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På bilden ovan syns Kenneth Bengtsson,
ordförande Ersta diakoni, Jan-Åke Zetter
ström, sjukhuschef och Stefan Nilsson,
direktor tillsammans med H.M. Drottning
Silvia.

FÖRSTA SPADTAGET FÖR

Foton: Martin Kull

TISDAGEN DEN 17 SEPTEMBER 2019

ERSTA NYA SJUKHUS

var en historisk dag då H.M. Drottning
Silvia tog det symboliska första spadtaget för
Ersta nya sjukhus.
– Stockholm växer och behovet av special
iserad vård ökar. Ersta nya sjukhus är vårt
sätt att möta det behovet, sa Jan-Åke Zetter
ström, sjukhuschef, vid spadtaget.

Rivning &
sprängning
2019
2

Byggproduktion
stomme, tak & fasad
2020

2021

Det nya sjukhuset byggs bredvid det befint
liga på Erstaklippan på Södermalm. När det
står klart 2023 kommer vi årligen kunna
erbjuda 100 000 patientbesök och 90 vård
platser samt utföra 6 000 operationer. Ersta
diakoni satsar drygt två miljarder kronor på
att bygga det nya sjukhuset. Delar av bygget
ska också finansieras av gåvomedel.

Inredning
& utrustning
2022

Inflyttning börjar
Första patienten
2023

VARMT TACK FÖR ERT STÖD UNDER 2019

ETT HISTORISKT ÅR MED NYA
SATSNINGAR
ERSTA DIAKONI är och har alltid varit under utveckling. Vi har agerat på de sam
hällsproblem vi sett, ofta gått först med nya lösningar och vi har kunnat göra det tack
vare stöd från er givare. Det är en tradition vi är stolta över och ett arv vi med glädje för
vidare.

GÅVOMEDEL ÄR VIKTIGA tillskott för att Ersta diakoni ska kunna bedriva den
högkvalitativa vård och omsorg som vi står för, och de är helt avgörande för de verk
samheter som täcker ett behov där samhällets resurser inte räcker till.
STEFAN NILSSON
direktor

2019 PRÄGLADES av fortsatt expansion. Bland annat startade vi det skyddade
boendet Ersta Möjlighet för kvinnor som flytt från en våldsam man och ett liv med
missbruk, öppnade Ersta vårdcentral och utökade hemtjänsten. Inom äldreomsorgen
byggdes två nya äldreboenden, Ersta Lydiahemmet, med inflyttning i början av 2020,
och Ersta Juliahemmet, med inflyttning under 2021. Vi tog också ett historiskt första
spadtag för Ersta nya sjukhus, när H.M. Drottning Silvia satte en gyllene spade i
jorden vid platsen där sjukhuset byggs.

ÄVEN PÅ INSAMLINGSAVDELNINGEN skedde förändringar under året, då Pia
Watkinson lämnade för en annan tjänst. Helena Liman Sagoo är ny insamlingschef
och det känns bra att ha kunnat rekrytera en så erfaren och kompetent person som
efterträdare.
VI ÄR MYCKET GLADA att ha er givare med i vår utveckling och vi ser båda fram
emot ännu ett händelserikt år tillsammans med er.

FÖRDELNING GÅVOMEDEL 2019

2,2 %
Företag

0,8 %

Församlingar
& syföreningar

14,8 %

5,3 %

Ersta diakoni
(hjälpfonden,
kyrka och kåren)

14,5 %
Forskning

Privatpersoner
ink testamenten

PENGARNA
KOM FRÅN

PENGARNA
FÖRDELADES
SÅ HÄR

82,2 %

Stiftelser &
organisationer

50,0 %
Ersta social
verksamhet

30,2 %
Ersta sjukhus
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NÅGRA ÅTERBLICKAR
FREYSNALLAR. Freys hotel har under många år stöttat Ersta diakonis verk
samheter. Deras populära Freysnallar såldes under 2019 till förmån för Ersta
Horisont, en professionell samtalsmottagning för unga mellan 9 och 23 år
som lever i en vardag med en närstående som är allvarligt sjuk.

