Stockholm om att bli Universitetsjukvårds-
enhet, USV-enhet. Stockholms Sjukhems sjukvårds-
verksamheter har under FoUU:s ledning genomfört 
självvärdering avseende sin FoUU-verksamhet som ett 
led i USV-ansökan. 

• Stockholms Sjukhems styrelse har beslutat gå in som 
delägare i Ersta Sköndal Bräcke högskola. Samverkan 
kommerattinledasunder2020inomfleraområden.

• Förberedelser för nästa utlysning inom Jubileums-
programmet har påbörjats. Den kommer att gå ut 
under 2020.

Arenor
FORS KN I NG SAR E NAN 

Forskningsarenan verkar strategiskt med syfte att 
stimulera god forskningsmiljö och forskning av hög 
kvalitet inom Stockholms Sjukhems verksamheter. 
Forskningsarenanstödjerflerastörreforskningsprojekt
och har genomfört ett stort antal externa och interna 
seminarier och möten. Rutiner för säker forskning har 
setts över. En elektronisk forskningsprojektkatalog har 
byggts upp i samarbete med kommunikationsenheten 
ochIT-enheten.Forskningskatalogenfinnstillgänglig
på  Stockholms Sjukhems webbplats och beskriver de 
drygt 20 pågående forskningsprojekt som bedrivs inom 
stiftelsen. 

FORSKNING, UTVECKLING,  
UTBILDNING OCH INNOVATION
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UTVECKLI NG SAR E NAN

Utvecklingsarenans uppdrag är bland annat att stödja 
verksamheten med metoder och verktyg i systematiskt 
förbättringsarbete. Arenan har format ett konkret 
arbetssättunderåretochdetfinnsnuutvecklingsledare
i alla verksamheter. Utvecklingsarenan har tillsammans 
med verksamheterna och kommunikationsenheten 
genomfört den sjukhusövergripande aktiviteten ”Vad är 
viktigt för dig” som handlar om personcentrerad vård.

Under hösten genomfördes ett internt utbildnings-
program i systematiskt förbättringsarbete, Förbättrings-
kraft. Nio team med totalt 28 deltagare har varvat 
teoretisk kunskap med praktisk träning och genomfört 
ett förbättringsarbete på den egna arbetsplatsen. Verk-
samheterna bygger på detta sätt intern kompetens och 
tar vara på medarbetarnas kunskap och engagemang i 
det fortsatta arbetet med ständiga förbättringar. 

UTB I LDN I NG SAR E NAN

Utbildningsarenan har som syfte att stödja kompetens-
utveckling genom att koordinera både interna och 
externa utbildningssatsningar. Arenan har etablerats 
med bred representation från hela organisationen. 
Utbildningsarenandriverettflertalexternaochinterna
utbildningar och har tagit fram en ny utbildningsplan. 
Arbetet med sjuksköterskestudenter är omfattande 
och strukturen ses över med sikte på förstärkning. 
 Projektet ”student tät avdelning” har startats inom 
 geriat riken. Arbete för en ökad samverkan med Palliativt 
kunskapscentrum inom Region Stockholm har inletts. 

I N NOVATION SAR E NAN

Innovationsarenan har som huvudsyfte att stödja 
innova tionsarbete inom Stockholms Sjukhem. Detta av-
ser alla slags innovationer, men huvudfokus har legat på 
ny teknik och digitalisering. Innovationsarenan har un-
der året deltagit på konferenser för omvärlds bevakning 
samtidentifieratochföreslagitinnovationssatsningar.
Beslut har fattats om att satsa på två stora innovations-
projekt och en styrgrupp för digital utveckling har 
formats. Projektet ”Journal i läsplatta för sjuksköterskor” 
är i implementationsfas och många i verksamheten är 
involverade med att utveckla nya arbetssätt. Det an-
dra projektet handlar om ”Digital hemsjukvård” och 
 omfattar en kommunikationsplattform i hemsjukvården.

Fakta i urval
• Antal pågående forskningsprojekt: 23  
• Antal publicerade originalpublikationer  

under 2019: 32 
• Antal anställda på FoUU-enheten: 2 professorer,  

4 heltidsanställda, 4 projektanställda, 13 tillfälligt 
placerade från kliniken till projekt.

• Intäkter (externa anslag och handledararvoden):  
5080000kronor

• Antal studentveckor: 1 473 veckor
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Andelen svårt sjuka patienter som vårdas i sitt eget 
hem ökar för varje år. ASIH är en mycket uppskat-
tad och effektiv vårdform. Nu finns nya digitala 
verktyg som har potential att kraftigt förbättra och 
förenkla arbetet, samtidigt som patienterna kan bli 
mer delaktiga i sin egen vård. Stöd för logistik och 
ökad kommunikation mellan patientens hem och 
ASIH är några av de viktigaste. 

– Stockholms Sjukhem påbörjade under 2019 en 
större och långsiktig satsning inom detta område 
under namnet Digital hemsjukvård, berättar verk-
samhetschef Georg Engel. Ett mål med satsningen 
är att utveckla alla typer av hemsjukvård inom 

Stockholms Sjukhem med hjälp av bättre digitala 
verktyg och nya arbetssätt. 

Arbetet började med en kartläggning av vilka 
behov patienter, närstående och personal har för 
att identifiera vilka som kan mötas med nya digitala 
tjänster. Behovskartläggningen är i stort sett klar 
och resultatet ligger till grund för test av digitala 
tjänster under 2020. Under 2019 genomfördes 
också ett mindre test av en kommunikations-
plattform byggd för fjärrmonitorering av företaget 
Cuviva. Samarbetet var lyckat och utvecklingen  
av nya tjänster fortsätter under 2020  
tillsammans med Cuviva.

Case 
DIGITAL HEMSJUKVÅRD  
– MITT ASIH

Palliativ vård förebygger 
och lindrar symtom

46 %54 %

100 %
har teambaserad  

individuell vårdplan

ASIH HADE CIRKA  
210 PATIENTER  

ANSLUTNA PER DYGN

2019 vårdades



17

Inom verksamhetsområdet Palliativ vård bedriver 
 Stockholms Sjukhem dels specialiserad palliativ sluten-
vård (SPSV), dels avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). 
Båda vårdformerna är vårdval enligt lagen om valfri-
hetssystem (LOV).

Specialiserad palliativ vård innebär vård i livets slut 
för patienter med avancerade fysiska, psykiska, sociala 
och existentiella behov. Vårdens mål är bästa livskvalitet 
genom lindrande åtgärder av besvärande symtom. Den 
bedrivs vid två vårdavdelningar på Kungsholmen, för 
personer från hela länet, och i patientens hem med stöd 
av ASIH-verksamhetens två enheter belägna i Bromma 
och på Kungsholmen.

ASIH-uppdraget omfattar även patientgrupper som 
inte är i livets slutskede, där den basala hemsjukvårdens 
kompetens inte är tillräcklig och där det krävs en hög 
grad av tillgänglighet. Detta är patienter med instabila 
sjukdomstillstånd eller med svår kronisk sjukdom, där 
anslutning till ASIH innebär att man kan undvika vård 
på sjukhus. 

I uppdraget ingår även att tillhandahålla konsult-
tjänster, t ex blodtransfusion i hemmet, handledning och 
kompetensöverföring till primärvård och äldreboenden 
samt rådgivning i enskilda patientärenden till andra 
vårdgivare. 

Produktion
ASIH har under året haft cirka 210 anslutna patienter 
per dygn, vilket är en ökning med mer än 10 procent 
sedan 2018. De två slutenvårdsavdelningarna har som 
tidigare haft hög beläggning på de 40 vårdplatserna. 

Vårdens inriktning innebär att många patienter dör 
inomverksamheten.Underåretavled575patienterpå
vårdavdelningarnaoch78avledisinahem.Cirka85
procent av patienterna dog av cancersjukdom där de 
vanligaste diagnoserna var tumörer i lungor, bröst och 
prostata. Övriga patienter dog av andra sjukdomar till 
exempel i hjärta, hjärna eller lungor.

Den grupp ASIH-patienter som inte är i livets slut-
skede är oftast multisjuka äldre patienter med svår hjärt-
svikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom eller neurologisk 
sjukdom.Utöverdessafinnsettantalyngrehemsjuk-
vårdspatienter i behov av understödjande behandling 
som en följd av t.ex. infektion eller tumörbehandling. 

Könsfördelning totalt   2019

Andel kvinnor   54 %

Andel män   46 %

Patienterna remitteras främst från Karolinska 
Universitets sjukhuset och från Capio S:t Görans 
 Sjukhus, framför allt från onkologi-, medicin-, kirurgi- 
och lungklinikerna. Patienter i vår interna vårdkedja 
kommer främst från geriatriken.

AVANCERAD SJUKVÅRD I HEMMET  
OCH SPECIALISERAD PALLIATIV VÅRD 

 Avancerad sjukvård i hemmet Specialiserad palliativ slutenvård

 2019 2018 2017 2019 2018 2017

Antal remisser 1 586 1 460 1 561 1170 966 971

Vårddagar 75 781 68 301 64 414 13 395 13 327 12 405

Avlidna 78 84 103 575 557 580
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Kvalitet
Vårdens kvalitet utvärderas kontinuerligt. Det sker dels 
utifrån de parametrar för uppföljning som uppdrags-
givaren Region Stockholm har, dels utifrån kvalitets-
register, interna kvalitetsmål, avvikelser, klagomål och 
synpunkter.Etturvalavkvalitetsparametrarnaåterfinns
inom följande områden:

   Mål 2019 2019 2018 2017

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Andel patienter som registrerats  
i Svenska palliativregistret  95 % 96 % 99 % 97 %

Andel vårdtillfällen patientens  
smärta skattats 95 % 96 % 98 % 99,5 %

Effektiv vård  

Andel vårdtillfällen då teambaserad  
individuell vårdplan finns upprättad   95 % 100 % 100 % 100 %

Vård i rimlig tid 

Andel remisser som besvarats inom  
4 timmar, kl. 8–17 95 % 90 % 91 % 94 %

En ny metod för att mäta patientnöjdhet (patientenkät) 
började användas hösten 2019. Resultaten är mycket 
goda, men urval och insamlingsmetod har varit en 
 utmaning och resultaten bedöms i nuläget vara för 
osäkra för att redovisa. 

KVALITETS R EG I STE R

Resultat från Svenska palliativregistret redovisas nedan. 
Resultaten är till övervägande del mycket goda. Andelen 
patienter som smärtskattats under sista levnadsveckan 
är dock för låg. Värdet förklaras till viss del av att det 
sommätsäromdetfinnsenjournalfördsmärtskattning.
Andelen patienter som får smärtbehandling utifrån sina 
symtom är väsentligt högre. Andelen patienter i sluten-
vården som inte har mänsklig närvaro i dödsögonblicket 
är också relativt låg, vilket förklaras till största delen av 
enregistreringseffektpgaavolikatolkningaravvadsom
avses. Vi gör dock bedömningen att en ökad trygghet 
och ökad närvaro kan uppnås under den sista tiden 
och förbättringsarbeten är på gång inom båda dessa 
 områden.

