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En hållbar, långsiktig och 
stabil aktör inom vård-och 
omsorg i mer än 470 år 

Vårt främsta bidrag till ett hållbart samhälle är den 

vård och omsorg vi ger till boende på Danvikshem. I 

slutet av 2021 avslutades den renovering av 

fastigheten som pågått sedan 2020. I början av 2021 

utökade vi antalet platser för personer med 

demenssjukdom. Samhället står inför en kommande 

brist på platser i vård- och omsorgsboende och 

genom vår utökning av antalet platser skapar vi värde 

för samhället och de som är i behov av äldreomsorg. I 

takt med att vi växer är vi också med och skapar fler 

arbetstillfällen. 

 

För att möta efterfrågan från samhället har vi under 

2021 ansökt om att få bedriva dagverksamhet för 

personer med demenssjukdom. Vi har ett beviljat 

tillstånd från IVO och under förutsättning att vi kan 

teckna avtal med kommunen kommer vi under 2022 

att starta upp dagverksamhet. 

 

Blommor på balkong 

Stiftelsen Danviks hospital är en allmännyttig 

statligt bildad stiftelse vars ändamål är att bedriva 

vård och omsorg av personer som är 65 år och 

äldre, företrädesvis från Stockholm och Nacka. 

Stiftelsen har två verksamhetsområden; 

Danvikshem som bedriver äldreomsorg och som 

stöds av Kapitalförvaltning som förvaltar 

värdepapper, hyresfastigheter samt jordbruks- och 

skogsfastigheter. Stiftelsens ändamål är att ”vårda 

handikappade, åldriga eller eljest hjälpbehövande 

personer som, även om de kan försörja sig själva, 

inte är i stånd att på ett tillfredställande sätt vårda 

sig själva”. Vården och omsorgen tillhandahålls på 

Danvikshem och alla som bor här har 

biståndsbeslut från sin kommun. 

 

Samhälls-
ansvar  
Danvikshem är en god 

samhällsaktör som respekterar 

mänskliga rättigheter, tar 

avstånd från korruption och 

mutor. Vi strävar efter att skapa 

god hälsa och välbefinnande 

oberoende av om det är kunder, 

medarbetare eller andra 

intressenter. 

 

Kyrkan 

Social hållbarhet 
 

 

 

 

Höstbild på Borggården 

Vår egen enkät 2021 
(Socialstyrelsens 
enkät 2020 inom 
parentes) 
 
94% (92) är sammantaget nöjda 

med sitt boende på Danvikshem 

(rikssnitt 2020,81%)  

 

95% (96) är nöjda med 

bemötandet (rikssnitt 2020, 

94%) 

 

98% (93) känner sig trygga att 

bo på Danvikshem (rikssnitt 

2020, 87%) 

 

 

Bemötande och rätt 

förhållningssätt utifrån de 

boendes individuella behov är 

avgörande för att uppnå det 

övergripande målet, livskvalitet 

för varje enskild individ. Under 

2021 har implementeringen av 

arbetssättet IBIC (individens 

behov i centrum) påbörjats. 

Relationen med boende och 

deras behov ska alltid stå i 

centrum. Transparens, dialog 

och tydlighet ska prägla 

relationen. Det pågår ett ständigt 

kvalitetsförbättringsarbete inte 

minst när det gäller aktiviteter. 

           

VÄRDEGRUND 

 Omtanke som grund 

 Yrkesskicklighet som 

medel 

 Livskvalitet som mål 

 

Surströmmingsskiva 

  

Även år 2021 har präglats av Coronapandemin och genomförandet av aktiviteter 

har sett annorlunda ut också detta år. Aktiviteter har stor betydelse för att främja 

social gemenskap, delaktighet och hälsa för de som bor på Danvikshem. 

 

Vårt 

hållbarhets-

arbete 2021 
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En god arbetsmiljö och upplevelsen av 
att arbetet känns meningsfullt är en 
grundförutsättning för att vi ska kunna 
leverera våra tjänster med god kvalitet.  

 

Medarbetarenkät 

2021 

Medarbetarindex 2021 var 76 

(78), där frågorna om man är 

stolt att arbeta på 

Danvikshem, om man kan 

rekommendrera Danvikshem 

som arbetsplats och om det är 

roligt att gå till jobbet ingår. 

Upplevelsen av att arbetet är 

meningsfullt visar ett 

medelvärde på 82 (80). 

Medelvärdet för att man 

känner sig viktig för att 

arbetet ska fungera bra är 87 

(87). 

