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Hållbar miljö för både äldre och medarbetare, teknik i fram-
kant och långsiktiga ägare. Det är grundtanken med Silver 
Life AB. Men det handlar också om en affärsidé som bryter 

mot traditionella strukturer.

Boende i 
teknisk framkant

TEXT: GUNHILD WALLIN  FOTO: MIKAEL M JOHANSSON

H ela idén med Silver Life är att 
flytta till ett boende medan man 
ännu är frisk, därför vill vi locka 
med vackra lägenheter och läge, 

säger vd Mats Sundbom.
Silver Life i Nacka har utan tvivel det 

som mäklare brukar kalla läge. Huvudhuset 
var en gång ett pampigt sommarnöje, byggt 
i början av 1900-talet och ritat av arki-
tekten Ferdinand Boberg, med vidsträckt 
utsikt över Baggensfjärden. Idag rymmer 
det tre hyresrätter och flera våningar av 

gemensamma lokaler för alla som bor eller 
jobbar här. Här finns även en bemannad 
reception och en restaurang öppen för 
såväl de boende som allmänheten. Idag 
finns också tolv bostadsrätter klara och 
fullt utbyggt kommer det att finnas ungefär 
100 hyres- och bostadsrätter och 54 platser 
på vård- och omsorgsboendet.

Silver Lifes idé är att de som flyttar hit 
ska få hjälp att uppehålla det friska, men 
också att erbjuda trygghet och hjälp när 
kroppen eller hjärnan försämras. Det finns 
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mans med sjuksköterskan och verksam-
hetsledaren Patricia Sjöblom. Bakom 
en rad dörrar finns behandlingsrum för 
frisör, massör, fotvård och hudterapeut. 
Många av dem är egna företagare, som 
ibland flyttar sin verksamhet hit. Genom 
ett samarbete med Sophiahemmet finns 
också tillgång till en distriktssköterska 
och en läkare. 

STOLTA VISAR de gymmet och berättar 
att här finns en tränare specialiserad 
på åldern 90+, en personlig tränare 
och en fysioterapeut. I gymmet frågar 
Mats Sundbom om han får berätta en 

solskenshistoria. En man flyttade in på 
vård- och omsorgsboendet i september 
efter en stroke. Han fick hjälp av fysiote-
rapeuten och tränarna att komma igång 
och har idag flyttat tillbaka hem, men 
kommer fortfarande hit och tränar. 

Utanför den gamla patriciervillan har 
det byggts och byggs. I somras öppnade 
en flygel på vård- och omsorgsboendet. 
Entrén är en vanlig hall som öppnar sig 
mot ett stort sällskapsrum och kök och 
alla rum har utgång mot det gemen-

samma rummet. En undersköterska har 
jobbat med alla detaljer för att det ska 
fungera både för de boende och för per-
sonalen, berättar Patricia Sjöblom.

DE ENSKILDA rummen är utrustade med 
senaste teknik. Medarbetarna har rest 
över hela världen för att finna det nyaste 
och bästa. Samtidigt har teknik valts 
bort, både för att den varit oestetisk eller 
ineffektiv. Tekniken ska inte synas, men 
finnas. Och den ska hjälpa de boende att 
klara sig själva och undersköterskorna 
att slippa lyft.

Den specialbeställda sängen, med 
inbyggd våg och andra 
finesser, är ett exempel. 
Andra exempel är handfat 
och wc-stol, som båda är 
höj- och sänkbara.

– Dyrare? Ja, men om vi 
får våra undersköterskor 
att hålla sig friska och vilja 
stanna här, så betalar sig 

den investeringen, säger Mats Sundbom.
För attrahera undersköterskor att 

söka sig till det lite avsides belägna boen-
det ingår enbart omsorgsarbete i deras 
arbetsuppgifter. Städning och leveranser 
sköter personal från Samhall och all per-
sonal får också tillgång till gym, solrum 
och spa. 700 undersköterskor sökte 2019 
till de 45 tjänsterna. 

– Det som lockade var vår beskrivning 
av undersköterskornas arbete, att få sat-
sa tiden på omsorg och inte på städning 

möjlighet att få hemtjänst i det vanliga 
trygghetsboendet, men blir omvård-
nadsbehovet större än så finns ett inte-
grerat vård- och omsorgsboende. 

– Genom att trygghetsboendet 
och vård- och omsorgsboendet ligger 
bredvid varandra och att man deltar i ge-
mensamma aktiviteter, blir övergången 
mellan de olika boendeformerna mindre 
dramatisk, säger Mats Sundbom.

OAVSETT FAS i åldrandet ska det vara 
tryggt och värdigt, men också roligt.

– Det ska vara lika roligt att bo på Sil-
ver Life som att vara student i Uppsala, 
säger Mats Sundbom.

