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

Gastronomiska nomineringar gav plats i White Guide Senior
Stockholms Sjukhems kostchef Mikael Cederberg fick en sjundeplats när
Årets Seniorkock 2019 utsågs i Malmö under tisdagen. Vi fick även en
åttondeplats i kategorin Årets Seniormåltid.
– Vi är stolta över att ha blivit nominerade och att vi nu finns med i den senaste
utgåvan av White Guide Senior! Och jag vill tacka alla medarbetare på Stockholms
Sjukhem, både i restaurangen och på vård- och omsorgsboendet som har bidragit till
att göra det här möjligt, säger Mikael Cederberg.
Efter de två gastronomiska nomineringarna finns nu Stockholms Sjukhem med i den
senaste utgåvan av White Guide Senior. Läs mer på vår webbplats

Professor Miia Kivipelto prisad för banbrytande forskning
Professor Miia Kivipelto fick ta emot Arthur C. Cherkins pris den 14 september i Los
Angeles, USA, i samband med UCLA:s Intensive Course in Geriatric Medicine.Priset
gavs till Miia Kivipelto och hennes forskargrupp för deras internationellt banbrytande
forskning om risk och skyddande faktorer, nya förklaringsmodeller och förebyggande
åtgärder för kognitiv svikt och demens.
Läs mer på vår webbplats

Uppskattad skördefest med många aktiviteter
Fika, sätta lökar, gissa sädesslaget och klappa hästar. Många olika
aktiviteter stod på programmet när det var skördefest för boende,
patienter och anhöriga i början av september.
Bluegrassbandet Spinning Jennis underhöll med countrymusik och det fanns många
olika aktiviteter som att skjuta luftgevär och pricka med slangbella. Den som ville
kunde även få veta mer om de bin Stockholms Sjukhem har i parken, och provsmaka
nyslungad honung.

Skördefesten genomfördes tack vare en donation som Stockholms Sjukhem fått från
Jan Wallander, tidigare vd och styrelseordförande i Handelsbanken.
Läs mer och se bilder från skördefesten på vår webbplats

Första boken för undersköterskor om ”Smärta hos äldre”
Peter Strang, professor i palliativ medicin och överläkare på Stockholms
Sjukhem, har nyligen släppt boken Smärta hos äldre. Den vänder sig
främst till undersköterskor men kan också vara läsvärd för
sjuksköterskor och andra som arbetar inom vården och omsorgen.
– Smärta är ett vanligt symptom inom äldrevård och är tyvärr något som missas, eller
inte behandlas tillräckligt. Det fanns tidigare inte någon bok i ämnet som var skriven
för just undersköterskor som är den största yrkesgruppen inom vården och omsorgen.
Medarbetare vid Stockholms Sjukhems vård- och omsorgsboende har varit
engagerade i arbetet med att ta fram boken.
Läs intervju med Peter Strang på vår webbplats

Välkommen på artrosföreläsning i Bromma
Primärvårdsrehab Bromma bjuder in till en
öppen föreläsning om artros på Bromma sjukhus
onsdagen den 2 oktober. Fysioterapeut och
läkare föreläser om om frisk- och riskfaktorer,
symtom och olika behandlingsmetoder vid
artros. Välkommen!
Tid: onsdag 2 oktober kl.17.30-19.00
Plats: Bromma sjukhus, Follingbogatan 32
Anmälan: Föranmälan senast 30/9, antalet
platser är begränsat
Läs mer och anmäl dig via webbplatsen

Nytt samarbete med Röda Korset Kungsholmen
Tillsammans med Röda Korset
Kungsholmen har vi öppnat Café
Vallgossen - en mötesplats för samtal
och samvaro dit alla är välkomna.

Café Vallgossen är öppet varje
onsdag kl.14.30-16.00.
– Idag finns det mycket kunskap som visar
att ofrivillig ensamhet har betydelse för hur
vi mår, både psykiskt och fysiskt, säger
Marianne Spiik, kommunikationschef på
Stockholms Sjukhem. Peter Strang,
cancerläkare och professor inom palliativ
medicin vid Karolinska Institutet och
Stockholms Sjukhem, är en av dem som
visat på effekterna av ofrivillig ensamhet.
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

