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2018 I SIFFROR

38,8

miljoner kronor samlades
in under året

2 247 64
privatpersoner bidrog

stiftelser och organisa
tioner bidrog

HEJ
ERSTAVÄN!

Vi vill berätta
hur vi har förvaltat
2018 års gåvor.

30

företag bidrog
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VARMT TACK FÖR ERT STÖD UNDER 2018

GENERÖSA MÖTEN UNDER
ETT HÄNDELSERIKT ÅR
VI HAR ETT HÄNDELSERIKT år bakom oss. Ett år då planerna för Ersta Nya sjuk
hus tog avgörande steg, vi vann en viktig upphandling avseende specialiserad öppenoch slutenvård, inklusive intensivvård inom internmedicin och kirurgi, fick fortsatt
förtroende att utveckla verksamheten på Lilla Erstagården och vår äldreomsorg
expanderade med nya boenden och ny hemtjänst. Men det var också ett år då vi med
sorg var tvungna att avsluta vården för personer i hemlöshet och verksamheten vid vår
psykiatriska klinik. Viktiga verksamheter som på många sätt var en central del av vår
identitet.
STEFAN NILSSON
direktor

PIA WATKINSON
insamlingschef

SAMTIDIGT HADE VI GLÄDJEN att välkomna två nya professionella verksamheter,
Ersta Hopp, samtalsmottagning för personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp
under barndomen, och Ersta Horisont, samtalsmottagning för unga anhöriga till
någon som drabbats av demens, psykisk ohälsa eller annan svår sjukdom. Även plan
erna för Ersta Möjlighet, ett skyddat boende för kvinnor med missbruks- och drog
problematik, som har flytt från en våldsam man, finaliserades och verksamheten
öppnade den 1 februari 2019. Det är tre verksamheter som vänder sig till grupper som
har svårt att få hjälp någon annanstans och de är beroende av gåvomedel.
VI MINNS MED VÄRME förra årets alla möten med er givare, då vi gång på gång
slogs av ert engagemang och er vilja att vara med och förändra förutsättningarna för
svårt sjuka, utsatta eller behövande i samhället.
Under hösten bjöd vi in till ett seminarium i närvaro av H M Drottning Silvia,
om Ersta Nya sjukhus viktiga roll i Stockholms framtida vård. Våra förmiddagsträffar
drog stor publik, inte minst seminariet om Ersta Vändpunktens arbete, då författaren
Susanna Alakoski medverkade och berättade om egna erfarenheter från att växa upp i
en familj med missbruk.
Det har varit energigivande möten och vi ser fram emot fler sådana under 2019.
Tack för att ni givare är med oss på resan och är en viktig del av vår utveckling.

Foto: Pelle T Nilsson

Författaren Susanna Alakoski på höstens seminarium om att vara
anhörig till någon som är sjuk i missbruk.

H M Drottning Silvia, Ersta diakonis beskyddare, tillsammans
med ordförande Kenneth Bengtsson, direktor Stefan Nilsson
och insamlingschef Pia Watkinson vid seminariumet om Ersta
Nya sjukhus i oktober.
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Foto: Leon Biss/Unsplash

ERSTA MÖJLIGHET GER SKYDD TILL

KVINNOR SOM FLYTT FRÅN VÅLD
UNDER FÖRRA ÅRET gick en stor gåva
från Stiftelsen Bertil Strömberg till lokalerna
för den nya verksamheten Ersta Möjlighet.
Det är ett skyddat boende för kvinnor med
missbruks- och drogproblematik, som har
flytt från en våldsam man. De har svårare
att få stöd än andra kvinnor som utsätts för
våld. Samtidigt kan de också ha svårare att ta
sig ur relationen, eftersom partnern ofta står
för både droger och bostad. Det gör deras
utsatthet extra stor.
– Stiftelsen hoppas att stödet dels ska
bidra till att öka skyddet för de utsatta
kvinnor som omfattas av Ersta Möjlighets
verksamhet, dels sätta fokus på ett stort
samhällsproblem som handlar om våld mot
kvinnor i nära relationer, säger stiftelsens
ordförande Torbjörn Arnér.

Ersta Möjlighet öppnade i februari 2019
och tar emot kvinnor från hela landet. Lars
Blomlid är verksamhetschef.
– Kvinnorna som kommer till oss har
oftast setts som missbrukare först och främst
i sina tidigare kontakter med vården och
man har inte förstått hela deras utsatta situa
tion. Det är inte säkert att kvinnorna ens
själva förstår den. Därför är det viktigt att
vår personal har utbildning och förmåga att
bemöta dem på bästa sätt.
Lars har själv lång erfarenhet av att
arbeta med människor i hemlöshet, med
drogproblematik och svår sjukdom från sin
tid som verksamhetschef på Erstabacken.
Även hos de övriga i personalgrupen finns
stor kunskap om människor i missbruk och
våldsutsatthet.

