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Välkommen till nyhetsbrevet Livsviktigt - Aktuellt om vård, omsorg och forskning
inom Stockholms Sjukhem.

SIGNERAT Karin Thalén, sjukhusdirektör
Sommaren är här med sol, värme och efterlängtad ledighet
för många av vårdens medarbetare. Det har varit en mycket
speciell vår och en extraordinär arbetssituation för oss inom
sjukvård och äldreomsorg. Coronapandemin har präglat all
vår verksamhet sedan slutet av februari. Vi har gått från
krisläge och stor osäkerhet kring en helt ny sjukdom till att
covidvård idag är en del av vår vardag och vårt uppdrag. Jag
är stolt över att vi på Stockholms Sjukhem tidigt räckte upp
handen och har kunnat bidra både till covidvård och
rehabilitering efter covid-19.
Det känns svårt att säga att något gott har kommit ur coronapandemin, men krisen
har ändå satt fokus på kärnan i vårt uppdrag – att ge vård och omsorg. Allt oviktigt
skalas bort i en kris och mycket har fått stå tillbaka, men det betyder inte att vi har
stått still. Vi har lärt oss mycket den här våren, vi har tagit tekniksprång och vi har
samarbetat på nya och innovativa sätt – både inom Stockholms Sjukhem och med våra
vårdgrannar. Dessa lärdomar och insikter tar vi med oss i arbetet med att fortsätta
utveckla den vård och omsorg vi erbjuder boende, patienter och närstående. Att vi gör
det tillsammans är nyckeln till framgång.

Nya specialistmottagningar har öppnat
En ny logopedmottagning och en specialiserad fysioterapimottagning har
öppnat på Stockholms Sjukhem under våren. Båda mottagningarna finns
på Kungsholmen.

På logopedmottagningen utreds och behandlas tal-, språk- och sväljningssvårigheter
som orsakats av neurologisk sjukdom eller skada.
– Vi utformar alla behandlingar efter patienternas behov, vilket även kan inkludera
förskrivning av hjälpmedel. Vi ger också rådgivning och handledning till anhöriga så
att de blir insatta och förstår bättre. Det här är en del i vårdkedjan som vi tidigare
saknat, det känns jättebra att kunna erbjuda den nu, säger Emmelie Persson,
specialist inom sväljning med inriktning neurologiska sjukdomar och skador.
På den specialiserade fysioterapimottagningen erbjuds patienterna fysioterapeutisk
bedömning, behandling och rehabilitering.
– Målgruppen är patienter med Parkinsons sjukdom, men vi tar också emot personer
med andra neurologiska sjukdomar och skador som MS, stroke och ryggmärgsskador,
säger Nina Andersson, specialistfysioterapeut inom neurologi.
Läs mer om logopedmottagningen
Läs mer om specialistfysioterapimottagningen

Erika Franzén utnämnd till professor
Vi gratulerar Erika Franzén som blivit utnämnd till professor i fysioterapi
vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Erika är
anknuten forskare till Stockholms Sjukhem och bedriver mycket av sin
forskning med fokus på Parkinson här.
– Mycket av min forskning är inriktad på Parkinsons sjukdom och andra neurologiska
sjukdomar som till exempel MS. Vi har nyligen startat ett forskningsprojekt där vi
undersöker hur personer med Parkinson påverkas av covid-19-pandemin när det
gäller fysik aktivitet och deras hälsa i stort, berättar Erika Franzén.
Läs intervjun med Erika Franzén på vår webbplats

Samtal om digitalisering och innovation
Coronapandemin har påskyndat utvecklingen av digitala lösningar och
nya arbetssätt inom vården. Lyssna på Stockholms Sjukhem, Cuviva och
Daniel Forslund i ett aktuellt och spännande samtal om digitalisering och
innovation.
Hur driver vi utveckling utifrån patienternas behov, vad innebär nya digitala lösningar
för vårdpersonalen och hur kan nya arbetssätt skapa trygghet, tillgänglighet och en
mer effektivt planerad vård?
Det är några av de frågor som diskuteras i ett samtal om digitalisering och innovation i
vården. I samtalet deltar sjukhusdirektör Karin Thalén och verksamhetschef Georg
Engel från Stockholms Sjukhem, Daniel Forslund, ordförande för Region Stockholms
Innovations- och utvecklingsutskott samt ordförande för SKR:s beredning för
digitalisering, och Henrik Cederqvist, VD på Cuviva.
Ta del av samtalet om digitalisering och innovation