God &
välgörande
choklad

CHOKLADFABRIKEN. Inför Alla hjärtans dag kunde vi tipsa om en extra
god chokladkaka som Chokladfabriken hade tagit fram. Den finns att köpa
både hos Chokladfabriken och hos Apotea och för varje såld kaka går fem
kronor till Ersta diakonis arbete för människor i utsatta livssituationer.

Till förmån
för unga
9–23 år

NYA VERKSAMHETER. Det var fullsatt på alla hjärtans dag den 14 februari,
då vi bjöd in till givarseminarium om våra tre nya verksamheter. Inför en
engagerad publik, och under ledning av Annika Dopping, berättade Ersta
Horisont, Ersta Hopp och Ersta Möjlighet om det stora behovet av deras
arbete.

ÄLDREOMSORG. I oktober bjöd vi in till morgonseminarium om dagens
och framtidens äldreomsorg. Christine Tell och Ulrika Blumfelds berättade
om Ersta äldreboenden, Amelia Adamo gav sina personliga reflektioner
kring åldrande och en anhörig berättade om sina goda erfarenheter från
Ersta Hannahemmet. Annika Dopping ledde samtalet som landade i att
Erstas modell för äldreboenden borde tas efter av fler och avslutades med
att Amelia Adamo konstaterade ”Era boenden låter som drömmen”.

GIVARSEMINARIUM. Det var stort intresse när vi i maj bjöd in till ett samtal
mellan Marie-Louise Ekman och Ann-Marie Skarp om boken ”Få se om
hundarna är snälla ikväll”. Överläkare och medicinskt ansvarig på Ersta
hospice/ASIH, Kerstin Berglind, talade om palliativ vård och om arbetet på
kliniken och Patrik Sandin framförde pianostycken. Det blev ett fint samtal
om att vara anhörig till någon som är svårt sjuk.
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STIFTELSEN BERNSTRÖMS BARNFOND

MED OMSORG OM BARN

STIFTELSEN BERNSTRÖMS BARNFOND har stöttat Ersta Vändpunkten
sedan 2011, men deras historia av att hjälpa
barn är äldre än så. I början av 1900-talet
bestämde sig John Bernström, dåvarande
VD för AB Separator, för att starta en stift
else och ett barnhem för barn som inte
kunde växa upp i sin familj. Stiftelsen om
bildades senare för att på andra sätt hjälpa
barn till ett bättre liv och utbildning. Idag
fördelar Stiftelsen Bernströms Barnfond
medel bland annat till organisationer som
arbetar i stiftelsens anda. Ersta Vändpunkten
är den största mottagaren.
– Vändpunktens arbete ligger nära ur
sprunget för vår stiftelse och vi är glada att
kunna stödja dem. Det är en utomordentlig
verksamhet, säger Agneta Bonde.

Ersta Vändpunkten är en professionell
mottagning för barn, unga och andra
anhöriga som lever i eller har vuxit upp i
en familj med missbruk. De yngsta som
kommer hit är fyra år. När verksamheten
startade för över trettio år sedan var det
den första mottagningen som vände sig till
anhöriga. För barn och unga är det i många
fall fortfarande den enda möjligheten att få
professionell hjälp.
– På Ersta Vändpunkten blir barnen
sedda och hjälpta till lösningar. De får kon
takt med andra i en liknande situation och
förstår att de inte är ensamma. Det är under
bart att få besöka Vändpunkten och se hur
de arbetar. Om vi blir så fint bemötta kan
man bara föreställa sig hur det är för barnen
som kommer dit, säger Agneta Bonde.

Ersta Vändpukten erbjuder också upp
skattade sommarläger med lovaktiviteter.