Att veta hur man ska 

prioritera om man har mycket 

att göra visar ett medelvärde 

på 90 (89). 

Upplevelsen av att under 

Coronapandemin fått den 

information man behöver för 

att genomföra sitt arbete på ett 

säkert sätt har ett medelvärde 

på 85 (82). 

Medlevärdet för att man fått 

tillräckligt stöd i sitt arbete 

under pandemin är 74 (74). 

 

Kompetensförsörjning  Under 2021 har vi återupptagit att ta 

emot studenter från undersköterskeutbildningar. Vi har genomfört 

några olika utbildningsinsatser för medarbetarna under året som 

t.ex. hjärt-lungräddning för vård och omsorgspersonal och 

undersköterskans kliniska bedömning samt utbildning i 

kontaktmanskap för ett antal omsorgspersonal. 

Kvalité 

Medarbetarna är verksamhetens 

bästa ”kvalitetskontrollanter”. 

När medarbetarna utför tjänster 

och tillbringar tid med de 

boende fångar de upp 

stämningslägen och hur den 

boende uppfattar hur insatser 

eller service fungerar. Att ta 

tillvara på medarbetarnas 

kunskap och engagemang är 

grundläggande för ett ständigt 

kvalitetsarbete liksom vikten av 

att rapportera fel och brister så 

att verksamheten hela tiden kan 

utvecklas. 

Den sociala gemenskapen 

mellan medarbetarna och 

boende är viktig och så är även 

gemenskapen mellan alla 

medarbetare. Under pandemin 

har vi inte kunna anordna till 

exempel AfterWork och 

möjligheter att träffas över 

enhetsgränserna har varit 

begränsade. Under pandemin 

har också gemenskapen på 

enheterna påverkats av de 

restriktioner som gällt i hela 

samhället och inom vård och 

omsorg. 

  

Friskvård viktig för hälsan 

Danvikshem erbjuder ett antal 

hälsofrämjande aktiviteter 

t.ex.att träna i gymmet, 

subventionerad lunch och att 

prova elcykel under en period. 

Tillfälle att få tips av löpcoach 

går också att få etc. 

Skogsförvaltning 
Stiftelsen äger skog och tar 

ansvar för ett hållbart skogsbruk. 

Den avkastning som skogen ger 

återinvesteras och bidrar till att vi 

kan fortsätta bedriva äldreomsorg.  

Skogen är en resurs för klimatet. 

Den svenska skogen växer och tar 

upp mer växthusgaser än den 

släpper ut, därför sägs skogen 

fungera som kolsänka. 

 
 

Dessutom bidrar skogen med förnyelsebara råvaror som 

kan ersätta fossila bränslen och material som betong, stål 

och plast som har större klimatpåverkan. När 

träprodukter ersätter andra byggmaterial blir 

klimatnyttan dubbel eftersom utsläpps-intensiva 

processer kan fasas ut samtidigt som kol binds in i det 

som byggs. Under 2021 har Naturvårdsverket och 

stiftelsen kommit överens om att en del av stiftelsens 

mark kommer att bilda ett nytt naturreservat  

 
 

Certifierat enligt FSC regelverk 

 

Ett FSC-certifierat skogsbruk ska långsiktigt ge 

ekonomisk avkastning och samtidigt ta hänsyn till 

miljövärden och sociala förhållanden. Biologisk 

mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och 

kulturminnen skyddas.  

Vinterbild från Borggården. 
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HYRESVÄRD SOM 

TAR ANSVAR 
 

 

 

Vi förvaltar våra fastigheter utifrån ett 
långsiktigt perspektiv och med hänsyn till 
framtida potential.  

Miljödiplomerade 

enligt Svensk 

miljöbas sedan 

2013 

Danvikshem strävar proaktivt 

efter att minska miljö- och 

hälsorelaterade risker från 

verksamheten och de produkter 

och tjänster som tillhandahålls.  

Våra mål formuleras inom 

bland annat områdena energi, 

inköp, kemikalier, transporter, 

avfall och kompetens. 

Miljöarbetet sker med 

inriktning på ständiga 

förbättringar av såväl konkreta 

miljöförbättrande åtgärder som 

själva miljöledningssystemet.   

Samtliga medarbetare deltar i 

grundläggande utbildning i 

miljökunskap. 

Uppföljning av miljöarbetet 

och beslut om hur miljöarbetet 

ska bedrivas tas på ordinarie 

ledningsmöten, ungefär 

1ggr/månad. 