Lars Blomlid är verksamhetschef för Ersta
Möjlighet, skyddat boende för kvinnor
med missbruks- och drogproblematik.

FÖRDELNING GÅVOMEDEL 2018

1,8 %

0,8 %

Företag

Ersta sjukhus

2,8 %

Församlingar
& syföreningar

11,9 %

Privatpersoner
ink testamenten

7,5 %

PENGARNA
KOM FRÅN

Ersta diakoni
(hjälpfonden,
kyrka och kåren)

14,7 %
85,5 %

Stiftelser &
organisationer

Forskning

PENGARNA
FÖRDELADES
SÅ HÄR

75 %

Ersta social
verksamhet
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ROLF JULIN, RUTH OCH RICHARD JULINS STIFTELSE

”ATT STÖDJA ER ÄR REN GLÄDJE”

Rolf Julin är barnbarn till Ruth och Richard
Julin och ordförande i stiftelsen med
samma namn, som har bidragit till den nya
MR-kameran.
Foto överst: Istockphoto

TACK VARE ETT STORT BIDRAG från
Ruth och Richard Julins stiftelse har Ersta
sjukhus röntgenklinik kunnat uppgradera sin
magnetkamerautrustning, vilket ger avsevärt
bättre bildkvalitet, underlättar för patient
erna och ökar patientsäkerheten.
Stiftelsen startades av makarna Ruth och
Richard på 1950-talet för att stötta privat sjuk
vård utan vinstsyfte. Rolf Julin är barnbarn
till grundarna och nuvarande ordförande,
den första från familjen som innehar den
posten.
– Ersta diakoni inkom tidigt med an
sökningar till stiftelsen och vi har stöttat er
sedan 1995. Vi gör regelbundna besök, får
dragningar från de verksamheter vi stödjer
och kan konstatera att ni gör ett fantastiskt
arbete. Att stödja er är ren glädje, säger han.
Magnetresonanstomografi, eller MRkamera som maskinen kallas i dagligt tal,

används mest vid undersökningar av krop
pens mjuka delar som bukorganen, hjärnan
och ryggmärgen. MR-kameran är också
mycket bra för diagnostik av benmärgs
sjukdomar och skador i och kring leder och
muskler. Fokus för klinikens undersökningar
är främst olika avancerade bukåkommor,
men man har även hög kompetens för
diagnostik av sjukdomar i rygg, leder och
muskler.
– Uppgraderingen innebär att kliniken nu
har en toppmodern MR-kamera med samma
prestanda och livslängd som en helt ny
maskin. Med den nya uppgraderingen kan
vi lättare upptäcka det som är sjukt. Vi kan
ta bilder över större områden samtidigt som
tiden för undersökningarna kortas och blir
lättare för patienten, säger Johan Henriksson,
t f verksamhetschef.

SÄLLSKAPET FÖR MAKARNA MALMQVISTS MINNE

Foto: Anna Kolosyuk/Unsplash

HJÄLPER BARN TILL EN TRYGGARE
UPPVÄXT

Det viktigaste hos oss är att barnen ska
slippa rädsla och ansvar. Här ska de kunna
ha roligt och bli sedda”.
Personal på Ersta Fristads barnverksamhet.

KLOCKARE Jonas Petter Malmqvist och
hans hustru Johanna Malmqvist satt med i
styrelsen för Sällskapet för beredande af en
diakonissanstalt, som bildades 1849. Efter
starten av Ersta diakoni 1951 startade de
och drev Malmqvistska barnuppfostrings
anstalten, ett barnhem för flickor.
Idag är Sällskapet för Makarna Malm
qvists Minne en av Ersta diakonis största och
mest långvariga givare. Makarnas engage
mang för barn avspeglas i de verksamheter
sällskapet stödjer. Under 2018 gick deras
viktiga bidrag till Ersta Vändpunkten och
barnverksamheten vid det skyddade boendet
Ersta Fristad. Två verksamheter som är helt
beroende av gåvomedel.
– Ersta lyckas på ett unikt och mycket
värdefullt sätt att se hela människan i sina
sociala verksamheter”, säger Sällskapet för