SIGRID FALKMAN GER REGELBUNDET
Du har varit trogen givare i över 10 år. Berätta mer!
Jag bestämde mig för att bli givare i samband med ett besök på
Ersta sjukhus. Vården var mycket professionell och jag blev så fint
bemött. Jag kände att jag ville stödja Ersta och sedan dess har jag
gett till de årliga insamlingarna som jag får information om.
Är det någon verksamhet som du känner extra för?
Allt som jag kommit i kontakt med på Ersta tycker jag är bra. Men
det är klart att barn som växer upp i familjer med missbruk och

får hjälp på Ersta Vändpunkten är speciellt och också boenden som
Ersta Fristad och Ersta Möjlighet, där kvinnor och barn som utsätts
för våld kan få skydd. Jag har en särskild relation till Ersta hospice
där min man vårdades den sista tiden i sitt liv. Personalen var helt
fantastisk både med honom och med oss anhöriga. När han gick bort
valde vi och hans vänner att ge minnesgåvor till hospice verksamhet.
Vill du också bli en trogen givare?
erstadiakoni.se/manadsgivare
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Ersta Lydiahemmet har rymliga och ljusa
lägenheter med närhet till natur.
Foto: White Arkitekter

På Ersta Lydiahemmet finns engagerad
personal och en varm och inkluderande
miljö.

ERSTA LYDIAHEMMET – VÅRT
NYASTE ÄLDREBOENDE
DE SENASTE ÅREN har vår äldreomsorg
expanderat och nya boenden tillkommit. I
slutet av 2019 färdigställdes bygget av Ersta
Lydiahemmet samtidigt som bygget av Ersta
Juliahemmet utanför Uppsala, med beräk
nad inflyttning 2021, fortsatte.
Ersta Lydiahemmet ligger intill Farsta
strands tunnelbanestation med närhet till
torg, pendeltåg och natur. De första boen
dena flyttade in i februari 2020. Här bor
de bekvämt i rymliga lägenheter med stora
fönster för ljusinsläpp och utsikt. Olika kon
trastfärger hjälper de boende i vardagen och
miljön är varm och inkluderande. Lägenhet
erna har utformats utifrån forskning och en
lång erfarenhet av äldreomsorg.

– Hos oss ska alla kunna känna sig hemma,
säger Christine Tell, områdeschef boende- och
dagverksamhet. Vi har bra chefer och med
arbetare, de brinner för att forma en äldreom
sorg där de själva skulle vilja bo.
De boende kan umgås och delta i olika
aktiviteter som hälsopromenad, bokcirklar
och frukostklubb på sina egna villkor. På
Playa del Lydia, ett ljus- och solrum för
avslappning med karibisk känsla, kan de
stoppa fötterna i sanden, känna solen, lyssna
på vågorna och höra fåglarna som kvittrar.
Ersta diakoni driver sedan tidigare fem
äldreboenden – Mariahemmet, Hanna
hemmet, Sarahemmet och Näsbyparks
Parkinsonboende och Linnégården.

Insamlingar
under

2019

SEXUELLA ÖVERGREPP I BARNDOMEN ÄR EN TUNG BÖRDA
ATT BÄRA. DU KAN HJÄLPA.

SOMMARINSAMLINGEN 2019 gick till Ersta Hopp. En profes
sionell samtalsmottagning för människor som blivit utsatta för
sexuella övergrepp i barndomen. Insamlingen gav över 200 000
kronor – ett viktigt bidrag till en verksamhet som är helt beroende
av gåvomedel.
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”JAG VAR RÄDD ATT HAN
SKULLE SLÅ IHJÄL MIG.”
GE KROSSADE KVINNOLIV
EN MÖJLIGHET.

JULINSAMLINGEN 2019 gick till det skyddade boendet Ersta
Möjlighet, där kvinnor som flytt från en våldsam partner och ett liv
med missbruk får stöd och hjälp att bygga upp sitt liv igen. Tack
vare er givare samlades över 560 000 kronor in till verksamheten.

VÄRDEFULLT LÅNGSIKTIGT STÖD
Lannebo Fonder har stöttat Ersta diakoni
länge. Berätta hur det började.
– Grundarna av Lannebo Fonder är
starka kulturbärare för företaget. För tio år
sedan fick en av våra grundare kontakt med
Ersta diakoni. Ersta stack ut som en viktig
verksamhet att prioritera där vårt bidrag
också skulle kunna göra skillnad. Beslut
fattades därför om att stödja Ersta Flickhem
under den tid verksamheten bedrevs. 2018
bestämde vi att utifrån satta kriterier skulle
personalen få bestämma organisationerna
och inriktningen på vårt samhällsengage
mang. Även personalen kom fram till att
Ersta diakoni var en viktig verksamhet och
att vi skulle fortsätta med vårt stöd.
Hur har ni resonerat kring ert stöd?
– Vi har valt att fokusera på organisa
tioner med verksamhet i vår geografiska
närhet. Vi har två teman för vårt samhälls
engagemang; hälsa och integration. Hälsa

