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NHC	Group	är	ett	norskägt,	multinationellt	företag	med	
huvudkontor	i	Oslo.	Företagsgruppen	omfattas	av	Norlandia	
Preschools	(förskolor),	Norlandia	Care	(äldreomsorg,	
hemtjänst,	patienthotell	och	vårdcentral),	Hero	Group	
(tjänster	inom	boende	för	asylsökande,	kompetensutveckling	
och	tolkförmedling)	och	Aberia	Healthcare	(hälso-,	välfärds-	
och	omsorgstjänster).	
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Being	the	welfare	innovator
a	powerhouse	safeguarding	and	developing	welfare
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Med	denna	rapport	vill	vi	försöka	dela	med	oss	till	omvärlden	
något	av	allt	spännande	och	fina	som	sker	i	våra	olika	
företag.	I	denna	rapport	tar	vi	upp	exempel	från	alla	fyra	
verksamhetsområden	som	ingår	i	NHC-koncernen:	Norlandia	
Förskolor,	Norlandia	Care,	Hero,	Aberia	samt	några	exempel	ur	
vår	utveckling	inom	egen	regi.	

Själva	rapporten	är	en	bekräftelse	på	att	vi	önskar	att	vara	
öppna och transparenta. Vi vill dela våra lärdomar och 
erfarenheter	med	andra.	Vi	tror	att	kvaliteten	på	utförande	hos	
alla	aktörer	i	våra	sektorer	–	kommersiella,	ideella	och	offentliga	
–	förbättras	om	vi	lär	oss	av	varandra	och	ständigt	stimulerar	
varandra	till	förbättringar.

Vi	upplever	att	det	på	alla	våra	marknader	pågår	en	diskussion	
om	det	privatas	roll.	Vi	ser	det	så	här:	När	konkurrensen	
ökar	höjer	de	många	tjänsteföretagens	sammanlagda	
ansträngningar	kvaliteten	för	brukarna.	Den	skattefinansierade	
gemenskapen	får	mer	för	mindre	pengar.	Den	offentliga	
sektorn	som	beställare	är	suverän	att	diktera	premisserna	för	
omfattning,	kvalitet,	ramar	och	tillsynsvillkor.	I	en	demokratiskt	
styrd	marknadsekonomi	utgör	de	många	leverantörerna	ett	
motmedel	mot	stagnation	och	favorisering	av	enskilda	grupper	
och aktörer.

En	hållbar	välfärdsstat	förutsätter	en	bred	uppslutning	för	att	
sektorerna	ska	söka	förnyelse	och	effektivisering.	Vi	har	sett	
stora	offentliga	företag	som	den	norska	Posten	och	norska	
Skatteverket	liksom	svenska	Telia	och	SAS	ta	gigantiska	steg	för	
att	ställa	om	sin	verksamhet	till	ny	teknik,	söka	efter	helt	nya	

utförandeformer	och	ingå	nya	partnerskap.	De	stora	vinnarna	
är	brukarna	(och	skattebetalarna).	De	politiska	beslutsfattarna	
bör	tänka	på	samma	sätt	avseende	viktiga	välfärdsområden.	
Våra	sektorer	kan	ställas	om,	innovationer	kan	ge	både	billigare	
och	bättre	tjänster.	För	att	välfärdsstaten	ska	vara	hållbar	även	i	
framtiden	måste	tjänsterna	bli	både	billigare	och	bättre.	

Därför	ska	alla	som	är	intresserade	av	en	hållbar	välfärdsstat	
också	intressera	sig	för	förnyelse	med	syfte	att	säkerställa	
att	leveransen	av	viktiga	välfärdstjänster	i	framtiden	inte	
blir	tudelad.	Plånboken	ska	inte	avgöra	kvaliteten	på	de	
nödvändigaste	tjänsterna.	Invånarna	ska	garanteras	bra	tjänster	
oavsett	demografi	och	bakgrund.

NHC	Group	tror	starkt	på	teknologin	som	en	insatsfaktor	för	
att	garantera	ökad	värdighet	i	våra	tjänster.	Enligt	en	karikerad	
bild	av	teknologianvändningen	kan	man	få	ett	intryck	av	att	
maskinerna	gör	tjänsten	kallare	och	mindre	human.	Många	
tänker	nog	fortfarande	på	robotar	som	R2D2-liknande	väsen.	
I	vår	verksamhet	liknar	robotarna	dock	mer	automatiska	
informationsbehandlare	som	hjälper	användare	och	anställda	
att	hitta,	lagra	och	sammanställa	kunskap.	Användarnas	
upplevelse	kommer	att	vara	mer	individualiserad	och	
målinriktad	–	de	anställda	har	tid	och	förutsättningar	att	vara	
personliga	och	närvarande.

NHC	Group	har	idag	merparten	av	sin	verksamhet	i	Norge	och	
Sverige	men	växer	även	i	Finland,	Nederländerna,	Tyskland	och	
Polen.	Näringspolitiken	är	intresserad	av	konceptexport	och	ser	
att	innovativa	tjänstemetoder	kan	skapa	utveckling	hemma,	

En	del	av	en	gemenskap
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“Vi	tror	att	arbetskvaliteten	hos	alla	aktörer	i	våra	sektorer	
–	kommersiella,	ideella	och	offentliga	–	förbättras	om	vi	
lär	oss	av	varandra	och	ständigt	stimulerar	varandra	till	
förbättringar."

Yngvar	Tov	Herbjørnssønn
Konsernchef, NHC Group

intäktsmöjligheter	och	nya	näringar.	En	stark	hemmamarknad	
ger	en	grogrund	för	lösningar	som	andra	europeiska	länder	
ser	nyttan	av	och	är	villiga	att	betala	för.	Europa	och	världen	
behöver	den	nordiska	modellen	där	vi	har	hittat	plats	för	bra	
tjänster som inte är beroende av den enskildas ekonomiska 
förutsättningar.	Privata	företag	som	gör	innovationer	hemma	
och	exporterar	till	andra	länder	bör	på	goda	grunder	lyftas	fram.

Vår	strategiska	strävan	är	att	vara	en	innovatör	inom	
välfärdstjänster	med	syftet	att	både	trygga	och	utveckla	
skyddsnätet	som	finns	i	breda	tillgängliga	sociala	tjänster.	

Vi	ser	att	det	tas	bra	initiativ	som	spänner	över	traditionella	
skiljelinjer	inom	politik	och	civilsamhälle.	Några	av	dessa	
initiativ	har	sitt	ursprung	i	insikten	om	konfliktlinjer	bildas	
mellan	generationer.	

Därför	är	föråldrade	pensionssystem	och	tillgänglighet	liksom	
finansiering	av	tjänsterna	centrala.	NHC	Group	vill	delta	i	
samhällsdebatten	genom	att	ta	upp	orimliga	och	ohållbara	
förhållanden.	Vi	ska	vara	en	positiv	drivkraft	för	nödvändiga	
förändringar.	

I	NHC	Group	kan	nyskapande	och	innovation	lika	gärna	komma	
från	verkstadsgolvet	som	från	centrala	arbetsgrupper	och	är	på	
väg	att	bli	än	mer	målinriktade	genom	vår	stimulans	till	sådana	
processer.	Vi	hoppas	att	du	tar	dig	tid	att	läsa	om	det	fantastiska	
arbetet	som	pågår	i	vårt	företag.	

Arbetet	sker	för	våra	brukare	och	samhällets	bästa	men	också	
för	att	skapa	en	spännande	och	utvecklande	arbetsplats	för	våra	
medarbetare. 

Trevlig	läsning!

Yngvar	Tov	Herbjørnssønn
Koncernchef, NHC Group
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- Man underskattar de privata aktörerna om man tror att det
inte är möjligt att förena god kvalitet med en sund och
långsiktig lönsamhet.

Kristian	Adolfsen	(56)	och	Roger	Adolfsen	(53)	startar	och	
skapar nya verksamheter. Entreprenörsbröderna som har
arbetat	sida	vid	sida	i	över	30	år	har	för	närvarande	mer	än	15
000	anställda	inom	sex	olika	affärsområden;	förskolor,	
barnomsorg,	vård-	och	omsorgsboenden,	hotell,	bemanning	
och	asylmottagande.

Vi	hade	fördelen	att	växa	upp	i	ett	litet	samhälle,	där	alla	känner	
alla.	Då	lär	du	dig	att	uppföra	dig	korrekt	och	att	man	står	vid	
sina	ord	och	handlingar,	säger	Kristian	Adolfsen.

Båda	bröderna	menar	att	deras	driv	och	passion	för
företagande	grundlades	redan	i	unga	år	hemma	på	
uppväxtorten	Andøya.

-	Vår	pappa	drev	en	affär	som	sålde	TV-	och	radioutrustning
samtidigt	som	han	arbetade	som	stationsbefälhavare	på
Andøya	Space	Center.	Vår	mamma	drev	en	egen	frisörsalong
och	farfar	och	morfar	drev	också	egna	företag.	Så	man	kan	säga
att	vi	hade	företagandet	i	blodet.

Vi	har	alltid	haft	ett	nära	band	till	Sverige.	Vår	mamma
växte	upp	i	Sverige	och	varje	sommarlov
bodde	vi	hos	morfar	som	arbetade	som	målare.	Det	var	från
honom	jag	bestämde	mig	för	att	aldrig	börja	röka.	Han	sade
alltid;	Kristian,	det	är	ingen	förlust	att	se	sina	pengar	gå	upp	i
rök,	haha.	Jag	har	heller	aldrig	druckit	en	droppe	alkohol.	Inte
Roger	heller.	Det	var	liksom	en	sport	för	oss	att	inte	testa	eller
börja.

-	Hur	tänker	ni	kring	att	Sosialistisk	Venstreparti	och	Rødt	vill
förbjuda	vinster	i	välfärden	i	Norge?
-	En	förutsättning	för	vårt	arbete	och	det	risktagandet	det
innebär	är	att	vi	har	möjligheten	att	lyckas.	De	pengar
Sosialistisk	Venstreparti	och	Rødt	tror	att	de	sparar	genom
att	förbjuda	vinster	i	välfärden	riskeras	att	slösas	bort	genom
att	införa	monopolsituation	med	lägre	grad	av	innovation,
kvalitetsutveckling	och	effektivitet.	Jag	vill	poängtera	att
det	inte	handlar	om	att	människor	är	mindre	effektiva	utan
för	att	det	offentliga	inte	ger	dem	samma	incitament	till
ett	systematiskt	förbättringsarbete	vilket	i	sin	tur	leder	till
sämre	kvalitet	på	välfärdstjänsterna.	Våra	uppdragsgivare	i
Oslo	ger	utmärkt	feedback	till	Norlandia	Care.	De	har	högt
förtroende	för	oss	eftersom	vi	har	gjort	ett	bra	jobb	under
många	år.	De	ser	oss	som	en	seriös	utförare	och	vi	känner	att
kommunen	uppmärksammar	vårt	systematiska	kvalitets-	och
förbättringsarbete,	inte	minst	vårt	arbete	inom	patientsäkerhet.
Roger	och	jag	står	för	ett	starkt	entreprenörskap.	Det	handlar	
inte	bara	om	pengar	utan	även	om	glädjen	att	ständigt	göra	
nya	saker.	Som	att	utveckla	välfärdssamhället.	Vi	är	stolta	över	
våra	kvalitativa	tjänster	och	även	våra	finansiella	resultat	som	

Bröderna	Kristian	och	Roger	Adolfsen:
-	Det	handlar	om	att	skapa

Kristian,	Roger	och	Kolbjørn	Adolfsen

JOURNALIST:	LENE	TANGEVALD-JENSEN.	
UTDRAG	FRÅN	LÄNGRE	INTERVJU	PUBLICERAD	I	CSR-RAPPORT	2017

Kristian och Roger Adolfsen äger sedan november 
2016 100% av NHC Group.
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skapar	nya	jobb.	Några	av	våra	framgångsfaktorer	är	vår	starka	
kultur	samt	korta	beslutsvägar.	Våra	anställda	har	större	frihet	
att	fatta	egna	beslut	än	personal	som	arbetar	i	kommunala	
verksamheter.	Vi	upplever	att	ökat	ansvar	stärker	trivsel	och	
medarbetarnöjdhet.	Vi	menar	att	det	är	viktigare	att	fatta	beslut	
och	göra	fel	än	att	vara	rädd	för	att	göra	fel	och	därmed	inte	
fatta	beslut.	Ett	gott	självförtroende	uppnås	inte	av	att	ständigt	
ha	rätt,	utan	av	att	inte	vara	rädd	för	att	göra	fel.			