Makarna Malmqvists Minnes styrelse om
gåvan.
Ersta Vändpunkten är en professionell
mottagning för anhöriga till personer med
missbruk. De yngsta som kommer hit är
bara fyra år. Barn som växer upp i familjer
med missbruk tar ofta stort eget ansvar för
familjesituationen och tror att de är ensam
ma om sina upplevelser. Hos Ersta Vänd
punkten får de hjälp att kunna sätta gränser
och att bearbeta det de varit med om.
Barnen som kommer till Ersta Fristad har
flytt från grovt våld i familjen. De är trauma
tiserade och ofta begränsade i sin utveckling.
Den särskilda barnverksamheten är viktig
för att barnen ska hitta en trygghet igen,
men det är ovanligt att det finns en sådan på
skyddade boenden.
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ANNIKA DELIN | MÅNADSGIVARE
Hej Annika! Du är en av våra trogna månadsgivare,
berätta mer om det.
Det var ett aktivt val. Jag tittade noga på Ersta diakonis
arbete innan jag bestämde mig. Värdegrunden överensstämmer med sådant jag själv värdesätter. Ni har
kvalitet i ert arbete, uppmärksammar aktuella behov,
tar tag i dem på allvar och visar resultat. Ni är öppna
och transparenta. Jag tycker också att ni gör ett bra
jobb med hur ni jobbar utåt, till exempel hur ni bemötte
kritiken mot Lilla Erstagården under hösten. Det var
trovärdigt och bra.
Är det någon verksamhet som du känner extra för?
Jag har valt att stödja barnverksamheten vid det skyddade boendet Ersta Fristad. Det känns viktigt att stödja.
Jag tycker också att ni har en fin äldreomsorg och särskilt
den öppna verksamheten dit man kan komma om man
har en demenssjukdom, behöver stöd och vill träffa
andra i samma situation.

MARIE GÖRANZON | SKÄNKER REGELBUNDET

Hur ger du?
Det blir regelbundet när ni skickar brev om olika insamlingar. Jag engagerar mig för människor som är utsatta
och tycker att ni har många bra och fina verksamheter
som jag gärna vill stödja.

Möt våra

GIVMILDA
GIVARE

Bli en du också:
erstadiakoni.se/
manadsgivare

Foto: Kimberly Hero

Hej Marie! Vi är så glada att du är givare. Hur kom du
i kontakt med Ersta diakoni?
Jag hade hört mycket gott om Ersta från vänner, men
den första egna kontakten var när min tidigare man
Lars Amble blev svårt sjuk och tillbringade sin sista tid i
livet på er hospiceklinik. Han blev så fint omhändertagen och vi anhöriga så bra bemötta. Vi såg vilken varm
och respektfull omvårdnad patienterna fick. Inget var
omöjligt för personalen. De ansträngde sig verkligen att
ordna det bra ända in i det sista för patienter och alla
anhöriga. Det låter kanske konstigt, men man var glad
när man gick därifrån.
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SÄLLSKAPET DE GAMLAS VÄNNER VÄRNAR OM ALLAS

RÄTT TILL EN VÄRDIG ÅLDERDOM
SÄLLSKAPET DE GAMLAS VÄNNER

Äldreboendechef Christine Tell och
Marianne af Malmborg besöker Ersta
Hannahemmet.

bildades 1895. Bakgrunden var en omsorg
om ensamstående kvinnor, i en tid då de
utan utbildning, make eller föräldrar som
kunde försörja dem hade det svårt att klara
sig själva.
Det här var en tid då omsorg om andra
var i ropet och många sällskap bildades.
Kvinnor var ofta drivande och De gamlas
vänner hade redan från början inskrivet i
sina statuter att hälften av direktionen skulle
bestå av kvinnor. Något vi också känner
igen från stadgarna för Ersta diakoni som
bildades under samma tid.
År 1911 invigde De gamlas vänner Hem
met för gamla i Enskede. Det kan liknas
vid dagens äldreboenden, men var unikt på
den tiden eftersom det erbjöd eget rum till
den som bodde där. Sällskapet drev hem
met fram till 1959 då byggnaden såldes till
staden.

Huvudändamålet i verksamheten idag är
att ge ett ekonomiskt stöd åt äldre, ensam
stående, bildade kvinnor, med begränsad
ekonomi men sällskapet kan också stödja
verksamheter som främjar äldre.
För första gången stödjer nu Sällskapet
Ersta äldreomsorg med bidrag för ett projekt
som syftar till att implementera befintliga
riktlinjer, evidens och forskning i den dag
liga omsorgen, så att senaste rön ska komma
de äldre till del. Projektet vill också vara
en naturlig del av forskningen och erbjuda
både praktik och forskningsmöjligheter för
studerande.
– Vi attraherades av tanken att föra över
tillgänglig forskning i handling och vill
gärna bidra till att det genomförs. Det ska
bli intressant att följa och att besöka Ersta
Hannahemmet för att se hur projektet fort
skrider, säger Marianne af Malmborg från
Sällskapet.

TIMMERMANSORDEN

Foto: Marcus Möller

GER STÖD I LIVETS SLUTSKEDE

Palliativ vård innebär omsorg om den
döende medmänniskan. Vid Ersta sjukhus
finns mer än tjugo års erfarenhet av
palliativ vård.