 

 

Interna miljörevisioner 

genomförts årligen av 

representanter ur miljö-

gruppen. Fokus under året har 

bl.a. varit att minska matsvinn 

och att öka antalet 

avvikelserapporter inom 

miljöområdet. 

Att minska matsvinn är en 

viktig insats för att bidra till 

hållbar konsumption 

 

 

Utsikt från en balkong 

Att bevara våra fastigheter i 

gott skick är ett ständigt 

pågående arbete. Våra 

hyresgäster ska uppleva en 

bra boendekvalitet. 

 

Värdepappersförvaltning 

Stiftelsens finansiella 

tillgångar ska förvaltas så att 

det samlade kapitalet 

långsiktigt minst bibehåller 

sitt realvärde samtidigt som 

det ger en löpande avkastning 

anpassad till 

kärnverksamhetens behov.  

Placeringar bedöms enligt 

såväl ekonomiska, finansiella 

som etiska och 

hållbarhetsaspekter. 

 

Investeringar skall ske i 

företag som eftersträvar god 

finansiell avkastning och 

verkar för en ansvarsfull 

styrning.  

 

 

 

 

 

Borggårdsentrén 

 

 

  

 

 

 

 

Stiftelsen arrendrerar också ut en 

del av marken till jordbruk. 

Bland annat odlas hästfoder. 

 

 

 

En av Finnbodavillorna 
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FNs  globala 

hållbarhetsmål 

  

Så bidrar vi till några av FNs globala hållbarhetsmål 

                                     

Vi arbetarmed att minska matsvinnet genom information och utbildning av våra medarbetare. Matsvinnet mäts regelbundet. 

Vårt skogsbruk är FSC-certifierat vilket innebär att Ett FSC-certifierat skogsbruk ska långsiktigt ge ekonomisk avkastning och samtidigt ta 

hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden. Biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas. 

Vi har tydliga rutiner och arbetssätt för hantering av kemikalier och avfall. 

Vi anordnar klädbytardagar och källsorterar för att minska mängden avfall. 

     

Vi har tydliga hygienrutiner och avtal med Stockholm Vårdhygien. 

Vi arbetar förbyggande mot t.ex. fall, utbildar i bemötande och förhållningssätt och verkar för en social och stimulerande miljö. 

Vi har rutiner för hur vi ska upptäcka och hantera drogmissbruk hos och boende och medarbetare. 

     

Vi näringsberäknar maten och gör individuella anpassningar. 

Vi riskbedömmer alla för undernäring och arbetar utifrån SeniorAlert (kvalitetsregiter) 

        

Vi arbetar för att medarbetarna ska vara fortsatt anställningsbara och ha bl.a. det tekniska kunnande som behövs för att kunna genomföra sitt 

arbete på ett bra sätt. 

Genom interna och externa utbildningar vidreutbildare vi framtidens medarbetare. 

Våra interna och externa utbildningar för medarbetarna ska vara tillgängliga till exempel ur aspekterna fysisk miljö och olika lärsätt som att 

läsa, höra, praktiskt göra i så stor utsträckning som möjligt inom befintliga ramar. 

        

Vi genomför årlig lönekartläggning och utvärderar årligen vårt systematiska arbetsmiljöarbete i samverkan med de fackliga företrädarna. Vi 

tecknar kollektivavtal. 

Vi använder välfärdsteknik som ger ökad kvalitet och ökad effektivitet för boende och medarbetare. Vi arbetar systematiskt med 

arbetsmiljöfrågor i vardagen genom att identifiera risker, göra riskbedömningar, vidta åtgärder och utvärdera dessa. 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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Vi har hög andel kvinnor blad både medarbetare, chefer i ledning samt styrelse vilket idrar till kvinnors inflytande. 

Vi har rutiner mot det hot och våld som boende kan utsättas för av närstående och andra.   

 

Vi hjälper kommunerna att tillhandhålla offentligt finansierad vård- och omsorg till de som behöver stöd och hjälp. Under 2021 har vi utökat 

med 29 platser för personer med demenssjukdom. 

 

Vi du läsa mer om vårt Hållbarhetarbete följ denna Länk för att komma till vår Hållbarhetsrapport för 2021 

 

 

2022-06-16 

Carina Mattsson, vd 

https://www.danvikshem.se/wp-content/uploads/2022/08/Hallbarhetsrapport-Stiftelsen-Danviks-hospital-2021.pdf