-	Ni	har	kritiserats	för	att	vara	välfärdsprofitörer.	Fyller	på
era	privata	bankkonton	istället	för	att	investera	vinster	i	era
förskolor,	äldreboenden	eller	flyktingmottagningar.
-	Det	ligger	i	sakens	natur	att	om	man	antingen	driver	en
flyktingmottagning	eller	ett	bageri	har	man	som	ägare	en
målsättning	att	driva	verksamheten	med	vinst.	Det	är	en	lärdom
vi under åren smärtsamt har upplevt. Om kommunerna som
köpare	får	ett	rimligt	pris,	och	vi	som	arbetsgivare	följer	sociala
regler	ska	vi	vara	glada	om	det	genererar	en	vinst.	Vem	ska
betala	underskottet	om	något	oförutsett	inträffar?	Det	vore
helt	oansvarigt	att	driva	ett	företag	som	går	plus	minus	noll.
Exempelvis,	på	våra	flyktingmottagningar	sker	det	oförutsedda
incidenter	hela	tiden,	vi	måste	ha	en	buffert	med	pengar	för	att
ta	höjd	för	risker.

-	Man	underskattar	de	privata	aktörerna	om	man	tror	att	det
inte	är	möjligt	att	förena	en	god	kvalitet	med	en	sund	och
långsiktig	lönsamhet.	Något	vi	har	bevisat	är	möjligt,	i	mer	än
30 år.

Jag	tror	också	att	man	ofta	missbedömer	orsakerna	till
potentiella	eller	växande	klyftor	i	det	norska	samhället.	Till
skillnad	från	många,	tror	vi	att	en	sund	konkurrens,	valfrihet	och
därmed	att	privata	aktörer	tillåts	driva	verksamheter	är	bra	för
att	stävja	klyftor	i	samhället.	På	så	sätt	är	de	bästa	tjänsterna
tillgängliga	för	en	bredare	allmänhet	och	inte	endast	till	de	fåtal
som	har	råd.	Norge	har	utsetts	till	världens	lyckligaste	land,

eftersom	det	är	små	skillnader	mellan	fattiga	och	rika.	Och
mycket	av	det	försöker	vi	lyfta	fram	i	Norlandia.
Inom	äldreomsorgen	har	många	kommuner	i	Sverige	infört	
lagen	om	Valfrihet	(LOV).	Lagstiftningen	innebär	att	en	äldre	
person	själv	kan	välja	var	hen	vill	bo,	antingen	på	ett	privat	eller	
kommunalt	vård-	och	omsorgsboende.	Självklart	väljer	man	
det	boendet	där	servicen	är	bäst,	vilket	innebär	att	vi	alltid	
måste	utveckla	oss	för	att	kunna	erbjuda	den	bästa	vården	och	
omsorgen.	Naturligtvis	kommer	man	att	stanna	där	det	är	bäst	
och	sedan	tillämpa	den	för	oss	att	ha	den	bästa	servicen.	För	
oss	är	den	äldre	person	som	bor	på	någon	av	våra	boenden	en	
kund,	och	inte	som	kommunen	ser	det,	en	kostnad.	

-	Vi	bygger	nu	förskolor	och	vård-	och	omsorgsboenden	i
en	och	samma	fastighet	med	gemensamma	matplatser	och
sällskapsutrymmen.	Tanken	är	att	sammanföra	barn	och	äldre	i
ett	generationskoncept.	Du	vet,	en	80-årig	person	har	en	enorm
livserfarenhet	jämfört	med	det	lilla	barnet.	Å	andra	sidan	har	en
4-åring	en	hel	del	kunskaper	som	en	äldre	person	kan	lära	av.	

-	Du	kan	designa,	skapa	och	bygga	de	mest	fantastiska	platserna
i	världen.	Men	det	behövs	människor	för	att	göra	drömmen
till	verklighet,	sa	Walt	Disney	en	gång	i	tiden.	Det	är	även	vårt
motto!

-	Sen	tittar	vi	heller	aldrig	bakåt.	Naturligtvis	har	vi	gjort	många
misstag,	men	vi	väljer	att	alltid	blicka	framåt.	

Roger	AdolfsenKristian	Adolfsen
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NHC	startade	sitt	arbete	2017	genom	att	integrera	Aberia,	
Hero	och	Norlandia	på	en	rad	olika	områden.	Ett	av	områdena	
där	vi	under	2017	började	integrera	och	utnyttja	resurser	mer	
sektorsöverskridande var kvalitetsarbetet. 

Alla	de	fyra	verksamhetsområdena:	Norlandia	Preschool,	
Norlandia	Care,	Hero	och	Aberia	har	arbetat	systematiskt	med	
kvalitet	och	förbättringsarbete	och	ska	i	framtiden	samarbeta	
mer	för	att	kunna	hjälpa	varandra	i	detta	arbete.	

Under	2018	planerar	vi	att	utarbeta	en	gemensam	plattform	för	
kvalitetssystem	och	förbättringsarbete.	På	sikt	kommer	det	att	
förbättra	uppföljningen	och	jämförelsen	av	företagen.	

Det	har	beslutats	att	TQM	från	TQM	Partner	AS	ska	bli	den	
gemensamma	plattformen	för	kvalitetsdokumentation,	
behandling	av	händelser	och	riskstyrning.

ISO-certifiering
Norlandia	och	delar	av	Hero-koncernen	är	redan	nu	ISO-
certifierade.	De	har	blivit	certifierade	inom	kvalitet	och	miljö.
Norlandia	arbetade	under	2017	med	förbättringar	och	
förberedelser	för	övergången	till	de	nya	ISO-standarderna	ISO	
9001:2015	och	ISO	14001:2015.

Arbetet	har	bestått	av	att	säkerställa	att	vi	svarar	mot	kraven	
som dessa standarder ställer. 

I	början	av	2018	genomfördes	revisioner	på	23	verksamheter	
och totalt har 224 av Norlandias verksamheter blivit 
certifierade.	

ISO-certifiering av Hero
Hero	Tolk	har	också	en	ISO-certifiering	för	sina	tjänster	i	Sverige	
och	Norge.	Certifikatet	är	gemensamt	för	båda	länderna.	
Certifikat	har	beviljats	för	ISO	9001:2015	Kvalitet.
Hero	har	idag	ett	gemensamt	kvalitets-	och	händelsesystem	
som	under	2018	kommer	att	bytas	ut	mot	ett	
koncerngemensamt	NHC-system.

Idag	rapporteras	en	hel	del	händelser	i	systemet	och	vi	strävar	
hela	tiden	efter	att	öka	händelserapporteringen.
Hero	har	genom	sitt	driftsavtal	med	exempelvis	
UDI	(Utlendingsdirektoratet)	också	ett	ökat	krav	på	
händelserapportering	av	flera	parametrar	särskilt	inom	
mottagningen	av	asylsökande.		

Aberias kvalitetsarbete
Delar	av	Aberia	(Aberia	Ung)	har	utnyttjat	samma	

Kvalitetsarbete i NHC Group

ISO-certifikat 2018

Förskolor	Norge	 62

Förskolor	Sverige	 54

Förskolor Nederland 20

Förskolor Finland 44

Care	Norge	 7

Care Finland 1

Care	Sverige	 38

Totalt 224

Antal	verksamheter
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kvalitetssystem som Norlandia. Systemet ska under 2018 
implementeras	i	den	resterande	delen	av	Aberias	verksamheter	
i	Norge	och	Sverige.	

Aberia	har	över	tid	levererat	tjänster	av	bra	kvalitet.	Företaget	
har	få	avvikelser	vid	kontroll	och	arbetar	kontinuerligt	med	att	
leverera bra tjänster.

Händelsebehandling hos NHC
NHC	har	ett	intresse	av	att	anställda	och	alla	andra	i	
organisationen	registrerar	händelser.	Händelseregistreringen	
är	ett	av	de	viktigaste	områdena	inom	vårt	förbättringsarbete.	
Alla	registreringar	ger	oss	möjlighet	att	bli	ännu	bättre	i	vårt	
kvalitetsarbete.

NHC	Group	har	under	2017	registrerat	drygt	17	000	händelser	
i	koncernen.	Det	handlar	om	alla	typer	av	registreringar	från	
mindre	allvarliga	händelser,	förbättringsförslag,	återkopplingar	
från	kunder	till	allvarliga	händelser.	Det	arbetas	dagligen	för	
att	hantera	dessa	händelser	på	bästa	möjliga	sätt	så	att	vi	ska	
kunna utveckla oss.

Under	2018	har	vi	börjat	använda	samma	programvara	för	
kvalitetssystem	och	händelserapportering	i	alla	delar	av	
koncernen.	Hero	ska	använda	detta	i	alla	sina	verksamheter	
i	alla	länder	och	samma	gäller	Aberia.	Inom	Norlandia	
ska	de	polska	verksamheterna	under	2018		införa	samma	
kvalitetssystem.

Mål och måluppfyllelse
Affärsområdena	i	NHC	Group	hade	under	2017	olika	mål.	I	
årsplanen	för	2018	har	målen	harmoniserats	till	övergripande	
mål	för	hela	NHC-koncernen.

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt

Care 729 894 1058 921 946 916 743 770 966 1098 1189 924 11 154

Preschool 418 359 445 190 569 340 120 391 371 435 409 257 4 304

Hero 71 70 182 127 192 159 102 146 206 175 171 140 1 741

Aberia 14 19 22 7 14 11 9 17 7 20 24 20 184

Sammanlagt antal händelser som registrerats i NHC 2017
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Medarbetarnöjdhet
De	tre	företagen	har	genomfört	olika	typer	av	mätningar	och	
kan	därför	inte	jämföras	rakt	av.	I	undersökningarna	har	olika	
skalor	och	frågor	använts.	

Det	är	värt	att	uppmärksamma	att	Hero	under	hela	2017	
genomgick	stora	omställningar	och	personalnedskärningar.	Det	
har	fortsatt	även	under	den	första	delen	av	2018.

Miljömål
Norlandia	har	i	flera	år	arbetat	med	att	bli	bättre	på	miljö.	De	
senaste	åren	har	fokus	legat	på	bättre	källsortering	och	särskilt	
på	minskad	strömförbrukning.	

Alla	Norlandias	verksamheter	sorterar	i	minst	fem	olika	kärl	
oavsett	om	dessa	hämtas	av	kommunen.	På	ställen	där	inte	
detta	sker	har	vi	privata	avtal	eller	utnyttjar	andra	kommunala	
möjligheter	för	avfallssortering.

Norlandia	har	de	sista	två	åren	haft	som	mål	att	minska	
strömförbrukningen	med	5	%.	Det	har	funnits	några	utmaningar	
särskilt	i	Sverige	att	få	fram	uppgifter	eftersom	vi	inte	själva	har	
några	hyresavtal	eller	äger	byggnader.	Det	har	medfört	att	alla	
verksamheter	inte	har	haft	möjlighet	att	få	fram	resultat.	
Koncernen	har	minskat	sin	strömförbrukning	med	totalt	3	%.	
Men	det	finns	många	enskilda	verksamheter	med	bra	resultat.	
Vi	ser	också	att	verksamheterna	i	sina	årliga	planer	fokuserar	
mer	på	miljöåtgärder.

För	2018	har	Norlandia	satt	fokus	på	mat	och	matsvinn.	Våra	
kök och verksamheter producerar och serverar mycket mat. Vi 
ser	att	matsvinnet	är	stort	och	vi	vill	reducera	det.

Vi	genomförde	stickprover	på	alla	våra	verksamheter	under	
hösten 2017 och våren 2018. Våra verksamheter arbetar 
nu	systematiskt	med	åtgärder	för	att	minska	matsvinnet.	
Det	handlar	om	avtal	med	leverantörer	som	levererar	och	
portionerar	mat.	Vi	vill	öka	kunskapen	hos	våra	anställda	och	
kunder	att	ta	så	mycket	mat	som	de	klarar	av	att	äta	och	kanske	
sedan	ta	mer	mat,	istället	för	att	slänga.	

Vi	ser	exempelvis	att	matsvinnet	hos	våra	Care-enheter	ligger	
runt	100	kg	varje	vecka	medan	en	förskola	ligger	på	20	-30	kg	
per	vecka.	Därför	ser	vi	en	stor	förbättringspotential	under	
2018.	Vi	ska	under	2018	minska	matsvinnet	med	minst	10	%.	

Översikt av resultat

Kundnöjdhet

Koncern Resultat Kommentar

Resultatet	baserar	sig	på	
undersökningar	i	de	olika	länderna	
och	verksamhetsområdena.	Resultat-
et	visar	ett	snitt	från	undersökningar	
och antalet respondenter.

Resultatet	baserar	sig	på	en	egen	
undersökning	i	Aberia	Ung.

Undersökningen	har	genomförts	
bland	Hero	Tolks	kunder.

Norlandia	 86	%

Aberia	 81	%

Hero	 78	%

Närvaro

Koncern Resultat Kommentar

Resultatet avser hela koncernen och 
är	något	bättre	än	2016.

