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I N N E HÅLLS FÖRTECK N I NG

”

Covid-19 kom att
prägla hela 2020.
Vi ställde snabbt
om och bidrog med
åtgärder i Region
Stockholm.

PÅ STOCKHOLM S SJ U KH E M

s kapade vi speciella covidavdelningar
inom geriatriken. Vi undantog med
arbetare i riskgrupper från att delta
i covidvården och införde besöks
förbud. Vi startade en beredskaps
grupp för krisplanering under ledning
av chefläkaren och gick under året
från normalläge till stabsläge och
förstärkningsläge allt eftersom den
första och andra vågen eskalerade.
Dessutom snabbutbildade vi para
medicinare i omvårdnad, tillsatte
en medicinsk grupp för ställnings
taganden i medicinska frågor och en
intern infektionskonsult. Vi inrättade
en grupp för inventering, beställning
och fördelning av skyddsutrustning
och byggde upp ett eget beredskaps
lager.
Geriatriken vårdade flest covid
patienter under året. Vår rehabilite
ringsklinik fick ett multitraumaavtal
för avancerad covid-rehabilitering för
patienter som fått respiratorvård un
der lång tid. Palliativ vård hade flera
covidspecifika uppdrag under pande
min. Ett var att som konsulter stödja
akutsjukhusen, ett annat uppdrag var
att inom slutenvården bidra till ge
riatrisk vård. ASIH fick ett uppdrag
att ta emot covidpatienter i extra stor
omfattning från akutsjukhusen samt
att bistå primärvård och ett antal
särskilda boenden i covidrelaterade
palliativa frågor. Vår äldreomsorg

har också haft boende med covid-19.
Stora delar av året hade boendet be
söksförbud för att skydda de äldre. Vi
anmäldes till IVO under sommaren
men efter granskning har IVO med
delat att de inte funnit några brister i
medicinsk bedömning, planering och
vård för de boende.
Pandemin har påverkat alla
både globalt, nationellt och lokalt.
Och för Stockholms Sjukhem syns
de ekonomiska konsekvenserna av
pandemin i årsredovisningen. Vi har
förlorat vårdintäkter då patienter
inte sökte akut vård och all planerad
vård uteblev under våren 2020. Vi
har haft stora kostnader för covid
vården och fått statlig ersättning för
sjukfrånvaro, korttidspermittering
och merkostnader som minskat de
ekonomiska konsekvenserna. Digitala
möten har ersatt fysiska möten för att
minska smittspridningen vilket med
fört att vi gjort stora tekniksprång
både i vården och omsorgen. Vi har
också hittat nya samarbeten mellan
våra verksamhetsområden.
I januari blev vi delägare i
Ersta Sköndal Bräcke Högskola.
Ett å tagande som syftar till att ut
öka möjligheterna till kompetens
försörjning, uppdragsutbildningar
och forskning inom vård och omsorg.
Jubileumsprogrammet för nyska
pande äldrevård har flera forsknings
projekt som är igång. Flera publika

tioner och en medicine doktor är
några av resultaten. En ny utlysning
pågår där temat är utveckling och
innovation. Under året startades
covidforskning inom ramen för
Jubileumsprogrammet där ett tiotal
projekt pågår inom geriatrik, palliativ
vård och rehabilitering med flera
publicerade artiklar.
Vi planerar för flytt och renove
ring av lokaler i våra verksamheter
på Kungsholmen och Bromma.
Under året har Kungsholmen, Hus
B, fått hissar och ventilation renove
rade. I Bromma har Vectura, som
köpte fastigheten, påbörjat planering
för renovering av lokalerna. Det stora
arbetet med flytt och renovering sker
i bägge projekten med start våren
2021.
Nu går vi mot ljusare tider och
vaccinering av boende, patienter och
medarbetare är i gång. Medarbetare
och chefer har visat stort engage
mang och bidragit med stora insatser
under det gångna årets prövningar.
Det är med stolthet jag tackar alla
för det engagemang och den kunskap
och omtanke som ges till våra patien
ter, boende och närstående.

Karin Thalén, sjukhusdirektör
Stockholms Sjukhem
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CHEFLÄKARENS R EFLEKTIONER
OM COVID-19-PANDEMIN PÅ
STOCKHOLMS SJUKHEM

På grund av covid-19-pandemin befann vi oss i stabs- eller förstärkningsläge under åtta av årets
månader och vårdade nästan 900 patienter och boende i covid-19.
Den första pandemivågen omfattade perioden 28 februari till 4 september. Efter en begränsad
frist gick smittspridningen åter upp och vi återinträdde i förhöjt beredskapsläge den 10 november.
Under året vårdade vi 714 covid-19-patienter på geriatriken, 114 inom rehabilitering, 33 inom
palliativ vård och 32 inom vård- och omsorg, totalt 893 covid-19-patienter.
Pandemin ställde nya och svåra krav på oss och fordrade omställning inom alla verksamhets
områden. Vi – liksom alla andra sjukvårdsaktörer – saknade specifik kunskap om behandling av
covid-19, men det var ändå nödvändigt att fatta beslut avseende medicinskt omhändertagande.
Till det kom många beslut kring skyddsrutiner, skyddsutrustning, remissflöden, omfördelning av
personal, jourförstärkning, snabbutbildning, tillverkning av skyddsutrustning, uppluckring av gränser
mellan verksamhetsområden, permittering osv.
Den mest kritiska perioden var under april. Vi bedömde att risken var förhållandevis stor att regionen
skulle gå upp i katastrofläge. Vi värderade effekterna för Stockholms Sjukhem och förberedde oss
för katastrof, men våra farhågor blev inte besannade.
Successivt under året förbättrades dock förutsättningarna för att vårda patienterna: den medicinska
kunskapen ökade, tillgången till skyddsutrustning ökade och rutiner för begränsning av smitt
spridning förbättrades.
Medarbetare har gjort storartade insatser. Arbetet har hållits samman av en aktiv beredskapsgrupp
med en tät och frikostig information till medarbetarna. Men många av medarbetarna har också insjuknat själva. Troligen har ungefär hälften av personalen haft covid-19 under året.
Att verka under en pandemi har varit en omvälvande upplevelse för Stockholms Sjukhem och alla
har bidragit till den gemensamma insatsen. Det visade sig att vi hade förmåga att snabbt anpassa
oss till oväntade och ibland otänkbara förhållanden. I det finns insikter och erfarenheter att ta vara
på inför fortsatt arbete inom och utom pandemin.

Marianne Reimers-Wessberg, chefläkare, Stockholms Sjukhem
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Vilket är ditt bästa minne
från jobbet 2020?
NAN NA FOR S MAR KE R, FYS IOTE RAPE UT I NOM R E HAB I LITE R I NG

– Mitt bästa minne av 2020 är stödet oss kollegor emellan. Att under
en arbetsdag kunna ventilera, känna gemenskap, värme och stöd.
B E N NY I N D R IANA, FÖR STE KOCK PÅ KOSTE N H ETE N

– Att Stockholms Sjukhem blev nominerade i White Guide Senior
med två nomineringar för andra året i rad. Det var jättekul! Det är ett
kvitto på att vi har gjort ett bra jobb. Ett annat minne är när jag fick
visa en vecka från köket på Stockholms Sjukhems Instagramkonto.
Det var roligt!
KE N CONWAY, AKA I NOM G E R IATR I KE N

– Samarbetet under mars och april mellan olika personalkategorier.
Man såg verkligen fördelar med att vara en något mindre organisation
som Stockholms Sjukhem är. Det gjorde att man kunde ta snabba
beslut och ta eget initiativ. För min del betydde det att jag fick rekrytera timanställda, bland före detta sjuksköterskestudenter, som kunde
gå in och börja arbeta samt att vi såg över studentverksamheten.
Så om man ska se till det positiva med pandemin är det att den varit
lärorik och givande.
B E RWAR BANAVI, FASTIG H ETSTE KN I KE R

– Det bästa minnet från 2020 var sammanhållningen och det gemensamma arbetet mot covid-19. Att få vara delaktig i “fighten”. Man fick
ändra om sina rutiner helt och hållet och alla jobbade på något sätt
tillsammans mot den svåra sjukdomen.
LI LIAN RYD B E RG, U N D E R S KÖTE R S KA I NOM ÄLD R EOM SORG E N

– Mitt bästa minne är dagen jag fick jobb här på Stockholms Sjukhem! Jag har sedan jag började arbeta här i maj fått vara med och
påverka genom att vara aktivitetsombud. Det är roligt att ha trevliga
aktiviteter med våra boende som exempelvis ”afternoon tea” där de
äldre har fått välja musik och kunnat äta och dricka gott. Att sedan
sitta och samtala tillsammans om exempelvis musiken som väcker
minnen är stunder jag bär med mig från förra året.
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PALLIATIV SLUTENVÅRD OCH ASIH

erbjuder
specialiserad palliativ (lindrande)
slutenvård (SPSV). Vi har 42 vård
platser för palliativ vård, fördelat
på två avdelningar. Vården ges till
patienter med avancerade fysiska,
psykiska, sociala och existentiella
behov till följd av svåra symptom av
sin sjukdom samt till patienter i livets
slutskede. Målet är att ge patienten
förutsättningar att uppnå bästa möj
liga livskvalitet genom lindrande åt
gärder av besvärande symptom.
Vi erbjuder avancerad sjukvård
i hemmet (ASIH) till personer med
allvarlig sjukdom med instabila
sjukdomstillstånd eller svår kronisk
sjukdom. Insatserna gör att patienten
kan undvika vård på sjukhus. ASIH-
enheterna ger även palliativ vård i
hemmet till patienter som vårdas i
livets slut. Patienterna är över 18 år.
Våra ASIH-enheter finns i Västerort
(Bromma) och Innerstan.
STOCKHOLM S SJ U KH E M

ASIH och SPSV ingår i vårdval
enligt lagen om valfrihetssystem
(LOV).
PAN D E M I N HAR B EG RÄN SAT OCH
UTVECKLAT V E R KSAM H ETE N

I den palliativa slutenvården är de
närstående en viktig del i teamet
runt patienten. Vår roll är att se till
både patienterna och de närståendes
behov. På grund av pandemin har vi
varit tvungna att begränsa besöken av
anhöriga i slutenvården för att förhin
dra smittspridning. Det har givetvis
varit en mycket svår tid. Vi har kun
nat göra undantag för att tillåta an
höriga i livets slutskede, men då med
aktuell skyddsutrustning.
Inom avancerad sjukvård i
hemmet, ASIH, har vi begränsat de
fysiska besöken till endast nödvändiga
besök. Allt för att skydda patienterna
mot smitta. Istället har vi komplet

Visste du att...

• Vården inom ASIH i Region Stockholm
är ungefär lika stor som all vård på akut
sjukhusen.
• Vi står för 8 procent av all ASIH i Region
Stockholm.
• Vi står för 17 procent av all specialiserad
palliativ slutenvård i Region Stockholm.
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terat vården med ökade distans
kontakter via telefon, videomöten och
chatt.
Digitaliseringen har fått en riktig
skjuts under covid-19. Utvecklingen
har snabbats på och vi har sett ett
större behov av att kunna träffa och
kommunicera med patienter digitalt
via appar och surfplattor. Lösning
arna är inte färdigutvecklade ännu,
men vi är på god väg. Även inom
slutenvården har digitaliseringen tagit
fart och vi har börjat använda plattor
för delar av journalföringen. Även
här fortsätter vi att utveckla använ
dandet och lösningarna.
Vi har haft ett sämre remissflöde
och färre nya patienter under hösten
på grund av covid. Patienterna har
kunnat stanna kvar längre på akut
sjukhusen eftersom mycket av den
vanliga planerade verksamheten har
varit inställd där.
I Bromma har vi ökat vår verk
samhet och startat ett nytt team inom
ASIH. Det finns en tydlig efterfrågan
från våra beställare på mer vård i
hemmet. Vi ser att många patienter
väljer oss och får också mycket remis
ser från andra verksamheter. Majo
riteten av patienterna är palliativa,
vilket betyder att vården går från
att vara botande till lindrande med
målet att ge förbättrad livskvalitet för
den som är sjuk.

Stockholms Sjukhems avancerade sjukvård
i hemmet (ASIH) i Bromma utökades under
2020. Under september firades att tre team
med medarbetare blivit fyra.

COVID-19 PÅSKYNDADE
PROJEKT MED SURFPLATTOR
TILL PATIENTER INOM ASIH
har börjat arbeta
med surfplattor som installeras
direkt hos patienten. En del som
vårdas i hemmet kan därför på ett
enkelt sätt kommunicera digitalt
med vårdpersonalen.
AS I H I B ROM MA

Digital kommunikation fungerar
kompletterande till den befintliga
vården som utförs. Det kan också
erbjuda patienter och närstående
fler kontaktvägar och chans till stör
re delaktighet. Förhoppningen är
att det även ska underlätta för vårdpersonalen.

VAD KAN PATI E NTE R NA
GÖRA VIA SU R FPLATTAN?

De kan exempelvis ha video
samtal med vårdpersonal, svara på
frågeformulär, skriva in frågor till
vårdpersonalen i en chattfunktion
och få svar. Chattfunktionen ger
patienten en bra överblick av sin
vårdhistorik då de kan gå tillbaka
och läsa vilka svar de har fått. För
någon patient kan det bli aktuellt
att mäta exempelvis blodtryck, vikt
eller syresättning och sedan går
den datan direkt in i själva plattan.
Vårdpersonalen kan fort ta del av
informationen. En annan funktion
är att man får påminnelser om när
man ska ta sin medicin.
Som grund för projektet har det
tidigare gjorts en kartläggning på
ASIH i Bromma där man utgått

från patienternas, närståendes och
vårdpersonalens behov.
– Det visade sig att vi hade behov
som skulle kunna lösas med nya
digitala lösningar. I samband med
pandemin fick vi lite extra bråttom
med att komma igång. Vi tror att de
digitala vårdlösningarna kan be
hövas extra mycket framöver, säger
Madeleine Melander, enhetschef
ASIH Bromma.
Projektet har finansierats med stöd
från Julins Stiftelse och har beviljats
medel från Innovationsfonden i
Region Stockholm.
– Vi fortsätter testa de olika funktionerna och de nya arbetssätten.
Sedan kommer vi utvärdera och
se vilket mervärde det har gett
patienterna.
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REHABILITERING

ett samlings
namn för olika insatser som kan be
hövas för att återfå fysisk eller psykisk
förmåga efter till exempel sjukdom
eller skada. På Stockholms Sjukhem
erbjuder vi specialistvård på våra av
delningar, mottagningar eller hemma
hos patienter som av medicinska skäl
inte kan komma till oss.
Vi har öppna mottagningar i
Bromma och på Kungsholmen. Vår
primärvårdsrehab har både öppen
mottagning och hemrehabilitering,
för patienter i alla åldrar. Våra neuro
team erbjuder rehabilitering i hem
met eller i hemmets närmiljö.
Efter akut vård på sjukhus kan
eftervård behövas. Då kan man
få inneliggande rehabilitering på
avdelning hos oss. Vi ser till att
patienten får rätt hjälp för just sin
rehabilitering. Vi arbetar också med
intensifierad och strukturerad multi
professionell teamrehabilitering för
patienter med neurologisk sjukdom
eller skada. Denna rehabilitering ges i
slutenvård eller i dagvård.
R E HAB I LITE R I NG ÄR
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OM STÄLLN I NG; S LUTE NVÅR D E N
B LEV COVI DAVD E LN I NG

I början av pandemin ställde rehabili
teringens verksamhet om helt. Våra
två avdelningar för slutenvårds
rehabilitering slogs ihop till en och
tillsammans med geriatriken beman
nade och drev vi en avdelning helt
inriktad på covid-19. Inför sommaren
avslutades samarbetet med geriatri
ken och vi återöppnade vår andra
rehabavdelning, nu med fokus på
covidpatienter som behövt långvarig
intensivvård.
Efterfrågan på öppenvårdsreha
bilitering minskade kraftigt i sam
band med pandemin. Patienter i risk
grupp rekommenderades att s tanna
hemma. Vi stängde därför ned
mottagningarna till ett minimum och
var tvungna att permittera personal.
Stort fokus la vi istället på att utöka
hemrehab. Efter sommaren öppnade
vi successivt, men med fortsatta
restriktioner och anpassningar.
En positiv effekt av pandemin
är att behovet av rehabilitering har
uppmärksammats. Vi har också
gjort snabba förändringar i verksam

heten, testat nya arbetssätt och lärt
oss mycket under vägen. Något vi
tar med oss är även en gemensam
remisshantering i slutenvården för
avdelning 1 och 3 som infördes un
der pandemins första våg och fallit
mycket väl ut.
I januari 2020 införlivades
öppenvårdsrehabiliteringen i
Bromma i verksamhetsområde reha
bilitering. Det stärker vårt utbud och
bidrar till att vi utvecklar vår kompe
tens inom området.
PROFI LE R I NG – NY TE KN I K

Vi har även fattat beslut att
verksamhetsområde rehabilitering
ska profilera sig inom ny teknik. Det
innebär att vi ska lära oss mer om,
och i större utsträckning a nvända
ny teknik som komplement till
våra nuvarande metoder. Målet är
att ständigt utveckla och förbättra
rehabiliteringsinnehållet. Några
exempel på ny teknik som har intro
ducerats under året är digitala besök
i öppenvården och personliga plattor
till sjuksköterskor i slutenvården
för att underlätta och effektivisera
dokumentation.