Målvärde

Resultat
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Geriatriken vårdar många patienter som har ett 
annat modersmål än svenska. Professionella 
tolktjänster används, men eftersom verksamheten 
bedrivs dygnet runt finns inte alltid möjlighet att ha 
tolk tillgänglig. För att möta patientens behov av 
delaktighet och trygghet har ett förbättringsarbete 
genomförts där man kartlagt språkkompetensen 
hos medarbetarna.

– Vi har medarbetare som kommer från hela värden 
och därmed en stor intern språkkompetens, berät-
tar verksamhetschef Eva Ribbenhall. Detta upp-
märksammade medarbetare i ett förbättringsarbete 
och kartläggningen visade att vi har kunskap inom 
25 olika språk.

Medarbetarna har utarbetat en språkbank som 
finns tillgänglig på varje avdelning vilket gör att vi 
kan öka möjligheten för patienter och närstående 
att tala sitt eget språk. Detta ersätter inte profes-
sionella tolktjänster, utan är ett komplement vid 
särskilda tillfällen. Arbetet har även bidragit till att 
stärka samarbetet mellan avdelningarna genom att 
man tar vara på och delar med sig av sin kompe-
tens för att möta patientens behov av trygghet och 
säkerhet. 

Case 
MIN VÅRD, MITT SPRÅK

Geriatrik är  
specialistvård för äldre

39 %61 %

83 år
medelålder

449 MINNES- 
UTREDNINGAR  
GJORDES 2019

2019 vårdades
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GERIATRISK SLUTENVÅRD,  
MINNESMOTTAGNING SAMT  
PRIMÄRVÅRDSREHABILITERING

Stockholms Sjukhem bedriver geriatrisk vård på 
Bromma sjukhus samt i egna lokaler på Kungsholmen. 
Verksamheten omfattar geriatrisk slutenvård vilket 
innebär sjukvård på specialistnivå som ställer krav på 
särskild kompetens inom vård av äldre hos all personal 
i teamet kring patienten. Utmärkande för uppdraget är 
det tvärprofessionella arbetssättet. Geriatriken bedriver 
öppenvård i form av minnesmottagning och fram till 
och med 2019 även primärvårdsrehabilitering.  

Produktion
Inriktningen inom den slutna vården är allmängeriatrisk 
vård och rehabilitering, vilken bedrivs vid fem vårdav-
delningarmedsammanlagt152vårdplatser.

Produktionsresultat 2019 2018 2017

Antal remisser 8 241 7 327 6 687

Antal vårdtillfällen  6 204 5 508 5 233

Medelvårdtid Bromma (dagar) 7,9 9,19 9,11

Medelvårdtid Kungsholmen (dagar) 8,4 9,75 10,31

Medelålder  83 år 83 år 83 år

Andelen kvinnor  61 % 62 % 60 %

Andel män 39 % 38 % 40 %

Kvalitetsresultat

Kvalitetsområde Mål 2019 2019 2018 2017

Svenska palliativregistret,  
täckningsgrad 95 % 99% 100 % 100 %

Information om risk för undernäring  
rapporterat till nästa vårdgivare 95 % 100 % 96 % 85 %

Information om fallrisk  
rapporterat till nästa vårdgivare 95 % 100 % 96 % 95 %

Information om risk för trycksår  
rapporterat till nästa vårdgivare 95 % 100 % 94 % 91 %

Andel vårdtillfällen där patienten  
erbjudits trygghetskvitto  95 % 100 % 99 % 99 %

Andel patienter med vårdrelaterad  
infektion uppkommen i egen  
verksamhet mätt som månatlig  
punktprevalensmätning ≤4 % 2 % 2 % 2 %

Telefonuppföljning inom fem dagar  
efter utskrivning/utredning 90 % 92 % 91 % 94 %

Geriatriken har många kvalitetsmål och ovanstående 
är några av de som följs månatligen. Samtliga mål har 
nåtts under året.

PATI E NTE N KÄT

Under 2019 mättes kundnöjdhet via enkät på läsplatta. 
Totalt har 427 patienter besvarat enkäten. Av de som 
svarat var 63 procent kvinnor och 37 procent män. 
Resultatet för de parametrar som mäts är bra. Exempel-
vis uppger 82 procent att de kände sig omhändertagna 
och trygga samt 80 procent att de skulle rekommendera 
Stockholms Sjukhem till andra. Det som avviker något 
från de generellt goda resultaten är upplevd tillgänglig-
het vid ringning där endast 66 procent upplevde att de 
fickhjälpinomrimligtid.Dettaärenprioriteradfråga
att arbeta med under 2020.
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MINNESMOTTAGNING 
Uppdraget är att bedriva utvidgad minnesutredning, ini-
tiera och utvärdera medicinsk behandling samt behand-
la och följa upp ovanliga eller komplicerade fall. Mål-
gruppenärpersoneröver65år.Minnesmottagningen
har även en konsultativ funktion gentemot primärvården 
och läkare i särskilt boende samt verkar för att främja 
lokal samverkan med de lokala aktörerna i vårdkedjan.

Produktion och kvalitet

Produktion Mål 2019 2019 2018 2017

Antal utredningar 460 449 436 437

Antal fysiska besök  4 286 3 037 2 707 3 106 

Remisser/ 
utredningstider Mål 2019 2019 2018 2017

Antal remisser  778 793 730 720

Mediantid från remiss till  
påbörjad utvidgad minnesutredning,  
data från SveDem <30 dagar  28 21 27

Medelutredningstid (dagar)  
data från SveDem 50 dagar 57 50,8 48

Medelålder  80 år 79 år 82 år

Samverkan 
Lokalasamverkansprogramfinnsutarbetadeförvarje
stadsdelochpåmottagningenfinnskontaktpersoner
för stadsdelarna i vårt upptagningsområde och Ekerö 
kommun som regelbundet deltar på uppföljningsmöten, 
utbildningsaktiviteter och utvecklingsarbete lokalt. Syftet 
är att höja kompetensen kring demensfrågor och stärka 
vårdkedjan för personer med demenssjukdom.

Kvalitetsresultat
Minnesmottagningen genomför en årlig patientenkät-
mätning. Nedanstående tabell visar andel nöjda patien-
ter(score>3/5=positivasvar).Svarsfrekvensenvar61
procent.
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Case 
FÖREBYGGER KOGNITIV SVIKT  
OCH SKÖRHET
Minnesmottagningen och Primärvårdsrehab har 
under 2019 medverkat i studien MIND-AD, ett av 
de projekt som beviljats medel från Stockholms 
Sjukhems Jubileumsprogram ”Forskning för nyska-
pande äldrevård”.

Syftet med studien är att undersöka hur man kan 
genomföra livsstilsförändringar hos personer i ett 
tidigt skede av Alzheimers sjukdom. 

I Bromma har tio deltagare varit med i studien och 
interventionen har pågått under ett år. Deltagarna 

har träffat fysioterapeut för fysisk träning, dietist 
för kostråd och arbetsterapeut för kognitiv träning. 
Under 2020 påbörjas  analys av data. 

MIND-AD är en pilotstudie som bygger på profes-
sor Miia Kivipeltos forskning. Den leds av Karo-
linska Institutet och genomförs i  Sverige, Finland, 
Tyskland och Frankrike.  Ungefär 100 personer har 
deltagit i studien.   

Upplevelsen av minskad delaktighet är något som 
Minnesmottagningen kommer att arbeta vidare med 
för att förbättra. Analysen av resultatet har inte kunnat 
förklara sänkningen i denna parameter.

Registrering i SveDem*   2019 2018 2017
Grundregistreringar  279 282 316

Uppföljningar  161 159 162

Andel registrerade (mål 95%)  100 % 99 % 100 %

* Andel av de patienter som erhållit demensdiagnos.

SveDem resultat  Samtliga 
 län
 Mål 2019 2019 2018 2017 2019
Väntetid (dagar från remiss/kontakt till utredningsstart)  
 <30 28 21 27 31

Utredningstid (dagar från utredningsstart till diagnos)   
 <90 57 50 48 63

Andel utredningar där initiativ till anhörigstöd har tagits  
 >85% 95 % 93 % 92 % 79 %

Andel patienter där behandling med bromsmedicin/ 
kolinesterashämmare har inletts (oavsett demensdiagnos)  
 - 68 % 67 % 59 % 41 %

Resultaten avseende kvalitetsmålen i Demensutrednings-
processen är mycket goda med hög kundnöjdhet. Dock 
finnsbehovavattkortaväntetiderochutredningstider.
Remisstrycket har varit mycket högt varav väntetiderna 
har ökat kraftigt.

För att korta utredningstider och skärpa diagnostik 
har samarbete inletts med Unilabs Odenplan för att få 
tillgång till fasta tider för magnetkamera och ett diagnos-
tisktverktygiformavartificiellintelligens,Combinostic
c-neuro. Samarbetet träder i kraft och utvecklas under 
år 2020.

PRIMÄRVÅRDSREHAB  
BROMMA
Primärvårdsrehabilitering är ett uppdrag som dels inne-
bär rehabilitering i patientens hem, dels mottagnings-
verksamhet där patienter behandlas individuellt eller i 
grupp. Målgruppen är patienter som skrivs ut från akut-
sjukhus, geriatrisk slutenvård eller specialiserad  sluten 
rehabiliteringsklinik. I tilläggsuppdraget neuroteam är 
målgruppen patienter som är ny- eller återinsjuknade 
i stroke, annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk 
sjukdom. Rehabiliteringen sker i första hand i patientens 
hem men även på mottagning. 

Inom primärvårdsrehabilitering arbetar arbets-
terapeut, fysioterapeut, kurator, dietist, kiropraktor och 
logoped.

Produktion

Produktionsresultat Mål 2019 2019 2018 2017

Primärvårdsrehabilitering

Antal besök - 12 791 12 686 12 338

Antal individer - 2 253 2 646   2 177

Besök/ patient Max 7/patient 5,7          5          6

Neuroteam 

Antal besök - 7 454 5 753 7 879

Antal individer - 491 388 435

Besök/patient > 8/ patient 15,2        15 18                      
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Under hösten 2019 har två sjuksköterskor 
 genomfört ett arbete inom utbildnings satsningen 
Förbättringskraft. För att bättre ta vara på patien-
tens kunskap har person centrerad överlämning 
mellan dag- och kvällspersonal införts.