En av de första som 
flyttade in 2019 var Mar-
gareta Laurell, 75 år, som 
bor tillsammans med 
sin man i en av huvud-
byggnadens hyresrätter.  
Paret bodde 40 år i en 
villa i Enskede i södra 
Stockholm, men flyttade både för att 
kunna ha det tryggt och bra och för att 
veta var hon hamnar den dagen hon har 
behov av vård och omsorg. 

– Här är jag aldrig ensam och om jag 
vill finns det alltid aktiviteter jag kan 
delta i. Jag har lärt känna många och jag 
vet att den dag jag behöver omsorg kän-
ner jag mig trygg. Jag är glad att jag inte 
väntade med att flytta tills jag blev äldre, 
säger Margareta Laurell.

Mats Sundbom visar runt, tillsam-

          Dyrare? Ja, men om vi får 
våra undersköterskor att hålla sig 
friska och vilja stanna här, så beta-
lar sig den investeringen."

Undersköterskan Anita 
Abbate tillsammans 
med Jan Jeppsson, 
omsorgsboendets allra 
första gäst. Hon får 
koncentrera sig på att 
ge omsorg och trivs 
med det.

Gymmet är en 
mötesplats för 
alla – hyresgäs-
ter, omsorgs-
boende och 
personal. 
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eller matlagning. I intervjuerna fick vi 
ofta höra: ”Precis, just så vill jag jobba.” 
Flera som jobbar här tycker också att 
arbetet är mindre fysiskt krävande. Men 
man får inte vara rädd för teknik om 
man vill jobba här, för det är en viktig 
del, säger Patricia Sjöblom.

Vad kan omvärlden lära av er?
– Kommunerna borde inspireras av 

hur vi ser på undersköterskornas arbete, 
säger Patricia Sjöblom.

Mats Sundbom lyfter som svar på 
samma hur arbetsmodellen fungerar.

– Vi har byggt en horisontell orga-
nisation med få mellanchefer och nära 
mellan ledningen och verksamhet, säger 
han.

Silver Life framstår som påkostat i 
allt från det vackra läget, till varje liten 
detalj. Därför är den självklara frågan: 

1. En gång var huset 
en morgongåva till 
en nybliven brud. 
Idag är det ett bo-
ende för åldrandets 
olika faser.

2. Duschen kan 
byta plats, så den 
passar för den som 
har sämre kraft och 
rörlighet i kroppens 
ena sida. 

3. Varje detalj är 
noga utvald för att 
vara funktionell, 
men också vacker.

4. Den boendes 
kläder tvättas alltid 
i den egna tvättma-
skinen. 

5. Både toalett och 
handfat kan höjas 
och sänkas.

6. Data samlas 
enkelt i en skärm, 
bland annat från 
sängen som mäter 
vikten medan om-
sorgstagaren vilar. 

Måste man vara rik för att få plats här?
– Nej, svarar Mats Sundbom bestämt. 
Här byggs med kvalitet för att det ska 

vara långsiktigt på alla sätt, såväl för 
boende som personal. För att få plats på 
vård- och omsorgsboendet krävs ett bi-
ståndsbeslut, med samma ersättningsni-
våer som på andra boenden. Lägenheter-
na, hyres- och bostadsrätter, har ett lägre 
kvadratmeterpris än centrala Stockholm 
– men ligger, liksom innerstan, högre än 
i stora delar av övriga landet. Det som 
kostar extra är medlemsavgifter och de 
tjänster som finns att boka, till exempel 
hudvård, massage och liknande. 

För Mats Sundbom är ägarbilden 
central för långsiktigheten. Silverlife är 
ett privatägt aktiebolag, med en vision 
om ett tryggt åldrande. Inte ett riskkapi-
talbolag, som vill sälja verksamheten när 
den är attraktiv för andra. n

Ett boende i tre etapper
Silver Lifes koncept innebär en helhetssyn på 
åldrandet från trygghetsboende, som kan vara 
hyresrätt eller bostadsrätt, till hemtjänst och 
så småningom ett vård- och omsorgsboende 
på samma område. Idén är att erbjuda service, 
social samvaro och förebyggande friskvård i 
gemensamma lokaler för att skjuta upp behov 
av omsorg.

Bolagets huvudägare är näringslivsprofilerna 
Peje Emilsson, Thord Wilkne och Leif Östling 
med familjer.

Den första anläggningen öppnade i Nacka 
2019.  I år öppnas nästa verksamhet i Täby och 
2021 den tredje i Upplands Väsby, båda kom-
munerna ligger norr om Stockholm.

Den som vill ställa sig på kö blir medlem i 
Silver Life som idag har cirka 2000 medlemmar. 
Medlemskapet kostar 500 kronor per år.
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