Visste du att...

• 114 covid-19-patienter har vårdats inom
slutenvårdsrehabiliteringen under 2020.
• 84 patienter har besökt vår öppenvård
för covid-19-relaterad rehabilitering.
• Vi har ställt om till fler hembesök i öppenvården då patienter 70 år och äldre inte
har haft möjlighet att besöka oss.

Nina Andersson,
specialistfysioterapeut.

SÅ HÄR JOBBAR VI MED
REHABILITERING E FTER COVID-19
öppnade en
avdelning för rehabilitering av
covidpatienter på Kungsholmen.
Specialistfysioterapeut Nina
Andersson berättar att de flesta av
patienterna kommer från vård på
akutsjukhusen.
I BÖRJAN AV MAJ

VI LKE N TYP AV PATI E NTE R
ÄR D ET FRÄM ST?

– Många av patienterna är födda på
50- eller 60-talet och är friska sen
tidigare utan särskilda riskfaktorer.
Patienterna är ofta trötta och väldigt muskelsvaga efter att ha legat i
respirator och har problem med allt
från balans till finmotorik.

H U R GÅR R E HAB I LITE R I NG E N
TI LL?

– Vid inskrivning kartlägger vi behov och sätter gemensamma mål
med rehabiliteringen. Därefter startar träningen med korta individuella
pass. Vissa klarar av att komma
hem redan efter en vecka, medan
andra patienter behöver stanna två
veckor, upp till en månad. Då finns
det ofta en annan diagnos i grunden utöver covid-19.
VAD B E HÖVE R PATI E NTE R NA
TRÄNA PÅ?

– De behöver öka sin muskulatur
och träna upp sin ork. Bland annat
genom gångträning och lättare
konditionsträning. Många patienter
är också hesa och har en svag

röst efter att ha varit intuberade.
Enstaka patienter drabbas också
av blodproppar och får kognitiva
symptom och minnesproblem.
VAD ÄR STÖR STA UTMAN I NG E N
I AR B ETET?

– En utmaning är att vi inte har svar
på alla frågor från patienterna. Det
finns ju inga tidigare fakta att hämta
kunskap från. Det är också besvärligt att kommunicera med skydds
utrustningen på.
–Det är roligt att patienterna vill så
mycket och kämpar med rehabiliteringen fast de är trötta. De har ett
tydligt mål och är på god väg, vilket
är väldigt positivt att få vara med
om.

*Intervju från maj 2020 – kunskaperna om covid-19 har ökat sedan dess.
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GERIATRISK SLUTENVÅRD OCH
M INNESMOTTAGNING

den sjukvård
som är specialiserad på att ge vård
till äldre. I vården ingår både medi
cinsk behandling och rehabilitering.
Stockholms Sjukhem har geriatrisk
vård i Bromma och i våra egna loka
ler på Kungsholmen. Verksamheten
omfattar geriatrisk slutenvård vilket
innebär sjukhusvård på specialistnivå.
Utmärkande för geriatriken är det
tvärprofessionella arbetssättet. Vi
bedriver även öppenvård i Bromma
genom vår minnesmottagning. Här
finns specialister i utredning av per
soner som har misstänkt demenssjuk
dom och sviktande minnesförmåga.
Våra patienter är över 65 år och vi
utreder och bedömer vårdbehov, hjäl
per till med vårdkontakter samt ger
behandling med specifika demens
mediciner.
G E R IATR I K KALLAS

OM STÄLLN I NG TI LL
C OVI DAVD E LN I NGAR

Geriatriken i Bromma och på Kungs
holmen har under året ställt om den
vanliga geriatriska vården och öppnat
covidavdelningar. Det har varit tvära
kast och vi har löpande snabbt be
hövt anpassa oss efter patientflödena.
Både chefer och medarbetare
har varit lösningsfokuserade och
visat en fantastisk kämparanda och
sammanhållning under pandemin.
Delaktigheten har stärkts och våra
medarbetare har varit flexibla långt
över förväntan. En stor eloge till alla
inblandade.
Under våren var många av natur
liga skäl oroliga över att hantera den
helt nya situationen. Många kände
också etisk stress i vården av patien
ter. Vi genomförde flera åtgärder i
form av enkät, informationsmaterial,

Visste du att...

• Geriatriken på Stockholms Sjukhem har
vårdat 22 %* av alla geriatriska covid
patienter i regionen utanför akutsjukhusen.
* enligt statistik från september 2020.
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grupp- och individstöd, medicinska
kunskapsforum och dialogmöten.
Oron la sig redan under våren i takt
med att kunskapen och tillgänglig
heten på skyddsutrustning ökade.
En positiv effekt av pandemin
är att vi i högre grad har enhetliga
rutiner på avdelningarna och sam
arbetet mellan avdelningarna har
förstärkts. Det är mer naturligt nu
att arbeta över gränserna och även
öppenvården har bidragit. Vår intag
ningsenhet har också tagit stort an
svar för att upprätthålla bästa möjliga
patientflöde.
E FFE KTE R AV PAN D E M I N

Under året har vi minskat med 20
vårdplatser. Detta eftersom utbudet
av geriatriska vårdplatser i regionen
överstiger efterfrågan. Det är också
en anpassning till att vi nu går in i
vårdval som ställer högre krav på
olika ekonomiska anpassningar.
En av flera positiva effekter
av pandemin är att förflyttnings
utbildningen gjorts om. Tidigare var
det en fysisk och praktisk utbildning,
som nu har ersatts med instruktions
filmer samtidigt som det funnits
medarbetare på plats för att svara på
frågor.
När det gäller verksamhets
integrerad forskning har ST-läkare
involverats i utvecklingsarbetet av den
geriatriska patientsäkra covidvården.

Greger Slättman, överläkare
och specialistläkare i geriatrik.
Bilden är tagen före pandemin.

ÄLDRE COVIDPATIENTER TILLFRISKNAR
coronapandemin
trodde man att äldre sköra patienter skulle ha svårt att överleva en
allvarlig covid-19-infektion. Men
siffor visade att en majoritet av
de som skrevs in i den geriatriska
slutenvården till följd av covid-19 i
Region Stockholm tillfrisknade.
I BÖRJAN AV

Stockholms Sjukhems geriatrik i
Bromma var bland de första att ta
emot covid-19-patienter och medarbetarna är lättade och glada över
att det trots allt är så många som
återhämtar sig. I takt med att den
medicinska kunskapen ökat har
dödligheten minskat och de flesta
tillfrisknar.

– Det är en positiv erfarenhet, vi
hade ju också hört andra siffror
och skräckscenarier, säger Greger
Slättman, överläkare och specialistläkare i geriatrik.

– Jag visste att det kunde vara
farligt för dem som är till åren. Jag
har vilat i att går det galet så är det
så men jag ville väldigt gärna leva,
säger Louise.

Patienterna behövde bland annat
syrgas, blodförtunnande behandling, ofta insatser för förbättrad
nutrition och ibland antibiotika
behandling. Vårdförloppet kunde
vara långdraget och det gällde att
kämpa och vänta ut infektionen.

I inslaget i SVT medverkar även
flera medarbetare från geriatriken
i Bromma. Det var välkommet mitt
i allt det svåra under pandemin att
få visa upp det fina arbete och den
kämparanda som kännetecknat
hela året.

En patient på geriatriken som var
med i ett nyhetsinslag i SVT var
92-åriga Louise som då berättade
att hon skulle skrivas ut. Hon hade
blivit svårt sjuk tre veckor tidigare
och visste inte om hon skulle klara
sig.
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ÄLDREOMSORG

bedri
ver vård- och omsorgsboende på
Kungsholmen i våra egna lokaler.
Äldreboendet har 102 lägenheter för
personer över 65 år med beslut om
särskilt boende. 36 platser har inrikt
ning demens och 48 för somatiskt
sjuka. Vi har avtal med Stockholms
stad enligt Lagen om valfrihetssystem
(LOV), vilket gör att den äldre själv
kan välja vart hen vill bo. Vi har två
profilboenden (gruppboenden) för
personer under 65 år med 9 lägen
heter vardera; ett för yngre med
demenssjukdom och ett för personer
med förvärvad hjärnskada. För profil
boendena gäller individavtal. Vi har
avtal med flera stadsdelar i Stock
holm och andra kommuner i länet.
Genom anbud vann Stockholms
Sjukhem driften av demensboendet
Hornskroken på Södermalm. I
februari 2021 ingår verksamheten i
STOCKHOLM S SJ U KH E M

vår regi. Vi planerar också för nya
boenden i Bromma, Upplands Väsby
och Nacka.
AR B ETET PÅ ÄLD R E BOE N D E
U N D E R PAN D E M I N

Under pandemin har vi har sett
vikten av ett nära ledarskap och tät
kommunikation, både när det gäller
chefer och sjuksköterskor i rollen som
arbetsledare. Det har varit ett stort
fokus på att få till bra överlämningar
mellan arbetspassen.
Medarbetarna har lyfts i sina
roller och vissa undersköterskor har
fått nya roller som samordnare. De
har varit ett extra stöd i att samordna
arbetet och avlasta sjuksköterskorna.
Vi har haft direktkontakt med
beredskapsgruppen för hela Stock
holms Sjukhem och även direkt kom
munikation med chefläkaren vilket
har varit en styrka. Vi fick in smittan

ARBETAR MOT ATT BLI
STJÄRNMÄRKT BOENDE
Vi har startat arbetet med att bli ett stjärnmärkt boende. Det sker genom en utbildningsmodell som ger alla medarbetare
verktyg och kompetens att arbeta mer
personcentrerat. Vi har utbildat interna
stjärnmärkt-instruktörer som kommer att
ansvara för utbildningen.
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sent på vårt äldreboende och var
därför väl förberedda när första fallet
dök upp.
Besöksförbudet har varit påfres
tande för alla inblandade och särskilt
för de boende. Närstående är en
viktig del i vår vård och omsorg – och
är en del i teamet runt den boende.
Under pandemin har vi inte kunnat
kommunicera och samverka med
dem som vanligt. Vår park på Kungs
holmen har varit en stor tillgång för
att kunna ta emot besökare utomhus.
Vi har också erbjudit boende och
närstående videokommunikation.
Vi har gjort ett bra arbete under
pandemin. Men den massmediala
bilden är att hela äldreomsorgen har
misslyckats under pandemin. Få goda
exempel har lyfts och dessutom har
IVO:s tillsyn av flera äldreboenden
gjort att vi haft svårigheter att få vår
röst hörd.

Visste du att...

• Vård- och omsorgsboenden har vårdat
totalt 32 boende med covid-19 under
2020.
• Mellan 2019–2020 har nöjdheten ökat
från 85 procent till 88 procent, trots
pandemin och besöksförbud/restriktioner
(enligt Stockholms stads brukarundersökning).

Ann-Mari och hennes
son Christer.

NU KÄNNS ALLT MYCKET LÄTTARE
upphörde
besöksförbudet på vård- och omsorgsboendet.* Christer hälsar
på sin mamma Ann-Mari i hennes
lägenhet. Båda tycker att det
kändes härligt när besöksförbudet
upphörde.
D E N 1 OKTOB E R

– Jag har redan haft covid-19, men
håller mig ändå en bit ifrån mamma
för att hon ska vara säker, säger
Christer som brukar komma på
besök varannan dag.
Ann-Mari berättar att allt kändes
mycket lättare efter att besöks
förbudet upphörde. Innan dess gick
tiden långsamt. Jenny Wahlqvist,
enhetschef på vård- och omsorgsboendet, säger att hon förstår vad
Ann-Mari menar.

– Tidigare kände sig boende
instängda trots att vi hade öppet
för säkra besök utomhus. Vi hade
begränsningar, det var ett visst
antal besökare totalt under dagen
och en tidsbegränsning per tillfälle.
Detta är borttaget och nu kan alla
ta emot släkt och vänner när de vill
under våra besökstider. Det gör att
våra boende upplever att det är mer
öppet och känns mer som vanligt.
SÄKRA B E SÖK

Trots att besöksförbudet hävdes
är Jenny noga med att betona att
de har informerat anhöriga om hur
besöken ska kunna genomföras
säkert.

– Vi rekommenderar exempelvis att
man bara umgås i lägenheten och
att man använder trapporna istället
för att ta hissen om det är möjligt.
Vi ber dem som kommer hit att ta
med sig egen fikakorg och att man
tänker på att hålla avstånd.
– Vi får mycket enklare att fånga
stunden här och nu och det är så
vi vill jobba. Under besöksförbudet
var det väldigt mycket praktiska frågor. Nu blir det mera positiva saker
och även mer personligt, både som
rör de som bor här och även deras närstående. Närstående är en
viktig hörnsten för oss, det betyder
mycket att vi kan mötas.
Christer ser fram emot när det
känns så säkert i samhället att
de kan ge sig ut på utflykter till
sammans igen.

*Under november 2020 återinfördes besöksstopp i samband med pandemins andra våg.
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KVALITET OCH PATIENTSÄKERHET

VÅRT ÅTAGAN D E, VÅR POLICY

För att kunna erbjuda sjukvård, re
habilitering och äldreomsorg 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 ut
vecklas. Det förutsätter 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.
Vi ska möta dem vi finns till för
med stort engagemang, kunskap och
omtanke. Vår värdegrund vilar på
stiftelsens långa historia och inspire

rar oss när vi tillsammans gör vård
och omsorg bättre, varje dag.
Sedan 2011 har Stockholms
Sjukhem valt att kvalitets- och miljö
certifiera verksamheten, enligt ISO
9001 och ISO 14001. På så vis kan
vi kontinuerligt granska att lednings
systemet fungerar som avsett, att
lagar följs och att patientsäkerhet och
kvalitet garanterat utvecklas. Grund
läggande i vårt kvalitetsarbete är:
•
•
•
•

Säkra processer, system och
rutiner
En aktiv avvikelsehantering
Kontinuerliga uppföljningar och
revisioner
Ständiga förbättringar genom att
resultat tas till vara.

KVALITETS MÅL

Stockholms Sjukhem har en lång
siktig affärsplan som uppdateras
årligen och är utgångspunkt för
verksamhetsplaneringen inom varje
verksamhetsområde. Aktiviteterna
som planeras kan variera mellan
verksamheter, men våra långsiktiga
mål och strategier är gemensamma.
Stockholms Sjukhems tre långsiktiga
mål är:
• Patienter och boende väljer oss
• Medarbetare väljer oss
• Hållbar verksamhet
I NTE R N OCH EXTE R N R EVI S ION

Under hösten 2020 genomfördes en
extern revision för omcertifiering

KVALITETSMÅL:
PATIENTER OCH BOENDE VÄLJER OSS
100

92

91

80

98

82

60
40
20

10

Up
p
be lev
m els
öt e
an av
de
Up
pl
ev
try els
gg e a
he v
t
Up
p
de lev
la els
re Fö
kt e
la re
te ko ighe av
ra m
t
de s
in t av
f
ek v
Sä
tio ård
ke
ne rl
r
äk
em
ha e
nt de
er ls
in g

0

2018

14

2019

2020

PATIENTENKÄT 2020, %, n=408
Skulle du rekommendera Stockholms
Sjukhem till någon i din situation?

12,7

77,7

Bemöter vår personal dig med
medkänsla och omtanke?

13,5

77,2

Känner du dig omhändertagen och
trygg här hos oss?

13,5

77

3

enligt ISO 9001:2015. Revisionen
visade bland annat att verksamheten
präglas av ett starkt fokus på dem vi
finns till för, att vi har god förmåga
att förstå våra kunders behov och
krav, att huvudprocesserna är väl
beskrivna samt att vi har god förmå
ga att göra riskbedömningar. Ett par
mindre avvikelser noterades, samtliga
har åtgärdats enligt handlingsplaner.
Intern revision genomfördes
under vintern 2020. Resultatet visade
att kvalitets- och miljöarbetet är väl
integrerat i den dagliga verksam
heten. Medarbetare och ledning har
god kompetens och ett stort engage
mang.

4

5

6 – Ja, helt och hållet

KU N D NÖJ D H 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 synpunkter
som rapporteras. Under 2020 har
patientupplevd kvalitet utvärderats
med en digital enkät i egen regi.
Klagomål och synpunkter
Stockholms Sjukhem har ansvar att
hantera patienters, boendes och/
eller närståendes klagomål och
synpunkter. Vård och behandling,
bemötande och tillgänglighet är
de tre områden som flest har haft

synpunkter på. Under 2020 har 62
ärenden behandlats som har lämnats
till Patientnämnden, 1177, direkt till
verksamheten eller till IVO:
Antal ärenden som inkommit
direkt till verksamheten har minskat
och ärenden som har lämnats till
Patientnämnden och 1177 har ökat.
KVALITETS R EG I STE R

Under 2020 rapporterade verksam
heterna i följande register: N
 ationella
diabetesregistret, Senior Alert,
SveDem, Svenska palliativregistret,
Svenskt register för beteendemässiga
och psykiska symtom vid demens
(BPSD) och WebRehab Sweden.

KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER, ANTAL

KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER,
(2020 n=67)
Dokumentation och sekretess 2 %

Ej aktuellt

50

Rådgivning/Information 1 %

43
34

30

Vårdansvar
12 %

20

32

26

20
18

11
5

10

Patientnämnd

Hygien/
miljö 10 %

19
20

20
1177

14
10

1

18

17
20

Bemötande
13 %
Kommunikation
12 %

0

16

Vård och behandling
37 %

Patientjournal och
sekretess 0 %

6

20

Organisation och
tillgänglighet
6%

42

40

20

2

20

1 – Nej, inte alls

Resultat kundnöjdhet 2020,
Stockholms Sjukhem över
gripande nivå, n=408

Direkt till verksamheten

IVO

Omvårdnad
3%

Kost/nutrition 2 %
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PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

CORONAPAN D E M I N

Covid-19 har präglat patientsäker
hetsarbetet under 2020. Vi har
vårdat många patienter i en ny sjuk
dom, utan specifik kunskap om hur
vi skulle göra och med otillräcklig
tillgång till skyddsutrustning. Att
upprätta nya rutiner, utbilda, orga
nisera om enheter och verksamhets
områden, köpa och tillverka material
och skapa tillräcklig trygghet hos
medarbetarna för att kunna ge en
så god vård som var möjligt, har
varit ett mycket omfattande a rbete.
Det är också det som utgör det
viktigaste akuta patientsäkerhets
abetet under 2020. Det planerade
patientsäkerhetsarbetet har därmed
till viss del fått anstå.
PATI E NTSÄKE R H ETS D IALOG

Sedan våren 2017 träffar sjukhus
direktör och chefläkare chefer och
medarbetare för att samtala om
patientsäkerhet. Samtalen genom
förs enhetsvis och fokuserar på att
förbättra säkerheten. Värdet av att
komma till medarbetare var stort
varför patientsäkerhetsdialog blivit
en etablerad metod för att stärka
patientsäkerhetskulturen på Stock
holms Sjukhem och visa ledningens
engagemang i frågorna. Återbesö
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ken påbörjades i slutet av 2019 och
fortsatte fram till mars 2020, då det
som inte var omedelbart nödvändigt
fick stå tillbaka för pandemin. Fram
till dess var utgångspunkten för sam
talen respektive enhets resultat och
framgångsfaktorer i patientsäkerhets
kulturmätningen. Patientsäkerhets
dialogerna kommer att återupptas
när pandemiarbetet tillåter. Dialo
gerna är ett värdefullt instrument för
att förstå och förbättra säkerheten
inom det patientnära arbetet.
NATION E LL HAN D LI NG S PLAN
FÖR ÖKAD PATI E NTSÄKE R H ET

Sverige har för åren 2020–2024 en
nationell handlingsplan för ökad
patientsäkerhet. Handlingsplanen
ska stärka det systematiska patient
säkerhetsarbetet och bidra till att
förebygga vårdskador. Region
Stockholm har i sin tur brutit ner
handlingsplanen i ett antal aktiviteter
som förväntas utföras hos vårdgivare.
Av de fem fokusområden som syftar
till en säkrare vård har Stockholms
Sjukhem identifierat områden som
behöver utvecklas och stärkas. Arbe
tet med att förankra arbetet med den
nationella handlingsplanen stannade
upp i samband med pandemin och
återupptas under 2021.

I N FE KTION SVE R KTYG ET

Stockholms Sjukhem har infört in
fektionsverktyget, som är integrerat i
vårt journalsystem. Verktyget under
lättar och effektiviserar kontroll av
följsamhet till behandlingsrekom
mendationer samt bidrar till minskad
användning av bredspektrumantibio
tika. Därmed minskas även riskerna
för ökad spridning av resistenta
bakterier.
FAR MACE UTI S K E N H ET OCH
LÄKE M E D E LS KOM M ITTÉ

Läkemedel är inblandade i många
vårdavvikelser på Stockholms Sjuk
hem. Ledningen har därför ansett
det angeläget att stödja ett sjukhus
övergripande kvalitets- och säkerhets
arbete inom läkemedelsområdet. Det
har lett fram till etablerandet av en
läkemedelskommitté, där sjuksköter
skor och läkare från våra sjukvårds
kliniker samarbetar inom alla led
i läkemedelsarbetet. Det har även
lett fram till etablerandet av en sjuk
husgemensam farmaceutisk enhet,
som leds av en nyanställd apotekare.
Några första konkreta resultat av
arbetet är ett projekt som identifierat
åtgärdbara brister i samband med
kasserande av läkemedel, att vi från
2021 har gemensamma s.k. svans
läkemedelsförråd samt startar en pilot
för gemensamma läkemedelsinköp.
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MEDICINSK REVISION
Verksamheten under pandemins
första våg mars–september.

vid
 tiftelsen Stockholms Sjukhem
S
genomförs årligen enligt av principal
mötet antagna anvisningar. Ett eller
flera områden väljs, i samråd med
ledningen, till fördjupad medicinsk
revision. Det kan gälla en nyetablerad
verksamhet, verksamhet med hög risk
eller verksamhet där den medicinska
kvaliteten är osäker. För år 2020
var det helt naturligt att utvärdera
covid-19; hur Stockholms Sjukhem
påverkats av pandemin och hur verk
samheten lyckats ställa om och klara
alla de utmaningar som pandemin
förde med sig. Den medicinska revi
sionen har omfattat första vågen från
starten av pandemin i februari till i
början på oktober.
Vård och omsorg, framför allt för
äldre, har haft stora svårigheter och
både IVO och Coronakommissionen
har påpekat åtskilliga brister. Corona
kommissionen konstaterar att brister
finns inom många områden och den
övergripande strategin att skydda
äldre har misslyckats. Man har kons
taterat att det övergripande ansvaret
och medicinska ledningen för särskilt
boende inte varit optimal, svåra
beslut har tagits utan fysisk under
sökning av patienterna, palliativ vård
har beslutats med svagt underlag
och anhöriga har inte fått tillräcklig
information och/eller varit delaktiga
i beslut.
M E D ICI N S K R EVI S ION
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Den medicinska revisionen av
verksamheten under pandemins
första våg har genomförts av den
medicinska revisorn tillsammans med
suppleanten under januari–mars
2021. Som underlag för revisionen
har använts patientstatistik från den
28 februari till den 4 september
2020 för de ingående enheterna
vård och omsorg, geriatrik, rehab
öppen/sluten vård och palliativ vård
inklusive ASIH. Jämförande statistik
från motsvarande del av år 2019 har
använts.
Personalstatistik har studerats och
till all personal har en enkät riktats
för att få en bättre kunskap om hur
personalen upplevt verksamheten
under pandemin. Enkäten genomför
des i februari 2021. Genomförandet
var digitalt och besvarades av 121
personer, ca 25 % av omvårdnads
personalen.
Vidare har en beskrivning av
händelseförloppet och vidtagna åt
gärder inhämtats från verksamhets
ledningen.
STRATEG I

En beredskapsgrupp bildades vars
mål var att skydda patienter och
boende från covid-19, vårda drab
bade samt minska smittspridningen
bland medarbetare.
Den övergripande strategin var
att agera snabbt, men kontinuer
ligt vara beredda att ompröva och

ändra beslut utifrån ny kunskap och
information. En förutsättning för
att klara den strategin var att ha en
aktiv beredskapsgrupp med tydlig
arbetsfördelning, god mötesstruktur
och att erbjuda stöd/information till
medarbetare. I beredskapsgruppen
ingick sjukhusledningen förstärkt med
några specialistfunktioner. Under den
perioden sammanträdde beredskaps
gruppen vid 54 tillfällen med
parallellförd beslutslogg. Beredskaps
gruppen inrättade arbetsgrupper för
olika kritiska resurser, såsom skydds
utrustning, bemanning, lokalfrågor,
läkemedel och medicinska rutiner.
Beredskapsgruppen fattade
beslut om att gå upp i stabsläge den
6 mars och i förstärkningsläge den
20 mars och man förberedde för ett
katastrofläge. Katastrofplaneringen
behövde dock inte tas i anspråk
och man kunde gå ner i stabsläge
den 22 maj. Stabsläget behölls över
sommaren och avslutades den 4
september.
Beredskapsgruppen tillsatte en
intern infektionskonsult, Anders
Hjalmarsson, som hade ett särskilt
uppdrag att dels vara uppdaterad
på covid-19, dels vara tillgänglig för
frågor i form av besök på enheterna
eller telefonkonsultation.
Beredskapsgruppen tillsatte också
en extra jourlinje, som bemannades
med läkare ur beredskapsgruppen
och som utgjorde en länk mellan

Verksamhetsområde

Antal smittade patienter
under första vågen

Antal konstaterat smittade
efter inskrivning på SSH

6

6

386

51

Palliativ vård

22

15 (kvalificerad bedömning)

Rehabilitering

88

1

Vård och omsorg
Geriatrik

bakjourerna och beredskapsgruppen.
Att alltid kunna få kontakt med
beredskapsgruppen innebar en trygg
het för bakjourerna under de första
veckorna. Behovet avtog därefter och
jourlinjen kunde läggas ned.
Beredskapsgruppen anlitade
vår interna etiska expert Madhuri
Gogineni för diskussioner i dilemman
vi ställdes inför.
PATI E NTE R NA

De första månaderna vårdades
främst geriatriska patienter med aktiv
infektion. Inledningsvis var många
svårt sjuka och mortaliteten låg på
ca 20 %, vilket är dramatiskt mycket
högre än normalt inom geriatriken
(1–2 %). Mortaliteten sjönk drama
tiskt när antikoagulantia introdu
cerades på bred front. Av de 502
patienter som vårdades på grund av
covid-19 u
 nder första vågen avled
9 %. Under hela förstavågs perioden
2020 var dödligheten på Stockholms
Sjukhem bara marginellt högre än
under motsvarande period 2019,
7,2 % respektive 6,6 %. Praktiskt
taget hela ökningen förklaras av en
ökning på en nyskapad covidenhet på
avdelning 14 i Bromma, en avdelning
med svårt covidsjuka patienter remit
terade från olika stockholmssjukhus.
En överenskommelse om av
lastning gjordes strax efter med
S:t Görans sjukhus och delar av
avdelning 16 på Kungsholmen om

vandlades till covidenhet. Av de 43
patienter som avled fanns det sökbara
beslutet i journal om behandlings
begränsningar i 42 fall och i 41 fall
hade brytpunktssamtal genomförts.
Av de smittade patienterna var
majoriteten patienter som remitte
rades till Stockholms Sjukhem på
grund av infektion i covid-19. Ca
14 % insjuknade i infektionen efter
inläggning på Stockholms Sjukhem.
Mot slutet av våren visade sig ett
nytt vårdbehov. Yngre patienter med
mycket långa vårdtider på intensiv
vården hade ett omfattande rehabi
literingsbehov. Dessa kunde tas emot
inom avtalet multitrauma. Rehabili
tering på Stockholms Sjukhem kom
under sommaren att vårda 85 tidi
gare IVA-patienter med lång vård i
respirator och därefter behov av lång
rehabilitering.
I N FOR MATION

För att hålla ihop organisationen
bedömdes frikostig och överblickbar
information vara mycket angelägen.
Efter de första beredskapsmötena
mejlades information ut om vilka
beslut som var fattade till samtliga
ledningsgrupper. Med start den 16
mars genomfördes telefonkonferenser,
under ledning av chefläkaren, för
enhetschefer och experter under för
stärkningsläget varje vardagsmorgon.
Under stabsläget hölls dessa varje
fredag.

Den muntliga informationen följ
des upp med samma information i
skriftlig form till ledningsgrupperna.
Varje informationstillfälle – muntligt
eller skriftligt – avslutades med infor
mation om när nästa informations
tillfälle senast skulle inträffa. Därmed
fanns en obruten informationslinje
genom hela första vågen, fr.o.m. 28
februari.
I medarbetarenkäten fram
kommer att 89 % av personalen upp
lever att informationen under pande
min fungerat bra till utmärkt.
R E LATION TI LL MYN D IG H ETE R
OCH R EG ION E N

Ambitionen var hela tiden att följa
rekommendationer från myndig
heter och region. Vid några tillfällen
gjordes undantag när vi bedömde
att situationen krävde ett avsteg eller
när myndighet/region inte lämnade
besked i den tid som var nödvändig.
Exempel på avsteg var att vi försatte
medarbetare som varit på resa i drab
bade områden i karantän den allra
första tiden.
S KYD D SUTR USTN I NG

Mycket arbete lades ner på frågor
kring skyddsutrustning. Vi hade,
som alla andra vårdgivare, brist på
flera typer av skyddsutrustning. Den
svåraste bristen avsåg kirurgiska
munskydd. Inledningsvis genom
fördes dagliga inventeringar och
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fördelning mellan enheter och mellan
Bromma och Kungsholmen. En orga
nisation byggdes upp med material
ansvariga som dagligen kontrollerade
och fördelade material, eftersom det
var angeläget att begränsa förbruk
ningen av munskydd, för att inte ris
kera att plötsligt stå helt utan. Vi låste
också in munskydd när vi upptäckte
att det förekom svinn.
En egen verkstad skapades, där
paramedicinare och frivilliga från
Röda Korset tillverkade främst visir
och långärmade skyddsrockar med
hjälp av bland annat specialinköpta
svetsar, plast och skumgummi.
Tre frågor om skyddsutrustning
finns i medarbetarenkäten. På frågan
om tillgång till adekvat skyddsutrust
ning svarade 87 % att det fanns alltid/
ofta, 82 % svarade att det alltid/ofta
fanns klara instruktioner om hur ut
rustningen skulle användas och 42 %
svarade att det någon gång uppstod
en bristsituation. Personalen upplevde
att hanteringen av skyddsutrustning
och hygienrutiner fungerat bra till
utmärkt i 86 % respektive 87 %.
PE R SONAL

Två större covid-19-utbrott bland
personalen inträffade: dels i mars på
avdelning 13 på Bromma sjukhus,
dels i april inom palliativ vård på
Kungsholmen. Avdelning 13 fick
under en tid stängas då den inte gick
att bemanna.
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Vi deltog i en studie på
 arolinska Institutet under ledning
K
av professor Joakim Dillner. Studien
avsåg spridning av covid-19 bland
sjukvårdpersonal. Drygt 900 av
våra medarbetare blev föremål för
provtagning med PCR och för anti
kroppar. Förutsättning för provtag
ning var att man var frisk och endast
ett fåtal visade sig ha asymtomatisk
PCR-verifierad infektion. Däremot
hade i slutet av maj en tredjedel av
medarbetarna antikroppar, vilket
bland annat får anses avspegla de
två stora covid-19-utbrott vi hade i
början av pandemin. I medarbetar
enkäten svarade 44 % att de varit
sjuka i covid-19 under perioden mars
till september bekräftat med test.
57 % svarade att de varit i karantän
på grund av smitta eller exponering
för smitta.
Utöver hög sjukfrånvaro hade
vi medarbetare i riskgrupp som inte
kunde delta i covid-19-vården. Det
pågick ett kontinuerligt arbete att
hitta extrapersonal via olika kontakt
vägar.
I medarbetarenkäten framkom
mer att 36 % av personalen arbetet
övertid under sommaren och 23 %
inte fick sin semester efter önskemål
helt eller delvis.
Oron bland medarbetarna varie
rade mycket, men var initialt ändå
stor, inte minst utifrån de stora bris
terna avseende skyddsutrustning.

Några av medarbetarna var extremt
oroliga och initierade anmälan till
Arbetsmiljöverket om skyddsstopp. Vi
blev granskade av Arbetsmiljöverket
vid två tillfällen, men anmälningarna
avvisades i båda fallen.
I medarbetarenkäten fram
kommer att hela 71 % upplevt etisk
stress kopplat till covid-19. Vad gäller
kontakt med patienter och anhöriga
svarar 87 % respektive 80 % att den
var bra till utmärkt.
OM PLACE R I NG AV
M E DAR B ETAR E

Under första vågen avtog behovet av
icke-covid-19-vård i stor utsträckning
inom akutsjukvården och så även
inom sekundärsjukvården. Vår reha
bilitering fick betydligt färre remisser,
samtidigt som behoven var stora
inom geriatriken (där o ckså sjuk
frånvaron var omfattande). Det ledde
till att nya arbetsgrupper bildades.
Personal och chefer från rehabilite
ring arbetade i geriatrisk vård tillsam
mans med kolleger anställda i annat
verksamhetsområde. Erfarenheterna
av samarbetet blev mycket goda. Där
utöver förflyttades paramedicinare till
omvårdnadsarbete eller till verkstan
för tillverkning av skyddsutrustning.
Vi hade efter en tid ändå överskott
av paramedicinska resurser inom
öppenvården och beslöt att korttids
permittera drygt 60 medarbetare
under en period.