Hela koncernens resultat.

Hela koncernens resultat.

Norlandia	 92,3	%

Aberia	 91	%

Hero	 90	%

Medarbetarnöjdhet

Koncern Resultat Kommentar

Resultatet	understiger	målet	och	
baseras	på	undersökningar	som	
genomförts	av	”Great	Place	to	Work”	
hösten 2017 och avser verksamheten 
i	Norge,	Sverige,	Finland	och	
Nederländerna.

Resultatet	baserar	sig	på	en	egen	
undersökning	i	Aberia	(vintern	2017).

Resultatet	baserar	sig	på	en	egen	
undersökning	i	2017.

Norlandia	 75,6	%

Aberia	 81	%

Hero	 81	%
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Hur påverkar och utvecklar NHC samhället i stort? Vi samlade 
NHC Groups ledning i Sverige för att ta del av deras syn 
på socialt ansvarstagande, miljöarbete samt framtidens 
välfärdstjänster. 

Vilket samhällsuppdrag anser ni att NHC har?
Johannes	–	NHC	har	ett	viktigt	samhällsuppdrag	till	många	av	
samhällets	medborgare	eftersom	vi	erbjuder	en	bred	portfölj	av	
välfärdstjänster	till	både	barn,	vuxna	och	äldre.	För	Norlandia	
Förskolor	som	jag	operativ	ansvarar	för,	är	vårt	viktigaste	
uppdrag	att	utveckla	våra	barn	till	självsäkra	medborgare	som	i	
framtiden	ska	skapa	det	framtida	Sverige.	

Kerstin	–	Jag	menar	att	vårt	samhällsuppdrag	ytterst	handlar	
om	att	vara	innovativ,	göra	skillnad	och	därmed	skapa	en	så	bra	

vardag	som	möjligt	för	våra	kunder.	I	mitt	perspektiv	handlar	
det	om	en	förbättrad	äldreomsorg	med	målsättningen	att	skapa	
trygghet	och	gemenskap	för	samhällets	äldre.		

Ranya	–	För	oss	på	Hero	handlar	det	om	att	hjälpa	
nyanlända	på	alla	tänkbara	sätt,	guida	till	SFI-utbildningar,	
arbetsmarknadsinsatser samt bostad etc.  

Vad gör NHC unikt? 
Johannes	–	Utan	tvekan	skulle	jag	säga	vår	starka	värdegrund.	
Oavsett	om	jag	sitter	i	möte	med	vår	koncernchef	eller	träffar	
våra	pedagoger	löper	vår	värdegrund	som	en	ryggrad	i	hela	
organisationen.	

Kerstin	–	NHC	sticker	ut	genom	sin	ägarstruktur.	Det	är	oerhört	
fördelaktigt	med	riktiga	personer	bakom	rodret	och	inte	ett	
fjärran	riskkapitalbolag.	Jag	skulle	även	vilja	lyfta	fram	bröderna	
Adolfsens	driv,	energi	och	ambitionsnivå	som	resulterat	i	vår	
breda	portfölj	av	välfärdstjänster.	Det	är	få	företag,	om	något,	
som	idag	erbjuder	tjänster	till	både	barn,	vuxna	och	äldre.		

Ranya	–	Att	vi	är	experter	inom	våra	branscher	och	kan	
erbjuda	tjänster	från	ax	till	limpa.	På	Hero	erbjuder	vi	boende,	
tolkförmedling	och	kompetens	för	bästa	möjliga	integration	i	

Att	bidra	till	samhällsutvecklingen

Kerstin	Stålskog	och	Ranya	Said

Intervju med NHC Groups ledning i Sverige.

Johannes Stiigh  Sverigechef Norlandia Förskolor
Kerstin Stålskog  VD Norlandia Sverige
Ranya Said  VD Hero Kompetens
Jesper Svedberg VD Aberia Sverige 
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Ranya	Said	och	Johannes	Stiigh

samhället	för	Sveriges	nyanlända.
  
Jesper	–	Jag	menar	att	vi	har	en	mycket	god	kunskap	om	de	
områden	vi	verkar	inom,	både	i	formell	kunskap	samt	praktiska	
erfarenhet.	

Hur hanterar ni balansen mellan bolagets roll som leverantör 
av kvalitativa välfärdstjänster och de lönsamhetsmål som alla 
bolag har för att växa och utvecklas?

Jesper	-	Privata	aktörer	måste	kunna	gå	med	vinst	för	att	kunna	
göra	långsiktiga	åtaganden.	Vi	är	i	en	bransch	med	växlande	
beläggning	och	man	har	bättre	och	sämre	år.	Offentliga	
verksamheter	inom	samma	bransch	har	samma	läge,	de	
går	med	vinst	vissa	år.	Sedan	är	det	rimligt	att	det	är	särskilt	
ansvarsfullt	att	bedriva	verksamhet	som	är	skattefinansierat	i	
grunden	och	man	får	då	förvänta	sig	att	det	finns	ett	intresse	i	
att	se	vad	pengarna	går	till	från	allmänheten.	Nyckeln	tror	jag	är	
att	var	långsiktig	och	inte	kortsiktig.	

Ranya	–	För	att	kunna	erbjuda	högkvalitativa	tjänster	samtidigt	
som	vi	vill	hjälpa	flera	personer	måste	vi	som	företag	överleva	
ekonomiskt.	Vi	arbetar	varje	dag	för	att	dessa	två	målområden	
uppfylls.		

Kerstin	–	Inom	äldreomsorgen	har	marginalerna	krympt	
avsevärt	de	senaste	åren.	Jag	är	inne	på	Ranyas	linje,	som	
företag	måste	vi	ha	en	ekonomisk	grundstabilitet	för	att	
genomföra	samt	utveckla	våra	tjänster.	Och	jag	blir	beklämd	
av	hela	vinstdebatten	samt	den	föreställning	att	vi	tjänar	
jättemycket	pengar,	för	så	är	det	inte.	

Johannes	–	Inom	Norlandia	Förskolor	upplever	jag	att	vi	har	
låga	vinstkrav.	Samtidigt	vill	jag	framhålla	att	en	betydande	del	
av	vår	vinst	investerar	vi	i	utveckling	av	våra	tjänster	för	att	hela	
tiden	vara	i	framkant.	Exempelvis	lanserar	vi	under	2018	vårt	
måltidskoncept	Mat	med	Smak	på	majoriteten	av	våra	förskolor	

vilket	innebär	att	förskolorna	får	en	tydligare	matprofil.				

Hur viktigt är det att vara socialt ansvarstagande i era 
branscher? 

Ranya	–	Det	är	jätteviktigt!	På	Hero	har	vi	avsatt	en	pott	pengar	
som	ska	användas	till	projekt	som	utvecklar	samhället	i	stort.	
Exempelvis	att	initiera	ett	arbete	med	Sveriges	kommuner	
för	att	gemensamt	utveckla	och	utforma	bättre	framtida	
upphandlingar.	

Jesper	–	Det	är	viktigt,	och	jag	menar	att	vi	har	ett	starkt	fokus	
på	socialt	ansvarstagande	i	de	branscher	NHC	verkar	inom.	
Genom	våra	tjänster	utvecklar	vi	samtidigt	samhället	i	stort.	

Johannes	–	Vi	försöker	i	högsta	möjliga	mån	koppla	vårt	
CSR-arbete	till	vårt	pedagogiska	arbete	på	våra	förskolor.	På	
Norlandia	Förskolor	Eds	strax	utanför	Stockholm	gjorde	barnen	
och	pedagogerna	goodie	bags	med	förnödenheter	som	de	
delade	ut	till	de	hemlösa	i	närområdet.	Det	måste	vara	konkret	
och	det	är	viktigt	att	få	till	en	kultur	på	våra	verksamheter	som	
uppmuntrar	socialt	ansvarstagande.		

Ni driver alla verksamheter där ni har stort ansvar för tillvaron 
hos unga eller utsatta människor – barn, funktionshindrade, 
nyanlända och äldre. Reflekterar ni över ert ansvar och den 
möjlighet ni har att förändra andra människors liv? 

Ranya	–	Absolut!	Det	är	ett	jätteviktigt	ansvar	som	jag	verkligen	
brinner	för.	Och	för	att	förändra	andra	människors	liv	måste	vi	
från	grunden	förstå	deras	vardag	och	utmaningar	i	livet.	På	Hero	
måste	alla	nyanställda	arbeta	sina	tre	första	månader	operativt	
för	att	träffa	våra	kunder	och	därmed	förstå	vår	verksamhet	från	
grunden.	Det	handlar	om	att	kavla	upp	ärmarna	och	ge	sig	ut	i	
verkligheten.	
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Johannes	–	Naturligtvis	är	det	av	största	vikt	att	på	djupet	
förstå	våra	olika	verksamhetsområden	för	att	ha	ett	så	bra	
beslutsunderlag	som	möjligt	i	olika	frågor.	Sedan	jag	tillträdde	
min	tjänst	som	Sverigechef	hösten	2017	har	jag	besökt	ett	
40-tal	av	våra	förskolor	och	träffat	barn,	vårdnadshavare	och	
medarbetare.	Erfarenheterna	från	de	mötena	är	guld	värd	i	vårt	
arbete	med	att	utveckla	framtidens	förskoletjänster.	

Kerstin	–	Liksom	Hero	ska	alla	i	Norlandia	Care:s	ledningsgrupp	
arbeta	ett	par	dagar	på	ett	av	våra	äldreboenden.	Vi	har	tagit	
detta	beslut	för	att	vi	ska	få	en	djupare	förståelse	för	vård-	och	
omsorgsyrket	samt	hur	vi	framöver	ska	utveckla	våra	tjänster	
för	att	stärka	kvaliteten	samt	arbetsmiljön	för	våra	duktiga	
medarbetare. 

Det är val i Sverige till hösten, vilka frågor tycker ni är 
viktigast i samhället just nu och som borde vara fokus för våra 
makthavare framöver?

Ranya	–	Ur	mitt	perspektiv	är	integrationsutmaningen	den	
viktigaste	frågan.	Det	krävs	insatser	från	alla	håll	och	kanter	och	
politikerna	bör	skapa	förutsättningar	så	att	vi	tillsammans	kan	
göra	det	enklare	för	de	nyanlända	att	komma	in	i	det	svenska	
samhället.	En	ökad	flexibilitet	tror	jag	är	A	och	O.	Man	kanske	
som	nyanländ	inte	måste	klara	A	för	att	komma	vidare	till	B,	
utan	alla	har	sin	väg	till	att	komma	in	i	det	svenska	samhället.		

Johannes	–	Jag	är	inne	på	samma	linje	som	Ranya,	
integrationsfrågan	är	den	frågan	som	makthavarna	bör	ha	
högst	upp	på	agendan.	Och	här	menar	jag	att	politikerna	
måste	utforma	tydligare	guidelines	för	Sveriges	kommuner	och	
nationella	kvalitetskrav	som	efterföljs	av	alla.				

Kerstin	–	Jag	vill	se	tydliga	visioner	och	målsättningar	med	hur	vår	
framtida	äldreomsorg	ska	utformas.	Jag	vill	se	en	långsiktig	plan	
för	att	vi	alla	gemenskap	ska	kunna	erbjuda	samhällets	äldre	en	
mer	kvalitativ	äldrevård	byggd	på	trygghet	och	gemenskap.			

Avslutningsvis, hur arbetar NHC miljömedvetet? Hur drar era 
verksamheter sitt strå till stacken?

Kerstin	–	Övergripande	vill	jag	lyfta	fram	NHC:s	ISO-certifiering	
inom	miljö	som	vi	erhöll	2016.	Genom	certifieringen	har	vi	
årliga	miljömål	som	hela	organisationen	arbetar	mot	inom	
källsortering,	energi	samt	minimering	av	matsvinn	för	att	
nämna	några	exempel.	Och	varje	gång	jag	besöker	våra	
verksamheter	imponeras	jag	av	medarbetarnas	miljöfokus,	vi	
lever som vi lär helt enkelt. 

Ranya	–	Miljömålen	är	viktiga	och	jag	menar	att	vi	som	koncern	
är	en	god	förebild	inom	miljöområdet.	Jag	upplever	att	vi	värnar	
om	miljön	i	alla	led	tack	vare	att	vi	kontinuerligt	satsar	på	
vidareutbildningar	till	vår	personal.			

Johannes	–	När	vi	bygger	nya	förskolor	utformar	vi	
miljömedvetna	lokaler,	köper	miljövänlig	el	samt	utbildar	både	
pedagoger	och	barn	i	miljötänk.	Vi	köper	också	i	största	möjliga	
mån	närproducerad	mat	och	arbetar	aktivt	med	matsvinn.	Det	
är	mycket	att	tänka	på,	men	alla	insatser	är	mödan	värd.	Vi	har	
ju	bara	en	planet,	och	den	ska	vi	vara	rädda	om.	

