
 
 

Därför missade Sofia 
Madeleines 
boklansering 

 
Prinsessan Sofia spred kunglig glans och skapade fokus kring viktiga 
frågor på det anrika sjukhuset Sophiahemmet i Stockholm. 
 

När kungen behöver vård åker han till Sophiahemmet – ett av Sveriges 
äldsta privata sjukhus. Här har många patienter fått utsökt hjälp med 
hälsan och än i dag känner man av den kungliga anknytningen. 
Sjukhuset fick sitt namn efter drottning Sophia, som tillsammans med 
sin gemål kung Oscar II, lät uppföra byggnaden på Östermalm. Och i 
dag är prinsessan Sofia som är den i kungafamiljen som engagerar sig 
i sjukhusets arbete. 



Sophiahemmet, ett av Sveriges äldsta privata sjukhus 
 

Sophiahemmet har en anrik historia 

Föreningens historia koppling till kungahuset går tillbaka till 1884 då 
dåvarande drottningen Sofia grundade sjuksköterskeutbildningen som 
fortfarande bedrivs på Sophiahemmet Högskola. 1889 uppfördes den 
första byggnaden på Valhallavägen 91 som kom att utgöra grunden till 
Sophiahemmet Sjukhus. Vid Sophiahemmet bedrivs även patientnära 
forskning. 



I 
dag är det en annan Sofia, som ser till att sprida kunglig glans över det 
anrika sjukhuset. 



 
 
Prinsessan Sofia, Maria Hägerstrand, Region Stockholm , Cecilia 
Bergh, VD Mando Group AB, närvarar vid invigningen av 
Mandometerkliniken vid Sophiahemmet i Stockholm 
  



Prinsessan Sofia är hedersordförande 

Prinsessan Sofia  är hedersordförande för Sophiahemmet och tar sitt 
uppdrag på största allvar. Det var den 1 januari 2016 som prins Carl 
Philips hustru efterträdde prinsessan Christina, Fru Magnuson, som 
då hade varit hedersordförande sedan 1972. Sofia vet att Christinas 
insatser för Sophiahemmet har varit av stort värde för sjukhusets 
utveckling och vill förstås fortsätta i hennes fotspår. 

 

I sommarfin, vit blus och marinblå långbyxor anlände prinsessan till 
invigingen av Mandometerkliniken på Sophiahemmet i Stockholm och 
hälsades välkommen av Peter Seger, vd och sjukhuschef. 



 

På tisdagen, dagen innan, deltog prinsessan Sofia i 
symposiet Recovery from anorexia på Sophiahemmet. Anorexia är en 
form av ätstörning, som yttrar sig främst i en irrationell rädsla för 
viktuppgång och en förvriden kroppsuppfattning. 



 

Med den stress som finns i samhället är det många unga kvinnor som 
drabbas. Kronprinsessan Victoria har själv tampats med den här typen 
av problem och berättat om hur viktigt det är att få hjälp snabbt. 



 

Kronprinsessan Victoria har kämpat med höga prestationskrav och 
ångest, och när hon var i tjugoårsåldern blev det känt att hon var sjuk i 
anorexi. Inför sin 40-årsdag berättade hon i en intervju med SVT:s 
Claes Elfsberg att ätstörningarna är ett kapitel som hon har lämnat 
bakom sig – men att prestationsångesten finns kvar. Victoria reste till 
USA och fick adekvat vård. 

Samtidigt som Sofia invigde den nya kliniken på Sophiahemmet hade 
Madeleine sin boklansering, av boken Stella och hemligheten, på 
Junibacken. Men invigningen var planerad sedan länge så Sofia fick 
helt enkelt lov att hoppa över sin svägerskas lansering. 
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