SAM MAN FATTAN D E
VÄR D E R I NG

I slutet av februari blev det klart att
Stockholms Sjukhem stod inför en
gigantisk uppgift, som vi inte kunde
överskåda, bedöma eller förstå. Det
var nödvändigt att försöka föreställa
sig det omöjliga: att väldigt många
skulle dö, att vi inte skulle förfoga
över våra resurser, att regionen skulle
träda in och fatta besluten åt oss, att
våra medarbetare inte skulle mäkta
med, att vi själva inte skulle klara
uppgiften.
Arbetsinsatsen blev gigantisk för
alla men de värsta farhågorna blev
inte besannade.
Mortaliteten blev inte så hög som
befarat och den sjönk dessutom snart
när vi lärde oss mer. Dödligheten
minskade drastiskt efter vidtagna
åtgärder, ingen överdödlighet kunde
ses i slutet på första vågen. Mycket
beroende på att medarbetarna visade
på stort mod och engagemang.
43 personer eller 9 % avled un
der första vågen, men de allra flesta

k unde skrivas ut och återgå till tidi
gare boende. För de som avled hade
41 brytpunktssamtal genomförts. En
hög siffra jämfört med riket. Infor
mation i allmänhet under pandemin
får dessutom ett gott betyg i personal
enkäten där även kontakt med anhö
riga beskriv som bra till utmärkt.
Smittspridningen mellan patien
ter måste beskrivas som låg, 14 %
insjuknade efter intagning och
sannolikt har dessutom flera av dessa
smittats tidigare. Hygienrutiner och
utrustning får gott betyg.
Två större utbrott av covid-19
inträffade bland personalen. Be
manning klarades dock väl, men
en avdelning fick stängas under en
kortare period. Ett observandum i
medarbetarenkäten är att en mycket
stor del av personalen upplevde etisk
stress relaterat till pandemin.
Trots mycket stora utmaningar
under pandemin har verksamheten
fungerat och Stockholms Sjukhem
har kunnat stötta sjukvården i
Stockholmsregionen genom att ta

ansvar för ett stort antal geriatriska
patienter från de olika sjukhusen.
En viktig framgångsfaktor
bedöms skapandet av beredskaps
gruppen vara och att den så snabbt
kom i gång med sitt arbete. Den
organisation Stockholms Sjukhem
har bidrog starkt till att detta funge
rat. En organisation som innehåller
alla kompetenser som behövs för en
kvalitativ vård och omsorg, inte minst
en stabil medicinsk ledning. Något
som många kommuner saknat och
som utpekats som en av de viktigaste
faktorerna för att äldreomsorgen
misslyckats med att skydda sina äldre.
En annan mycket viktig fram
gångsfaktor är att medarbetarna är i
stort sett positiva i alla frågor i enkä
ten, vilket talar för ett gott samarbete
trots stress och en engagerad och
kunnig personal.

Stockholm i mars 2021

Mårten Rosenqvist		
Principal		
Medicinsk Revisor		

Gustaf Bucht
Principal
Medicinsk Revisorssuppleant
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FORSKNING, UTVECKLING, UTBILDNING
OCH INNOVATION

har
utvecklat ett verksamhetsintegrerat
arbetssätt för forskning, utveckling,
utbildning och innovation (FoUU).
Syftet med FoUU-arbetet är att ut
veckla vår sjukvård, rehabilitering
och äldreomsorg. Kontinuerligt
FoUU-arbete är en förutsättning
för att kunna erbjuda hög kvalitet
i vården. Hos oss arbetar magister
och masterutbildade vårdutvecklare,
kliniskt aktiva akademiker (såsom
professorer, lektorer, docenter samt
medicine doktorer) med såväl vård
utveckling, kliniska studier, hand
ledning och utbildning.
Vår forskning bedrivs i vården
i nära samverkan med patient
representanter, andra vårdenheter i
och utanför Stockholm, universitet
samt näringsliv. Samarbetet resulterar
i 40–50 publicerade vetenskapliga
artiklar per år. Våra forskare, som
ofta är kliniskt verksamma, handleder
STOCKHOLM S SJ U KH E M

kollegor under avancerad utbildning
och forskarutbildning.
AKTU E LL FOR S KN I NG

Under 2020 blev Stockholms Sjuk
hem godkända som universitets
sjukvårdsenhet (USV). Det betyder
att vi är en vårdgivare som bedriver
forskning, utbildning, utveckling och
innovation som en del av kärnverk
samheten och väl integrerat i vården.
En kvalitetsstämpel på hur vi arbetar
med att utbilda framtida medarbeta
re och ständigt utveckla och förbättra
vården.
Under året blev vi delägare i
Ersta Bräcke Sköndal Högskola. Vi
har lagt en grund för framtida sam
arbeten kring kompetensförsörjning
och bland annat påbörjat ett gemen
samt forskningsprojekt kring palliativ
vård.
Den första delen av Jubileumspro
grammet – vår satsning på forskning

för nyskapande äldrevård – har kom
mit halvvägs och ger goda resultat.
Den andra utlysningen har flyttats
fram på grund av pandemin och
kommer att beslutas i början av 2021.
Här stöttar vi verksamheten och sat
sar upp till 4 miljoner kronor under
två år på verksamhetsutveckling och
innovation.
FOR S KN I NG KR I NG COVI D-19

Under året har FoUU stärkts då
pandemin visat hur viktigt forskning
är. Vi har vårdat nästan 900 patien
ter med covid-19 i slutenvården på
Stockholms Sjukhem och från dessa
vårdtillfällen har vi använt data och
journalinformation i forskningspro
jekten. Tack vare forskningen har
vi bland annat kunnat förbättra be
handlingen av covidpatienter inom
geriatriken.
Vi har stärkt vårt samarbete med
Karolinska Institutet och andra vård
givare kring forskning. Ett exempel är
GerCovid där alla 3 000 vårdtillfällen
med covidpatienter inom geriatriken
i Stockholm ingår för att öka kun
skapen om hur dessa patienter bäst
vårdas.
UTB I LD N I NG OCH UTVECKLI NG

Visste du att...

• Vi har vårdat nästan 900 covidpatienter
i slutenvården.
• Dödligheten för covidpatienter på
Stockholms Sjukhems geriatrik har minskat
med minst 50 procent under året.
• Antal studentveckor: 1 453.
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Vi har fortsatt att bedriva utbildning
ar under pandemin, men majoriteten
har varit digitala. Även när det gäller
verksamhetsutveckling har digitalise
ringen stått i fokus, och här handlar
det främst om en ökning av digital
hemsjukvård och distanskontakter.

Peter Strang, cancerläkare och
professor inom palliativ medicin
vid Karolinska Institutet och
Stockholms Sjukhem.

COVIDSTUDIER LYFTER PERSONALENS
I NSATS PÅ ÄLDREBOENDEN
Peter Strang, cancerläkare och
professor inom palliativ m
 edicin
vid Karolinska Institutet och
Stockholms Sjukhem, är förste
författare till två studier om
covidpatienter. Dessa är till stor
del finansierade av Stockholms
Sjukhem.
Den första studien visar att personer som avlidit av covid-19 på
äldreboenden inte led av andnöd
i lika hög uträckning som de som
avlidit på sjukhus.
VAR FÖR HAR FÄR R E AN D E L FÅTT
AN D NÖD PÅ ÄLD R E BOE N D E?

– Sjukdomen ser olika ut i olika
stadier och äldre sköra personer
hinner ofta inte komma till sjukdomsfasen då andningssvikt
uppstår eftersom man avlider i en
tidigare fas av sjukdomen.

Materialet visar också att det inte
var fler som hade dödsångest på
äldreboenden och att många blev
helt lindrade i slutskedet.
– På sjukhusen har patienterna alltid fått tillgång till syrgas som lindring och här behöver man arbeta
vidare på äldreboenden för att hitta
lösningar. Men bilden att allt som
gjorts på sjukhem och äldreboenden har varit dåligt stämmer inte.
Personalen har verkligen gjort ett
bra jobb under de förutsättningar
som varit.
Den andra studien visar att en
anhörig var närvarande vid dödsögonblicket i 13 procent av covidfallen på äldreboenden jämfört med
24 procent av fallen på sjukhus.
Men det var vanligare att personal
var närvarande på äldreboenden,

55 procent i jämförelse med 38
procent på sjukhus. Studien visar
också att vid äldreboenden har 82
procent av de avlidnas närstående
blivit erbjudna närståendesamtal
efter bortgången i jämförelse med
73 procent vid sjukhus.
VAR FÖR ÄR STU D I E N VI KTIG?

– När, var och hur en person har
gått bort är viktigt för anhörigas
bearbetning av själva sorgen. Båda
studierna kan ge en mer nyanserad
bild då det visar sig att personal
på äldreboenden verkligen har
gjort bra saker för boende och när
stående, säger Peter Strang.
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KAPITALFÖRVALTNINGEN

har förmånen att inneha en
omfattande värdeportfölj. Portföljens ursprung är gåvor
och donationer som över lång tid förvaltats på ett fram
gångsrikt sätt.
Stockholms Sjukhem ska enligt stiftelsestadgarna vara
en vård- och omsorgsorganisation. Värdeportföljen och
dess förvaltning har till syfte att långsiktigt trygga vårdoch omsorgsverksamheten genom att primärt skapa en
buffert för oförutsedda händelser och sekundärt genom sin
direktavkastning kunna tillföra verksamheten resurser.
STOCKHOLM S SJ U KH E M

PORTFÖLJ E N S PLACE R I NGAR

PORTFÖLJINNEHAV 2020-12-31
(MARKNADSVÄRDE, MSEK)
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663

KAPITALFÖRVALTN I NG E N S S TYR N I NG

Förvaltningen av kapitalet styrs av två dokument;
• Arbetsordning för kapitalförvaltningen
• Placeringspolicy
Ansvaret för förvaltningen ligger hos sjukhusdirektören
som delegerat det operativa arbetet till en extern port
följförvaltare.
Baserat på stiftelsens syfte har styrelsen i placerings
policyn fastslagit att portföljen ska en bred exponering
mot olika tillgångsslag, s.k. diversifiering, som innebär en
god, men inte maximal, avkastning med balanserad risk.
Portföljen ska även ha en sådan struktur att volatiliteten
inte blir allt för stor för att över tid alltid kunna möta
verksamhetens behov av likviditet utan radikala ingrepp i
portföljen.
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PORTFÖLJ E N S H I STOR I S KA AVKASTN I NG

Portföljen redovisas i bokslutet med det lägsta värdet av
anskaffningsvärde och marknadsvärde. Detta görs på basis
av hela portföljen, s.k. portföljvärdering och inte baserat
per enskild placering. Avkastningen för 2020 blev +6,0%
beräknat på marknadsvärden.
Stiftelsens portfölj

2,9 %

1206

2016

2017

2018

2019

2020

Bokfört värde

1 960

2 071

2 585

2 738

2 843

Marknadsvärde

2 785

2 939

2 671

3 263

3 266

Avkastning* (%)

6,1 %

9,9 %

-2,5 %

21,3 %

6,0 %

* Total avkastning på förvaltat kapital

D I R E KTAVKASTN I NG, R EALI SATION S R E SU LTAT
OCH LI KVI DA UTTAG
Stiftelsen (mkr)

2016

2017

2018

2019

2020

Direktavkastning*

53,6

65,0

77,4

64,8

83,7

Realisationsresultat*

74,3

148,0

626,6

39,3

168,8

Årligt uttag**

-17,0

-70,0

-200,0

-50,0

-80,0

* Avser resultatpost
** Avser kassaflöde

Under den senaste femårsperioden har stiftelsens löpande
verksamhet presterat underskott som inneburit ett löpan
de likviditetsuttag från portföljen vilket vissa år överstigit
direktavkastningen. Tack vare en stabil utveckling på
aktiemarknaden har värdet av portföljen dock varit bra.

Styrelsen antog i december 2020 en affärsplan för perio
den 2021–2025. Där har stiftelsen satt ett tydligt mål att
balansera ekonomin och skapa ett positivt sparande under
perioden.
ETI K OCH KONTROLL

Hållbarhet, etiska och moraliska aspekter är en integrerad
del av stiftelsens kapitalförvaltning. Vår ambition är att
investeringarna skall bidra till en hållbar utveckling. Inves
teringarna skall efterleva internationella normer för miljö,
mänskliga rättigheter, arbete och antikorruption. Investe
ringarna skall också beakta klimatrelaterade risker.
Stiftelsens placeringar skall följa placeringsriktlinjerna.
Riskkontroll och uppföljning av portföljen görs löpande
och redovisas vid varje styrelsemöte för stiftelsen.
Mer om våra etiska riktlinjer återfinns i avsnittet
”Hållbarhetsrapport”.
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HÅLLBARHETSRAPPORT
Hållbarhetsrapporten beskriver hur vi
under året har arbetat med de mest
väsentliga hållbarhetsaspekterna i vår
verksamhet.

GODA EXE M PE L

Stort ansvar i pandemin
Corona-pandemin som drabbade
Sverige och världen under 2020 har
haft en stor påverkan på Stiftelsen
Stockholms Sjukhems samtliga verk
samheter. Stockholms Sjukhem har
aktivt bidragit till Region Stockholms
krisarbete under pandemin. Om
detta kan du bland annat läsa mer i
vår chefläkares berättelse i början av
årsredovisningen.
Från matavfall till mull
Stockholms Sjukhem blev först i
Stockholms län med att införa en så
kallad ”green box”. Denna omvand
lar matavfall till något som liknar en
näringsrik jord, en mull, som kan
användas som gödningsmedel eller
vid framställning av biogas. Matav
fallet förbränns i boxen och reduce
ras till mindre än 25 procent av sin
ursprungliga massa. Det innebär att
tunga transporter av matavfall kan
minska avsevärt framöver och perso
nalen avlastas från tunga lyft.
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Pulsmätningar tar tempen
på arbetsmiljön
Att mäta och följa hur medarbetarna
har det på jobbet är otroligt viktigt,
i synnerhet under ett extremt ut
manande år som 2020. För att mer
regelbundet mäta hur medarbetarna
mår, infördes pulsmätningar under
hösten. Det är korta och snabba
medarbetarundersökningar som
genomförs två gånger per månad.
Mätningarna visar bland annat hur
ledarskapet fungerar, vilken arbets
glädje som finns, hur meningsfullt
arbetet upplevs och hur arbetssitu
ationen ser ut. Andra områden som
mäts är delaktighet, personlig utveck
ling och teamkänsla. Varje enhet får
sina resultat i realtid och de kan också
följas på aggregerad nivå.
VÄS E NTLIGA AS PE KTE R

I tabellen på sid 15 återfinns samtliga
hållbarhetsaspekter, organiserade
utifrån FN:s tre dimensioner för
en hållbar utveckling. Det vill säga
ekologisk-, social- och ekonomisk
hållbarhet. Tabellen beskriver Stock

holms Sjukhems främsta verktyg för
att adressera respektive aspekt samt
viktiga framsteg under 2020. I följan
de text beskrivs årets arbete inom de
tre aspekterna.
E KOLOG I S K HÅLLBAR H ET

Stiftelsen bedriver ett aktivt miljö
arbete med målsättning att minska
verksamhetens miljö- och klimat
påverkan för en långsiktigt hållbar
miljö som främjar människors hälsa.
Resurseffektivitet och avfall
Stockholms Sjukhem kan aktivt be
gränsa sin miljöpåverkan genom att
välja bra leverantörer och produkter,
säkerställa en effektiv förbrukning
samt tillse att eventuell avfallsproduk
tion minimeras.
Stockholms Sjukhem strävar
alltid efter att samarbeta med leve
rantörer som använder förnybara
material och råvaror, biologiskt ned
brytbara substanser och miljövänliga
transportmedel. I valet av enskilda
produkter kartläggs och värderas
positiva och negativa miljöaspekter

E KOLOG I S K HÅLLBAR H ET

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

• Strategi för fordonspark
• Riktlinjer för resor i tjänsten
• Miljöhandbok
• Läkemedelslistor, ”Kloka listan”

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

VÄS E NTLIGA
AS PE KTE R
• Inköpspolicy och riktlinjer
för upphandling
• Kvalitets-, miljö- och hållbarhetspolicy
SOCIAL HÅLLBAR H ET

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

• Arbetsmiljöpolicy
• Kompetensutvecklingspolicy
• Likabehandlingspolicy
E KONOM I S K HÅLLBAR H ET

• Medarbetarpolicy
• Samverkansavtal om arbetsmiljö och
medbestämmande

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

• Antikorruptionspolicy
• Policy för gåvor till personal
• Policy uppvaktning och representation
• Placeringspolicy

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

ur ett livscykelperspektiv. D.v.s. miljö
påverkan före, under och efter det att
Stockholms Sjukhem har upphört att
använda produkten.
Efter användning blir alla saker
och allt material som används i verk
samheten till någon form av avfall.
Stockholms Sjukhems målsättning
är att över tid minska negativ miljö
påverkan genom att minimera det
osorterade avfallet per vårddygn.