Verksamhetsberättelse 2019
Nu kan du ta del av Stockholms Sjukhems verksamhetsberättelse för
2019. Vi presenterar resultat inom kvalitet och produktion samt
hållbarhet och ekonomi från året som har gått.

– Vi har under det gångna året fortsatt arbetet med att stärka oss för framtiden. Det
har vi gjort genom nya projekt och satsningar, men också genom att förbättra i
vardagen. Kraften att förändra finns i verksamheten nära boende och patienter.
Genom att arbeta personcentrerat och med ständiga förbättringar lägger vi grunden
för en god och säker vård och omsorg varje dag, samtidigt som vi skapar
förutsättningar för att möta människors behov i framtiden, säger sjukhusdirektör
Karin Thalén.
Läs Stockholms Sjukhems verksamhetsberättelse 2019

Podd: Om oro och etisk stress inom vården och omsorgen
Madhuri Gogineni, överläkare inom den
palliativa vården på Stockholms Sjukhem,
intervjuas om oro och etisk stress inom vården
och omsorgen. Något som vårdens medarbetare
har kännt av extra mycket i samband med
coronapandemin. Hur påverkar det och hur kan
det hanteras?
Lyssna via vår webbplats
Podden Omtanken finns där poddar finns.
Lyssna via Acast eller Spotify

Blogg: "Vad väntar på mig idag?"
Johanna Nilsson, sjuksköterska på avdelning 3 på Stockholms Sjukhem, bloggar om
att plötsligt hamna mitt i covidvården:
”Vad väntar på mig idag? Det har varit min tanke varje dag när jag varit på väg till
jobbet. När det nya coronaviruset covid-19 kom på nyheterna var det svårt att veta vad
som skulle hända. Kina kändes långt bort, hur ska det drabba oss minns jag att jag
tänkte. Sedan var man där, mitt i smittan.”
Läs blogginlägget på vår webbplats

AKTUELLA UTBILDNINGAR
Förflyttningskunskap – utbildningar i höst
Den 12 och 13 november 2020 anordnar Stockholms Sjukhem två utbildningar i
förflyttningskunskap - Grundläggande förflyttningsutbildning och Lyftkörkort.

Utbildningarna vänder sig till medarbetare inom hemtjänst och äldreomsorg.
Kursledare är leg fysioterapeut och leg arbetsterapeut från Stockholms Sjukhem.
För mer information och anmälan se vår webbplats

Utbildning: Avancerad smärtlindring och palliativ sedering
inom specialiserad palliativ vård
Den 9 december anordnas en endagsutbildning för läkare och sjuksköterskor inom
specialiserad palliativ vård. Inom den specialiserade vården oavsett vård i hemmet
med ASIH eller på palliativ slutenvårdsavdelning behövs specifik kompentens för att
hantera de allra svåraste smärttillstånden. Utbildningen syftar till att ge
sjuksköterskor och läkare spetskunskaper avseende avancerad smärtlindring och
palliativ sedering och ges tillsammans med Palliativt kunskapscentrum.
För mer information och anmälan se PKC:s webbplats

Personuppgifter som sparas om dig som prenumererar på Livsviktigt
I enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi informera dig om att vi
har registrerat din mejladress. Din mejladress används enbart för att skicka ut vårt
nyhetsbrev. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på
länken "Avsluta prenumeration" som finns längst ner i varje nyhetsbrev. Då raderas
din mejladress automatiskt från nyhetsbrevets register.

Stockholms Sjukhem är en idéburen vårdgivare som bedriver vård
och omsorg utan vinstsyfte. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom
geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg. Följ oss
gärna på:
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