är ett tema som kan appliceras på Ersta och
som stämmer väl med vad Lannebo står för
och slutligen är det viktigt att vårt bidrag ska
göra skillnad för den valda organisationen.
Att hjälpa utsatta kvinnor och barn respek
tive anhöriga till personer med beroende
sjukdomar uppfyller de kraven och känns
som oerhört viktiga områden där vårt bidrag
förhoppningsvis gör skillnad.

»DE ORGANISATIONER
SOM VI STÖDJER SKA HA
KÄRNVÄRDEN SOM RIMMAR MED VÅRA EGNA;
KVALITET, LÅNGSIKTIGHET
OCH ETIK.«
Martin Öqvist, vd på Lannebo Fonder
Foto: Jasmin Storch

Ert samhällsengagemang innebär bland
annat att ni stödjer verksamheter lång
siktigt. Berätta mer.
– För oss har det varit viktigt att de
organisationer som vi stödjer ska ha kärn
värden som rimmar med våra egna; kvalitet,
långsiktighet och etik. Långsiktighet krävs
för att skapa arbetsro och bästa kvalitet för
de berörda. Vår tanke är bland annat att
organisationerna ska ges möjlighet att foku
sera på verksamheten framför insamlingen av
medel för att kunna bedriva verksamheten.

Lannebo Fonder har stöttat Ersta diakoni
under tio år. Stödet gick först till Ersta
Flickhem och numera till Ersta Vänd
punkten och Ersta Fristad.

Ersta
Fristad

188 024

Foto: Karl Nordlund

APOTEA GJORDE AVRUNDA-UPP-KAMPANJ för barnen som,
tillsammans med sina mammor, flytt från våld i familjen till
det skyddade boendet Ersta Fristad. På en dryg vecka under
våren skänkte Apoteas kunder hela 188 024 kronor. Det
betyder mycket för Fristads viktiga barnverksamhet, som är
helt finansierad av gåvomedel.
Apotea har under flera år också upplåtit sina distribu
tionskanaler till förmån för Erstas insamlingar och bidrar
kontinuerligt med olika produkter till vår äldreomsorg och
våra skyddade boenden.
– I Apotea är socialt ansvar en stor del av vår kultur och det
är viktigt att man blir stolt över vad vi gör på Apotea. Vi vill
göra skillnad för människor. Det skapar ett internt engage
mang och om vi engagerar oss socialt och miljömässigt får vi
även lättare att rekrytera bra personal. Vi har haft förmånen
att besöka Ersta diakoni och fått inblick i deras arbete. Det
känns som deras insatser för de mest utsatta i samhället är
ovärderliga och att stötta dem är att bidra till en bättre värld,
säger Pär Svärdson, VD och grundare Apotea.

kronor
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FOTO omslag: Istockphoto, baksida: Shutterstock. TEXT: Catharina Nordström. GRAFISK FORM: russindesign.se
Foto: Pernille Tofte

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning
och forskning, professionellt och utan vinstsyfte. På Ersta diakoni möter vi människor
– inte livskriser, sjukdomar och symptom. Med varje persons indivduella behov,
välbefinnande och integritet i centrum hjälper vi människor i utsatta livssituationer.
Vi är idag Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Gåvor och bidrag
från stiftelser, privatpersoner och företag är viktiga tillskott till vår verksamhet.
Kontakta oss gärna.
Insamlingsverksamheten har 90-konto och granskas
av Svensk insamlingskontroll.
HELENA LIMAN SAGOO
insamlingschef
076-697 87 20
helena.liman.sagoo@erstadiakoni.se

Ersta diakoni, Insamlingsavdelningen,Box 4619, 116 91 Stockholm
www.erstadiakoni.se, PG 90 00 54-8, BG 900-0548, swish 900 05 48
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CAROLINE MIRLAS
stiftelser & givarservice
08-714 60 94
donation@erstadiakoni.se