Allt avfall tas därför om hand enligt
EUs avfallshierarki, den så kallade
”avfallstrappan”.
Transporter
Stockholms Sjukhems transporter
avser framför allt av ett femtiotal
leasade bilar som används för vård
i hemmet (ASIH och paramedicin).
Huvuddelen av bilarna är elhybrider.
När externa transport- eller bud

tjänster behöver köpas in, ska i
första hand miljövänliga transporter
väljas. För resor i tjänsten används
företrädesvis tåg, som har en liten
negativ miljöpåverkan. Flygresor före
kommer, i begränsad utsträckning.
Energiförbr ukning
Merparten av verksamhetens energi
förbrukning går att hänföra till
Stockholms Sjukhems lokaler. Verk
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MILJÖBELASTANDE LÄKEMEDEL, ANTAL DDD/VÅRDDYGN
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Miljöbelastande läkemedel mätt som
totalt antal dygnsdefinierade doser
(DDD) per vårddygn och år.

samheten bedrivs på cirka 46 000 m2
yta, fördelat på två olika fastigheter
på Kungsholmen och i Bromma;
På Kungsholmen värms lokaler och
varmvatten upp av bergvärme med
mycket liten miljöpåverkan. I Brom
ma värms lokaler och varmvatten
upp av fjärrvärme och solvärme.
El används framför allt till be
lysning och drift av utrustning. All
el vi använder är enligt avtal grön el
från vattenkraftverk i Indalsälven,
Klarälven och Dalälven samt från
vindkraftverk som uppfyller Natur
skyddsföreningens kriterier. För att
minska elförbrukningen har ett antal
initiativ genomförts som till exempel
rörelsestyrd belysning.
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Följsamhet till kloka inköp och
god kontroll av förbrukning och
kassation avseende läkemedel är en
målsättning för kommande år. Stra
tegier för att uppnå målen är att ge
stöd till förskrivare och arbeta aktivt
för att minska onödig läkemedels
kassation.
Utsläpp till vatten
Vid användning av läkemedel går en
betydande del ofta opåverkad genom
kroppen och hamnar – via avloppet
– i Östersjön. Det kan medföra all

2019

2020

varliga konsekvenser för marina eko
system. En årlig mätning av avlopps
vattnet vid Kungsholmen visar på i
stort oförändrade värden för utsläpp
av läkemedel de senaste tre åren.
Matproduktion
Varje år lagar och serverar Stock
holms Sjukhem över en kvarts miljon
portioner mat. En måltid kräver
mycket resurser från råvara till färdig
portion. Var och hur maten odlas och
tas fram kan påverka miljön mycket
i form av utsläpp till mark, luft och

Nyckeltal		 2020

2019

2018

Läkemedelshantering

Koldioxidutsläpp (ton), egna bilar		

56

61

64

Patientens bästa kommer alltid i för
sta hand vid val av läkemedel. Vid val
av två likvärdiga läkemedelsprodukter
ska det med minst miljöpåverkan väl
jas. För att öka kunskapen om läke
medlens miljöpåverkan ska alla för
skrivare gå en utbildning i läkemedel
och miljö. Förskrivning sker sedan
enligt Region Stockholms ”Kloka
listan”, som innehåller rekommenda
tioner på läkemedel för behandling
av vanliga sjukdomar. Följsamheten
till rekommendationerna var 90 %
under 2020. Förskrivningen av miljö
belastande läkemedel mätt i dygns
doser, DDD, per vårddygn uppvisar
en ökning under 2020.

Totalt miljöbelastande läkemedel,
antal DDD/vårddygn 		

1,08

0,98

0,98

Inköpta engångsprodukter, antal
produktkategorier utöver hygienmaterial

40

30

48

Avfall, % återvunnet		

29

28

31

Avfall, % till energiutvinning		

71

72

69

Andel ekologisk mat av totalkostnaden
för inköpta livsmedel		

31 %

30 %

28 %

Matsvinn, kg/vårddygn		0,10

0,18

0,18

Bromma: Elförbrukning kWh/m2		

44,4

41

45

Kungsholmen: Elförbrukning kWh/m2		

128

138

133

*kopplas till ökad vårdproduktion och
utökning av vårdteam under 2018.

vatten samt påverkan på den biolo
giska mångfalden. Region Stockholm
har som beställare krav att andelen
ekologisk mat, mätt som andel av
totalkostnaden för inköpta livsmedel,
över tid ska uppgå till 50 %. Andelen
har gradvist ökat de senaste åren,
och för helåret 2020 uppgick den till
31,3 %. Närproducerade råvaror väljs
när så är möjligt och lämpligt då de
bidrar till att stödja lokala producen
ter och minskar behovet av långväga
transporter.
Stockholms Sjukhem arbetar
systematiskt med att minska mäng
den matsvinn; det som blir över i
matproduktionen och det som blir
över på tallriken. Under 2020 infördes
ett nytt beställningssystem som gör det
möjligt att på ett enklare sätt individ
anpassa portionerna och därmed
bättre spegla den faktiska efterfrågan.
Detta bidrog till att matsvinnet mins
kade med nära 50 % jämfört med
föregående år. Matavfall som inte kan
undvikas, omvandlas till näringsrik
mull med hjälp av ”green box”.

SOCIAL HÅLLBAR H ET

Patientsäkerhet och kundnöjdhet

Engagerade medarbetare och ett gott
ledarskap är självklara förutsättningar
för att vi framgångsrikt ska kunna
leva upp till vår vision, våra värde
ringar och för att nå våra mål. Det
är också en förutsättning för att driva
vård och omsorg med hög patient
säkerhet.

God patientsäkerhet och hög kund
nöjdhet är två viktiga grundkriterier
för att patienter och boende ska välja
Stockholms Sjukhem. Under 2020
påverkades situationen för patienter
och boende mycket av pandemin och
de besöksförbud som infördes.

Attrahera och behålla medarbetare

För Stockholms Sjukhem är säkerhet
ett prioriterat område och ingår som
en naturlig del i ledningssystemets
verksamhetsprocesser. Under 2020
har det grundläggande arbetet med
säkerhet och krishantering varit vik
tigt för hanteringen av pandemin och
de olika beredskapslägen som har
krävts vid olika tidpunkter.

Rätt vård säkras genom att Stock
holms Sjukhem kan attrahera och
långsiktigt behålla medarbetare som
trivs och utvecklas på sin arbetsplats
och i sin profession. Stockholms Sjuk
hem bedriver ett systematiskt arbets
miljöarbete där risker för arbets
skador och arbetsrelaterad ohälsa
förebyggs. Vi arbetar med aktiva
åtgärder för att motverka diskrimi
nering och på annat sätt främja lika
rättigheter och möjligheter. Bland
annat genomför vi regelbundna löne
kartläggningar. Stockholms Sjukhem
har kollektivavtal för all verksamhet.

Kontinuitet och säkerhet

Etikarbete
Stockholms Sjukhems medarbetare
möter etisk stress i patientarbetet.
Etisk stress kan försvåra för medarbe
tarna att ge god vård och kan minska
möjligheterna till god återhämtning.
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För att förbättra vårdkvaliteten för
patienter och för att möta den mora
liska stressen hos medarbetarna
startades ett etikarbete under 2020.
Syftet var att utveckla ett professio
nellt förhållningssätt och att ge
praktisk hjälp och vägledning i etiska
frågeställningar. Under våren skicka
des en enkät ut för att mäta den etis
ka stressen och återkopplingen visade
bl.a. att stor oro fanns hos personalen
över att omedvetet sprida smittan
vidare till andra. Resultatet har följts
upp på övergripande nivå samt inom
varje enhet.
Kyrkan och biblioteket ingår som
en naturlig del i det vårdande arbetet
och finns till för patienter, boende,
medarbetare och närstående på
Stockholms Sjukhem.
E KONOM I S K HÅLLBAR H ET

Stockholms Sjukhems väsentliga
ekonomiska hållbarhetsaspekter:
• Vård och omsorg utan vinst
utdelning
• Ansvarsfulla inköp
• Antikorruption
• Hållbarhet i kapitalförvaltningen
Vård och omsorg utan vinstsyfte
Stockholms Sjukhem är en idéburen
vårdgivare som drivs i stiftelseform.
Detta innebär att verksamhetens
ambition är att drivas på ett effektivt
och kostnadsmedvetet sätt utan vinst
utdelning. Allt eventuellt överskott
ska återinvesteras för en bättre verk
samhet, och kan exempelvis bidra
till forskning och utveckling, att mer
högkvalitativ mat serveras eller att en
tätare personalbemanning säkras.
Stockholms Sjukhem är medlem
mar i Famna, en branschorganisa
tion för idéburen vård och omsorg.
Famnas medlemmar präglas av ett
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genuint engagemang och bidrar
till samhällsutvecklingen. Flera av
medlemmarna har i hundratals år
erbjudit sociala tjänster eller vård och
omsorg utan vinstsyfte. Gemensamt
för medlemmarna är att företagen
har en tydlig värdegrund, där v insten
går tillbaka till verksamheterna.
Stockholms Sjukhem har varit med
lemmar sedan starten 2004, och
sjukhusdirektör Karin Thalén är vice
ordförande i Famna.

att agera etiskt, motverka korruption
samt hantera gåvor, uppvaktning
och representation på ett lämpligt
sätt. 2020 inleddes ett projekt för att
implementera en extern visselblåsar
funktion där medarbetare, affärspart
ners och övriga anonymt kan anmäla
misstanke om oegentligheter i verk
samheten. Funktionen implementeras
2021.

Ansvarsfulla inköp
Inköp är en viktig funktion som på
verkar både lönsamhet och patienters
och boendens välbefinnande. Till
sammans med leverantörer strävar
Stockholms Sjukhem aktivt efter
att upprätthålla principer för ett
ansvarsfullt företagande. Inköp och
upphandlingar utgår från Stockholms
Sjukhems inköpspolicy och upp
förandekod för leverantörer, där krav
på ekologisk-, social- och ekonomisk
hållbarhet regleras.
Varor och tjänster som levereras
till stiftelsen ska vara framställda
under förhållanden som inte medför
kränkningar av mänskliga rättigheter
och/eller arbetares rättigheter eller
med hjälp av korruption. Samtliga
större leverantörer ska ha en miljö
policy och ett systematiskt miljö
arbete som visar goda resultat över
tid. Leverantörer som av olika skäl
inte lever upp till stiftelsens förvänt
ningar på ansvarsfullt företagande
över tid, byts ut.

Stockholms Sjukhem förfogar över
en betydande värdeportfölj med sitt
ursprung i gåvor och donationer till
stiftelsen. Syftet med värdeportföljen
och dess förvaltning är att genom en
god totalavkastning långsiktigt kunna
trygga vård- och omsorgsverksam
heten genom att, vid behov, kunna
tillföra verksamheten resurser.
Hållbarhet utgör en sekulär
drivkraft som kommer att påverka
samhällen och världsekonomin långt
i framtiden. Stiftelsen anser därför
att ett klokt och ansvarsfullt förhåll
ningssätt till hållbarhet är av högsta
betydelse samt förutsättning för att
generera god risk-justerad avkastning
över tid. Innan stiftelsen investerar
via en fondförvaltare eller annan
extern aktör görs en bedömning uti
från hållbarhetskriterier på såväl den
valda förvaltaren som på de underlig
gande investeringarna.
Hållbarhetsperspektivet är där
med en integrerad del av Stockholms
Sjukhems löpande kapitalförvaltning.
Praktiskt innebär detta att portföljen
ska investeras i placeringar som upp
fyller följande kriterier:
• Bidrar till en hållbar utveckling i
sin verksamhet,
• Efterlever internationella kon
ventioner och överenskommelser
för miljö, mänskliga rättigheter,

Antikor r uption
Ett högt förtroende är helt avgörande
för Stockholms Sjukhems verksam
het. Våra representanter ska alltid
uppträda på ett affärsmässigt korrekt
och professionellt sätt. Till stöd finns
policydokument och riktlinjer om

Hållbarhet i k apitalf ör valtningen

•
•
•

arbetsvillkor och antikorruption,
Minskar den negativa miljö- eller
sociala påverkan i sin verksamhet,
Beaktar klimatrelaterade risker
och möjligheter, och
Inte innebär en betydande expo
nering mot någon av de exklude
rade verksamheter som beskrivs
nedan.

Klimatfrågan har fått en allt större
plats inom finansområdet under de
senaste åren och stiftelsens ambition
är att ligga i linje med den snabba
utvecklingen på området. Hållbar
hetsaspekter kan få stor påverkan på
ett företags framtida affärsmodell,
konkurrenskraft och/eller finansiella
ställning och därmed dess attraktivi
tet som investering över tid.
Efterlevnad av internationella
konventioner och överenskommelser

Stiftelsen förväntar sig att samtliga
anlitade förvaltare, oavsett geogra

fisk hemvist, ska följa FNs princi
per för ansvarsfulla investeringar
– PRI (Principles for Responsible
Investments, www.unpri.org). I och
med att förvaltare därigenom förbin
der sig att vara aktiva ägare och arbe
ta med de sex hållbarhetsmålen har
ett ramverk som möjliggör ett struk
turerat arbete i hållbarhetsfrågor ska
pats. Efterlevnad ska bekräftas före
en investering av SSH, alternativt i
urvalsprocessen av externa förvaltare,
samt följas upp årligen. Om kapital
förvaltningen uppmärksammas på en
överträdelse i en befintlig placering
kan stiftelsen välja att avveckla place
ringen om korrigering ej sker.
Exkluderade verksamheter

Stiftelsen i sin roll som kapitalägare
och idéburen organisation anser
att det finns produkter och tjänster
som inte har en långsiktigt hållbar
affärsmodell som är förenlig med
vissa etiska kriterier, det vill säga där

företagets erbjudande eller agerande
anses ha omfattande negativa effekter
på miljö, samhälle och olika intres
senter och därmed inte är förenliga
med rollen som idéburen vårdgivare.
Utöver att förvaltare skall arbeta med
FNs långsiktiga mål väljer stiftelsen
dessutom att de skall undvika investe
ringar i företag där en mätbar del av
omsättningen kommer från antingen
alkohol, pornografi, spel om pengar,
tobak (inkluderande cannabis för
nöjesbruk), fossil energi eller vapen.
PROCE SS OCH VE R KTYG

Stiftelsen har granskat befintliga
investeringar ur ett hållbarhets
perspektiv och vid val av nya place
ringar har förvaltare valts baserat
på en uttalat hög ambitionsnivå i
hållbarhetsfrågan där en grundlig ut
värdering föregått valet av förvaltare.
Stiftelsen väljer jämförelseindex som
uppfyller fastställda hållbarhets
kriterier.
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REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN
LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till årssammanträdet i
Stiftelsen Stockholms Sjukhem
Org. nr 802002-9818

U PPD RAG OCH AN SVAR S FÖR D E LN I NG

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2020 på sidorna 26–31 och
för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
G RAN S KN I NG E N S I N R I KTN I NG OCH OM FATTN I NG

Min granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lag
stadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min granskning av hållbarhetsrapporten har en
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och om
fattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige har. Jag anser att denna granskning ger mig tillräcklig grund för mitt uttalande.
UTTALAN D E

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm i april 2021

Anna Stenberg
Auktoriserad revisor
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ÅRSREDOVISNING 2020
Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stiftelsen Stockholms
Sjukhem får härmed avge års
redovisning och koncernredovisning
för räkenskapsåret 2020, vilket är
stiftelsens 153:e verksamhetsår.
KONCE R N STR U KTU R

Verksamheten har bedrivits i moder
stiftelsen Stiftelsen Stockholms
Sjukhem. I dotterbolaget Medicorum
AB förvaltas dotterbolagets kapital
som enda verksamhet.
FRÄMJAN D E AV STI FTE LS E N S
ÄN DAMÅL

Stiftelsen Stockholms Sjukhem grun
dades år 1867 och bedriver vård och
omsorg utan vinstsyfte. Stiftelsens
ändamål anges i §1 i grundreglerna
för stiftelsen:
“Stockholms Sjukhem har för ända
mål att till vård emottaga av obotlig
eller långvarig sjukdom lidande per
soner, företrädesvis från huvudstaden,
och endast då utrymmet medgiver,
från andra orter. Sjukhemmet skall,

för att motsvara sin bestämmelse,
vara så ordnat, att det, såvitt ske
kan, för de därstädes intagna ersät
ter saknaden av ett gott hem. Den
omvårdnad som skall besörjas av
den egentliga fattigvården med dess
försörjnings- och sjukvårdsanstalter,
tillhör icke Sjukhemmets verksam
hetsområde.”
Under verksamhetsåret 2020
har stiftelsens ändamål främjats på
så sätt som beskrivs nedan under
”Verksamheten”.
VE R KSAM H ETE N

Stiftelsens ändamål ska löpande
efterlevas men behöver till följd av
samhällsförändringarna sedan 1867
tolkas för att skapa förutsättningar
för en verksamhet som möter dagens
givna omständigheter.
Dagens vård av personer med
kronisk och långvarig sjukdom
bedrivs, beroende på svårighets
grad och specialisering, inom så
väl specialistverksamhet som mer

generella vårdformer. Sjukvården
generellt, inklusive arbetsformer och
organisation, har förändrats drama
tiskt sedan tiden då Magnus Huss
föreslog ändamålet för Stockholms
Sjukhem. På goda grunder bedrivs
omfattande och högspecialiserad
verksamhet utanför sjukvårdens insti
tutioner. M
 edicinska och tekniska
landvinningar har gjort att avancerad
vård numera kan erbjudas i patien
ternas hem eller i öppna vårdformer.
Detta är en utveckling som de flesta
patienter uppskattar och föredrar.
Stiftelsen erbjuder idag ett diffe
rentierat utbud av kvalificerad
sjukvård och omsorg. Stockholms
stad med kranskommuner utgör det
väsentliga upptagningsområdet där
avtal huvudsakligen är tecknade med
Region Stockholm och Stockholms
stad. I och med begräsningen till
avtal med Region Stockholm och
Stockholms stad avgränsas verk
samheten till att möta ”personer,
företrädesvis från huvudstaden

PR I NCI PALE R

STYR E LSE

SJ U KH USDI R E KTÖR

M E DICI NSKT STÖD

VE R KSAM H ETSSTÖD

FOR SKN I NG, UTVECKLI NG
OCH UTB I LDN I NG

G E R IATR I K
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PALLIATIV VÅR D

R E HAB I LITE R I NG

ÄLDR EOMSORG

och endast då utrymme medgiver,
från andra orter”. I och med nu
tidens samhällsstruktur har stiftelsen
idag definierat ”huvudstaden” som
Stockholms län.
Verksamheten bedrivs inom fyra
verksamhetsområden; geriatrik, pal
liativ vård, rehabilitering samt äldre
omsorg. Alla verksamhetsområden
bedrivs inom ramen för stiftelsens
ändamål.

individens förutsättningar. Något
som sannolikt inte var möjligt vid
stiftelsens grundande.
Rehabilitering bedriver:
•

Stockholms Sjukhem bedriver inom
geriatriken tre verksamheter:
•

•

Geriatrisk slutenvård med
132 platser i Bromma och på
Kungsholmen. Geriatrisk vård
fokuserar på äldre multisjuka och
möter stiftelsens ändamål att nå
personer med långvarig sjukdom.
Minnesmottagning med drygt
450 minnesutredningar per år där
syftet är att diagnostisera demens
i olika stadier.