Jesper	Svedberg
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Generationskoncept	–	skapar	möten	mellan	generationer
Norlandia	satsar	stort	på	sitt	generationskoncept	i	Sverige.	Man	
kombinerar	förskola	och	äldreboende	i	gemensamma	fastigheter	
och	lokaler.	Detta	bidrar	till	och	skapar	ett	värdefullt	utbyte	mellan	
generationerna	–	en	levande	miljö	där	man	möts	och	lär	av	
varandra.

Interaktionen	mellan	barn	och	äldre	skapar	trygghet	i	åldrandet	
och	ökad	förståelse	gentemot	varandra.	Man	får	ta	del	av	
varandras	vardag	under	exempelvis	gemensamma	aktiviteter	och	
måltider.	Möten	som	ger	energi	och	livslust	i	vardagen.		
Norlandia	bygger	och	planerar	flertalet	verksamheter	med	
generationskoncept	runtom	i	Sverige,	där	fastigheten	i	Knivsta	blir	
det	första	att	öppna	sina	dörrar	för	barn	och	äldre	under	våren	
2020.	Nästa	projekt	byggs	i	Norrtälje	och	väntas	invigas	under	år	
2021.

Norlandia	verkar	för	ett	gott	liv	–	varje	dag,	där	
generationskonceptet	gynnar	några	av	samhällets	viktigaste	
grupper;	våra	barn	och	äldre.	

NORLANDIA
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Partnerskap	med	Impande	för	att	bygga	förskolor	i	Sydafrika
Norlandia	ingick	i	mars	2018	ett	partnerskapsavtal	med	organisationen	
Impande	med	syfte	att	bidra	till	byggandet	av	förskolor	i	KwaZulu	Natal	
i	Sydafrika.

Samarbetet	med	Impande	kan	omfatta	både	överföring	av	kompetens	
och	resurser	till	barn	från	fattiga	förhållanden	i	KwaZulu	Natal.	Många	av	
Norlandias	anställda	är	engagerade	i	arbetet	med	Impande	och	de	vill	
bidra	med	överföring	av	pedagogiska	insikter	från	våra	förskolor.

Impande	arbetar	i	Ugu-distriktet	i	KwaZulu	Natal-provinsen	i	Sydafrika.	
I	distriktet	finns	720	000	invånare	varav	hälften	är	under	20	år.	
Norlandias	medel	ska	användas	till	byggande	av	förskolor	i	detta	distrikt.

Impande	har	en	imponerande	bakgrund	av	att	kunna	få	mycket	
gjort	med	lite	pengar.	Impande	arbetar	med	att	stimulera	uppväxten	
och	utvecklingen	hos	barn	och	ungdomar	från	fattiga	förhållanden	i	
Sydafrika	så	att	de	får	bättre	uppväxtvillkor.	Den	bärande	beståndsdelen	
i	deras	arbete	är	frivilligarbete	och	organisationen	stödjer	lokalt	
förankrade	gräsrotsprojekt.	Hittills	har	det	slutförts	46	projekt	i	
Sydafrika.	Impande	har	byggt	15	förskolor,	renoverat	och	rustat	upp	
10	stycken,	byggt	två	flerfunktionella	utvecklingscenter	samt	byggt	ett	
drop-in-center	för	skolbarn.	Tio	skolor	har	renoverats	eller	byggts	till.	
Lokala	och	offentliga	leverantörer	har	säkerställts	inför	byggprojektet.
 

Årets	etikdag		-	#MeToo
Vi	levererar	tjänster	på	ett	område	där	man	ofta	får	göra	etiska	
värderingar.	Det	ställer	extra	krav	på	oss.	Den	enskilda	personens	
värdighet	är	fundamentalt	i	allt	som	vi	företar	oss.	Förmågan	
att	fatta	beslut	bygger	på	en	solid	etisk	grund	som	utvecklats	
genom	träning	och	vår	önskan	är	att	skapa	forum	där	spännande	
dilemman	utforskas	i	ett	tryggt	sammanhang.

Därför	genomför	vi	årligen	en	etikdag.	#MeToo	var	ett	naturligt	
tema	som	diskuterades	på	många	av	våra	verksamheter	på	årets	
etikdag.
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Minskad	användning	av	läkemedel
På	norska	äldreboenden	använder	den	genomsnittliga	äldre	mellan	
9-10	läkemedel.	På	Oppsalhjemmet	har	de	lyckats	minska	denna	siffra	
till	4,2	läkemedel	per	boende.	Äldreboendet	arbetar	systematiskt	
med	att	erbjuda	de	boende	individualiserad	vård.	Många	boende	
får	vid	ankomsten	till	Oppsalhjemmet	en	plan	för	nedtrappning	av	
medicinering	som	sedan	revideras	på	nytt	varje	halvår.	

Fredagen	den	18	augusti	2017	besökte	NRK	Radio	Oppsalhjemmet	
och	gjorde	ett	reportage	om	läkemedelsanvändningen.	Äldreboendets	
läkare	Stephan	Ore	och	fysioterapeuten	Catarina	Amundsen	berättade	
för	NRK	på	vilket	sätt	de	olika	aktiviteterna	på	äldreboendet	har	
påverkat	de	som	bor	där.	”Min	medicin	består	av	fysisk	aktivitet	och	
musik!”	säger	en	boende.	

De	anhöriga	rapporterar	om	ökad	livsglädje	när	de	boende	aktiveras	på	
Oppsalhjemmet.

NRK	rapporterade	om	på	vilket	sätt	högt	läkemedelsintag,	särskilt	
ångestdämpande,	lugnande	och	sömnläkemedel	på	äldreboenden	kan	
minskas.

Den	20	februari	2018	hade	Aftenposten	en	artikel	på	förstasidan	om	
läkemedelsanvändningen	inom	äldrevården	och	det	arbetet	som	
Oppsalhjemmet	utförde	på	detta	fält.

Rädda träden
År	2017	började	Norlandia	Kinderopvang	arbeta	med	digitala	
avtal	i	Nederländerna.	Syftet	med	konceptet	var	att	spara	papper,	
vilket	ligger	i	linje	med	företagets	miljöambitioner.

Under	2017	upprättades	729	nya	avtal.	360	av	dessa	har	
skickats	ut	i	pappersformat,	369	har	skickats	digitalt.	Ett	avtal	
består	av	6	stycken	A4-ark.	Om	vi	hade	skickat	ut	samtliga	avtal	
i	pappersformat	hade	det	uppgått	till	4	374	pappersark.	Med	
tanke	på	att	369	avtal	skickades	ut	digitalt	innebär	detta	att	2	214	
ark	inte	skrevs	ut.	Det	är	en	skillnad	på	2	160	ark.	Med	andra	ord	
har	vi	alltså	sparat	in	49	%	i	pappersförbrukning.
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Det	krävs	1	träd	för	att	producera	15	paket	
med 500 pappersark. Vi har sparat in 
4	paket	–	det	är	mer	än	¼	av	1	träd!

Under	2018	kommer	samtliga	avtal	att	
skickas	ut	digitalt.

NORLANDIA	CARE

NORLANDIA	FÖRSKOLOR
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Norlandia Förskolor utvecklar nya och driver 
existerande	förskolor.	Vi	arbetar	systematiskt	
och	målinriktat	för	att	barnen	i	våra	förskolor	ska	
bli	mer	nyfikna,	mer	utforskande	och	mer	kreativa.	
Nya	upptäckter	–	varje	dag!
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Från	människohandel	till	erfarenhetskonsulent
Under	sin	ungdom	bodde	Angelica	Kjos	på	16	olika	institutioner	
och	hem.	Numera	är	hon	anställd	på	Aberia	ung	som	den	första	
erfarenhetskonsulenten	för	barn-	och	ungdomsvården.

Angelica	Kjos	var	11	år	gammal	när	hon	blev	omhändertagen	
av	socialtjänsten.	Det	var	tidig	morgon	och	hon	hade	ännu	inte	
klätt	på	sig	när	polisen	stormade	in	i	den	lägenhet	de	bodde	i	och	
ropade	–Ni	ska	ut!	Var	är	han,	var	är	han?	Ni	ska	ut!".

–Allt	gick	så	fort,	de	tog	min	styvfar	och	mamma	blev	inlagd.	
Jag	togs	tillsammans	med	familjemedlemmar	till	barn-	och	
ungdomsvården.	Jag	var	livrädd.	Vi	hade	sedan	barnsben	
blivit	matade	med	att	anställda	inom	polisen	och	barn-	och	
ungdomsvården	var	farliga	soldater.	Jag	tänkte	att	vi	måste	rymma	
för	annars	blir	vi	dödade.

Angelica	höll	ett	föredrag	sitt	liv	för	Aberia	ungs	anställda	på	
Aberias	julfest	2016.	Hon	berättade	om	inbördeskriget	i	Irak,	hur	
hon	som	fyraåring	genom	familjeåterförening	kom	till	en	styvfar	
och	farbror	i	Norge	som	utsatte	henne	för	sexuella	övergrepp.	
Från	nio	års	ålder	drogades	och	såldes	hon	till	andra	män.	Hon	
återberättade	livet	från	16	olika	barn-	och	ungdomsinstitutioner,	
där	hon	lyfte	det	som	är	avgörande	för	barnen	inom	en	fungerande	
ungdomsvård.	Hos	Thomas	Eklund,	norgechef	för	Aberias	
barn-	och	ungdomsinstitutioner,	väcktes	då	en	intressant	tanke.	
Kort	efter	jufesten	anställdes	nämligen	Angelica	som	den	första	
erfarenhetskonsulten	i	Norge	inom	barn-	och	ungdomsvården.	

Vad gör en erfarenhetskonsulent?
Angelica	besöker	Aberias	boenden	och	förstärker	ungdomarnas	
röster.	Hon	föreslår	förbättringar,	hon	pratar	med	enskilda	ungdomar	
och	ser	till	att	ledarna	och	de	anställda	aldrig	får	vila	om	dagarna.	
Angelica	frågar	ungdomarna	om	de	känner	sig	trygga,	om	det	
finns	bra	vuxna	som	det	är	lätt	att	prata	med	och	hon	hjälper	
socialterapeuter	att	reflektera	kring	sin	egen	praxis.

Angelica	har	skapat	egna	enkäter	åt	ungdomarna	på	de	olika	
institutionerna.	Frågorna	är	enkla,	tydliga,	varma	och	kommer	nära	
inpå.	”Känner	du	dig	trygg?”,	”Litar	du	på	minst	en	vuxen?".

Angelica	har	valts	in	i	Aberia	Ungs	styrelse,	är	rådgivare	till	
barnombudet	och	har	en	egen	spalt	i	Aberias	nyhetsbrev.	Hon	
deltar	under	möten	med	ansvarsgruppen	som	stöd	och	som	en	
röst	för	ungdomarna.	Hon	är	även	initiativtagaren	bakom	ett	
musikterapisamarbete	mellan	norges	Musikkhogskole	och	Aberia	
ung,	för	de	ungdomar	som	önskar	den	terapiformen.		

Under	2018	fokuserar	Angelica	på	barn	som	blivit	utsatta	för	
människohandel.	Det	är	en	stor	grupp	sårbara	barn	och	unga	med	
ett	stort	mörkertal	som	har	en	alldeles	för	svag	röst	i	det	offentliga	
rummet.

Under	hösten	2017	fick	Angelica	chansen	att	intervjua	Inga	Marte	
Thorkildsen	från	Norges	äldre-,	hälso-,	och	socialnämnd.	Intervjun	
trycktes	i	Aberias	nyhetsbrev	och	Angelica	utnyttjade	naturligtvis	
tillfället	för	en	selfie.	
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Vi är en stolt sponsor av Norlandia Sentrumsløpet for 
barn.	Det	är	ett	årligt	arrangemang	som	genomförs	i	Oslos	
centrum.	Tillsammans	med	BUL-idrottslaget	organiserar	vi	
en	massa	aktiviteter	och	skoj	med	fokus	på	bra	hälsa	och	
träningsglädje.	

Det	överensstämmer	med	förskolornas	målsättning	
att	göra	fysisk	aktivitet	och	rörelse	till	en	naturlig	del	
av	vardagen	vilket	kombineras	med	glädjen	över	att	få	
uppleva	saker	tillsammans	med	andra.	Nytt	för	i	år	var	ett	
uppträdande på tekniska museets kunskapscenter som 
hade	utvecklat	en	plan	för	att	alla	ska	kunna	lära	sig	om	
vetenskap	på	sin	egen	kunskapsnivå.	