– Överlämningen mellan dag- och kvälls personal 
tog mycket tid och patienterna var inte alltid delak-
tiga, berättar verksamhetschef Alexis Wärmländer. 
För att förbättra kvaliteten i rapporteringen och 
ta vara på patientens kunskap har ett nytt arbets-
sätt för så kallad Bedside-rapportering införts på 
avdelningen. 

Det nya arbetssättet är infört och mätningar  visar 
att kvaliteten i rapporteringen har ökat och att det 
går snabbare att lämna över, samtidigt upplevde 
tillfrågade patienter över lämningen som trygg. Ett 
annat resultat är att de sjuksköterskor som ge-
nomfört förändringen har lärt sig en metod för att 
arbeta med systematiska förbättringar. 

Case 
TA VARA PÅ  
PATIENTENS KUNSKAP

Rehabilitering handlar om att 
återfå förmågor efter sjukdom 
eller skada 

55 %45 %

2019 vårdades
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Rehabilitering omfattar kirurgisk och neurologisk reha-
bilitering, planerad neurologisk rehabilitering, primär-
vårdsrehabilitering och fotvårdsmottagning. Stockholms 
Sjukhems husläkarmottagning övergick 1 maj 2019 till 
vårdgivaren Trygg Hälsa. Verksamheten bedrivs utifrån 
lagen om valfrihetssystem (LOV) och vårdval gäller 
inom samtliga områden.

Ryggmärgsskaderehabilitering omfattar rehabilitering 
inom vårdkedjan för ryggmärgsskadade som utgår från 
Karolinska Universitetssjukhuset.

Verksamheten tar emot patienter för rehabilitering 
inomslutenvårdochöppenvård.Isamtligadelarfinns
ett nära samarbete mellan medicin, omvårdnad och 
para medicin. Det rehabiliteringsmedicinska teamet 
utgörkärnaniverksamhetensombestårav45sluten-
vårdsplatser fördelade på två vårdavdelningar, en stor 
öppenvårdsverksamhet med dagrehabilitering, neuro-
team och primärvårdsrehabilitering.

Produktion
Resultaten avser kirurgisk och neurologisk rehabilitering 
i slutenvård samt öppenvårdsrehabilitering.

Antal Vårddagar   2019 2018

Planerad neurologisk rehabilitering   483 381

Ryggmärgsskada   845 571

Specialiserad kirurgisk rehab   7 547 7 244

Specialiserad neurologisk rehab   6 106 6 265

Totalsumma   14 981 14 461

  

Primärvårdsrehabilitering, antal  2019 2018

Besök   16 889 14 825

Individer   2 723 2 398

Besök/individ   6,2 6,2

Neuroteam, antal   2019 2018

Besök   3 937 3 805

Individer   297 248

Besök/individ   13,3 15,3

Inom slutenvården ser man en procentuellt hög ökning 
av vårddygn inom ryggmärgsskaderehabilitering. Dessa 
patienter har ofta långa vårdtider och stort omvårdnads-
behovvilketorsakatenvissundanträngningseffektmed
minskat antal vårddygn för övriga avtal inom neuro-
logisk rehabilitering. Specialiserad kirurgisk rehabilite-
ringhararbetataktivtmedbeläggningengenomfler
inskrivningar på kvällar och helger vilket bidragit till 
ökad vårdproduktion.

Inom öppenvården förväntades en ökad efterfrågan 
för neuroteamen, men då det inte blev fallet utökades 
istället antalet besök inom uppdraget för primärvårds-
rehabiliteringdärantaletbesökharökatmedcirka15
procent.  

Könsfördelning totalt    2019

Andel kvinnor    45 %

Andel män    55 %

REHABILITERING  
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Specialiserad neurologisk slutenvårdsrehabilitering- WebRehab
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Kvalitet
PATI E NTNÖJ DH ET

Under 2019 har en ny metod för att mäta kundnöjdhet 
införts. Resultatet visar bland annat att 97 procent skulle 
rekommendera Stockholms Sjukhem. 

 
KVALITETS R EG I STE R

Inom neurologisk slutenvårdsrehabilitering registreras 
samtliga patienter, som ger sitt medgivande, i WebRe-
hab Sweden – ett nationellt kvalitetsregister för rehabi-
literingsmedicin. Resultat redovisas två gånger per år. 
Under 2019 har ett arbete genomförts med stöd av en 
statistiker för att ta fram en mall för att tydligare kunna 
presentera resultatet för medarbetare och patienter. 

Resultat från kvalitetsregistret redovisas två gånger 
per år. Vissa data påvisar utvecklingen över tid,  andra 
ger en nulägesbild. Resultaten analyseras i verksamheten 
och ger ett kvitto på vad som fungerar samt underlag för 
förbättringsarbete. 

Avseende patientnöjdhet ser vi att vi har ett mycket 
bra resultat för personalens bemötande, rehabiliteringen 
samtpatientensegetinflytande.Någotlägreresultat
kring sjukdomsinformation, en känd utmaning för reha-
biliteringskliniker, som vi fortsätter att arbeta med. 

Resultat från kvalitetsregistret WebRehab.
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Vård- och omsorgsboendet har under året arbetat 
med teman som ett sätt att stimulera vardagsnära 
förbättringsarbete. Förslagen kommer från med-
arbetare och hittas i var dagen. Munhälsa är ett 
exempel på tema som har genomförts.  

– Den som bor på ett äldreboende har rätt att 
en gång om året få en undersökning av mun och 
tänder, en så kallad munhälsobedömning, berättar 
verksamhetschef Therese Lindberg. 

– När munhälsa kom som förslag på tema beslu-
tade vi att samarbeta med Akademiskt Centrum för 

Äldretandvård, ACT, som finns här på Stockholms 
Sjukhem. Vi har tillsammans med dem sett över 
våra rutiner och vårt arbetssätt i syfte att nå så 
många som möjligt för munhälsobedömningar och 
för att besöket hos tandvården ska bli bra. Vi har 
också haft utbildning inom temat munhälsa för alla 
personal. 

Ett tema pågår under en till tre månader och olika 
aktiviteter planeras in under denna  period. Andra 
teman under 2019 har varit larm och telefoni samt 
basala hygienrutiner. 

Case 
MUNHÄLSA TEMA FÖR VARDAGSNÄRA 
FÖRBÄTTRINGSARBETE

Värdighet och  
välbefinnande i fokus

90 %
är nöjda med hur  

maten smakar

93 %
är nöjda med  
bemötande
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Stockholms Sjukhems vård- och omsorgsboende erbju-
der vård och omsorg dygnet runt till äldre personer med 
beslut om särskilt boende och yngre personer i behov 
av omsorg. Vård- och omsorgsboendet har totalt 102 
lägenheter fördelade på elva boendegrupper med nio 
till tio lägenheter i varje grupp. Vi har 36 platser för 
personeröver65årmeddemenssjukdomoch48platser
försomatisksjukaöver65år.

Stockholms Sjukhem har avtal med Stockholm stad. 
Avtalet bygger på kundval enligt Lag om valfrihets-
system (LOV), vilket innebär att den äldre som har ett 
biståndsbeslut för heldygnsomsorg har möjlighet att 
själv välja var man vill bo. Kölistan hanteras centralt av 
Stockholms stad. 

StockholmsSjukhemharäventvåprofilboendenför
personerunder65år,ettgruppboendemedniolägen-
heter för yngre personer med demenssjukdom, och ett 
gruppboende med nio lägenheter för personer med för-
värvadhjärnskada.Förprofilboendegällerindividavtal
ochverksamhetenharavtalmedflerastadsdelariStock-
holm stad samt med andra kommuner i Stockholms län. 

Under 2019 har verksamheten utökats. Genom en 
ombyggnadibefintligalokalerharytterligaretrelägen-
heterbyggtsförattmötadenstoraefterfrågansomfinns.
KöntillStockholmsSjukhemärlång,detärcirka150
personer som står i kö för en lägenhet på vård- och om-
sorgsboendet. Beläggningen 2019 har varit 99 procent.

Välfärdteknik
Inom vård- och omsorgsboendet använder vi teknik i 
vården för att bidra till trygghet och god livskvalitet för 
de som bor hos oss.

Vi använder alternativa larm för dem som har svårt 
att använda ordinarie larmknappar, t ex röstlarm och 
röstförstärkare samt larm som den boende kan styra 
med en minimal vridning av huvudet. Att kunna med-

dela när man behöver hjälp är en viktig trygghetsfaktor, 
men också en möjlighet att undvika många tillsynsbesök 
vilket kan upplevas störande.

Personer med kognitiv svikt kan ha svårt att komma 
ihåg vilken dag det är, eller om det är natt eller dag. Vi 
använder en elektronisk natt- och dagkalender som med 
en enkel och tydlig display visar datum, veckodag samt 
om det är morgon, dag, kväll eller natt. 

Vi använder en app där personal kan logga in i 
journalen via telefon, se läkemedelslista samt signera 
läke medel. Detta arbetssätt innebär både en säker läke-
medelshantering och att personalen har enkel tillgång 
till genomförandeplaner som beskriver boendes behov.

Vi har även läsplattor i alla arbetsgrupper och de 
används i aktiviteter tillsammans med boende.

Kvalitetsresultat
SOCIALSTYR E LS E N S E N KÄT TI LL BOE N DE

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning 
bland äldre som bor i vård- och omsorgsboende. Med 
utgångspunkt i tidigare mätningar har verksamheten 
 under 2019 arbetat med fokus på mat och måltider, 
sociala aktiviteter samt bemötande och trygghet. 

MAT- OCH MÅLTI DS M I LJÖ

Arbetet med att förbättra mat och måltidsmiljön har 
fokuserat på samverkan mellan kostenheten och vård-
och omsorgsverksamheten, och verksamhetens dietist 
har varit en viktig länk. Arbete har pågått med menyer 
och boende har varit delaktiga genom smakpaneler samt 
vid möten med kökschef. Vi ser resultat av arbetet i den 
årliga brukarenkäten där 90 procent svarar att de är 
nöjda med hur maten smakar 2019, vilket kan jämföras 
med 77 procent 2018. Arbetet kommer att fortsätta 
under 2020. 

ÄLDREOMSORG
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AKTIVITETE R

Vård- och omsorgsboendet har aktivitetsansvariga som 
ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera 
aktiviteter tillsammans med dem som bor hos oss och 
med dem som är aktivitetsombud i varje boendegrupp. 
De boende är delaktiga genom enhetens boenderåd 
samt i det gemensamma aktivitetsrådet. Det erbjuds 
två aktiviteter varje vardag. En av de mest välbesökta 
aktivi teterna är fredagsdrinken då vi tillsammans 
avslutar veckan, alkoholfria alternativ serveras och både 
perso nal, boende samt deras närstående är välkomna. 
På helgerna samarbetar vi med Ung Omsorg som 
genomför en gemensam aktivitet varje söndag. 