•

Inom palliativ vård bedrivs
två v erksamheter:
•

•

Palliativ slutenvård med 42 vård
platser som stödjer individer med
obotlig sjukdom i livets slutskede
samt deras anhöriga.
Avancerad sjukvård i hemmet
(ASIH) som möter individer
med kvalificerade vårdbehov
men som fortsatt kan stanna i
sitt hem. Vårdformen visar tyd
ligt samhällsutvecklingen från
1867 där Stockholms Sjukhem
kan möta uppdraget att emot
taga långvarigt och obotligt
sjuka men utföra uppdraget i
individens hem. Något som är
eftersträvansvärt för att uppnå
högsta möjliga livskvalitet utifrån

Neurologisk och kirurgisk sluten
vårdsrehabilitering, 45 vård
platser, vilka möter olika grupper
av patienter. Stor andel utgörs
av individer med effekterna av
stroke, cancer och andra allvar
liga sjukdomar. Verksamhetens
uppgift enligt vårt ändamål är att
vårda och stödja individen att så
långt som är möjligt återgå till en
fungerande tillvaro i sitt hem.
Primärvårdsrehabilitering inklu
derande planerad neurologisk
rehabilitering, hemrehabilite
ring och dagrehabilitering, som
företrädesvis möter och stödjer
individer med olika former av
sjukdom/multisjukdom att kunna
få en stärkt livskvalitet trots sina
diagnoser.
Äldreomsorg bedriver:

•

Ett omsorgsboende med 83 plat
ser för demens och somatik samt
18 platser specialiserade för yngre
personer med demenssjukdom
och personer med förvärvad
hjärnskada. Verksamheten mot
svarar väl vårt ändamål att möta
personer med långvarig och obot
lig sjukdom samt ersätter det hem
de inte längre har förutsättningar
att bo kvar i.
STYR N I NG

Stiftelsens högsta beslutande organ
är principalmötet som väljer styrelse
ledamöter för en mandatperiod
av högst fyra år i sänder. Rullande

mandatperioder tillämpas i syfte att
säkerställa kontinuiteten i styrelse
arbetet. Styrelsen utser revisionskom
mitté, kassadirektör, FoUU-kommitté
samt en läkarledamot med särskilt
ansvar för sjukvården. Styrelsen utser
även ett placeringsråd vilket är ett
rådgivande organ till förvaltningen av
stiftelsens kapital.
Under pandemin förbereddes
för att RSSL (Regional Särskild
Sjukvårdsledning) inom Region
Stockholm skulle kunna överta vissa
ledningsfunktioner även hos privata
vårdgivare främst avseende styrning
av patientflöden och disposition av
personal. Praktiskt tillämpades detta
endast i begränsad omfattning men i
ett katastrofscenario hade ingreppet
i stiftelsens ledning kunnat bli omfat
tande vilket dock inte inträffade.
FOU U

Stiftelsen bedriver egen forskning
samt stödjer andra forsknings
organisationer inom våra profilom
råden, långvarigt- eller obotligt sjuka.
Till FoUU-enheten är professorer,
universitetslektorer, docenter samt
andra disputerade forskare knutna.
Enheten bedriver utbildning för både
studenter och stiftelsens egna med
arbetare. Syftet är att förmedla kun
skap, färdigheter och förhållningssätt
inom våra olika vård- och omsorgs
områden och därmed utveckla vår
verksamhet för att kunna möta
framtidens behov av vård och omsorg
inom vårt uppdrag.
KAPITALFÖRVALTN I NG

Stiftelsens kapitalförvaltning ska
stödja och trygga stiftelsens verksam
het över tid. Det sker dels genom att
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kapitalets direktavkastning tillförs
vård- och omsorgsverksamheten men
också genom att fungera som buffert
vid större förändringar.
Enligt stiftelsens grundregler ska
kapitaltillgångarna förvaltas genom
placeringar huvudsakligen på lång
sikt och med lämplig riskfördelning.
Kapitalförvaltningen är organi
serad under sjukhusdirektören med
ett placeringsråd med ledamöter från
styrelsen och externa specialister
som fungerar som rådgivare till sjuk
husledningen. Baserat på stiftelsens
syfte har styrelsen i placeringspolicyn
fastslagit att portföljen ska en bred
exponering mot olika tillgångsslag,
s.k. diversifiering, som innebär en
god, men inte maximal, avkastning
med balanserad risk. Portföljen ska
även ha en sådan struktur att volatili
teten inte blir allt för stor för att över
tid alltid kunna möta verksamhetens
behov av likviditet utan radikala in
grepp i portföljen. 2018 inleddes en
omdisposition av kapitalportföljen
till följd av en justerad placerings
policy. Stora värden realiserades i
och med detta 2018. 2019 slutfördes
i huvudsak omdispositionen men
med betydligt lägre realiserade över
skott. I samband med omläggningen
2018 reserverades för marknads
svängningar i samband med års
bokslutet.
MAR KNAD SVÄR D ET 2020

Kapitalportföljen redovisar en avkast
ning för 2020 om +6,0%. Stiftelsens
kapitalförv kan redovisa en stabil
avkastning för 2020. Stiftelsens kapi
talförvaltning beskrivs närmare i eget
kapitel samt i Hållbarhetsrapporten i
den samlade verksamhetsberättelsen.
SÄR S KI LD BOKS LUTS HÄN D E LS E

I bokslutet 2018 gjordes reservering
för värdeminskning i kapitalport
följen med 173 534 KSEK (180 664
KSEK koncernen). Reserveringen
genomfördes för att möta nedgången
i marknaden under hösten 2018.
Reservationen behölls i bokslut 2019
då återföringen inte medför några
skattemässiga effekter och samtidigt
innebär en ökad marginal för sväng
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ningar i marknaden. Med hänsyn
till marknadsutvecklingen har denna
reservering återförts i bokslutet för
2020.
HÅLLBAR H ETS RAPPORT

Stiftelsens hållbarhetsarbete beskrivs
i den samlade verksamhets
berättelsen.
VÄS E NTLIGA HÄN D E LS E R
U N D E R RÄKE N S KAPSÅR ET

2020 inleddes med att verksamheten
under januari och februari levererade
en produktion och resultat i linje
med budget. I slutet av februari gick
stiftelsen upp i stabsläge till följd
av oroande signaler om covid-19-
virusets spridning. Det som senare
kallats den 1:a vågen skapade på kort
tid under mars en dramatisk situation
för sjukvården i Stockholm och även
för Stockholm Sjukhem. Stor sjuk
frånvaro bland personalen, hårt tryck
från akutsjukhusen med covid-19-
patienter medan andra vårdområden
stod helt utan patientflöden, innebar
att produktionen kraftigt minskade
under perioden mars–maj. Osäkerhet
kring virusets fortsatta framfart lik
som gällande ersättningar och statliga
stöd ledde till en allvarlig osäkerhet
för stiftelsen. Totalt tappade stiftelsen
drygt 30 mkr i intäkter och resultat
under dessa tre månader.
Under sommaren lugnade sig
smittspridningen och ett mer normalt
patienttryck återfanns förutom inom
öppenvården som fortsatt förlorade
stora volymer patienter. Viss klarhet
om ersättningar och statliga stöd
innebar att perioden juni till septem
ber får betraktas som sämre men
stabil i förhållande till budget.
Under perioden oktober till
december har den 2:a vågen av
covid-19-pandemin återigen kraftfullt
påverkat samhället och stiftelsens
verksamhet. Det är ett faktum att
den 2:a vågen påverkat verksamheten
annorlunda än situationen under
våren. Hösten har återigen inneburit
en tung belastning för personalen
i form av sjukskrivningar och hårt
patienttryck. Däremot har patient
flödena utanför covid-19 påverkats i

betydligt mindre omfattning än under
våren. Tillsammans med förbättrade
ersättningar för covid-19-patienter
och utbetalning av statlig ersättning
för merkostnader har ekonomin inte
påverkats lika negativt som under
första halvåret.
Totalt har covid-19-året 2020
inneburit att stiftelsens vårdintäkter
blev 48,7 mkr lägre än budgeterat.
Detta har i någon mån mötts av olika
ersättningar relaterade till statliga
covid-19-insatser om totalt 33,9 mkr
fördelat som merkostnadsersättning
22,7 mkr, ersättning för sjuklöner
7,6 mkr och permitteringsstöd om
2,1 mkr. Dessutom har stiftelsen be
viljats medel från Julinstiftelsen om
totalt 3,2 mkr för särskilda insatser i
samband med covid-19.
VÄS E NTLIGA HÄN D E LS E R
E FTE R RÄKE N S KAPSÅR ETS S LUT

Även inledningen av 2021 präglas av
den fortsatta pandemin och osäker
heter i patientflöden inom flera om
råden. Under februari har dock läget
stabiliserats något och smittspridning
en minskar samtidigt som vaccination
har startat av riskgrupperna.
FÖRVÄNTAD FRAMTI DA
U TVECKLI NG

Under året kommer en om
fattande renovering att ske av det
så kallade Hus B på Kungsholmen.
Renoveringen innebär att sluten
vården inom palliativ vård och reha
bilitering kommer att evakuera sina
verksamheter till S:t Görans sjukhus
område från april 2021 till september
2022. Evakueringen innebär att vi
tillfälligt minskar antalet vårdplatser i
dessa slutenvårdsverksamheter från 87
till 58. Vid återflytten 2022 kommer
Hus B att kunna öka totala antalet
vårdplatser från dagens 87 till 96.
Styrelsen har i december 2020
fastlagt en strategisk affärsplan 2021–
2025 som beskriver en ambition att
växa inom främst äldreomsorgen
med 3–4 boenden under perioden.
Styrelsen fastslår även i affärsplanen
en tydlig målsättning att det opera
tiva resultatet ska förbättras under
perioden fram till 2025.

Flerårsöversikt (Tkr)
Koncernen

2020

2019

2018

2017

Nettoomsättning

687 238

717 880

650 787

634 241

Resultat efter avskrivningar

-113 320

-105 115

-125 718

-131 443

Självfinansieringsgrad (%)

81,0

86,4

79,4

79,6

145 575

-1 533

575 589

84 487

Soliditet (%)

88,2

91,8

92,2

90,4

Moderstiftelsen

2020

2019

2018

2017

Nettoomsättning

687 238

717 880

654 422

364 933

Resultat efter avskrivningar

-119 433

-110 801

-121 636

-116 661

Resultat efter finansiella poster

Självfinansieringsgrad (%)
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

Resultat efter avskrivningar visar på
det operativa resultatet före tillskott
av stiftelsens tillförda medel från sin
kapitalförvaltning.

80,5

85,8

83,0

72,5

127 864

-9 252

578 988

97 513

91,8

91,5

91,7

91,5

Koncernens och moderstiftelsens
resultat och ställning i övrigt framgår
av efterföljande resultat- och balans
räkningar samt kassaflödesanalyser
med noter.

Alla belopp redovisas i tusen kronor.
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Koncernens resultaträkning					
Not
Nettoomsättning
Andelar i intresseföretags resultat		
Övriga rörelseintäkter

2020

2019

687 238

717 880

-98

0

47 505

8 144

734 645

726 024

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader		

-194 561

-183 146

Personalkostnader

1

-610 451

-598 363

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar		

-42 953

-49 150

0

-481

-847 965

-831 139

-113 320

-105 115

264 168

106 193

29

6

-5 302

-2 616

258 895

103 582

Resultat efter finansiella poster		

145 575

-1 533

Resultat före skatt

145 575

-1 533

-1 135

-1 081

364

899

144 804

-1 715

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar

2

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
ÅRETS RESULTAT
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Koncernens balansräkning
Not

2020

2019

Byggnader och mark

4

676 532

694 586

Inventarier, verktyg och installationer

5

31 972

35 857

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

6

24 715

13 890

733 219

744 333

TI LLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

7

Andra långfristiga värdepappersinnehav

8

2 949 726

2 737 998

Andra långfristiga fordringar

9

13 500

13 500

2 973 152

2 751 522

3 706 371

3 495 855

91 873

65 563

982

8 369

7 169

10 454

100 024

84 386

120 901

190 036

120 901

190 036

220 925

274 422

3 927 296

3 770 277

Summa anläggningstillgångar

9 926		

24

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

10
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Koncernens balansräkning				
Not

2020

2019

EG ET KAPITAL OCH S KU LD E R

Eget kapital
Eget kapital 		
3 606 681

3 461 876

Summa eget kapital

3 461 876

Avsättningar

3 606 681

11

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

1 276

1 276

Avsättningar för uppskjuten skatt

2 482

2 846

3 666

4 122

0

200 000

0

200 000

200 000

0

17 937

19 661

Långfristiga skulder

12

Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 099

11 920

34 533

25 117

59 288

47 581

316 964

104 279

3 927 296

3 770 277

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital				
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Eget kapital
inkl. årets res		

Summa
eget kapital

Ingående eget kapital 2019-01-01		

3 463 591		

3 463 591

Årets resultat		

-1 715		

-1 715

Summa totalresultat		

-1 715		

-1 715

Utgående eget kapital 2019-12-31		

3 461 876		

3 461 876

Årets resultat 		

144 804		

144 804

Summa totalresultat		

144 804		

144 804

Utgående eget kapital 2020-12-31		

3 606 681		

3 606 681

Koncernens kassaflödesanalys				
		

2020

2019

D E N LÖPAN D E VE R KSAM H ETE N

Rörelseresultat

-113 320

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

-105 115

			

Avskrivningar
Betald inkomstskatt		
Övriga poster

42 953

49 150

-907		

-701

97

-349

-71 177

-57 015

Finansiella poster
Erhållen ränta
Erlagd ränta

29

6

-5 302

-2 616

-5 273

-2 610

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar

-26 311

1 133

Förändring av kortfristiga fordringar

5 087

12 406

Förändring av leverantörsskulder

-1 722

-5 063

Förändring av kortfristiga skulder

19 659

-7 844

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-79 737

-58 993

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-31 838

-26 509

Investeringar i intresseföretag		

-10 000		

0

Försäljning materiella anläggningstillgångar		

0		
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I NVE STE R I NG SVE R KSAM H ETE N

Kassaflöde från investeringsverksamheten

FI NAN S I E R I NG SVE R KSAM H ETE N

Erhållen ränta

-41 838

		

-26 028

		

579

390

86 706

67 270

-290 086

-806 774

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

255 241

692 402

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

52 440

-46 712

Årets kassaflöde

-69 135

-131 733

Likvida medel vid årets början

190 036

321 769

Likvida medel vid årets slut

120 901

190 036

Erhållen utdelning
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

41

Moderstiftelsens resultaträkning				
		

Nettoomsättning

2020

2019

687 238

717 880

47 505

7 921

734 743

725 801

-194 472

-183 830

-610 451

-596 841

-49 253

-55 450

0

-481

-854 176

-836 602

-119 433

-110 801

252 514

104 147

28

5

-5 245

-2 603

247 297

101 549

Resultat efter finansiella poster

127 864

-9 252

Resultat före skatt

127 864

-9 252

0

0

127 864

-9 252

Övriga rörelseintäkter

		
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

1

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
		
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

2

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
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Moderstiftelsens balansräkning
				
		

