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

SIGNERAT Karin Thalén, sjukhusdirektör
Vi har under flera år haft en dialog med Region Stockholm om
framtiden för Bromma sjukhus och den verksamhet vi bedriver
där. I veckan kom besked om försäljningen. Regionen har
tecknat avtal med fastighetsbolaget Vectura och vi fortsätter
som vårdgivare. Nu ser vi fram emot att tillsammans med
Vectura utveckla Bromma sjukhus och skapa rum för ännu mer
vård och omsorgsverksamhet.
I mitten på januari blev Stockholms Sjukhem delägare i Ersta Bräcke Sköndal
högskola. Delägarskapet ger oss möjlighet att knyta samman högskolans utbildning
och forskning med våra kliniska vård- och omsorgsverksamheter och den egna FoUUenheten. Vi går nu in i ett spännande samarbete med högskolan och övriga delägare
som är Ersta diakoni, Stiftelsen Stora Sköndal och Bräcke diakoni.
Världshälsoorganisationen WHO har utnämnt 2020 till sjuksköterskornas och
barnmorskornas år. Stockholms Sjukhem uppmärksammar detta under året och
kommer bland annat att lyfta omvårdnadsarbetet inom organisationen. Jag är själv
sjuksköterska och ska auskultera med sjuksköterskor i alla verksamheter under året.
Jag började förra veckan med auskultation på geriatriken i Bromma. En inspirerande
dag då jag fick träffa patienter, följa med i vårdarbetet med teamrond och
planeringsarbete inför både inskrivning och utskrivning.

Bromma sjukhus säljs – Stockholms Sjukhem fortsätter
bedriva vård
Fastighetsbolaget Vectura har tecknat avtal med Region Stockholm om att
köpa Bromma sjukhus. Stockholms Sjukhem fortsätter bedriva vård som
idag och ska tillsammans med Vectura utveckla byggnaden.
– Vi ser fram emot att utveckla Bromma sjukhus tillsammans med Vectura.
Stockholms Sjukhem är en långsiktig vårdgivare och vår ambition är att ge fler
stockholmare möjlighet till en sammanhållen vård och omsorg av hög kvalitet, säger
Karin Thalén, sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem. Vi delar Vecturas vision för
Bromma sjukhus och ser stora möjligheter att skapa en miljö för sammanhållen vård,
omsorg och service som möter människors behov.
På bilden ovan: Joel Ambré, VD på Vectura, sjukhusdirektör Karin Thalén samt
vård- och valfrihetsregionråd Tobias Nässén (M) vid möte med pressen på Bromma
sjukhus.
Läs mer på vår webbplats

Månadens FoUU-projekt: Film som förklarar ASIH
Stockholms Sjukhem har många projekt inom forskning, utbildning, utveckling och
innovation. Ett av projekten är ”Animerad film för information till ASIH-patienter” .
Filmen, som ska spridas till patienter så att de på ett enkelt sätt kan förstå vad ASIH
(Avancerad sjukvård i hemmet) är, har blivit verklighet tack vare Stockholms
Sjukhems satsning ”Jubileumsprogram för nyskapande äldrevård”. Läs mer om
projektet på vår webbplats
Se filmen om ASIH på Youtube

Podd om bra kost inom vården och äldreomsorgen
Omtanken är en podcast av
Stockholms Sjukhem där våra
medarbetare delar med sig av sina
kunskaper så att fler kan ge en ännu
bättre vård och omsorg. I det här
avsnittet lyfts frågan om hur viktig
kosten och måltidssituationen är inom
vården och äldreomsorgen.
Stockholms Sjukhems dietist Jenny
Johansson gästar podden och ger
bland annat tips på hur kosten och
själva måltidsupplevelsen kan bli ännu
bättre för de äldre.
Lyssna på podden Omtanken

Idag uppmärksammar vi hjärtsvikt!
Idag är det Alla hjärtans dag! ❤ Marianne Reimers, överläkare på Stockholms
Sjukhem, leder en studie om hjärtsvikt. Här svarar hon på sju frågor om hjärtsvikt och
berättar hur forskningsprojektet ska förbättra livskvaliteten för äldre patienter som
drabbats.
Hjärtsvikt drabbar 30 000 varje år - läs mer på vår webbplats

AKTUELLA UTBILDNINGAR
Fortbildningskurs: Palliativ vård i livets slutskede
Den 6-8 maj 2020 erbjuder FoUU-enheten vid Stockholms Sjukhem en tredagarskurs
för ST-läkare. Kursen uppfyller målbeskrivningen för delmål b5 palliativ vård i livets
slutskede i den nya specialitetsordningen.
För mer information och anmälan se vår webbplats

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

Arbeta med oss!

Luncha hos oss!

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:

Här på Stockholms Sjukhem satsar vi för
att kunna erbjuda måltider av högsta
kvalitet. Maten i vårt kök tillagas från
utvalda råvaror, gärna ekologiska och
närodlade. Restaurangen finns i våra
lokaler på Kungsholmen och är öppen
för alla. Lunch serveras vardagar kl.1114.

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