Aktivitetsplaneringen följer årets händelser,  högtider 
och årstider. Vi har till exempel påskmarknad, eget 
maratonlopp,midsommarfirande,kräftskivaoch
surströmmingslunch samt skördefest, julmarknad och 
luciafirande.

Stockholms Sjukhem samarbetar med Stockholms 
stadsbibliotek och bibliotekarien genomför varje vecka 
en aktivitet på vård- och omsorgsboendet. Västermalms 
församling genomför andakter på enheten och verk-
samheten samverkar med Stockholm Sjukhems kultur-

samordnare kring högtider och den underhållning som 
erbjuds boende och patienter varje vecka i sjukhemmets 
aula.

Resultatet i Socialstyrelsen enkät visar att 78 procent 
är nöjda med de sociala aktiviteterna, vilket skiljer ut oss 
från övriga riket. 

B E MÖTAN DE OCH TRYGG H ET

Bemötande och trygghet är viktiga kvalitetsparametrar 
för en god och säker vård och omsorg. Under 2019 har 
verksamheten arbetat med olika aktiviteter för att stärka 
detta. Utgångspunkt har varit den nationella värde-
grunden och Stockholms Sjukhems värdeord. Medar-
betarna har arbetat med olika ”case” och situationer 
där det är viktigt att vi skapar trygghet och har ett bra 
bemötande.Reflektionernaharbidragittillettlärande
och till arbetssätt som leder till detta. Vi kan också se att 
resultatet för dessa områden har förbättrats i den senaste 
mätningen. Andelen som är nöjda med bemötandet 
har ökat från 89 procent till 93 procent, och andelen 
somupplevertrygghetharökatfrån78procenttill85
procent. 
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ANDEL POSITIVA SVAR INOM OMRÅDET TRYGGHET
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Känner du förtroende 
för personalen på ditt 

äldreboende?

Riket           Stockholms län           Stockholm           Stockholms 
                                                                                  Sjukhem

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

ANDEL POSITIVA SVAR INOM OMRÅDET BEMÖTANDE
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Bakgrund och genomförande
Grundreglerna för Stiftelsen Stockholms Sjukhem, senast 
reviderade 2010, innehåller en bestämmelse om att 
detskafinnasenmedicinskrevisormedsuppleant.Vid
principalmötet i maj 2019 valdes Anne-Marie Pernulf  till 
medicinsk revisor med Kjell Asplund som suppleant.

Den medicinska revisorn har valt att varje år granska 
ettellerfleraavgränsadeverksamheterochutvärdera
deras kvalitet. För år 2019 har vi, i samråd med sjukhus-
direktören, valt att granska slutenvårdsrehabilitering, en 
verksamhet som inte tidigare har reviderats.

Den medicinska revisionen har genomförts under 
 januari–mars 2020. Verksamheten är belägen i sjuk-
hemmets lokaler på Kungsholmen och omfattar två avdel-
ningar – neurologisk rehabilitering och kirurgisk rehabili-
tering. Den kirurgiska delen får fr o m år 2020 ett utökat 
uppdrag och kommer att ta emot nya patientgrupper från 
akutsjukhusen, exempelvis icke opererade kirurgpatienter 
och cancersjuka, vilket ställer nya krav på vården och 
kompetensen vid enheterna. Verksamheten har granskats 
med tyngdpunkt på kvalitetsaspekter som inte ingår i 
andra kvalitetsuppföljningar.

Vi har inhämtat synpunkter på vårdens kvalitet vid 
två fokusgruppsintervjuer med patienter från vardera 
 enheten. Vi har även intervjuat personal i fokusgrupper, 
en för vardera enheten. Dessutom har vi granskat skrift-
ligt material och då särskilt Stockholms Sjukhems interna 
system för uppföljning av vårdens kvalitet.

System för  
kvalitetsuppföljningar
Utöver den medicinska revisionen omfattas slutenvårds-
rehabiliteringen av följande kvalitetsuppföljningar, varav 
deflestaärkoncernövergripande:

StockholmsSjukhemärISO-certifieratvilketbl.a.
innebäruppföljningaravivadmåncertifieringskraven
uppfylls. Denna uppföljning har genomförts av företa-
get Qvalify senast i april 2019 av två revisorer. Huvud-
slutsatsen var att ledningssystemet ISO 9001 är väl infört. 
Beträffandeslutenvårdsrehabiliteringrapporterade
 Qvalify endast några få marginella brister.

Kvalitetsdata rapporteras enligt avtal till Region Stock-
holm enligt en särskild rapporteringsmall. 

Dessutom gör Stockholms Sjukhem egna kvalitets-
uppföljningar bl.a. via sin internrevision. Den bedömer 
t.ex. organisationen i stort, miljö- och kvalitetslednings-
systemen inklusive mål och planering för att nå målen, 
resurser, kompetens och kommunikation. Vi bedömer 
internrevisionens arbete vara mycket ambitiöst upplagt 
och väl genomfört med rapportering av såväl positiva iakt-
tagelser som avvikelser, till gagn för det fortsatta kvalitets-
arbetet.

Under år 2019 rapporterades en allvarlig 
 avvikelse, inga lex Maria-ärenden eller ärenden hos 
 Patient nämnden.

Sjukhemmet använder systemet HändelseVis för 
avvikelse rapportering. Registrerade avvikelser har i många 
fall lett fram till konkreta förbättringar. Rapporterings-
förfarandet upplevs dock krångligt.

Avdelningarna har infört det nationella vårdprogram-
met NEWS (Natural Early Warning Score) för att tidigare 
kunna upptäcka försämring hos patient.

Enheten för neurorehabilitering deltar i det nationella 
kvalitetsregistret Webrehab och rapporterade under 
2019 in 463 vårdtillfällen (mest i landet). Av de patienter 
somtogställningvaröver95procentnöjdaellermycket
nöjda med bemötande, rehabiliteringens innehåll, eget 
inflytanderespektiveinformation.Återrapporteringen
skulle kunna förbättras. Region Stockholms vårdprogram 
för ryggmärgsskadade följs.

Vård av icke svensktalande patienter erbjuder inga 
speciellaproblem.Tolktillgångfinns.

Synpunkter från patienter
Inför dialogen med patienter bad vi personalen vid 
 vardera avdelningen om hjälp att inbjuda inneliggande 
patienter att delta i fokusgrupp, en för vardera avdel-
ningen. Urvalsförfarandet garanterar alltså inte att  ur valet 
blivit helt representativt.

Alla deltagare var mycket nöjda med den rehabilite-
ringsinsats som kommit dem till del. Särskilt betonades 
personalens positiva attityd, goda bemötande och den 
goda omvårdnaden. Eventuell stress hos personalen märks 
inte mot patienterna och stämningen upplevs harmonisk. 
Beträffandematenefterfrågadesökadevalmöjligheter
samt, vid behov, ökade insatser av dietist. Många grupp-
övningar erbjuds för rehabilitering. Individuella rehabili-
teringsplaner görs men kunde utökas och vara tydligare 
med uppsatta mål. Rehabiliteringsinsatserna vid starten av 
vårdtidenliksomunderhelgerkundeintensifieras.Ytter-
ligare möjlighet till kuratorskontakt efter frågas.

ÖverflyttningenfrånakutsjukvårdentillStockholms
Sjukhem upplevdes smidig och med god informations-
över föring gällande patienten. Dock påtalades svårigheter 
att återföra patient till akutsjukvård vid försämring under 
vårdtiden på Stockholms Sjukhem. Det sker nu via akut-
mottagningarna med långa väntetider. Detta förfarande 
kan inte Stockholms Sjukhem ensamma förändra men det 
kunde ånyo påtalas till övergripande lednings funktioner.

Utskrivning från Stockholms Sjukhem sker enligt 
patienterna ibland till en oklar framtid. Oklarheterna kan 
vara kring uppföljningar och fortsatt rehabiliteringsstöd i 
hemmet vilket leder till osäkerhet. Vårdplaneringsmöten 
äger rum men man upplever att kontakten mot kom-
munerna kunde göras enklare. En broschyr kring utskriv-
ningar efterlyses.

MEDICINSK REVISION
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Synpunkter från vårdpersonal
Två fokusgruppsdialoger genomfördes, en vid enheten 
för neurorehabilitering (sjuksköterska, undersköterska, 
specialistläkare, fysioterapeut, arbetsterapeut) och en vid 
enheten för kirurgisk rehabilitering (sjuksköterska, under-
sköterska, dietist, överläkare). Urvalet baserades på vilka 
som var i tjänst vid dialogtillfällena.

Övergripandeuppfattarvimedarbetarna,varavfler-
talet har mångårig anställning vid enheterna, vara enga-
geradeochattdefinnersittarbetemycketmeningsfullt.
Introduktionen av nya medarbetare upplevs fungera bra. 
Trivsel och sammanhållning på vardera enheten uppges 
vara god. Cheferna är uppskattade och upplevs när-
varande. Sjukhusledningen upplevs dock avlägsen.

Inomgruppenundersköterskorfinnsmångavikarier,
man skulle hellre se fasta tjänster. Vissa lokaler är slitna 
vilket kan medföra hygienproblem. 

AVDE LN I NG 1 N E U ROR E HAB I LITE R I NG

Enligt personalen fungerar kedjan i vården bra. Alla 
 ställer upp kring patient och närstående. Bemanningen är 
god. Den mycket höga personalomsättningen (48 procent 
under 2019) hade samband med byte i ledningsfunk-
tion. Den totala sjukfrånvaron (korttids- och långtids-) 
 ligger på samma nivå som för Stockholms Sjukhem totalt. 
Kontak ten med remittenter fungerar väl. Vid  utskrivning 
av  patient är det en omfattande byråkrati gällande 
Försäkrings kassan och kommunerna.

Envissängslanfinnsinförvaddetutvidgadeuppdraget
på avdelning 3 innebär. En arbetsgrupp tillsammans med 
avdelning3finnsförplanering.

Ekonomin pressar vårdtiderna. För vissa sjukdoms-
grupper är det svårt att hålla målen för vårdtiderna. 

Fysioterapeuter och arbetsterapeuter önskar assistans 
avt.ex.undersköterskaförattfåtillståndeneffektivare
och snabbare rehabilitering.

AVDE LN I NG 3 KI R U RG I S K R E HAB I LITE R I NG

Enheten står fr.o.m. 2020 inför ett utvidgat uppdrag 
från Region Stockholm innebärande vård av inte bara 
kirurgiskt åtgärdade patienter utan även andra grupper 
såsomcancerpatienter,ickeopereradepatienterm.fl.
Detta beräknas omfatta 1–2 patienter ytterligare per vecka 
samt en ökad komplexitet i vården. En viss ängslan har 
funnits inför det nya upp draget – hur man ska räcka till, 
om man kan få förstärkning från avdelning 1, om man har 
tillräcklig kompetens osv.