Norlandias centrumslopp 
för	barn

NORLANDIA	FÖRSKOLOR
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Lär	känna	genom	”Hälsa	på”
Är	du	nyfiken?	Hero	har	i	över	ett	år	arbetat	med	ett	
dokumentärprojekt	med	namnet	”Hälsa	på”	som	består	av	en	
lång	rad	historier	på	film,	foton	och	i	text.	Med	”Hälsa	på”	vill	vi	
skapa	förståelse	för	de	asylsökandes	vardag	och	utmaningar.	Vi	är	
kanske	mer	lika	varandra	än	vad	vi	tror?

Det	är	en	massa	människor	som	är	anställda	hos	oss.	Alla	de	har	
sin	historia	att	berätta.	Vi	vill	öppna	dörren	för	dem.	Vi	vill	ta	med	
er	till	asylmottagningen	och	skapa	en	bekantskap	till	människor.

Det	sker	små	och	stora	saker	i	möten	mellan	människor.	Där	delas	
historier,	både	tunga	och	fina	berättelser.	För	några	handlar	det	
om	återförening	med	familjen	som	splittrats	under	flykten.	Andra	
kanske	bearbetar	en	sorg	eller	står	inför	det	svåra	beslutet	att	
åka	tillbaka	till	ett	konfliktområde.	Både	de	boendes	och	våra	
anställdas	vardag	präglas	och	formas	av	dessa	möten.	De	gör	
intryck.

Vi	tror	att	du	blir	överraskad	av	historierna.	Du	kommer	att	få	
känna	glädje,	humor,	värme	och	hopp.	Du	kommer	också	att	
få	känna	sorg,	fruktan	och	förtvivlan.	Mitt	i	denna	vardag	som	
präglas	av	väntan	och	osäkerhet	finns	det	en	massa	människor	
som	försöker	göra	sitt	bästa.	Vi	är	stolta	över	våra	anställda	och	
de	boende	som	på	hilspå.no	delar	med	sig	för	att	du	ska	lära	
känna	dem.	Vi	har	tur	som	får	arbeta	med	så	många	intressanta	
och	fina	människor	som	generöst	bjuder	på	sig	själva.

Vi	är	ödmjuka	inför	mötet	med	de	enskilda	personerna	som	
kommer	till	oss.	De	kan	inte	språket,	de	känner	inte	oss	och	de	
har	ofta	fler	frågor	än	svar.	I	vardagen	fokuserar	man	på	att	lära	
sig	att	hantera	rädslor	och	händelser	för	att	känna	sig	trygg.	Vår	
dröm	är	att	möjliggöra	skapandet	av	en	ny	framtid.	I	den	nya	
framtiden	är	förståelsen	för	olikheter	större	och	fruktan	mindre.	

Det	startar	med	att	dörren	öppnas	till	www.hilspå.no!	

Hanybal (11)

– Jag kan prata bättre norska än min pappa. Fast... min 
pappa är egentligen min morbror. Min riktiga pappa blev 
påkörd av en lastbil i Afghanistan.

– När pappa dog blev mamma ledsen och arg. Då kom min 
morbror och hämtade mig. Vi lämnade allt och åkte ända 
hit till Norge.

Läs	Hanybals	hela	berättelse	på	www.hilspå.no

Lamar (4)

Lamar	är	en	virvelvind.	Hon	gör	en	liten	
påse	av	magpartiet	på	den	röda	toppen,	
samlar	äpplen	däri	och	jonglerar	med	
resten.	Pappa	Mohammed	Al-Abdallah	
applåderar.

– Lamar är vacker nu, men hon är som 
vackrast när hon är tillsammans med sin 
mamma. 
– Varje natt vaknar Lamar och frågar efter 
henne. Hon vill vara hos sin mamma! 
– Vad svarar jag då?

Läs	hela	historien	om	Lamar	på	
www.hilspå.no

HERO
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Norlandia	skapar	arbetstillfällen	i	Norrbotten
Den	1	november	2019	öppnar	Norlandia	nytt	äldreboende	i	Boden.	
Uppdragsgivaren	är	Bodens	kommun,	och	partners	i	projektet	är	Peab	
och	Hemsö.	Med	sina	126	boendeplatser,	generösa	gemensamma	
utrymmen	samt	vidsträckta	utomhusmiljö	–	blir	äldreboendet	ett	av	
Norrbottens	största.

Boendet	kommer	att	skapa	många	nya	arbetstillfällen	till	hela	
region	Norrbotten.	Några	av	de	tjänster	som	ska	tillsättas	är	bland	
annat	undersköterskor,	sjuksköterskor	och	paramedicinare.	Hela	
personalgruppen	kommer	att	omfatta	runt	150	medarbetare.	Med	
en	förstklassig	arbetsmiljö	och	den	senaste	välfärdstekniken	vill	man	
främja	och	utforma	en	framtida	vård	och	omsorg	samt	attrahera	nya	
målgrupper	såsom	kommunens	yngre	befolkning.	

Ett	samarbete	är	inlett	med	Arbetsförmedlingen	och	de	lokala	vård-	och	
omsorgsutbildningarna	för	att	informera	om	projektet.	Utöver	de	lokala	
samarbetena	marknadsförs	projektet	även	mot	arbetssökande	och	
studenter	i	Luleå.	Luleå	är	en	framstående	universitetsstad	inom	hälso-	
och	sjukvård,	och	med	goda	relationer	utanför	kommungränserna	
hoppas	man	öka	tillströmningen	av	Luleåbor	till	Boden.	Det	kan	i	sin	tur	
ge	upphov	till	nya	arbetstillfällen	inom	andra	sektorer.		

Om Bodens kommun

Bodens	kommun	ligger	i	Norrbottens	län.	
Med sina 28 000 invånare är Boden den 
tredje	största	kommunen	i	Norrbotten.	
Närmsta	största	stad	är	Luleå.

Aberias	app
För	att	kunna	vara	tillgängliga	för	våra	användare,	föräldrar,	det	
offentliga	och	våra	anställda	har	vi	utvecklat	två	appar.	En	är	för	
vårt	arbete	bland	barn	och	unga	och	den	andra	för	omsorg	och	
avlastning.

Våra	appar	underlättar	för	våra	användare,	föräldrar	och	det	
offentliga	att	få	information	om	oss,	var	vi	är,	vad	vi	kan	erbjuda	
samt	hitta	rätt	kontaktperson	för	vidare	uppföljning.	I	apparna	
kan	man	ladda	ner	informationsbroschyrer	som	kan	tas	med	till	
olika	instanser.	För	att	användarna	ska	lättare	få	uppgifter	om	
sina	rättigheter	har	vi	också	samlat	de	mest	centrala	nycklarna,	
vägledningar	och	lagar	inom	ett	område.	Vi	upplever	att	vi	når	
användarna	på	deras	arena	och	ger	dem	en	möjlighet	att	lättare	
manövrera	i	den	annars	komplicerade	terrängen.	

NORLANDIA	CARE

ABERIA
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App	som	skapar	trygghet
En	central	del	av	dagens	välfärdsteknik	är	appar	som	möjliggör	
att	arbeta	närmare	kunden	samt	effektivisera	vård-	och	
omsorgsarbetet	på	verksamheten.	En	smartphone	och	själva	
appen	är	allt	som	behövs	för	ett	mer	mobilt	arbetssätt.	De	äldre	
upplever	en	ökad	trygghet	och	personalen	får	en	bättre	översikt	
över	de	dagliga	insatserna.

Under	det	gångna	året	har	en	pilot	genomförts	av	
e-läkemedelssignering	på	ett	urval	av	Norlandias	äldreboenden.	
Rent	praktiskt	innebär	det	att	information	i	vårt	journalsystem	
om	respektive	boendes	läkemedel	samt	när	på	dygnet	det	ska	
ges	överförs	automatiskt	genom	en	app	till	omsorgspersonalens	
mobiler.	När	läkemedel	givits	signerar	omsorgspersonalen	
direkt	i	appen	som	därefter	kontrolleras	av	verksamhetens	
hälso-	och	sjukvårdspersonal.	Genom	en	alarmfunktion	får	
omsorgspersonalen	direkt	kännedom	om	ett	läkemedel	glömts	
bort	eller	delats	ut	för	sent.

Fördelarna	är	många.	Kunden	upplever	en	ökad	trygghet	
eftersom	läkemedel	alltid	delas	ut	enligt	överenskommen	tid.	
Omsorgspersonalen	kan	dokumentera	på	plats	hos	den	boende	
vilket	ökar	samverkan	med	vårdtagaren.	”Rätt	läkemedel	på	rätt	
tid”	följs	effektivt	och	överskådligt	upp	av	hela	personalgruppen	
i	journalsystemet	som	därmed	kan	förfina	arbetet	ytterligare.	En	
viktig	förutsättning	i	vårt	kvalitetsarbete.

Om Safe Care
Företaget	Safe	Care	utvecklar	och	marknadsför	Safe-Doc,	
ett	dokumentations-	och	journalsystem	till	både	privata	
och	offentliga	verksamheter.	Genom	app-funktionalitet	kan	
information	i	verksamhetssystemet	enkelt	överföras	till	
vård-	och	omsorgspersonalens	arbetsmobiler.	

Ledande	i	mångfald
Hero	vill	vara	ledande	inom	mångfald.	Det	innebär	att	
minst	40	%	av	våra	anställda	själva	ska	ha	en	flykting-	eller	
invandrarbakgrund.	Vi	tror	nämligen	att	mångfald	är	en	styrka.	
Den	etniska	bakgrunden	är	en	del	av	denna	mångfald.	Vi	tror	att	
olikhet	och	mångfald	hjälper	oss	som	företag	att	nå	våra	mål.	
Därför	rekryterar	vi	folk	med	olika	bakgrund.	

Vi	tror	och	hoppas	att	våra	kollegor	och	användare	känner	
sig	trygga	och	att	de	kan	vara	sig	själva.	Att	de	känner	
empati,	respekt	och	står	på	en	likvärd	grund	oavsett	etnisk	
bakgrund,	sexuell	läggning,	kön,	ålder,	religion	och/eller	
funktionsnedsättning.	

NORLANDIA	CARE

HERO



25CSR RAPPORT

Grön	tolk	–	miljövänliga	
tolktjänster
Hero	Tolk	vill	erbjuda	effektiva	och	miljövänliga	tolktjänster.	
Vi	har	därför	introducerat	begreppet	"grön	tolk".	En	Grön	
Tolk	är	ett	bra	namn	på	en	telefontolk,	tack	vare	den	
miljövänliga	aspekten	i	minskat	resande	då	kontakten	är	
obunden	till	en	viss	plats.	Restiden	är	ofta	lång,	och	kan	
istället	läggas	på	det	faktiska	jobbet.	Tolkar	från	hela	landet	
kan	utnyttjas,	och	priset	reduceras.

•	Grön	Tolk	förorenar	inte	miljön	–	ingen	restid	–	 
	 ingen	skada	på	miljön.
•	Grön	Tolk	medför	bättre	användning	av	tolkresurserna	–		
	 restid	blir	tolktid.
•	Grön	Tolk	medför	att	kunden	kan	få	tolkar	från	hela	landet		
	 –	fler	och	bättre	tolkar.
•	Grön	Tolk	blir	väldigt	mycket	billigare,	det	blir	helt	enkelt		
	 mer	tolk	till	en	mycket	lägre	kostnad.

Hero	Tolk	donerar	en	krona	för	varje	genomfört	grönt	
tolkuppdrag.	Under	2016-2017	har	vi	gett	Miljøagentene,	
barnens	egen	miljöorganisation	ca	185	000	kronor.	Bidraget	
används	till	Miljøagentenes	arbete	med	att	skapa	ett	
varaktigt	och	lösningsorienterat	engagemang	för	natur-	och	
miljövård	för	så	många	barn	som	möjligt	på	deras	egna	
premisser. 

Miljøagentene	är	en	organisation	för	barn.	Organisationen	
stödjer	inte	och	får	inget	stöd	av	ett	specifikt	politiskt	
parti.	De	arbetar	för	renare	miljö	och	en	tryggare	framtid.	
Organisationen	arbetar	med	att	få	barnen	att	tro	på	sig	
själva,	framtiden	och	att	det	lönar	sig	att	göra	någonting.	Det	
är	ett	arbete	som	Hero	Tolk	stöttar	och	ställer	sig	helhjärtat	
bakom.

Ringar	på	vattnet
Ringer i vannet	är	NHO:s	(Næringslivets	Hovedorganisasjon)	
rekryteringsstrategi.	Målet	är	att	få	personer	som	av	olika	
anledningar	har	hamnat	utanför	arbetslivet	in	i	arbete.	
Syftet	är	att	genom	ett	rekryteringsavtal	koppla	ihop	
rehabiliteringsföretag	med	andra	NHO-företag.

