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

SIGNERAT Karin Thalén, sjukhusdirektör
Stockholms Sjukhem vill utveckla vården och omsorgen för
människor i Stockholm. Stiftelsen grundades 1867 för att ge vård
till långvarigt eller obotligt sjuka. Vårt uppdrag är detsamma
idag, men samhället och människors utmaningar, förväntningar
och möjligheter är annorlunda. Detta engagerar oss och därför
arbetar vi för en mer sammanhållen vård och omsorg för den
som har stora vårdbehov, för att ge fler vård i hemmet och för att
öka andelen idéburen välfärd.
Viktiga frågor vi arbetar med just nu är framtiden för Bromma sjukhus. Regionen ska
sälja lokalerna och planerar för en ny upphandling av den geriatriska vården. Vi ser
möjligheter att utveckla Bromma sjukhus för att kunna erbjuda mer sjukvård och även
äldreomsorg i takt med att behoven ökar. Och därmed också bidra till mer idéburen
välfärd i regionen. Både Region Stockholm och Stockholms stad vill öka samverkan
med idéburna aktörer – vilket vi välkomnar och gärna bidrar till.
Tips: Vill du veta mer om idéburen välfärd? Se filmen ”Allt du vill veta om idéburen
välfärd” från Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd.

Stockholms Sjukhem blir delägare i högskola

Stockholms Sjukhem går in som ny delägare i Ersta Sköndal Bräcke
högskola. Högskolan får därmed en unik ägarprofil bestående av de fyra
största idéburna välfärdsaktörerna i Sverige.
– Jag är mycket glad över att Stockholms Sjukhem blir delägare i Ersta Sköndal
Bräcke högskola. Det ger oss en plattform för att knyta samman utbildning och
forskning med både våra kliniska vård- och omsorgsverksamheter och vår egen
FOUU-enhet, säger sjukhusdirektör Karin Thalén. Delägarskapet innebär också
förbättrade möjligheter att möta behovet av kompetensförsörjning,
kompetensutveckling och verksamhetsnära forskning för de välfärdstjänster vi
levererar.
Läs mer på webbplatsen

Så tycker de äldre om sitt boende på Stockholms Sjukhem
Årets nationella brukarenkät visar ett resultat med många höga betyg till
Stockholms Sjukhem. Therese Lindberg, verksamhetschef på vård- och
omsorgsboendet på Stockholms Sjukhem, berättar mer.
– Vi har fått bra resultat på den totala nöjdheten där vi höjt oss från 81 till 85 procent,
vilket innebär att 85 procent är mycket eller ganska nöjda. De som bor här tycker att
våra medarbetare ger ett bra bemötande och att man känner sig trygg här.
Läs mer om resultatet på vår webbplats

Officiell överlämning av Jubileumsprogrammets projektanslag

Den 16 oktober var det officiell överlämning av projektanslag och
presentation av de fem projekt som beviljats finansiering i
Jubileumsprogrammets första öppna utlysning.
Våren 2019 beviljades fem projekt finansiering från Jubileumsprogrammet efter en
öppen utlysning. Projekten omfattar både klinisk forskning, registerstudier,
innovationsprojekt och utvecklingsprojekt. På plats för att presentera sina projekt var
projektledarna Linda Björkhem-Bergman, Breiffni Leavy, Peter Strang och Staffan
Josephsson (fr v på bilden ovan).
Läs mer om projekten och jubileumsprogrammet

Månadens konstverk – Fotografier som ifrågasätter
Varje månad har vi extra fokus på något av våra
konstverk på Stockholms Sjukhem. Månadens verk
presenteras med en film och en artikel där
konstnären berättar om sitt verk. Det finns även en
skylt i anslutning till verket på plats med kort
information. Den här gången är det konstnären
Sandra Kantanens verk som skildras.
Hör konstnären berätta om sitt verk i en kort film

Livsstil som förebygger demens – öppen föreläsning
Forskare har visat att det går att motverka demens genom att förändra livsstilen på
flera områden: kost, fysisk och social aktivitet, minnesträning och hantering av risker
för hjärt-kärlsjukdom. Välkommen till en öppen föreläsning om aktuell forskning och
behandling inom demens med professor Miia Kivipelto.
Tid: Måndag 11 november kl.17.30-18.30
Plats: Stockholms Sjukhem, Magnus Huss aula, Mariebergsgatan 22
Anmälan: Antalet platser är begränsat, föranmälan krävs senast 7 november
Anmäl dig via webbplatsen

Välkommen till Café Vallgossen!

Stockholms Sjukhem och Röda Korset
Kungsholmen har gemensamt startat Café
Vallgossen - en mötesplats för samtal och
samvaro dit alla är välkomna. Café Vallgossen
har öppet onsdagar kl.14.30-16.00. Då finns
samtalsvärdar från Röda Korset Kungsholmen
på plats och den som besöker oss kan köpa fika
till självkostnadspris.

Adress: Restaurangen på Stockholms Sjukhem,
Mariebergsgatan 22
Läs mer på webbplatsen

Arbeta med oss!

Köp med lunch hem!

Vill du arbeta i en verksamhet präglad av
omtanke, respekt och kunskap?
Välkommen att bli en av oss! Vi är cirka
1 300 anställda i våra verksamheter i
Bromma och på Kungsholmen. Du hittar
aktuella lediga jobb på vår webbplats och där kan du också lämna
intresseanmälan:

Välkommen till oss för god lunch eller
fika. Restaurangen är öppen för alla,
vardagar kl.09.00-16.30. Lunch serveras
kl.11.00-14.00. Vardagar 14:00-14:15
kan du köpa med dig en take away-låda
från dagens lunchbuffé, 50 kronor.
Klimatsmart eller hur?

Lediga tjänster

Här hittar du veckans lunchmeny

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:

Facebook Instagram LinkedIn Twitter