Såväl personalomsättning som sjukfrånvaro ligger klart 
under genomsnittet för anställda vid Stockholms Sjukhem. 
Kontakten med omgivande vårdgivare upplevs god, dock 
är det svårt att få återsända patient som försämras till 
akutsjukvården. 

Utskrivning av patient till hemmet kräver en hel del 
tidsödande förberedelser av sjuksköterska. Kontakten med 
primärvården fungerar bra.

Nytt dokumentsystem upplevs bättre än det 
tidigaremenvållarännuendelproblem.Ytterligare
introduktions utbildning efterfrågas.

Ekonomin gör att vårdtider pressas och inte alltid 
räcker till. Detta gäller särskilt de ortopediska patienterna.

UTB I LDN I NG OCH FORS KN I NG
Möjligheterna till kompetensutveckling, såväl externt som 
internt, anges vara goda.

Mera HBTQ-utbildning efterlyses samt genusaspekter 
och tydligare riktlinjer gällande sexuella trakasserier.

Fysioterapeuter och arbetsterapeuter är forsknings-
aktiva. FoUU-avdelningen är drivande och kontakten med 
dem är god. Andra medarbetare vid neurorehabiliteringen 
har tidigare deltagit i forskningsstudier. Enheten för kirur-
gisk rehabilitering deltar inte i någon forskningsaktivitet. 
Båda enheterna önskar bli inbjudna till forskningsstudier.

Studentersåvälsomutbildadehandledarefinnsvidde
båda enheterna.

Sammanfattning
De båda enheterna för slutenvårdsrehabilitering får ett 
mycket gott betyg av patienterna. Personalen bedöms vara 
kompetent och omtänksam. Den medicinska kvali teten 
upplevs vara hög.

Flertalet medarbetare har funnits vid enheterna under 
många år. De betonar det väl fungerande lagarbetet kring 
patienten, den goda sammanhållningen samt uppskattade 
chefer. Under senare tid har en ökad ekonomisk press 
upplevts.Envissorofinnskringdetutvidgadeuppdraget
från och med 2020.

Kontakten med akutsjukvården i samband med överta-
gande av patient anges god. Vid utskrivning av patient är 
kontakternamedkommunernam.fl.bådeomständligaoch
tidsödande men kontakter med primärvården fungerar bra.

Medarbetarnas möjligheter till kompetensutveckling är 
goda. Båda enheterna uttrycker en önskan att bli  inbjudna 
till forskningsaktiviteter.

Uppsala och Stockholm 22 mars 2020

Anne-Marie Pernulf
Principal

Medicinsk revisor

Kjell Asplund
Principal

Medicinsk revisorssuppleant
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HÅLLBARHETSREDOVISNING

Långsiktighet och samhällsengagemang är en del av vår 
grund som idéburen vårdgivare. Vi ska erbjuda en säker 
vård och omsorg av hög kvalitet till våra patienter och 
boende, på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling. 
Det innebär att stiftelsen tar ansvar för och arbetar med 
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

De policydokument som styr arbetet med hållbarhet 
inom Stockholms Sjukhem är:

SOCIAL HÅLLBAR H ET

• Arbetsmiljöpolicy
• Inköpspolicy och riktlinjer för upphandling
• Kompetensutvecklingspolicy
• Kvalitets-, miljö- och hållbarhetspolicy
• Likabehandlingspolicy
• Medarbetarpolicy
• Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestäm-

mande

E KOLOG I S K HÅLLBAR H ET

• Kvalitets-, miljö- och hållbarhetspolicy
• Inköpspolicy och riktlinjer för upphandling

E KONOM I S K HÅLLBAR H ET

• Antikorruptionspolicy
• Policy för gåvor till personal
• Policy uppvaktning och representation
• Inköpspolicy och riktlinjer för upphandling
• Placeringspolicy

Väsentlighetsanalys
Stockholms Sjukhem har genomfört en väsentlighets-
analys för att fastställa de viktigaste hållbarhetsaspekt-
erna för verksamhetens intressenter. Resultatet visar att 
både interna och externa intressenter anser att följande 
aspekter är högst prioriterade:
• Kompetens och kompetensutveckling  
• Vård på lika villkor och bemötande
• Resurseffektivitetochresursförbrukning
• Värdegrund och etiska överväganden 

Väsentlighetsanalysen har kopplats till FN:s tre dimen-
sioner av hållbarhet samt till de globala mål som är 
relevanta för Stockholms Sjukhems verksamheter. Vi har 
ocksåidentifieratdehållbarhetsaspektersomärviktiga
för oss samt goda exempel på pågående arbete, se sam-
manställningpåsidan50–51.

Ekologisk hållbarhet
Stiftelsen arbetar aktivt med ständiga förbättringar för 
en långsiktigt hållbar miljö som främjar människors 
hälsa. Det sker bland annat genom att resurser utnyttjas 
ansvarsfulltocheffektivtförattminskaverksamhetens
klimatpåverkan. 

StockholmsSjukhemärmiljöcertifieratsedan2009,
enligt ISO 14001, och har ett väl implementerat led-
ningssystem. Miljöarbetet omfattar all verksamhet och 
viktiga drivkrafter är ett aktivt engagemang hos ledning 
och medarbetare som säkerställer att miljöarbetet stän-
digt utvecklas. 

Målet med miljöarbetet är att minska vår miljöpå-
verkan och vi har därför särskilt fokus på de betydande 
miljöaspekterna som är aktiviteter som har, eller kan ha, 
påverkan på miljön ur ett livscykelperspektiv. 

Särskilda satsningar 2019
B I KU POR I  PAR KE N PÅ KU NG S HOLM E N

Bin hjälper till att pollinera växter och är en livsviktig 
del av naturen. Ungefär en tredjedel av den mat vi äter 
kommer från växter som humlor och bin pollinerar. 
Bin producerar också honung. Under sommaren pågick 
ett intensivt arbete för bina, vilket resulterade i en stor 
mängd honung. Honung kunde slungas i anslutning till 
årets Skördefest i början av september. Deltagare hade 
då möjlighet att provsmaka honung, ställa frågor till 
biodlaren och lämna namnförslag till de nya kuporna. 
Såväl bin som honung har tagits väl emot och uppskat-
tas av många. 

G RÖNA I N ITIATIV FRÅN KOSTE N H ETE N

Kostenheten har minskat användningen av plast genom 
att införa miljövänliga förpackningar för takeaway-mat 
i restaurangen. För att minska matsvinnet har ”Gröna 
kvarten” införts, där dagens mat säljs ut till halva priset. 
Klimatfredag har införts med klimatsmart mat på me-
nyn varje fredag. 

NOM I N E R I NG I  WH ITE G U I DE S E N IOR

Stockholms Sjukhems kostenhet nominerades och pri-
sades i White Guide Senior – där god mat och hållbar 
matproduktion premierades.

Miljöaspekter
Miljöarbetets vision avspeglas i vår miljöpolicy som är 
vägledande när vi fastställer mål. En viktig utgångspunkt 
är också de betydande miljöaspekterna och det långsik-
tiga målet om hållbar tillväxt.
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Stockholms Sjukhems betydande miljöaspekter är:
• Bränsleförbrukning transporter, framför allt egna 

bilar (utsläpp till luft) 
• Förbrukningsartiklar (resursförbrukning) 
• Produkter med PVC (utsläpp till luft och vatten, 

 hälsofarlighet)
• Läkemedelshantering (utsläpp till vatten, hälso-

farlighet)
• Bassängkemikalier (utsläpp till vatten, hälsofarlighet) 
• Digital utrustning (resursförbrukning) 

Miljöprestanda
Nedan presenteras ett urval av de betydande miljöaspek-
terna och mätresultat över tid. 

TRAN S PORTE R

Stockholms Sjukhem leasar sammanlagt ett femtiotal 
bilar, där huvuddelen är hybrider. Fordon drivna av 
förnybara drivmedel ska användas när så är möjligt och 
enligt stiftelsens fordonsstrategi är prioriteringen vid 
anskaffning:eldrift,laddhybrid,elhybridochisistahand
bensindrift. För resor i tjänsten används företrädesvis 
tåg,somharenlitennegativmiljöpåverkan,menflygre-
sor förekommer. 

LÄKE M E DE L

När patient eller boende använder läkemedel går ofta 
stor del opåverkad genom kroppen och ut i vattnet via 
avloppet, vilket medför allvarliga konsekvenser för de 
marina ekosystemen. I tabellen nedan visas att för-
skrivningenavmiljöbelastandeläkemedelidefinierade
dygnsdoser(DDD)harminskat.Eneffektsomkan
härledas till att samtliga förskrivare erbjuds utbildning i 
läkemedelsmiljöeffekter.Under2019har100procent
av de som förskriver läkemedel genomgått denna utbild-
ning.

För att få ett mått på Stockholms Sjukhems miljöpå-
verkan av läkemedel i avloppsvattnet har provtagning 
genomförts under hösten 2019 i fastigheten på Kungs-
holmen. Resultatet visar på små mängder av hormo-
ner,neuroleptika,antiinflammatoriskaläkemedelsamt
beta-receptorblockerande. Mängden smärtstillande har 
minskat mot föregående år: 
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Samtligauppmättamängderär<0,05µg/liter.Mät-
ningen kommer att upprepas för att följa utsläppen av 
läkemedel över tid. 

R E S U RS FÖR B R U KN I NG,  
FÖR B R U KN I NG S MATE R IAL OCH AVFALL

Allt material som vi använder oss av är taget från na-
turen, på ett eller annat sätt, och kan innebära en stor 
miljöbelastning. Inom vård och omsorg används mycket 
förbrukningsmaterial som producerats av både nya och 
återvunna resurser. Förbrukningen av engångsmaterial 
följs upp årligen. 

E KOLOG I S KA LIVS M E DE L

En måltid kräver mycket resurser från råvara till färdig 
portion. Ekologisk mat minskar användningen av gifter i 
jordbruket och bidrar därför till renare grundvatten och 
högre biologisk mångfald.

E N E RG I FÖR B R U KN I NG

Fastigheten på Kungsholmen värms upp av bergvärme 
och fastigheten i Bromma av fjärrvärme och solvärme. 
Elen är så kallad grön el som kommer från sol, vind och 
vatten och ger så gott som inget koldioxidutsläpp.
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Miljöprestanda i siffror  2019 2018 2017

Koldioxidutsläpp (ton), egna bilar  52 62* 52

Totalt miljöbelastande läkemedel,  
antal DDD  116 587 171 866 199 517

Inköpta engångsprodukter, antal   30 48  50

Andel ekologisk mat av totalkostnaden  
för inköpta livsmedel*  30 % 28 % 27 %

Bromma: Elförbrukning kWh/m2   41 45 42

Kungsholmen: Elförbrukning kWh/m2  138 133 121 

*kopplas till ökad vårdproduktion och utökning av vårdteam under 2018

Social hållbarhet
Stockholms Sjukhem arbetar aktivt för att motverka 
diskriminering och främja lika rättigheter och möjlighe-
ter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Detta 
är en självklar förutsättning för att vi framgångsrikt 
ska kunna leva upp till vår vision och våra värderingar. 
Grunden är stiftelsens policy för likabehandling. Alla ska 
behandlas likvärdigt och individuellt, och resurserna ska 
fördelas på ett rättvist och jämställt sätt. 