Aberia	Healthcare	har	gett	sitt	stöd	till	Ringer i vannet genom	
att	anställa	personer	till	våra	avdelningar.	På	det	sättet	kan	vi	
göra	skillnad	för	den	enskilda	och	hjälpa	till	med	ett	steg	in	i	
arbetslivet,	bli	en	del	av	ett	kollektiv	och	känna	att	man	bidrar	
med	en	viktig	samhällsuppgift.

HERO
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Positiva	matvärderingar	som	ledstjärna
Med	måltidskonceptet	Mat	med	Smak	vill	Norlandia	Förskolor	
skapa	livslånga	och	positiva	matvärderingar	hos	våra	barn.	
Patrik	Karlberg,	kost-	och	måltidschef	och	initiativtagaren	bakom	
konceptet,	menar	att	ens	relation	och	uppfattning	om	mat	skapas	
redan	under	unga	år.

Mat	med	Smak	som	koncept	har	lanserats	i	form	av	en	
handbok,	och	beskriver	hur	Norlandia	Förskolor	jobbar	med	
kost	och	måltider.	Konceptet	omfattar	gastronomiska	riktlinjer,	
näringsrekommendationer,	menyplanering,	trender,	recept	
och	inspiration.	Detta	sammantaget	skapar	ett	gemensamt	
synsätt	hos	företagets	kockar	och	kökspersonal.	Konceptets	
utbildningsprogram	Matprat	och	de	nätverksträffar	som	erbjuds,	
är	också	bidragande	faktorer	till	hur	vi	gemensamt	utvecklar	våra	
gastronomiska	arbetssätt	och	lär	av	varandra.	

Det	som	en	gång	började	i	liten	skala,	implementeras	nu	på	alla	
förskolor.	Under	2018	och	2019	ska	måltidskonceptet	finnas	på	
samtliga	förskolor.	Det	handlar	om	att	ha	ett	helhetstänk	kring	
varje	måltid.	Det	innebär	grundläggande	värderingar	om	råvaran	
och	tillagningen	baserat	på	rådande	näringsforskning,	men	även	
hur	maten	serveras,	i	vilken	miljö	den	serveras	och	med	vilka	
människor	måltiden	delas	med.	En	måltid	är	så	mycket	mer	än	det	
som	ligger	på	tallriken	och	ryms	i	glaset.	

NORLANDIA	FÖRSKOLOR
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Mat med Smak Delibutik

Våren 2018 lanserades vårt nya koncept Mat med Smak 
Delibutik. Affärsidén är att öppna delibutiker på ett urval av 
våra förskolor där vårdnadshavare kan köpa med sig en kaffe 
vid lämning och Take Away-måltider vid hämtning. Först ut 
är Norlandia Förskolor Upptäckten i Uppsala, och butiken är 
naturligtvis öppen för alla.
 
Mat med Smak Delibutik erbjuder riktigt gott kaffe, vällagade 
Take Away-måltider samt ett brett utbud av ekologiska 
varor. Atmosfären skapar en internationell Coffee Shop/Deli-
känsla genom en rustik, ombonad och tidlös inredning. En 
gastronomisk upplevelse utlovas samtidigt som vi underlättar 
våra småbarnsfamiljers vardag. 

Det	innebär	grundläggande	
värderingar	om	råvaran	och	

tillagningen	baserat	på	rådande	
näringsforskning,	men	även	hur	
maten	serveras,	i	vilken	miljö	
den serveras och med vilka 

människor	måltiden	delas	med.
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Give	a	Job
En	av	Heros	viktigaste	uppgifter	och	mål	är	att	bidra	till	bra	
integration.	Ökad	sysselsättning	bland	nyanlända	är	ett	viktigt	
bidrag	i	detta	arbete.	Därför	är	Hero	en	stolt	partner	av	”Give	a	
Job”	ända	sedan	organisationens	start	2016.	

Give	a	Job	är	en	organisation	vars	syfte	är	att	ändra	synsättet	
kring	hur	nyanlända	ska	integreras	i	samhället	och	hur	vi	kan	
främja	deras	resurser	i	arbetslivet.	Hero	vill	tillsammans	med	
Give	a	Job	skapa	jobbtillfällen	genom	lokala	företag	för	att	
möta	och	se	nyanlända	som	en	resurs	i	samhället.	Give	a	Job	
arrangerar	konferenser	runt	om	i	Norge,	där	Hero	är	med	som	en	
partner.	Ett	Give	a	Job-event	fungerar	som	en	rekryteringsträff	
där	nyanlända	personligen	får	möjlighet	att	presentera	sig	för	
och	introduceras	till	företag	runtom	i	landet.	

Målet	är	att	så	många	som	möjligt	ska	få	ett	jobb	genom	dessa	
konferenser.	Att	ha	ett	jobb	att	gå	till	ökar	självkänslan,	bidrar	
till	att	utvidga	det	lokala	nätverket	och	det	blir	lättare	att	lära	sig	
språket	och	kulturen.	Även	i	det	lokala	samhället	bygger	arbete	
broar	mellan	människor,	resulterar	i	färre	konflikter	samt	skapar	
ömsesidig	tillit	och	gemensamma	mål.

Därför	utvidgar	vi	vår	satsning	på	detta	fält	och	har	under	
2018	ingått	ett	partneravtal	om	att	stötta	”Charge”	som	är	en	
inkubator	och	ett	axeleratorprogram	för	start	up-företag	och	
entreprenörer	med	flyktingbakgrund,	första	generationens	
invandrare etc.  

HERO
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Kör	för	livet!
Ett	tydligt	samhällsansvar	och	medvetenhet	om	på	vilket	
sätt	verksamheten	påverkar	människor,	samhälle	och	miljö	
är	uppenbarligen	viktigt.	Utmaningen	avseende	företagens	
samhällsansvar	är	på	vilket	sätt	det	får	ett	innehåll	som	betyder	
någonting	för	företaget	och	dess	anställda.	På	vilket	sätt	ger	man	
ett	abstrakt	begrepp	innehåll	och	mening?

Genom	att	koppla	företagsdriften	med	ett	tillfört	värde	kommer	
man	långt	och	Aberia	Healthcare	gjorde	just	detta	då	vi	2017	
investerade i det sociala entreprenörskapet Kjør for livet (KFL).	
Detta	samarbete	är	på	flera	sätt	ett	pionjärarbete	där	en	
kommersiell	aktör	arbetar	både	operativt	och	strategiskt	med	en	
ideell	organisation	och	mäter	först	och	främst	samhällsnyttan.

Impact
Impact	är	ett	engelskt	ord	som	många	idag	använder.	En	
enkel	översättning	lyder	effekt.	För	många	som	arbetar	med	
samhällsansvar	har	det	länge	varit	ett	problem	att	synliggöra	vad	
den	goda	insatsen	betyder	för	omvärlden	men	också	för	företaget.	
Det	har	ofta	berättats	hur	stora	belopp	man	har	donerat	men	
inte	lika	ofta	vad	man	har	fått	för	pengarna.	Det	har	varit	svårt	att	
mäta	effekten.	KFL	har	sedan	2013	arbetat	med	att	mäta	detta	
tillsammans	med	kronprinsparets	fond	och	Norska	Veritas	(DNV).

Mätning av effekt
Sociala	entreprenörer	har	ansett	det	vara	nödvändigt	att	tänka	på	
att	synliggöra	effekt.	Vi	vet	att	deltagarna	i	Kör	för	livet	klarar	sig	
bättre	i	skolan	vilket	har	en	livsavgörande	betydelse.		Flera	år	med	
skolgång	ökar	chansen	att	komma	i	arbete,	jobba	längre	och	på	sikt	
lyckas	bättre	i	livet.	I	KFL	vet	vi	att	87	%	av	deltagarna	går	minst	ett	
år	längre	i	skolan	än	referensgruppen	(DNV	2017).	Detta	har	ett	
värde	och	totalt	har	det	gett	ekonomisk	samhällsnytta	på	över	450	
miljoner kronor.

Ett	partnerskap	mellan	en	kommersiell	aktör	och	en	social	
entreprenör	är	en	väldigt	bra	idé.	KFL	har	en	solid	professionell	

plattform	och	starka	rutiner	för	dokumentation	och	effektmätning	
genom	DNV.	I	KFL	blir	ungdomarna	sedda,	de	känner	att	de	
behärskar	saker	och	blir	del	av	ett	team.	Det	överensstämmer	bra	
med	Aberias	värdegrund	och	gjorde	det	enkelt	att	enas	om	en	
gemensam	framtidsplattform	för	samarbetet.

Potential 
Kör	för	livet	har	sedan	2011	haft	bra	stöttepelare	så	som	FERD	
och	kronprinsparets	fond	men	samarbetet	med	Aberia	Healthcare	
öppnar	ett	nytt	kapitel	för	organisationen.	Tillsammans	vill	Aberia	
och	KFL	se	till	att	flera	ungdomar	får	ett	anpassat	erbjudande	som	
har	en	dokumenterad	livsavgörande	betydelse.

Tillsammans	vill	vi	vidareutveckla	de	verktyg	som	KFL	har	med	sig	
in	i	Aberia	Healthcare	–	och	verkligen	se	vad	samarbetet	betyder	
för	samhället	och	icke	minst	för	de	barn	och	unga	som	har	arbetat	
hårt	men	fått	sitt	liv	förändrat	genom	olika	åtgärder.

Då	är	samhällsansvaret	inte	längre	särskilt	abstrakt	utan	
kärnverksamhet.  

ABERIA
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Utbildning,	multiprofessionella	team	och	en	tydlig	målsättning,	
det	är	framgångsfaktorerna	bakom	Norlandia	Sollidens	lyckade	
implementation	av	Nollvision	–	för	en	demensvård	utan	tvång	
och	begränsningar.	Solliden	som	ligger	naturskönt	beläget	
på	den	skånska	slätten	erbjuder	idag	97	boendeplatser	till	
personer	med	demenssjukdom.	Att	arbeta	personcentrerat	
har	alltid	varit	en	självklarhet	hos	personalen	för	att	utforma	
de	boendes	liv	enligt	deras	behov	och	önskemål.	Ett	arbetssätt	
som	under	det	senaste	året	utvecklats	betydligt	i	och	med	
Nollvisionens råd och riktlinjer.

För	att	leva	upp	till	Nollvisionens	målsättning	om	ett	stärkt	
personcentrerat	arbetssätt	har	en	rad	konkreta	åtgärder	
genomförts.	Dels	handlar	det	om	ingrepp	i	själva	fastigheten	
som	borttagandet	av	dörrkoder,	men	också	förändrade	
arbetssätt	som	att	exempelvis	en	personal	alltid	på	avstånd	
följer	med	de	boende	när	man	uppmärksammar	att	de	är	på	
väg	ut	till	Sollidens	rogivande	utemiljö.

För	att	lyckas	med	Nollvisionen	menar	Sollidens	
verksamhetschef	Suzane	Erlandsson	att	man	måste	vara	envis,	
ha	en	tydlig	målsättning	samt	allokera	tid	och	resurser	till	
utbildning	och	handledning.	–	I	vårt	interna	utbildningsprogram	
NorlandiaSkolan har vi det senaste året utbildat all personal 
i	Nollvisionens	råd	och	riktlinjer.	Kurserna	har	efterföljts	av	
handledning	och	arbetet	har	gett	fantastiska	resultat,	säger	
Suzane	Erlandsson.

Utöver	utbildning	och	handledning	är	verksamhetens	
multiprofessionella	team	en	starkt	bidragande	orsak	till	
att	man	lyckats	stärka	det	personcentrerade	arbetssättet.	
Varje	avdelning	har	sitt	team	som	omfattar	medarbetare	
från	samtliga	yrkesprofessioner.	Teamen	träffas	varje	vecka,	
går	igenom	varje	boendes	journal	och	hälsotillstånd.	Varje	

enskild	medarbetare	ger	sedan	sin	rekommendation	utifrån	
sitt	perspektiv	på	hur	vård-	och	omsorgsarbetet	bör	utvecklas	
för	att	skapa	högsta	möjliga	livskvalitet.	Genom	att	man	
dessutom	reviderar	och	uppdaterar	genomförandeplanerna	var	
tredje	månad	vilket	är	oftare	än	rikssnittet	förfinas	vård-	och	
omsorgsarbetet	ytterligare.

Suzane	Erlandsson	berättar	att	resan	med	Nollvisionen	har	
varit	fantastiskt	roligt	och	utvecklande.	På	frågan	om	nästa	
steg	i	utvecklingsarbetet	svarar	hon,	”Jag	är	en	stark	anhängare	
av	dagens	välfärdsteknik	som	ger	oss	oanade	möjligheter	att	
ytterligare	stärka	insatsernas	kvalitet.	Svenskt	Demenscentrum	
har	tagit	fram	en	app	där	de	samlat	alla	råd	och	riktlinjer.	Tänk	
att	som	medarbetare	ha	allt	detta	i	fickan	under	det	dagliga	
arbetet."	