Förra året gav Timmermansorden en större
summa till Ersta sjukhus hospiceklinik.
– En viktig grund i vår verksamhet är
att vi vill bidra till samhället och mänskliga
behov, säger Johan Stenberg från Timmer
mansorden, som genom åren också bidragit
till andra av Erstas verksamheter.
– Vi försöker delta i Erstas seminarium
när vi har möjlighet, besöker verksamhet
och har haft representanter från Ersta med
på våra möten för att presentera deras arbete.
Det är mycket uppskattat och ger oss en
bra bild av vad vi bidrar till, berättar Johan
Stenberg.
Timmermansorden bildades redan på
1700-talet och har idag närmare 1 300
medlemmar.
– Vi har en kommitté som prövar ända
målen vi bidrar till. Att kunna ge stöd till
människor i livets slutskede är ett syfte som

ligger helt i linje med vår grund att hjälpa
människor som har det svårt, säger Johan
Stenberg.
På Ersta sjukhus hospiceklinik vårdas
svårt sjuka människor med målet att de ska
kunna leva ett så gott liv som möjligt ända
till slutet. Viktiga ledord i vården är respekt,
delaktighet och trygghet. Den sjuke ska
kunna ha sina anhöriga nära och stor vikt
läggs vid att familj och vänner alltid ska
känna sig välkomna.
– Vi är specialister på palliativ vård och
omsorg. Vårt mål är att främja livskvalitet
och ge trygghet, så att våra svårt sjuka
patienter kan leva ett så aktivt och värdigt
liv som möjligt. Gåvomedel bidrar till att vi
kan göra mer för de människor som vårdas
hos oss och för deras anhöriga, säger
Karolina Behrnsten, verksamhetschef.
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Foto: Magnus Ragnvid

Christian di Luca är VD för
familjeföretaget.

DI LUCA – FAMILJEFÖRETAGET

MED ETT STORT HJÄRTA
PÅ 60-TALET kom Fernando Di Luca från
Italien till Sverige. Här blev han kvar och
när saknaden efter hemlandet och den itali
enska maten blev för stor, bestämde han sig
för att starta det egna matvarumärket Zeta
för att sprida olivolja och italiensk matkonst
till nordborna. Idag har företaget vuxit och
är ledande på den svenska marknaden för
medelhavsmat.
Bakom företaget finns en familj som
valt att engagera sig i Ersta diakonis arbete
genom att bidra till verksamheten, och när
Fernando di Luca själv fyllde 80 år bad han
sina vänner skänka en gåva istället för att ge
bort presenter. I julas stod företaget för den
största enskilda gåvan.
– Ersta har en fantastiskt fin och bra
verksamhet som vi har kommit nära. Vår
restaurang stödjer Ersta sedan tidigare, men
vi kände att vi ville göra mer och bestämde
oss för att skänka ytterligare 50 000 kronor

i julgåva till Vändpunktens viktiga arbete,
säger Christian Di Luca, VD och son till
grundaren Fernando.
Tillsammans med sin far äger Christian
och hans syskon Gabriella och Paola Gruppo
di Luca. Alla tre syskonen är verksamma i
bolaget.
– Vi brinner för att inspirera till det goda
italienska köket och Medelhavsmaten och
att förmedla kunskap om dess hälsobring
ande effekter, säger Christian. I Academia
di Luca utbildar vi personal, säljare och
butiker. Vi har också gett ut flera kokböcker
om medelhavsmat, varav en, som skrevs
tillsammans med två professorer, har vunnit
pris.
Företagets huvudkontor och restaurangen
Deli Di Luca ligger rent geografiskt nära
Ersta diakoni.
– Det känns också bra att kunna enga
gera sig lokalt, avslutar Christian Di Luca.

50 000
Företaget Di Luca gav årets största julgåva
till Ersta Vändpunkten. Tack!

JAG ÖNSKAR
MIG EN NYKTER
TOMTE.

Julinsamlingen 2018 gick till Ersta Vänd
punktens arbete för barn som växer upp i
familjer med missbruk.
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Foto: Istockphoto
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 individuella behov, välbefin
nande 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, privat
personer och företag är viktiga tillskott
till vår verksamhet. Kontakta oss gärna.

PIA WATKINSON
insamlingschef
0734-03 04 30
pia.watkinson@erstadiakoni.se

CATHARINA NORDSTRÖM
kommunikation
070-481 74 89
catharina.nordstrom@erstadiakoni.se

CAROLINE MIRLAS
stiftelser & givarservice
08-714 60 94
donation@erstadiakoni.se

Insamlingsverksamheten har 90-konto och granskas
av Svensk insamlingskontroll.

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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