Genom att ta tillvara olika kompetenser inom 
organisationen säkerställs ett respektfullt bemötande av 
såväl patienter, boende och närstående som stiftelsens 
medarbetare. Resurser i medarbetargruppen tas 
exempelvis tillvara genom projektet Språkbanken – en 
tydligförteckningövervilkaspråkkunskapersomfinns
bland personalen inom geriatriken används för att 
underlätta kommunikationen med patienter som inte 
har svenska som modersmål.

Stockholms Sjukhem engagerar även andra i samhäl-
let genom att till exempel samarbeta med ungdomar 
via Ung Omsorg och med seniora volontärer inom 

äldreomsorgen. Under 2019 har Stockholms Sjukhem 
inlett ett samarbete med Röda Korset Kungsholmen och 
öppnat Café Vallgossen – en mötesplats för samtal, sam-
varoochfika.Samarbetetsyftartillattminskaofrivillig
ensamhet och social isolering.

Stockholms Sjukhem har kollektivavtal för all verk-
samhet och bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, 
vilket bland annat omfattar kartläggning av och åtgärder 
mot risker på arbetsplatsen. Arbetet med likabehandling 
ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet och innebär 
bland annat att lönekartläggning genomförs regelbundet 
samt att kränkande behandling och trakasserier följs upp 
i medarbetarenkät.  

Ekonomisk hållbarhet
Inköp och upphandlingar utgår från stiftelsens uppfö-
randekod för leverantörer för att motverka kränkningar 
av mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, negativ 
miljöpåverkan och korruption i leverantörskedjan. 
Varor och tjänster som levereras till stiftelsen ska vara 
framställda under förhållanden som är förenliga med 
villkoren som anges i denna.

Hanteringen av gåvor till stiftelsen samt uppvaktning 
och representation regleras i policydokument och riktlin-
jer. Stiftelsen har även en policy om att agera etiskt och 
motverka korruption. 

Stiftelsen har som ambition att ta etik-och miljöhän-
syn genom att placera i företag som följer kraven i de 
internationella konventioner som Sverige undertecknat, 
till exempel när det gäller mänskliga rättigheter, miljö 
ocharbetsrätt.Deinternationellanormersomfinns
är formulerade i FN:s konventioner och omfattas av 
såväl FN:s Global Compact som OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag. Stiftelsens nya placeringspolicy 
innebär en successiv utveckling mot att nå ovanstående 
mål men även fortsatt arbeta för ännu starkare krav.
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GOD MAT – EN VIKTIG DEL AV VÅRDEN

Stockholms Sjukhem arbetar för att ge bästa möjliga 
livskvalitet till varje boende och patient genom engage-
mang, kunskap och omtanke. Maten och måltiden har 
stor betydelse för en förbättrad livskvalitet och snabbare 
rehabilitering. Det är av största vikt att ha en hög kom-
petens inom mat och nutrition samt att värdera måltids-
glädje och njutning, två faktorer som är förutsättningar 
för ett tillräckligt näringsintag. 

På Stockholms Sjukhem arbetar vi med hela mål-
tidsupplevelsen genom att maten ska presenteras och 
serveras på ett aptitretande sätt, smaka gott och ge 
tillräcklig näring samt intas i en miljö med god atmos-
fär och trevlig stämning runt matbordet. Kostenhe-
ten  erbjuder en meny med måltider som är individ-
anpassade.  Anpassningen sker genom menyval, med 
olika konsistenser samt enligt specialkoster efter boendes 
och patienters medicinska behov.

Produktion och kvalitet
Kostenheten lagar cirka 600 portioner per dag till 
patienter och boende inom Stockholms Sjukhems vård- 
och omsorgsverksamheter. Utöver det tillagas cirka 200 
portioner varje vardag till restaurangens matgäster. 
Totalt produceras cirka 240 000 portioner under ett år. 

Under 2019 var andelen inköpta ekologiska råvaror 
30 procent för kostenheten. Vi arbetar för att uppnå 
Region Stockholms mål om hållbara patientmåltider. År 
2021skaandelenekologiskalivsmedelvara50procent
enligt regionens miljöprogram. 

Resultat   2019 2018 2017

Andel ekologiska varor  30 % 28 % 24 %

Socialstyrelsens brukarenkät (vård- och omsorgsboendet)

Maten smakar bra  90 % 77 % 67 %

Måltiderna är en trevlig stund på dagen 65 % 73 % 48 %

Resultatet i Socialstyrelsens enkät visar en väsentlig för-
bättring när det gäller boendes syn på mat och måltider. 
Under året har kostenheten tillsammans med vård- och 
omsorgsboendet fortsatt att utveckla samarbetet genom 
bl a nutritionsutbildning för medarbetare, smakpanel för 
boende och en enkätundersökning om menyn. Kost-
enheten är även med på vård- och omsorgs boendets 
boråd och har under 2019 fortsatt med aktiviteten 
”Lunchklubben”. Varje vecka bjuds boende från en 
våningintilllunchbufféiaktivitetsrummettillsammans
med dietisten. 

God och säker mat
LIVS M E DE LS HYG I E N

Kostenheten har under året reviderat det livsmedels-
hygieniska egenkontrollprogrammet med HACCP (faro-
analys) i enlighet med livsmedelslagstiftningen. Genom 
frekvent uppföljning och elektronisk dokumentation 
säkerställer vi tillagning och servering av god och säker 
mat. Miljöförvaltningen och Anticimex har under året 
granskat kostenheten, våra lokaler, vår dokumentation 
och våra rutiner. Alla inspektioner har varit godkända 
med positiva utlåtande om att kostenhetens personal 
har hög kunskap i livsmedelshygien och har skött egen-
kontrollen exemplariskt. 

Anrikt och ambitiöst. Så beskriver White Guide 
Senior Stockholms Sjukhems kök och restau-
rang. Kostchef Mikael Cederberg kom på sjunde-
plats i tävlingen Årets Seniorkock 2019 och 
Stockholms Sjukhem fick även en åttondeplats i 
kategorin Årets Seniormåltid.  

– Vi är stolta över att ha blivit nominerade och 
prisade i tävlingen, och att vi nu finns med i den 
senaste utgåvan av White Guide Senior, säger 
Mikael Cederberg. Det är alla medarbetare på 
Stockholms Sjukhem, både i restaurangen och 
på vård- och omsorgsboendet som har bidragit 
till att göra det här möjligt.

– Nu ska vi fortsätta utveckla verksamheten ännu 
mer, både genom ett tydligt hållbarhetstänk och 
med att fortsätta göra riktigt god och näringsriktig 
mat till boende, patienter, medarbetare och besö-
kare till restaurangen. 

White Guide Senior är den enda tävling i Sverige 
som bedömer helhetsintrycket av en måltid. Ett 
juryteam besökte Stockholms Sjukhem i början av 
2019. De provåt maten i restaurangen och besök-
te vård- och omsorgsboendet för att se verksam-
heten. Juryn har bedömt smak och näring, men 
också måltidsmiljö, service, samarbete och andra 
parametrar som bidrar till att höja måltidsupplevel-
sen för de äldre matgästerna.

Case : STOCKHOLMS SJUKHEM TOPP 10  
I WHITE GUIDE SENIOR
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KONST, KULTUR OCH VÅRDMILJÖ 

Stiftelsen Stockholms Sjukhem bildades 1860 och 
1867 färdigställdes den första vårdbyggnaden. År 1891 
byggdes det som vi idag kallar hus A1. På- och tillbygg-
nad har senare skett av byggnaden som idag innehåller 
bland annat geriatrisk slutenvård. I början av 1990-talet 
byggdes ytterligare en byggnad, den del som idag inrym-
mer inneliggande rehabilitering och palliativ slutenvård. 
Under 2013 invigdes Stockholms Sjukhems senaste 
tillbyggnad – det nya vård- och omsorgsboendet.

Synen på vad som är ändamålsenliga lokaler har 
genomgåttenstorförändringunderdedrygt150år
som stiftelsen har bedrivit verksamhet, men att erbjuda 
en god vårdmiljö har alltsedan starten varit centralt för 
Stockholms Sjukhem. 

I stiftelsens ändamål anges att Stockholms Sjukhem 
ska ”till vård emottaga af  obotlig eller långvarig sjuk-
dom lidande personer”. Det ursprungliga syftet betonar 
att de ska ske i en miljö som ”skall vara så ordnadt, att 
det, så vidt ske kan, för de derstädes intagne ersätter sak-
naden af  ett godt hem”, vilket har varit vägledande när 
nya byggnader har planerats och tillkommit under åren.  

Historiskt har många vårdinrättningar legat i stor-
slagna parkmiljöer för att skänka en helande kraft. 
Stockholms Sjukhems fastighet på Kungsholmen är ett 
exempel på detta. I samband med uppförandet av den 
senaste nya byggnaden har Stockholms Sjukhems park, 
som har anor från 1800-talet, föryngrats och utvecklats. 
Parken erbjuder goda möjligheter till utevistelse året om 
och används för både rehabilitering och rekreation. 

Konst och kultur  
Under 2019 avslutades det konstpedagogiska projektet 
Medvaro. Projektet har pågått i tre år och syftat till att 
aktivera och förmedla konsten i dialog med boende, 
patienter och medarbetare. Projektet, som har genom-
förts i samarbete med bland andra Nationalmuseum, 
konstpedagog och konstnär, har engagerat både boende, 
patienter, personal och närstående. Medvaro presen-
terades även i Socialmedicinsk tidskrifts temanummer 
”Hälsa är konst”.

De kulturella traditionerna hålls vid liv året runt 
med olika aktiviteter för boende och patienter. Utöver 
de traditionella aktiviteterna kring påsk, valborg, mid-
sommar och jul arrangeras även veckovis konserter 
genom  Kultur i vården, pubkvällar och biovisningar. 
Programmen bokas med syftet att skapa igenkänning för 
publiken men även för att ge nya intryck och upplevelser. 
Även patienter på Bromma sjukhus erbjuds underhåll-
ning via Kultur i vården.