2020

2019

TI LLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

14

15 750

22 050

15 750

22 050

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

4

676 532

694 586

Inventarier, verktyg och installationer

5

31 972

35 857

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

6

24 715

13 890

733 219

744 333

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

51 002

51 002

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

15, 16
7

10 024

24

Andra långfristiga värdepappersinnehav

8

2 842 524

2 641 038

Andra långfristiga fordringar

9

13 500

13 500

2 917 050

2 705 564

3 666 019

3 471 947

91 873

65 563

981

2 783

7 169

10 454

100 023

78 800

Kassa och bank

112 440

185 943

Summa omsättningstillgångar

212 463

264 743

3 878 482

3 736 690

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

10
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Moderstiftelsens balansräkning
				
		

2020

2019

EG ET KAPITAL OCH S KU LD E R

Eget kapital
Eget kapital

3 546 683
3 546 683

3 418 819
3 418 819

Summa eget kapital

3 546 683

3 418 819

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

1 276

1 276

Summa avsättningar

1 276

1 276

Övriga skulder

0

200 000

Summa långfristiga skulder

0

200 000

200 000

0

Leverantörsskulder

17 937

19 659

Skulder till koncernföretag

12 760

16 770

5 305

6 768

Avsättningar

Långfristiga skulder

11

12

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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13

35 273

25 856

59 248

47 542

330 523

116 595

3 878 482

3 736 690

Moderstiftelsens rapport över förändringar i eget kapital		
			
		 VärdeAllmänna
reglerings
fonder
fonder

Ingående eget kapital 2019-01-01

522 921

2 900 624

Särskilt
förvaltade
fonder

4 526

Totalt eget
kapital

3 428 071

Omföring särskilt förvaltade fonder

642

-642

0

Fonderade gåvomedel

-118

118

0

Årets resultat

-48 229

38 977

0

-9 252

Summa totalresultat

-47 706

38 977

-524

-9 252

Utgående eget kapital 2019-12-31

475 216

2 939 601

4 002

3 418 819

-394

0

Omföring särskilt förvaltade fonder
Fonderade gåvomedel

394
-70

70

0

Årets resultat

-40 961

168 824

127 864

Summa totalresultat

-40 637

168 824

-324

127 864

Utgående eget kapital 2020-12-31

434 579

3 108 425

3 678

3 546 683
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Moderstiftelsens kassaflödesanalys				
		

2020

2019

D E N LÖPAN D E VE R KSAM H ETE N

Rörelseresultat

-119 433

-110 801

0

0

Avskrivningar

49 253

55 450

Övriga poster

0

566

-70 180

-54 785

28

5

-5 245

-2 603

-5 217

-2 598

-26 311

-1 133

Förändring av kortfristiga fordringar

5 087

-6 847

Förändring av leverantörsskulder

-1 720

5 059

Förändring av kortfristiga skulder

15 649

2 818

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-82 692

-57 486

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-31 838

-26 509

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		

-10 000		

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-41 838

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

		
Finansiella poster
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar

I NVE STE R I NG SVE R KSAM H ETE N

0
-26 509

FI NAN S I E R I NG SVE R KSAM H ETE N

Erhållen ränta

579

390

83 147

64 596

-281 939

-751 411

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

249 240

663 778

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

51 027

-22 647

Årets kassaflöde

-73 503

-106 642

Likvida medel vid årets början

185 943

292 585

Likvida medel vid årets slut

112 440

185 943

Erhållen utdelning
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
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NOTER
R E DOVI S N I NG S- OCH
VÄR D E R I NG S PR I NCI PE R

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats en
ligt årsredovisningslagen (1995:1554),
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning och BFNAR
2020:1 Vissa redovisningsfrågor med
anledning av coronaviruset.
Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i
svenska kronor och beloppen anges i
tkr om inget annat anges.
Klassificering
Anläggningstillgångar, långfristiga
skulder och avsättningar består i allt
väsentligt enbart av belopp som för
väntas återvinnas eller betalas efter
mer än tolv månader räknat från
balansdagen. Omsättningstillgångar
och kortfristiga skulder består i allt
väsentligt enbart av belopp som för
väntas återvinnas eller betalas inom
tolv månader från balansdagen.
Koncer nredovisning
Koncernredovisningen omfattar
moderstiftelsen och de dotterföretag
i vilka moderstiftelsen direkt eller
indirekt innehar mer än 50 % av
rösterna eller på annat sätt har ett
bestämmande inflytande. Koncern
redovisningen är upprättad enligt för
värvsmetoden vilket innebär att eget
kapital som fanns i dotterföretagen
vid förvärvstidpunkten elimineras i
sin helhet. I koncernens eget kapital
ingår härigenom endast den del av
dotterföretagens eget kapital som
tillkommit efter förvärvet.
Bokslutsdispositioner och obeskat
tade reserver delas upp i eget kapital
och uppskjuten skatteskuld. Upp
skjuten skatt hänförlig till årets bok
slutsdispositioner ingår i årets resul
tat. Den uppskjutna skatteskulden
har redovisats som avsättning, medan
resterande del tillförts koncernens
eget kapital.

Om det koncernmässiga anskaff
ningsvärdet för aktierna överstiger
det i förvärvsanalysen upptagna vär
det av bolagets nettotillgångar, redo
visas skillnaden som koncernmässig
goodwill.
Andelar i intresseföretag
Intresseföretag är de företag där
koncernen har ett betydande men
inte bestämmande inflytande, vilket
i regel gäller för aktieinnehav som
omfattar minst 20 % av rösterna.
Innehav i intresseföretag redovisas
enligt kapitalandelsmetoden och
värderas inledningsvis till anskaff
ningsvärde. Koncernens redovisade
värde på innehav i intresseföretag
inkluderar goodwill som identifieras
vid förvärvet, netto efter avskriv
ningar och eventuella nedskrivningar.
Koncernens andel av resultat som
uppkommit i intresseföretaget efter
förvärvet redovisas i resultaträkning
en. Ackumulerade förändringar efter
förvärvet redovisas som ändring av
innehavets redovisade värde.
Orealiserade vinster på trans
aktioner mellan koncernen och
dess intresseföretag elimineras i för
hållande till koncernens innehav i
intresseföretaget.
I moderstiftelsen redovisas an
delar i intresseföretag initialt till
anskaffningsvärdet, vilket inkluderar
eventuella transaktionsutgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet av an
delarna. Emissionslikvider och aktie
ägartillskott läggs till anskaffnings
värdet. Skulle det verkliga värdet vara
lägre än det redovisade värdet skrivs
andelarna ned till det verkliga värdet
om värdenedgången kan antas vara
bestående.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats
enligt den indirekta metoden varvid
justering skett för transaktioner som
inte medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras, förut
om kassa- och banktillgodohavanden,
kortfristiga likvida placeringar som

lätt kan omvandlas till ett känt belopp
och som är utsatt för en obetydlig risk
för värdefluktuation.
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt
värde av vad som erhållits eller kom
mer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de
ekonomiska fördelarna kommer att
tillgodogöras stiftelsen och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ersättning i form av ränta, royalty
eller utdelning redovisas som intäkt
när det är sannolikt att företaget
kommer att få de ekonomiska för
delar som är förknippade med tran
saktionen och när inkomsten kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla
typer av ersättningar som koncernen
lämnar till de anställda. Koncernens
ersättningar innefattar bland annat
löner, betald semester, betald frånvaro
och ersättningar efter avslutad anställ
ning (pensioner). Redovisning sker i
takt med intjänandet. Ersättningar
till anställda efter avslutad anställning
avser avgiftsbestämda eller förmåns
bestämda pensionsplaner. Som
avgiftsbestämda planer klassificeras
planer där fastställda avgifter betalas
och det inte finns förpliktelser, vare
sig legala eller informella, att betala
något ytterligare, utöver dessa planer.
Övriga planer klassificeras som för
månsbestämda pensionsplaner.
Koncernen har delvis förmåns
bestämda pensionsplaner som finan
sieras via Alecta och KPA, vilka redo
visas som avgiftsbestämda planer då
det inte finns tillräcklig information
för att redovisa planen som förmåns
bestämd.
Leasing
Leasingavtal klassificeras anting
en som finansiell eller operationell
leasing. Finansiell leasing föreligger
då de ekonomiska riskerna och för
månerna förknippade med leasing
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objektet i all väsentlighet har förts
över till leasetagaren. I annat fall är
det fråga om operationell leasing.
Koncernen har inga väsentliga finan
siella leasingavtal varför samtliga
leasingavtal redovisas som operatio
nella leasingavtal, vilket innebär att
leasingavgiften fördelas linjärt över
leasingperioden. De avser till största
delen hyra av textilier samt lokalhyra.
Inkomstskatter
Redovisning av inkomstskatt inklude
rar aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Skatten redovisas i resultaträkningen,
förutom i de fall den avser poster som
redovisas direkt i eget kapital. I så
dana fall redovisas även skatten i eget
kapital. Uppskjuten skatt redovisas
enligt balansräkningsmetoden på alla
väsentliga temporära skillnader. En
temporär skillnad finns när det bok
förda värdet på en tillgång eller skuld
skiljer sig från det skattemässiga vär
det. Uppskjuten skatt beräknas med
tillämpning av den skattesats som har
beslutats eller aviserats per balans
dagen. Uppskjutna skattefordringar
redovisas i den omfattning det är tro
ligt att framtida skattemässiga över
skott kommer att finnas mot vilka de
temporära skillnaderna kan nyttjas.
Anläg gningstillgångar
Goodwill är den skillnad som upp
kom vid inkråmsförvärvet från det
helägda dotterbolaget Medicorum
AB. Anskaffningsvärdet för det för
värvade inkråmet är högre än mot
svarande värdet på nettotillgångar.
Vid förvärvstidpunkten redovisas den
uppkomna goodwillen som en till
gång i balansräkningen.
Materiella anläggningstillgångar
redovisas till anskaffningsvärde mins
kat med ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar.
Byggnad som utgör materiell
anläggningstillgång har delats upp
på betydande komponenter när
komponenterna har väsentligt olika
nyttjandeperioder.
Avskrivningsbart belopp utgörs
av anskaffningsvärdet minskat med
ett beräknat restvärde om detta är
väsentligt. Avskrivning sker linjärt
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över den förväntade nyttjande
perioden.
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

5 år

Materiella anläggningstillgångar
Byggnad hus

10–100 år

• Allmänna fonden
• Värderegleringsfonden
• Ändamålsbestämda medel, bestå
ende av särskilt förvaltade fonder
såsom Jan Wallanders fond samt
Gåvomedelsfonden.
Allt eget kapital är att betrakta som
fritt eget kapital.

Byggnad installationer

15–20 år

Disposition av resultatet

Byggnadsinventarier

10–20 år

Allmänna fonden; till allmänna
fonden avsätts eller tas i anspråk tota
la resultatet exklusive beslutad avsätt
ning till de särskilt förvaltade fonder
na samt till värderegleringsfonden.
Värderegleringsfonden; till
värderegleringsfonden avsätts eller tas
i anspråk realisationsresultatet från
värdepapper.
Ändamålsbestämda medel;
Jan Wallanders fond; denna fond
tilldelas sin faktiska årliga avkastning
från egen värdepappersdepå. Fonden
skall utnyttjas i sin helhet i första
hand inom en period av 10–15 år,
men om så skulle visa sig önskvärt
inom en kortare eller längre tids
period. Beloppet som utnyttjas (enligt
separat beslut) respektive år skall år
ligen omföras till allmänna fonden.
Ändamålsbestämda medel;
Gåvomedelsfond; där ”gåvor utan
särskilda villkor” tillförs särskilt för
valtade medel med rubriken ”gåvo
medel”. Från dessa särskilt förvaltade
medel kan verksamheten hos sjukhus
direktören ansöka om disposition av
medel för kompetensutveckling samt
personalutvecklande åtgärder.

Markanläggningar
Inventarier

30 år
3–5 år

Värdepapper
Långfristiga värdepappersinnehav,
innefattande såväl aktier som ränteoch aktierelaterade instrument upptas
till det lägsta av anskaffningsvärde
och marknadsvärde för innehav
et i sin helhet (portföljvärdering).
Anskaffningsvärde för realränte
obligationer utgörs av ursprungligt
anskaffningsvärde med tillägg för
upplupen ränta och inflations
kompensation.
Marknadsvärde för värdepapper
i utländsk valuta framräknas på basis
av valutakursen på bokslutsdagen.
Vid varje balansdag bedömer
stiftelsen om det finns någon indika
tion på nedskrivningsbehov av värde
pappersportföljen. Nedskrivning sker
om värdenedgången bedöms vara
bestående. Nedskrivning redovisas i
resultaträkningsposten Resultat från
övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar.
Nedskrivningar
Skulle en indikation om en värde
nedgång beträffande en tillgång före
ligga fastställs dess återvinningsvärde.
Överstiger tillgångens bokförda värde
återvinningsvärdet skrivs tillgången
ner till detta värde. Återvinnings
värdet definieras som det högsta av
marknadsvärdet och nyttjandevär
det. Nedskrivningar redovisas över
resultaträkningen
Eget kapital
Det egna kapitalet i stiftelsen består
av följande fonder:

Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas
kortfristiga fordringar till det lägsta
av dess anskaffningsvärde och det
belopp varmed de beräknas bli reg
lerade. Långfristiga fordringar och
långfristiga skulder värderas efter det
första värderingstillfället till upplupet
anskaffningsvärde. Övriga skulder och
avsättningar värderas till de belopp
varmed de beräknas bli reglerade.
Övriga tillgångar redovisas till an
skaffningsvärde om inget annat anges.

Nyckeltalsdefinitioner
•

•

•

Nettoomsättning; Rörelsens
huvudintäkter, fakturerade
kostnader, sidointäkter samt
intäktskorrigeringar.
Resultat efter avskrivningar;
Resultat efter avskrivningar men
före finansiella intäkter och kost
nader.
Självfinansieringsgrad (%); Rörel
sens nettoomsättning i procent av
rörelsens kostnader.

•

•

Resultat efter finansiella poster;
Resultat efter finansiella poster
men före skatt.
Soliditet (%); Justerat eget kapi
tal (eget kapital och obeskattade
reserver med avdrag för upp
skjuten skatt) i procent av balans
omslutning.
Uppskattningar och bedömningar

För att upprätta finansiella rapporter
gör företagsledningen bedömningar
och uppskattningar som påverkar de
redovisade beloppen av tillgångar
och skulder, intäkter och kostnader.

Verkligt utfall kan avvika från dessa
uppskattningar och bedömningar.
De uppskattningar och antagan
den som kan komma att leda till risk
för väsentliga justeringar i redovisade
värden är främst värdering av anlägg
ningstillgångar.
Varje år prövas om det finns
någon indikation på att tillgångars
värde är lägre än det redovisade vär
det. Finns en indikation så beräknas
tillgångens återvinningsvärde, vilket
är det högsta av tillgångens verkliga
värde med avdrag för försäljnings
kostnader

NOT 1 AN STÄLLDA OCH PE R SONALKOSTNAD E R

Koncernen		

2020		

2019

Kvinnor		

724		

736

Män		

130		

127

		

854		

863

Styrelse och verkställande direktör		

2 636		

2 689

Övriga anställda		

410 933		

405 209

		

413 569		

407 898

581		

546

Medelantalet anställda

Löner och andra ersättningar

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör		
Pensionskostnader för övriga anställda		

42 968		

48 336

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal		

127 473		

127 131

		

171 022		

176 013

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

584 591		

583 911

Andel kvinnor i styrelsen			

67 %

58 %

Andel män i styrelsen			

33 %

42 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare			

86 %

80 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare			

14 %

20 %

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Avtal om avgångsvederlag
Avgångsvederlag för sjukhusdirektör. Vid uppsägning från stiftelsens sida utbetalas 18 månadslöner.
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Moderstiftelsen		

2020		

2019

Kvinnor		

724		

736

Män		

130		

127

		

854		

863

Medelantalet anställda

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör		

2 636		

2 689

Övriga anställda		

410 933		

405 209

		

413 569		

407 898

581		

546

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör		
Pensionskostnader för övriga anställda		

42 968		

45 827

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal		

126 473		

126 522

		

170 022		

172 895

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

583 591		

580 793

73 %

58 %

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen			
Andel män i styrelsen			

27 %

42 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare			

86 %

80 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare			

14 %

20 %

Avtal om avgångsvederlag
Avgångsvederlag för sjukhusdirektör. Vid uppsägning från stiftelsens sida utbetalas 18 månadslöner.
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NOT 2 R E SU LTAT FRÅN ÖVR IGA VÄR D E PAPPE R OCH FOR D R I NGAR SOM ÄR AN LÄGG N I NG STI LLGÅNGAR

Koncernen		

2020		

2019

Erhållna utdelningar		

86 706		

67 270

Räntor		

579		

390

Kursdifferenser		

0		

-360

Resultat vid avyttringar		

-3 781		

38 893

Återföring av nedskrivningar		

180 664		

0

		

264 168		

106 193

Moderstiftelsen		

2020		

2019

Erhållna utdelningar		

83 146		

64 779

Räntor		

579		

390

Kursdifferenser		

0		

-360

Resultat vid avyttringar		

-3 745		

39 338

Återföring av nedskrivningar		

172 534		

0

		

252 514		

104 147

Koncernen		

2020		

2019

Aktuell skatt		

1 135		

1 081

		

1 135		

1 081

Moderstiftelsen		

2020		

2019

Aktuell skatt		

0		

0

Uppskjuten skatt		

0		

0

		