Fakta om Nollvisionen

Nollvision	–	från	ord	till	handling

Nollvision – för en demensvård utan tvång och 
begränsningar, är en gemensam strategi med 
målsättningen att förstärka det personcentrerade 
arbetssättet och minska användningen av tvingande och 
begränsande åtgärder inom vård och omsorg av personer 
med demenssjukdom. Svenskt Demenscentrum har tagit 
fram Nollvisionen på uppdrag av Sveriges regering.

Multiprofessionellt team på Norlandia Solliden.

NORLANDIA	CARE
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H E A LT HC A R E

Aberia	Healthcare	driver	HVB-hem	och	LSS-
boenden.	Vi	arbetar	utifrån	ett	omfattande	
individuellt	tillvägagångssätt,	baserat	på	individens	
egenvärde,	rätten	till	en	värdig	behandling	
och	den	egna	integriteten.
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Heros	konferens	
”Från	flykt	till	arbete”
Torsdagen	den	14	september	2017	var	det	30	år	sedan	som	
Hero	startade	sin	första	asylmottagning.	I	samband	med	
det	anordnade	Hero	i	Stavanger	konferensen	Från	flykt	till	
arbete.

Konferensen	blev	en	stor	framgång	-	250	deltagare	
inspirerades	av	engagerade,	ledande	personer	inom	
integrationsfrågor.	

Målet	med	konferensen	var	att	lyfta	vikten	av	integration	i	
arbetslivet	-	att	som	nyanländ	bli	en	bestående	del	av	det	
norska samhället.  

Under	konferensen	presenterades	en	undersökning	som	
gjorts	av	Hero	och	NHO	om	företags	inställning	till	att	
integrera	nyanlända	i	det	norska	arbetslivet.	

Undersökningen	visade	att	många	företag	ställer	sig	mycket	
positivt	till	att	vara	med	och	bidra	till	integreration,	till	att	
hjälpa nyanlända in i arbetslivet.

Skräddarsydda bostäder
Aberia	vet	att	utformningen	av	bostaden	är	avgörande	för	
trivsel,	trygghet	och	behandling.	Med	rätt	utformning	kan	
bostaden	användas	i	olika	faser	av	behandling/vistelse	och	
arrangeras	efter	varje	enskild	användare.	Det	kan	också	göra	
vardagen	tryggare	och	mer	översiktlig	för	vårdpersonalen.	

Vi	har	utvecklat	en	prototyp	på	ett	behandlings-	och	
omsorgsboende	i	samarbete	med	Benjamin	Haffner	
Arkitekter.	Där	har	vi	tagit	hänsyn	till	rummens	placering,	
gemensamma	lokaler,	köket	och	vardagsrummet	samt	
formgett	moduler	som	kan	ge	oss	flexibilitet	och	utnyttjas	
exempelvis	som	träningslokal.
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UDI-direktören Frode Forfang var bland de som höll 
föredrag på Hero-konferensen.

HERO
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Den	årliga	stora	händelsen	Norlandia	Quest	är	ett	direkt	
resultat	av	arbetet	med	Kunskap	&	Innovation.	Norlandia	Quest	
genomfördes	på	alla	Norlandias	förskolor	i	Norge,	Sverige,	
Finland	och	Nederländerna	i	övergången	från	januari	till	
februari.	Temat	under	2018	var	”SCIENCE”.

Det	genomfördes	stora	och	små	arrangemang.	230	barn	från	
Romerike	besökte	Oslos	tekniska	museum	och	fick	uppleva	
deras	nya	satsning.	På	dagens	program	fanns	bland	annat	
kodning	och	matematik.

Norlandia	Quest	har	skapat	stor	entusiasm	hos	barn,	anställda	
och	föräldrar.	Med	Science	som	tema	fick	barnens	naturliga	
nyfikenhet	bestämma	förskolans	aktiviteter.

Norlandia	Quest	ska	vara	ett	arrangemang	som	skapar	
engagemang,	entusiasm	och	glädje.	En	grupp	anställda	väljer	
ett	gemensamt	tema	för	alla	förskolor,	ett	nytt	tema	varje	år.	
Varje	förskola	ska	också	göra	en	plan	för	hur	de	vill	fördjupa	
sig	i	temat.	Norlandia	Quest	är	en	central	del	av	Kunskap	&	
Innovation	som	bildar	en	grund	för	skapande,	utforskande	och	
lärande. 
 

Norlandia	Quest	2018:	Science!

Vetenskapsprogrammet Newtons tidigare programledare, 
Stian Sandø,  lärde barnen att programmera robotbin. Här 
intervjuas Stian och barnen av NRK Østlandssendingen.

NORLANDIA	FÖRSKOLOR
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Tillsammans	för	trygghet
Hero	Kompetens	har	fått	mycket	uppmärksamhet	i	utländsk	
och	norsk	media	såsom	BBC,	New	York	Times,	NRK	och	VG	för	
kursen	”Tillsammans	för	trygghet”	med	målet	att	förebygga	
sexuellt våld och våldtäkter.

Konceptet	”Tillsammans	för	trygghet”	växte	fram	bland	
engagerade	anställda	på	Heros	mottagningar,	men	har	därefter	
stärkts	pedagogiskt	och	professionellt	genom	Hero	Kompetens	
pedagoger.	Hero	Kompetens	har	under	2018	vidareutvecklat	
kursen	ytterligare	och	tagit	konceptet	till	Tyskland.	Under	en	
tid	med	stor	efterfrågan	på	utbildningskoncept	som	kan	bidra	
till	trygga	omgivningar,	efterfrågades	Heros	erfarenheter	på	
området.	Projektet	har	också	lett	till	inbjudningar	från	flera	
olika håll.

Kursen	ger	information	om	lagar,	kulturella	koder	och	outtalade	
regler	som	gäller	i	samvaro	mellan	människor	i	Norge	och	
Tyskland.

Särskilt	vår	metodik	för	att	engagera	deltagare	i	en	gemensam	
kraftansträngning	för	säkerhet	har	fångat	uppmärksamheten.	
Med	utgångspunkt	i	ett	vittnesperspektiv	diskuterades	olika	
fall	där	deltagarna	utmanas	att	tänka	på	en	del	av	de	gråzoner	
och	konkreta	situationer	som	kan	kategoriseras	som	övergrepp.	
På	så	sätt	minskar	vi	risken	för	att	deltagarna	ska	känna	
sig	stigmatiserade	och	inta	försvarsposition,	och	då	istället	
öppna	upp	för	diskussion	i	frågan	för	att	gemensamt	hitta	bra	
lösningar.

Metoden	bygger	på	teorier	i	interkulturell	kommunikation	där	
man	arbetar	med	att	tyda	tecken	och	situationer.	Målet	är	att	
deltagarna	ska	få	ökad	förståelse,	bredare	perspektiv,	flera	

tolkningsmöjligheter	och	därmed	flera	handlingsalternativ.	
Genom	insikter	i	människors	verklighet,	våra	tolkningar	
av	jämlikhet,	öppenhet	och	frihet	får	deltagarna	bättre	
förutsättningar	att	respektera	de	gränser	som	lagstiftningen	
sätter.

Konceptet	bygger	på	de	asylsökandes	ansvarstagande	
och	inte	misskreditering	av	dem.	Det	är	väsentligt	i	alla	
integreringsprocesser	och	det	fungerar	också	i	”Tillsammans	
för	säkerhet”.	Asylsökande	är	resursstarka	och	intresserade	av	
sitt	omdöme	och	vill	ta	vara	på	sin	närmiljö.	Hero	har	en	lång	
erfarenhet	av	att	ta	med	de	boende	med	i	processer	för	att	ta	
tillvara	på	sina	egna	intressen.	Hero	har	de	boendes	deltagande	
som	en	bärande	princip	vid	driften	av	alla	asylmottagningar.	Det	
betyder	att	vi	litar	på	att	folk	själva	vet	var	skon	klämmer	och	
kan	bidra	till	att	skapa	trygga	omgivningar.	

Läs	mer	på	www.sammenforsikkerhet.com	

HERO



35CSR RAPPORT

Häst-	och	musikterapi	som	samhällsnyttiga	verktyg
Hästterapi
Hästar	kan	vara	ett	mycket	bra	verktyg	för	att	hjälpa	människor	
som	har	erfarenhet	av	smärtsamma	relationer	och	som	
har	svårt	för	att	öppna	sig	och	lita	på	andra.	Hästar	är	stora	
djur	som	kräver	att	man	är	närvarande	i	sig	själv	och	har	
kroppskontakt	i	samvaro	med	dem.	I	hästterapin	ser	man	därför	
ofta	att	människor	lyckas	finna	en	större	ro,	balans,	närvaro	och	
kontakt med sin kropp. 

Att	klara	av	att	styra	ett	så	stort	djur	stärker	kontrollkänslan	och	
man	lär	sig	att	samarbeta	både	med	hästarna	men	även	med	
andra	människor	i	stallet.	Arbete	med	hästen	kan	därför	bidra	
till	att	stärka	självkänslan.	

I	Aberia	används	hästen	som	en	terapiform	för	barn	och	unga	
som	har	varit	med	om	vanvård,	trauman	och	övergrepp.	Det	
kan	hjälpa	dem	att	hitta	anpassningsstrategier	och	trygghet	så	
att	de	kan	leva	och	fungera	bättre	i	samhället.

Musikterapi
Musikterapi	är	en	terapiform	som	använder	musik	för	att	
bearbeta	det	allra	svåraste,	det	som	man	inte	klarar	av	eller	
orkar	sätta	ord	på.	Genom	att	göra	musik,	skapa	texter,	sjunga,	
spela,	tonsätta	egna	känslor	vågar	man	ofta	gå	in	i	smärtfyllda	

och	plågsamma	rum	i	sig	själv	vilket	man	annars	sällan	klarar	av.	
Att	berätta	för	andra	om	sina	känslor	och	upplevelser	genom	
text	och	melodi	kan	verka	förlösande	och	bidra	till	att	bearbeta	
svåra	känslor.	På	så	sätt	kan	man	uppnå	en	mycket	bra	terapi	
för	dem	som	verkar	ha	det	svårt	att	prata	om	och	bearbeta	det	
plågsamma	på	annat	sätt.	

Att	uttrycka	sig	genom	musik	bidrar	till	att	stärka	självkänslan.	I	
Aberia	erbjuder	vi	musikterapi	särskilt	för	dem	som	har	upplevt	
vanvård	eller	övergrepp	och	bär	med	sig	trauman.	Det	kan	
hjälpa	dem	till	att	lämna	gamla	mönster,	lägga	det	svåra	bakom	
sig,	få	en	starkare	kontrollkänsla	och	på	så	sätt	också	fungera	
bättre	i	samhället.
. 

Upptäcktspriset	2017
Förra	året	instiftades	ett	åtråvärt	pris	till	förskolor	som	
framgångsrikt	har	infört	arbetsmetoder	och	genomfört	projekt	
kopplat	till	Norlandia	Förskolors	identitet:	Kunskap	&	Innovation.	
Många	fina	nomineringar	inkom	i	skrift,	via	film	och	musik	och	
juryn	fick	ta	del	av	inspirerande	och	innovativa	projekt	på	våra	
förskolor.	Till	slut	föll	valet	av	vinnare	på	Kanonens	förskola	i	
Oslo	där	man	på	ett	innovativt	sätt	integrerat	mat	i	pedagogiken.	
Barnen	får	möjlighet	att	utforska	mat,	smak,	råvaror,	fisk	och	
skaldjur	och	man	har	även	utveckla	en	egen	köksträdgård.	
Förskolans	kock	deltar	aktivt	i	verksamheten	och	följer	med	på	
utflykter	där	barnen	hittar	och	utforskar	råvaror	som	man	sedan	
tillagar.	Kanonen	har	ett	tätt	samarbete	med	det	nationella	
kosthållningsprogrammet	Fiskesprell	och	man	har	vunnit	tävlingar	
i	ämnet.	Förskolans	matfokus	har	fått	stor	uppmärksamhet	
medialt,	i	politiken	och	även	internationellt.	Kanonens	arbete	är	
angeläget	då	en	sund	kosthållning	är	viktigt	för	våra	barns	hälsa.	