En av årets mest uppskattade aktiviteter var skörde-
fest för boende och patienter i sjukhemmets park på 
Kungsholmen. Bluegrassbandet Spinning Jennis under-
höll med countrymusik och det fanns många olika 
aktiviteter att ta del av. Skördefesten genomfördes med 
stöd av Jan Wallanders Donation. Även patienterna på 
Bromma sjukhus kunde delta i en lökfest med plantering 
av blomsterlökar där det bjöds löksoppa och bröd samt 
underhållning.

Biblioteket
EfterfleraåravsamarbetemellanStockholmsSjukhem
och Stockholms stadsbibliotek har biblioteket på sjuk-
hemmet blivit en naturlig och uppskattad del av den 
satsning på kultur i vården som kännetecknar verksam-
heten. Som ett komplement till sådant som den omta-
lade, och omskrivna, konsten, blomsterarrangemangen 
ochdeuppskattadeartistprogrammenfinnsbiblioteket,
som är till för alla på sjukhemmet, såväl boende och 
patienter som medarbetare. Med sitt läge vid huvud-
entrén är biblioteket även en del av hur sjukhemmet 
möter besökare. 

Biblioteket erbjuder en fullskalig biblioteksservice, i 
och med avtalet med Stockholms stadsbibliotek. Möjlig-
heten att beställa böcker och andra medier som inte 
finnsidetordinariesortimentetärenavdetydliga
fördelarnamedsamarbetet.Ibiblioteketfinnsävenett
brett utbud av ljudböcker och spelare för att lyssna till 
inlästaböcker.DetfinnsävenmöjlighetattlånaIpadför
patienter som saknar annan möjlighet att t ex läsa sin 
e-post. 
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Varje måndag håller bibliotekarien ett program för 
boende under rubriken ”Bibliotekarien kommer”, oftast 
med inriktning på litteratur eller historia. 

Kyrka och kapell
Kyrkan ingår som en naturlig del i det vårdande arbetet 
ochfinnstillförpatienter,boende,medarbetareochnär-
stående på Stockholms Sjukhem. Från och med den 1 
juli 2019 har stiftelsen ett samarbete med  Västermalms 
församling.

Kyrkans främsta uppdrag är att se och bekräfta vars 
och ens andliga och existentiella behov. En viktig uppgift 
är att respektera den själavårdande omsorgen utan krav 
på varken religionstillhörighet eller trosuppfattning. Vid 
behov förmedlar diakon eller präst kontakter med före-
trädare för andra religioner och samfund. 

Under 2019 har kyrkan erbjudit enskilda samtal med 
boende, patienter och närstående. Utöver detta erbjuds 
äventräffarna”Andrum”påvård-ochomsorgsboendet
samt andakter i kapellet vid olika högtider. Även stöd till 
medarbetare erbjuds vid behov. 

StockholmsSjukhemskapellinvigdesimars1956och
är ritat av arkitekten Hakon Ahlberg. Kapellet används 
till minnesstunder och begravningar, både borgerliga 
och kyrkliga. 

Våra lokaler
Stockholms Sjukhems verksamhet på Kungsholmen 
drivsiegnalokaler.Viharcirka125vårdplatserförsjuk-
vård samt 102 lägenheter för vård- och omsorgs boende 
i stiftelsens fastighet. Den äldsta byggnaden är från 
1890-talet och inrymmer idag vårdplatser för geriatrisk 
slutenvård. Den yngsta byggnaden invigdes 2013 och 
omfattar vård- och omsorgsboende samt en stor aula 
medtillhörandekonferensytor.Ifastighetenfinnsäven
tre lokaler som hyrs ut till externa hyresgäster

Enheten Service och Fastighet sköter stiftelsens fastig-
het samt ansvarar för verksamhetsstödjande tjänster som 
städning, bevakning och vaktmästeri till verksamheterna 
på Kungsholmen. Under året har tre nya lägenheter 
skapats i vård- och omsorgsboendet genom omdisposi-
tion av ytor. I boendet har även akustikåtgärder genom-
förts i syfte att skapa en bättre miljö i de gemensamma 
lokalerna på varje våningsplan. Säkerhetsförebyggande 
åtgärder har genomförts bl a genom höjning av balkong-
räcken och låsanordningar i vissa av patientrummens 
fönster.

Under året har programarbete färdigställts för 
ombyggnation av hus B på Kungsholmen. Byggnaden 
stod klar i början av 1990-talet och inrymmer idag 
öppen- och slutenvårdsrehabilitering samt palliativ 
slutenvård. Styrelsen har 2019 fattat beslut om tidplan 
och omfattning för ombyggnationen. Den kommer att 
genomföras i etapper under 2020–2022. Målsättningen 
ärattskapaenflexibelvårdmiljösomstödjernya
arbetssätt och en modern sjukvård. 

Verksamheterna på Bromma sjukhus drivs i förhyrda 
lokaler. Fastighetsdrift och verksamhetsstödjande tjänster 
tillhandahålls av Locum, Region Stockholms fastighets-
bolag. Regionen har beslutat sälja Bromma sjukhus 
och stiftelsen bevakar utvecklingen i syfte att långsiktigt 
säkerställa drift av nuvarande verksamhet samt möjlig-
heten att utveckla ny verksamhet i lokalerna.
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Följande ekonomiska redovisning avser Stiftelsen Stock-
holms Sjukhem. Verksamheten har bedrivits i moder-
stiftelsen Stiftelsen Stockholms Sjukhem. I dotterbolaget 

EKONOMISK REDOVISNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING     
  2019  2018 

Nettoomsättning  717 880  650 787 

Övriga rörelseintäkter  8 144 42 849

   726 024  693 636

Rörelsens kostnader   

Övriga externa kostnader  -183 146  -178 863 

Personalkostnader  -598 363  -598 489

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar  -49 150  -42 001 

Övriga rörelsekostnader  -481  0

   -831 140  -819 353 

Rörelseresultat  -105 116  -125 717

Resultat från finansiella poster     
   

Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar  106 193  704 914

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  6  15 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -2 616  -3 623

   103 583  701 306 

Resultat efter finansiella poster  -1 533  575 589 
     

Resultat före skatt  -1 533  575 589

Skatt på årets resultat  -1 081  -5 524

Uppskjuten skatt  899  -1 694

Årets resultat  -1 715  568 371

Brommageriatriken AB förvaltas dotterbolagets kapital 
som enda verksamhet. Alla belopp redovisas i tusen 
kronor.  
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KONCERNENS BALANSRÄKNING    
  2019 2018 

TILLGÅNGAR    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark  694 586  720 781 

Inventarier, verktyg och installationer  35 857 35 823

Pågående nyanläggningar och förskott avseende  
materiella anläggningstillgångar  13 890  10 850

   744 333  767 454

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag  24  0

Andra långfristiga värdepappersinnehav  2 737 998  2 584 996

Andra långfristiga fordringar  13 500  13 500 

   2 751 522  2 598 496

Summa anläggningstillgångar  3 495 855  3 365 950

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar  65 563  64 430

Övriga fordringar  8 369  11

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  10 454  6 406

   84 386  70 847  
     

Kassa och bank  190 036  321 769

   190 036  321 769

Summa omsättningstillgångar  274 422  392 616

SUMMA TILLGÅNGAR  3 770 277  3 758 566
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KONCERNENS BALANSRÄKNING   
  2019 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital  3 461 876  3 463 591

Summa eget kapital  3 461 876  3 463 591

         
Avsättningar 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser  1 276  1 276

Avsättningar för uppskjuten skatt  2 846  3 850

   4 122  5 126

Långfristiga skulder      

Övriga skulder  200 000  200 000

   200 000  200 000

Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder  19 661  14 598 

Aktuella skatteskulder  11 920 10 397

Övriga skulder  25 117  22 462

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  47 581  42 392

   104 279  89 849 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  3 770 277 3 758 566
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS    
  2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   

Rörelseresultat  -105 115 -125 718

 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet     

Avskrivningar  49 150 42 001

Betald inkomstskatt  -701 -5 526

Övriga poster  -349 0

   -57 015 -89 243

Finansiella poster

Erhållen ränta  6  15

Erlagd ränta  -2 616  -3 623

   -59 625 -92 851 
   

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet     
   

Förändring av kundfordringar  1 133 2 290

Förändring av kortfristiga fordringar  12 406  16 962

Förändring av leverantörsskulder  -5 063 -14 939

Förändring av kortfristiga skulder  -7 844 -718
         
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -58 993 -89 256
         
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
   

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -26 509  -15 204

Försäljning materiella anläggningstillgångar  481 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -26 028 -15 204

         
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
   

Erhållen ränta  390  166

Erhållen utdelning  67 270 79 578

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  -806 774 -1 896 460

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  692 402 2 076 637

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -46 712 259 921

         
Årets kassaflöde  -131 733 155 461 

Likvida medel vid årets början  321 769 166 308

Likvida medel vid årets slut  190 036 321 769
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ORGANISATION

PRINCIPALER  
Principaler väljs av principalmötet. Prin-
cipal är dessutom varje av principalmötet 
utsedd tjänstgörande styrelseledamot, 
liksom även avgången sådan ledamot 
som tjänstgjort i minst två år. Årtal med 
fet stil anger valår som principal.

Ahlin, Hans (ord. styrelseledamot  
1994–1998, sjukhusdirektör 2000–2007)

Aly, Andreas (2010)

Andersson Forsman, Catarina (2017)

Ankarcrona, Henric (2003, styrelse-
ledamot 2005–2017)

Asplund, Kjell (styrelseledamot  
2010–2017)

Berglund, Michaël (2010)

Bjerkhagen, Michael (2014)

Björklund, Anne (1995)

Björklund, Leni (1993)

Bodin, Anders (styrelseledamot  
2000–2008)

Brandberg, Yvonne (2012)

Cetin, Evin (2015)

Cohn-Cedermark, Gabriella (2016)

Damberg, Bo (2010)

Edhag, Olof (styrelseledamot 2000–2006)

Engström, Ingemar (2017)

Eriksdotter, Maria (styrelseledamot 
2013–2016)

Erngren-Wohlin, Birgit (2003)

Fredell, Jan (styrelseledamot 1992–2004)

Gadsjö, Ingrid (1993)

Granberg-Stånge, Mia (2018)

Hamberger, Bertil (2006)

Hanson, Erik (styrelseledamot  
2008–2015)

Heuman, Maths (styrelseledamot 
2000–2008)

Hjern, Bo (1991)

Hultman, Gabrielle (2016)

Johansson, Karin (2017)

Kallner, Mora (styrelseledamot  
2000–2008)

Karlström, Elisabeth (1994)

Krakau, Ingvar (2004)

Lind-Mörnesten, Karin (2013)

Lundby-Wedin, Wanja (2018)

Lundius, Marianne (styrelseledamot 
1998–2007, ordförande 2000–2007)

Lundman, Torbjörn (styrelseledamot 
1993–2000)