0		

0

Koncernen		

2020		

2019

Ingående anskaffningsvärden		

893 339		

887 645

NOT 3 S KATT PÅ ÅR ETS R E SU LTAT

NOT 4 BYGG NAD E R OCH MAR K

Inköp		

6 177		

0

Omklassificeringar		

8 109		

5 694

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

907 625		

893 339

Ingående avskrivningar		

-198 752		

-166 864

Årets avskrivningar		

-32 340		

-31 889

Utgående ackumulerade avskrivningar		

-231 092		

-198 753

Utgående redovisat värde		

676 533		

694 586
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Moderstiftelsen		

2020		

2019

Ingående anskaffningsvärden		

893 339		

887 645

Inköp		

6 177		

0

Omklassificeringar		

8 109		

5 694

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

907 625		

893 339

Ingående avskrivningar		

-198 753		

-166 864

Årets avskrivningar		

-32 340		

-31 889

Utgående ackumulerade avskrivningar		

-231 093		

-198 753

Utgående redovisat värde		

676 532		

694 586

Koncernen		

2020		

2019

Ingående anskaffningsvärden		

99 697		

89 780

Inköp		

6 727		

10 231

Försäljningar/utrangeringar		

0		

-1 104

Omklassificeringar		

0		

790

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

106 424		

99 697

Ingående avskrivningar		

-63 840		

-53 957

Försäljningar/utrangeringar		

0		

623

NOT 5 I NVE NTAR I E R, VE R KTYG OCH I N STALLATION E R

52

Omklassificeringar		

1		

0

Årets avskrivningar		

-10 613		

-10 506

Utgående ackumulerade avskrivningar		

-74 452		

-63 840

Utgående redovisat värde		

31 972		

35 857

Moderstiftelsen		

2020		

2019

Ingående anskaffningsvärden		

99 697		

89 780

Inköp		

6 727		

10 231

Försäljningar/utrangeringar		

0		

-1 104

Omklassificeringar		

0		

790

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

106 424		

99 697

Ingående avskrivningar		

-63 840		

-53 957

Försäljningar/utrangeringar		

0		

623

Omklassificeringar		

1		

0

Årets avskrivningar		

-10 613		

-10 506

Utgående ackumulerade avskrivningar		

-74 452		

-63 840

Utgående redovisat värde		

31 972		

35 857

NOT 6 PÅGÅE N D E NYAN LÄGG N I NGAR OCH FÖR S KOTT AVS E E N D E MATE R I E LLA AN LÄGG N I NGAR

Koncernen		

2020		

2019

Ingående anskaffningsvärden		

13 1890		

10 850

Inköp		

18 934		

9 522

Omklassificeringar		

-8 109		

-6 482

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

24 715		

13 890

Utgående redovisat värde		

24 715		

13 890

Moderstiftelsen		

2020		

2019

Ingående anskaffningsvärden		

13 890		

10 850

Inköp		

18 934		

9 522

Omklassificeringar		

-8 109		

-6 482

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

24 715		

13 890

Utgående redovisat värde		

24 715		

13 890

NOT 7 AN D E LAR I I NTR E SS E FÖR ETAG OCH G E M E N SAMT STYR DA FÖR ETAG

Koncernen		

2020		

2019

Ingående anskaffningsvärden		

24		

0

Inköp (Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB)		

10 000		

24

-98		

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

9 926		

24

Utgående redovisat värde		

9 926		

24

Moderstiftelsen		

2020		

2019

Ingående anskaffningsvärden		

24		

0

Inköp (Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB)		

10 000		

24

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

10 024		

24

Utgående redovisat värde		

10 024		

24

Resultatandel från intresseföretag (Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB)
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NOT 8 AN D RA LÅNG FR I STIGA VÄR D E PAPPE R S I N N E HAV

Koncernen		

2020		

2019

Ingående anskaffningsvärden		

2 918 662		

2 765 660

Inköp		

290 087		

786 199

Försäljningar		

-259 023		

-633 197

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

2 949 726		

2 918 662

Ingående nedskrivningar		

-180 665		

-180 664

Återförda nedskrivningar		

180 665		

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar		

0		

-180 664

Utgående redovisat värde		

2 949 726		

2 737 998

Moderstiftelsen		

2020		

2019

Ingående anskaffningsvärden		

2 813 572		

2 686 937

Marknadsvärde per bokslutsdag 3 333 354 tkr.

Inköp		

288 003		

730 762

Försäljningar		

-259 051		

-604 127

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

2 842 524		

2 813 572

Ingående nedskrivningar		

-172 534		

-172 534

Återförda nedskrivningar		

172 534		

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar		

0		

-172 534

Utgående redovisat värde		

2 842 524		

2 641 038

Koncernen		

2020		

2019

Ingående anskaffningsvärden		

13 500		

13 500

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

13 500		

13 500

Utgående redovisat värde		

13 500		

13 500

Moderstiftelsen		

2020		

2019

Ingående anskaffningsvärden		

13 500		

13 500

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

13 500		

13 500

Utgående redovisat värde		

13 500		

13 500

Marknadsvärde per bokslutsdag 3 215 810 tkr.

NOT 9 AN D RA LÅNG FR I STIGA FOR D R I NGAR
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NOT 10 FÖR UTB ETALDA KOSTNAD E R OCH U PPLU PNA I NTÄKTE R

Koncernen		

2020		

2019

Övriga upplupna intäkter		

2 843		

4 996

Övriga förutbetalda kostnader		

4 326		

5 458

		

7 169		

10 454

Moderstiftelsen		

2020		

2019

Övriga upplupna intäkter		

2 843		

4 996

Övriga förutbetalda kostnader		

4 326		

5 458

		

7 169		

10 454

2020		

2019

Belopp vid årets ingång		

2 846		

3 850

Under året återförda belopp		

-456		

-1 004

		

2 390		

2 846

Moderstiftelsen		

2020		

2019

Belopp vid årets ingång		

1 276		

1 276

		

1 276		

1 276

2020		

2019

Skulder till kreditinstitut		

0		

200 000

		

0		

200 000

Moderstiftelsen		

2020		

2019

Skulder till kreditinstitut		

0		

200 000

		

0		

200 000

NOT 11 AVSÄTTN I NGAR

Koncernen		
Uppskjuten skatteskuld

Pensioner och liknande förpliktelser

NOT 12 LÅNG FR I STIGA S KU LD E R

Koncernen		
Förfaller mellan 2 och 5 år efter balansdagen

Förfaller mellan 2 och 5 år efter balansdagen
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NOT 13 U PPLU PNA KOSTNAD E R OCH FÖR UTB ETALDA I NTÄKTE R

Koncernen		

2020		

2019

Personalrelaterade kostnader		

36 727		

31 094

Upplupna räntekostander		

145		

145

Förutbetalda hyresintäkter		

1 530		

1 234

Övriga upplupna kostnader		

20 886		

15 108

		

59 288		

47 581

Moderstiftelsen		

2020		

2019

Personalrelaterade kostnader		

36 727		

31 094

Upplupna räntekostnader		

145		

145

Förutbetalda hyresintäkter		

1 530		

1 195

Övriga upplupna kostnader		

20 846		

5 108

		

59 248		

47 542

Moderstiftelsen		

2020		

2019

Ingående anskaffningsvärden		

31 500		

31 500

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

31 500		

31 500

Ingående avskrivningar		

-9 450		

-3 150

Årets avskrivningar		

-6 300		

-6 300

Utgående ackumulerade avskrivningar		

-15 750		

-9 450

Utgående redovisat värde		

15 750		

22 050

Moderstiftelsen		

2020		

2019

Ingående anskaffningsvärden		

51 002		

50 952

NOT 14 GOODWI LL
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Inköp		0		50
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Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		

51 002		

51 002

Utgående redovisat värde		

51 002		

51 002

NOT 16 S PECI FI KATION AN D E LAR I KONCE R N FÖR ETAG

Moderstiftelsen		
Namn

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört värde

Medicorum AB

100 %

100 %

33 250

50 952

Follingbo AB

100 %

100 %

50 000

50
51 002

Org.nr

Säte

Medicorum AB

556620-1546

Stockholm

Follingbo AB

559197-4398

Stockholm

NOT 17 S PECI FI KATION AN D E LAR I I NTR E SS E FÖR ETAG

Koncernen		
Namn

Kapitalandel

Antal andelar

Bokfört värde

SPP Fastigheter 2 KB 				

24

Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB

Rösträttsandel

25 %

25 %

9 375

9 902
9 926

		

Org.nr

Säte

SPP Fastigheter 2 KB		

969788-6761

Stockholm

Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB

556688-5280

Stockholm

Moderstiftelsen		
Namn

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

SPP Fastigheter 2 KB 				
ESBH

25 %

25 %

9 375

Bokfört värde
24
10 000
10 024

		

Org.nr

Säte

SPP Fastigheter 2 KB		

969788-6761

Stockholm

Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB

556688-5280

Stockholm

NOT 18 VÄS E NTLIGA HÄN D E LS E R E FTE R RÄKE N S KAPSÅR ETS S LUT

Koncernen
Moderstiftelsen		

Även inledningen av 2021 präglas av
den fortsatta pandemin och osäker
heter i patientflöden inom flera om
råden. Under februari har dock läget
stabiliserats något och smittsprid
ningen minskar samtidigt som vacci
nation har startat av riskgrupperna.
Under året kommer en omfat
tande renovering att ske av det så
kallade Hus B på Kungsholmen.
Renoveringen innebär att sluten

vården inom Palliativ vård och reha
bilitering k ommer att evakuera sina
verksamheter till S:t Göran området
från april 2021 till september 2022.
Evakueringen innebär att vi tillfälligt
minskar antalet vårdplatser i dessa
slutenvårdsverksamheter från 87 till
58. Vid återflytten 2022 kommer Hus
B att kunna öka totala antalet vård
platser från dagen 87 till 96.
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NOT 19 STÄLLDA SÄKE R H ETE R

Koncernen		

2020		

2019

Fastighetsinteckningar		

200 000		

200 000

		

200 000		

200 000

Moderstiftelsen		

2020		

2019

Fastighetsinteckningar		

200 000		

200 000

		

200 000		

200 000

För skulder till kreditinstitut:

För skulder till kreditinstitut:

Stockholm i april 2021

Dag Klackenberg
Ordförande

Gunvor Engström

Anne-Marie Svensson

Richard Åhlberg

Anne Ekdahl

Ewa Ställdal

Cecilia Thomasson Blomquist

Gunnar Németh

Nina Rawal

Vår revisionsberättelse har lämnats

Anna Stenberg
Auktoriserad revisor
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Leni Björklund
Lekmannarevisor

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årssammanträdet i Stiftelsen Stockholms Sjukhem
Org. nr 802002-9818

RAPPORT OM
ÅR S R E DOVI S N I NG E N OCH
KONCE R N R E DOVI S N I NG E N

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredo
visningen och koncernredovisningen
för Stiftelsen Stockholms Sjukhem
för år 2020. Stiftelsens årsredovisning
och koncernredovisning ingår på
sidorna 34–58 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har års
redovisningen och koncernredovis
ningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild
av stiftelsens och koncernens finan
siella ställning per den 31 december
2020 och av dess finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredo
visningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga
delar.
Gr und för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige. Revisorernas
ansvar enligt denna sed beskrivs när
mare i avsnitten Den auktoriserade
revisorns ansvar samt Lekmanna
revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande
till stiftelsen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis
vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Annan infor mation än
å rsredovisningen och
k oncer nredovisningen
Detta dokument innehåller även
annan information än årsredovis
ningen och koncernredovisningen
och återfinns på sidorna 3–31. Det är
styrelsen som har ansvaret för denna
andra information.
Vårt uttalande avseende årsredo
visningen och koncernredovisningen
omfattar inte denna information och
vi gör inget uttalande med bestyrk
ande avseende denna andra informa
tion.
I samband med vår revision av
årsredovisningen och koncernredo
visningen är det vårt ansvar att läsa
den information som identifierats
ovan och överväga om informationen
i väsentlig utsträckning är oförenlig
med årsredovisningen och koncern
redovisningen. Vid denna genom
gång beaktar vi även den kunskap vi
i övrigt inhämtat under revisionen
samt bedömer om informationen
i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som
har utförts avseende denna informa
tion, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig

felaktighet, är vi skyldiga att rappor
tera detta. Vi har inget att rapportera
i det avseendet.
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och
koncernredovisningen för räken
skapsåret 2019 har utförts av en an
nan revisor som lämnat en revisions
berättelse daterad 21 april 2020 med
omodifierade uttalanden i Rapport
om årsredovisningen och koncern
redovisningen.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncern
redovisningen upprättas och att den
ger en rättvisande bild enligt års
redovisningslagen. Styrelsen ansvarar
även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upp
rätta en årsredovisning och koncern
redovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på miss
tag.
Vid upprättandet av årsredovis
ningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen för bedömningen
av stiftelsens och koncernens förmå
ga att fortsätta verksamheten. Den
upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka för
mågan att fortsätta verksamheten och
att använda antagandet om fortsatt
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drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen avser
att likvidera stiftelsen, upphöra med
verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något
av detta.
Den auktoriserade revisor ns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt
International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad
av säkerhet om huruvida årsredovis
ningen och koncernredovisningen
som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på miss
tag. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig fel
aktighet om en sådan finns. Felaktig
heter kan uppstå på grund av oegent
ligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsam
mans rimligen kan förväntas påverka
de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen
och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA
använder jag professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen.
Dessutom:
•
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identifierar och bedömer jag ris
kerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen och koncern
redovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller
på misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar

•

•

•

revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra
en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga uteläm
nanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
skaffar jag mig en förståelse av
den del av stiftelsens interna
kontroll som har betydelse för
min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämp
liga med hänsyn till omständig
heterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den inter
na kontrollen.
utvärderar jag lämpligheten i de
redovisningsprinciper som an
vänds och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämplig
heten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen
och koncernredovisningen. Jag
drar också en slutsats, med grund
i de inhämtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller för
hållanden som kan leda till bety
dande tvivel om stiftelsens förmå
ga att fortsätta verksamheten. Om
jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplys
ningarna i årsredovisningen och

•

koncernredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otill
räckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen och koncern
redovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållan
den göra att en stiftelse inte längre
kan fortsätta verksamheten.
utvärderar jag den övergripande
presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredo
visningen och koncernredovis
ningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna
på ett sätt som ger en rättvisande
bild.

Jag måste informera styrelsen om
bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tid
punkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iaktta
gelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den in
terna kontrollen som jag identifierat.
Lekmannarevisor ns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt
stiftelselagen och därmed enligt god
revisionssed i Sverige. Mitt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om huruvida årsredovisningen och
koncernredovisningen har upprättats
i enlighet med årsredovisnings
lagen och om årsredovisningen och
koncernredovisningen ger en rätt
visande bild av stiftelsens och koncer
nens resultat och ställning.

RAPPORT OM AN D RA KRAV
 N LIGT LAGAR OCH AN D RA
E
F ÖR FATTN I NGAR

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovis
ningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av
styrelsens förvaltning för Stiftelsen
Stockholms Sjukhem för år 2020.
Enligt vår uppfattning har styrelsens
ledamöter inte handlat i strid med
stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
Vi tillstyrker att styrelsens leda
möter beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Gr und för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till stiftelsen
enligt god revisorssed i Sverige. Jag
som auktoriserad revisor har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis
vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för
förvaltningen enligt stiftelselagen och
stiftelseförordnandet.
Revisorer nas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av
förvaltningen, och därmed vårt utta
lande, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelse
ledamot i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort
sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättnings
skyldighet mot stiftelsen eller om
det finns skäl för entledigande,
eller
• på något annat sätt handlat i strid
med stiftelselagen, stiftelseförord
nandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försum
melser som kan föranleda ersättnings
skyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt
god revisionssed i Sverige använder
den auktoriserade revisorn profes
sionellt omdöme och har en profes
sionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på vår professio
nella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten
och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för stiftel
sens situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra för
hållanden som är relevanta för vårt
uttalande.

Stockholm i april 2021

Anna Stenberg
Auktoriserad revisor

Leni Björklund
Lekmannarevisor
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Styrelsen
Från vänster bakre raden; 
Gunnar Nemeth,
Dag Klackenberg, 
Anne-Marie Svensson,
Cecilia T
 homasson Blomquist,
Greger Slättman.
Från vänster, nedre raden;
Anne Ekdahl,
Gunvor Engström,
Ewa Ställdal,
Richard Åhlberg,
Nina Rawal.

Ledningen
Från vänster, bakre raden;
Therese Lindberg,
Stefan Bergdahl,
Christina Gosselman Landby,
Eva Ribbenhall,
Carin Åsen,
Marinette Hansson.
Från vänster, främre raden;
Marianne Reimers- Wessberg,
Georg Engel,
Karin Thalén,
Alexis Wärmländer,
Anna Carin Berglund.
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Box 12230, 102 26 Stockholm
Besöksadress: Mariebergsgatan 22
Box 3084, 161 03 Bromma
Besöksadress: Follingbogatan 32
Telefon 08-122 800 00
stockholmssjukhem.se
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