Marcusson, Jan (2018)

Norlén, Karin (2017)

Olofsson, Sören (styrelseledamot 
2007–2016)

Olsson, Elisabeth (1994, styrelseledamot 
2001–2015)

PRINCIPALER

STYRELSE

SJUKHUS-
DIREKTÖR

MEDICINSKT 
STÖD

VERKSAMHETS-
STÖD

FORSKNING,   
UTVECKLING OCH 

UTBILDNING

GERIATRISK
VÅRD

PALLIATIV
VÅRD

REHABILITERING ÄLDRE-
OMSORG

Pernulf, Anne Marie (2012)

Rawal, Nina (2015)

Thorsson, Leif (styrelseledamot  
1988–1998)

Unger, Sven (styrelseledamot 2006–2014, 
ordförande 2007–2014)

Virin, Niclas (styrelseledamot 1999–2000)

Wahlund, Lars-Olof (2003)

Wehtje, Helene (2004)

Westerholm, Barbro (1988)

Winge, Monica (2016)

Winblad, Bengt (styrelseledamot 
1988–2004)

Åhlstedt, Madeleine (2003)

 

Verksamma styrelseledamöter  
utsedda av principalmötet 
Ekdahl, Anne (2016)

Engström, Gunvor (2015)

Klackenberg, Dag (2015)

Larson, Mats (2012)

Ställdal, Ewa (2010)

Svensson, Anne-Marie (2016)

Thomasson Blomquist, Cecilia (2019)               

Åhlberg, Rickard (2017)
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Namn Mats Larson

Yrke/titel VD

Födelseår 1952

Invald i styrelsen 2012

Särskild uppgift i styrelsen 
Ordförande i Revisionskommittén

Bland övriga pågående uppdrag  
Styrelseledamot CSAM Health AS,  
Bilthong AB, VD Bilthong AB,  
rådgivare: Novartis Foundation

Bland tidigare uppdrag 
Sjukhusdirektör, nationell  
IT-samordnare, styrelseordförande 
Läkemedelsverket

STYRELSE

Namn Gunvor Engström

Yrke/titel Civilekonom

Födelseår 1950

Invald i styrelsen 2015

Särskild uppgift i styrelsen  
Ledamot i Revisionskommittén

Bland övriga pågående uppdrag  
Länsförsäkringar Fondförvaltning, Interna-
tionella Företagarna i Sverige, Ordförande 
i Styrelseakademien Stockholm, Ledamot 
Styrelseakademien Sverige

Bland tidigare uppdrag  
Landshövding, VD Bank2, VD Företagarna, 
ledamot i styrelsen i Apoteksgruppen 
AB, ledamot i styrelsen i Stockholms läns 
 landstings sjukvårdsområde

Namn Dag Klackenberg

Yrke/titel Bokhandlare

Födelseår 1948

Invald i styrelsen 2015

Särskild uppgift i styrelsen  
Ordförande

Bland övriga pågående uppdrag  
Ordförande i Svenska kyrkans  
pensionskassa 

Bland tidigare uppdrag  
VD Svensk Handel, expeditionschef, 
ambassadör UD, ordförande i Vatten-
fall, Exportkreditnämnden, Atrium 
Ljungberg AB och Ersta Sköndal 
Högskola

Namn Anne Ekdahl

Yrke/titel Docent, sektionsansvarig 
överläkare i Geriatrik vid Helsingborgs 
Lasarett

Födelseår 1956

Invald i styrelsen 2016

Särskild uppgift i styrelsen 
Ledamot i FoUU-kommittén

Bland övriga pågående uppdrag 
Generalsekreterare i den Europeiska 
Geriatriska Föreningens (EuGMS). 
Vetenskapligt råd för Socialstyrelsen i 
Geriatrik och Palliation. Ledamot i Natio-
nella Programområdet för Äldres Hälsa

Bland tidigare uppdrag Ordförande 
i Svensk Geriatrik Förening, Verk-
samhetschef Geriatriska Kliniken, 
Höglandssjukhuset och Linköpings 
Universitetssjukhus

Namn Anne-Marie Svensson

Yrke/titel Sjuksköterska,  
Barnmorska

Födelseår 1960

Invald i styrelsen 2016

Särskild uppgift i styrelsen  
Vice ordförande

Bland övriga pågående uppdrag 
Strateg och teamledare, Västra  
Götalandsregionen 

Bland tidigare uppdrag  
Hälso- och sjukvårdsdirektör, Lands-
tinget Västmanland, Vårdföretagarna, 
VD Aleris Omsorg

Namn Cecilia Thomasson Blomquist  

Yrke/titel Civilekonom

Födelseår 1963

Invald i styrelsen 2019

Särskild uppgift i styrelsen  
Kassadirektör

Bland övriga pågående uppdrag  
Kapitalförvaltningschef PP  Pension, 
 ledamot i Kapitalutskottet, KK 
 Stiftelsen

Bland tidigare uppdrag  
Chef för Treasury och Valutaförvaltning 
vid Första AP-fonden, styrelseledamot i 
Trophi Fastighets AB
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Namn Ewa Ställdal

Yrke/titel Socionom, PhD Hc

Födelseår 1949

Invald i styrelsen 2016

Särskild uppgift i styrelsen  
Ordförande i FoUU-kommittén

Bland övriga pågående uppdrag  
Styrelseledamot SOS Alarm AB 
(jan–april) vice ordförande styrelsen för 
Högskolan i Halmstad, Regeringens 
utredare om etablering av Myndigheten 
för arbetsmiljökunskap (jan–juni)

Bland tidigare uppdrag  
Generaldirektör i Forte, byråchef 
Karolinska Institutet, VD Vårdalstiftelsen 
samt styrelseuppdrag inom näringsliv,  
akademi samt hälso- och sjukvård

Namn Greger Slättman

Yrke/titel Överläkare, Stockholms 
Sjukhem Geriatrik

Födelseår 1969

Invald i styrelsen 2017

Särskild uppgift i styrelsen  
Suppleant, personalrepresentant, 
Läkarförbundet, ledamot i FoUU-
kommittén

Pågående uppdrag  
Inspektör av Sveriges ST-utbildningar 
i geriatrik 

Bland tidigare uppdrag  
Dykeri- och fartygsläkare i Marinen, 
Försvarsmakten

Namn Richard Åhlberg

Yrke/titel Överläkare

Födelseår 1962

Invald i styrelsen 2017

Särskild uppgift i styrelsen  
Läkarledamot

Bland övriga pågående uppdrag  
Överläkare på Akutkliniken, Karolinska 
Universitetssjukhuset 

Bland tidigare uppdrag  
Chef för Division Healthcare och  
VD för Aleris AB samt haft ledande 
befattningar inom företaget Roche AB

Namn Anna-Eva Friström

Yrke/titel Leg. sjukgymnast

Födelseår 1966 

Invald i styrelsen 2009

Särskild uppgift i styrelsen 
Personalrepresentant,  
Fysioterapeuterna, suppleant

Namn Daniel Jonsson

Yrke/titel Underskötare

Födelseår 1971

Invald i styrelsen 2010

Särskild uppgift i styrelsen  
Personalrepresentant, Kommunal
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Ledning

Ledningen för Stockholms Sjukhem består av:

Karin Thalén, sjukhusdirektör

Stefan Bergdahl, biträdande sjukhusdirektör

Georg Engel, verksamhetschef Palliativ vård och FoUU-chef

Christina Gosselman Landby, HR-chef 

Marinette Hansson, affärsutvecklare

Miia Kivipelto, professor 

Therese Lindberg, verksamhetschef Äldreomsorg

Eva Ribbenhall, verksamhetschef Geriatrik

Marianne Spiik, kommunikationschef

Alexis Wärmländer, verksamhetschef Rehabilitering  

Carin Åsen, IT-chef

På bilden saknas: Marinette Hansson och Miia Kivipelto
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De patienter och boende som medverkar på bilderna  
har själva eller via närstående samtyckt till publicering  
av bilderna. Detsamma gäller medarbetarna på bilderna.

Stort tack till alla för er medverkan!

Foto sid 38: Åke Eson Lindman
Flygfoto sid 49: Janne Höglund
Övriga foton: Alexander Ruas 

Design och produktion: Åsa Kax.

Tryck: Tryck & Rit, 2020.
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DIMENSIONER 

AV HÅLLBARHET

HÅLLBARHETS OMRÅDEN FN:S GLOBALA MÅL HÅLLBARHETSASPEKT VÅRT SÄTT ATT ARBETA, GODA EXEMPEL

Social Mänskliga rättigheter Vård på lika villkor och bemötande Arbete för mångfald, språkstöd inom äldreomsorgen, 

Språkbank inom geriatriken

Värdegrund, verksamhetskultur och etiska  

överväganden 

Stiftelsens grundregler. 

Gemensamma värderingar

Patientsäkerhet, vårdeffektivitet Personcentrerad vård, Förbättringskraft

Patientsäkerhetsdialoger

Avvikelserapportering och återkoppling Frekvent rapportering, handläggning och 

 förbättringsåtgärder

Arbetsmiljö Rätt vård genom kompetens och 

 kompetens utveckling

Satsningar på utbildning och studenter,  

handledar utbildningar

Kvalitetsarbete, arbetsglädje, delaktighet, ledarskap Väl implementerat ledningssystem, engagerade 

 medarbetare

Kontinuitet och kunskap Egen FoUU-enhet, förvaltning och utveckling  

av kunskap i organisationen

Fungerande kommunikation Närvarande ledarskap, öppen dialog, Medarbetarfika 

med sjukhusdirektör

Jämställdhet och diskriminering Policy för jämställdhet och likabehandling

Ekologisk Klimatpåverkan Matproduktion Ekologisk och närproducerad mat, minska matsvinn 

och matavfall till biogas

Energianvändning Bergvärme och solenergi

Transporter egna bilar Elhybrider och elbilar

Ekosystem Inköp Miljömässiga och etiska krav vid upphandling  

och inköp

Läkemedel Regelbunden mätning av avloppsvatten för att följa 

upp målet att minska mängden miljöfarliga läkemedel

Parkskötsel och odling Bikupor i parken

Trädgårdsmiljö för patienter och boende

Resurser Resurseffektivitet och minskad resursförbrukning Livscykelperspektiv på inköp för att minska 

 engångsprodukter och minska slöseri

Ekonomisk Etik Antikorruption Stiftelse som drivs utan vinstsyfte

Regelverk kring gåvor, policy för antikorruption

Kapitalförvaltning Etiska placeringar, placeringspolicy

Finans Insamling Möjlighet att donera till stiftelsen, 

inte till vårdpersonal eller avdelning

Investeringar och leverantörer Miljömässiga och etiska krav vid inköp och på 

 leverantörer, Uppförandekod framtagen

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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