Utöver	Kanonen	utsågs	en	vinnare	per	region:
Norge
Region	Nord:	Hvalrossen
Region	Nordland:	Stordalen
Region	Oslo:	Kanonen
Region	Vest:	Capella
Region	Øst:	Tre	Troll

Sverige
Region	Mitt	1:	Örtagården
Region	Mitt	2:	Rönninge
Region	Nord:	Årsta
Region	Syd:	Äventyrsbåten

ABERIA
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Norlandia Care erbjuder tjänster inom 
äldreomsorg,	hemtjänst,	patienthotell	och	
vårdcentral.	Genom	ett	gott	ledarskap,	hög	
professionalitet	och	tydliga	etiska	riktlinjer	arbetar	
vi	för	ett	gott	liv	–	varje	dag.
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En	av	de	stora	utmaningarna	inom	äldreomsorgen	är	de	äldre	som	
upplever	utanförskap	och	känner	sig	isolerade.	Norsk	statistik	visar	
att	över	26	000	personer	som	är	75	år	eller	äldre	har	kontakt	med	
sin	familj	en	gång	i	månaden,	eller	mindre.	Norlandia	har	därför	
inlett	ett	samarbete	med	företaget	No	Isolation	för	att	titta	på,	och	
lösa	detta	problem.

Produkten heter KOMP och består av en skärm som monteras 
hemma	hos	användaren.	KOMP	är	tillverkad	för	att	göra	det	enklare	
att	inkludera	de	äldre	i	den	dagliga	kontakten.	Med	KOMP	kan	
familjen	och	vänner	skicka	bilder,	meddelanden	och	genomföra	
videosamtal	med	användaren.	Enheten	är	skapad	efter	enkel	
teknologi	för	att	kräva	så	lite	som	möjligt	av	användaren.	Det	finns	
bara	en	knapp	med	vilken	apparaten	sätts	på,	stängs	av	och	som	
justerar	volymen.	Ljudet	är	klart	och	tydligt	och	när	man	ser	ansiktet	
på	personen	som	man	pratar	med	är	det	lättare	att	höra	och	förstå	
vad	de	säger.	

Norlandia	testar	just	nu	KOMP	både	inom	äldreomsorgen	och	
hemtjänsten	i	Norge	och	Sverige.	Resultaten	är	hittills	mycket	
positiva.	Många	användare	får	flera	hundra	meddelanden	
och	samtal	varje	månad.	Det	höjer	de	äldres	livskvalitet	och	
representerar en teknik som vi vill vara med och utveckla i 
framtiden.

Vardefjellet	–	digitala	
verktyg	en	del	av	vardagen
Norlandia	Vardefjellets	förskola	har	som	en	av	de	första	
förskolorna	i	Norge	investerat	i	en	3D-skrivare.	Där	är	digitala	
verktyg	en	naturlig	del	av	vardagen	så	som	annars	i	dagens	
samhälle.	Målet	är	att	göra	barnen	till	producenter	i	stället	för	
konsumenter.	I	början	använde	de	skrivaren	bara	till	att	skriva	
ut	enkla	modeller	men	så	småningom	har	de	större	barnen	
skrivit	ut	delar	som	kan	sättas	ihop.

Digitala	verktyg	har	varit	ett	område	som	Norlandia	i	flera	år	
har	satsat	på	och	som	ger	en	helt	ny	dimension	till	saker	som	
barnen	redan	gör	på	förskolan.	De	använder	till	exempel	en	
surfplatta	tillsammans	med	projektor	till	att	skapa	”nya	rum”	
på	förskolan.	Dessutom	har	både	de	större	och	småbarnen	
gjort	en	animerad	film	genom	att	använda	surfplattan	som	
kamera.	Oavsett	vilka	digitala	verktyg	som	används	är	de	
anställda	intresserade	av	att	vara	bra	förebilder	och	visa	barnen	
att	dessa	verktyg	är	en	resurs	när	de	används	på	rätt	sätt.		

En	”robot”	mot	ensamhet

Aase Rugstad Berg bor på Ullernhjemmet och var i början
lite skeptisk till KOMP-skärmen. Numera njuter hon av bilder
som vänner och familjen skickar till henne.

NORLANDIA	FÖRSKOLOR

NORLANDIA	CARE



NHC GROUP38

Den	norska	utbildningsstyrelsen	genomförde	under	hösten	
2017	för	andra	gången	en	undersökning	bland	föräldrar	till	
förskolebarn.	

106	000	föräldrar	svarade,	2	661	förskolor	från	280	kommuner	
deltog.	Föräldrarna	är	generellt	nöjda	med	förskolorna:	94	%	är	
antingen	mycket	nöjda	eller	ganska	nöjda.	På	skalan	mellan	1-5	
ger	föräldrarna	kommunala	förskolan	i	snitt	4,4	poäng	medan	
de	privata	får	4,6	poäng.

Fem	av	Norlandias	förskolor	är	med	på	listan	över	skolor	med	
toppbetyg,	och	var	det	företag	som	fick	flest	förskolor	med	
högst	poäng	i	Norge.	De	fem	förskolorna	som	hamnade	i	topp	
är	Onkel	Toms	stuga,	Skistua,	Tre	Troll,	Paradiset	och	Stordalen.	

Mycket	nöjda	föräldrar

Värm	den	som	oroar	sig	för	julen

Våra	förskolor	i	Finland	har	arrangerat	cafékvällar	för	föräldrarna	
till	våra	förskolebarn.	Intäkterna	på	nära	900	euro	från	dessa	
cafékvällar	har	gått	till	bröstcancerforskning.		

Samla	in	pengar	för	
behandling	av	bröstcancer

De	anställda	och	boende	på	Orkerød	sjukhem	har	engagerat	sig	
i	Stadsmissionens	projekt	”Värm	den	som	oroar	sig	för	julen”.	

Både	de	boende	och	anställda	stickade	orangea	halsdukar	som	
levererades	till	Stadsmissionens	kontor	i	Moss.	Dessutom	hölls	
en	julmarknad	där	intäkterna	överlämnades	till	Stadsmissionen	
för	deras	arrangemang	på	julafton.

NORLANDIA	FÖRSKOLOR
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Norlandias	äldreboende	Kungsgården	i	Enköping	har	utvecklat	
ett	aktivt	samarbete	med	OMNIA	daglig	verksamhet.	
OMNIA	habiliterar,	förebygger	passivitet	och	isolering	samt	
ökar	självständigheten	för	människor	i	arbetsför	ålder	
med	intellektuell	funktionsnedsättning.	OMNIA	erbjuder	
sina	deltagare	meningsfulla	arbetsuppgifter	på	företag,	i	
organisationer	och	andra	verksamheter.	Kungsgården	har	
exempelvis	välkomnat	Natalie	som	hjälper	till	att	sätta	
guldkant	på	de	boendes	tillvaro.	Tillsammans	med	Norlandias	
aktivitetsledare	arbetar	Natalie	med	att	genomföra	aktiviteter	
med	de	boende.	Hon	läser	för,	spelar	bingo,	bowlar,	
promenerar,	dansar	eller	bara	sitter	och	pratar	med	de	
boende.	Vårt	samarbete	med	OMNIA	är	mycket	uppskattat	och	
förhoppningen	är	att	samarbetet	ska	utökas	under	året.	

Förebygger	passivitet

På Norlandia Förskolor Eds i storstockholmsområdet kände 
barnen	att	man	ville	hjälpa	hemlösa.	Barnens	frågor	och	
funderingar	fångades	upp	av	pedagogerna	och	snart	startade	
tanken	på	att	samla	in	och	tillverka	julklappar	till	de	hemlösa.	
Gensvaret	var	fantastiskt,	företag	sponsrade	med	gåvor	och	
föräldrar	skänkte	kläder	och	hygienartiklar.	

Under	en	pysselkväll	nära	jul,	samlades	barn,	föräldrar	och	
pedagoger	för	att	packa	var	sin	julklapp	som	innehöll	teckningar	
från	barnen	och	en	personlig	julhälsning.	Ett	barn	satt	länge	
och	kämpade	och	skrev	till	slut	”från	en	människa	till	en	annan	
människa”	på	sin	julklapp.	Med	hjälp	av	en	ideell	organisation	
delades	julklapparna	ut	och	det	blev	många	lyckliga	ögonblick	
som	pedagogerna	sen	kunde	berätta	och	visa	för	barnen.		

En	givmild	jul	på	Eds	förskola

Utbildningsstipendium
Hero	Tolk	vill	vara	någonting	annat	än	en	traditionell	
tolkförmedling.	Vi	fokuserar	på	att	vägleda	och	utveckla	tolkar.	
Vi	vill	att	så	många	tolkar	som	möjligt	utbildar	sig	och	registreras	
i	det	nationella	tolkregistret.	För	att	motivera	tolkar	att	utbilda	
sig	delar	vi	årligen	ut	ett	utbildningsstipendium	som	ska	täcka	
terminsavgift,	kurslitteratur	och	annat	för	4-5	tolkar	som	har	
genomgått	kursen	”Tolkning	inom	offentlig	sektor”	vid	Oslo	
MET.	

NORLANDIA	FÖRSKOLOR
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Ræling-killernas	
studentfirande

Boendesamverkan	på	asylmottagning
Ett	mycket	viktigt	koncept	som	Hero	under	många	år	
har	utvecklat	genom	det	norska	asylinstitutet	omfattar	
boendesamverkan	och	ett	aktivt	boenderåd.	Vår	vision	var	
att	ge	de	boende	på	asylmottagningen	mer	ansvar	och	större	
möjligheter.	Boendesamverkan	och	ett	boenderåd	har	senare	
tagits	upp	som	statliga	krav	för	driften	av	norska	asylmottagningar.	
Vid	etablering	utanför	Norge,	senast	i	Tyskland,	tar	vi	detta	
koncept	med	oss	och	presenterar	det	för	våra	uppdragsgivare.	De	
tyska	asylmottagningarna	arbetar	nu	med	att	implementera	en	
aktiv	boendesamverkan.

2017	besökte	det	nationella	boenderådet	som	består	
av	representanter	för	olika	lokala	boenderåd	Stortingets	
kommunalkommitté.	

Vår	förhoppning	är	att	vi	genom	detta	nationella	råd	får	höra	
vilka	perspektiv	de	boende	på	våra	asylmottagningar	har.	Det	
är	viktigt	att	lyfta	fram	de	asylsökandes	egna	röster	även	till	
samhällets	beslutsfattare.	

När	Kathleen	Pettersons	son	skulle	ta	studenten	bestämde	
hon	sig	för	att	han	skulle	få	ett	lika	bra	firande	som	alla	
andra	ungdomar.	Sonen	Oscar	Pettersson	(21)	har	en		
funktionsnedsättning	och	har	gått	på	ett	individuellt	program	på	
Rælingens	gymnasium	i	Akershus.

För	att	få	till	detta	kom	Kathleen	Petterson	till	Aberia	Healthcare	
och	frågade	efter	stöd.	På	så	sätt	blev	projektet	Rødruss	2017	
snabbt	en	realitet.	Aberia	Healthcare	är	stolt	över	att	kunna	
hjälpa	barn	och	unga	som	av	olika	orsaker	inte	kan	delta	på	
samma	sätt	som	alla	andra.	Killarna	fick	en	upplevelse	för	livet	
och Oscar med sina klasskamrater har dokumenterats i det nya 
TV	2-programmet	”Samma	tid	nästa	år”.	

HERO

ABERIA
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Att	möjliggöra	en	ny	framtid
Heros	vision	är	att	möjliggöra	en	ny	framtid.	Ambitionen	är	att	bli	
en	internationell	leverantör	av	ett	nytänkande	arbete	för	integration	
i	Europa.	Hero	erbjuder	expertis	i	arbetet	med	några	av	de	mest	
känsliga	och	engagerande	frågor	som	moderna	västliga	demokratier	
står	inför:	migration,	integration	och	inkludering	av	nyanlända	på	
arbetsmarknaden.

Vår	verksamhet	bygger	på	30-årig	erfarenhet	i	Norge,	nya	
insikter	och	bästa	praktiker	från	flera	andra	länder.	Idag	har	
vi	verksamhet	i	Norge,	Sverige,	Finland	och	Tyskland.	För	
att	bekämpa	utanförskap	och	lyckas	med	integreringen	i	
lokalsamhället	och	arbetslivet	måste	man	alltid	jobba	både	med	
den	som	står	utanför	och	den	mottagande	miljön.	Bra	integrering	
förutsätter	inkludering.

Framgångsrik	integrering	har	en	stor	samhällsekonomisk	
betydelse	och	är	avgörande	för	livskvalitet	och	bekämpning	av	
barnfattigdom.	Vi	i	Hero	tror	dessutom	att	företag	och	nationer	
som	lyckas	bäst	i	framtiden	kommer	att	vara	duktiga	på	att	
hantera	mångfald	och	utnyttja	de	perspektiv	och	resurser	som	
just	olikhet	för	med	sig.

De	anställda	hos	Hero	är	engagerade	i	denna	fråga	både	
som	yrkesmänniskor	och	privatpersoner.	Många	av	oss	är	en	
del	av	den	frivilliga	sektorn	och	bidrar	utanför	arbetstiden	
med	engagemang	och	insatser	i	sitt	närområde	och	i	ideella	
organisationer.		

HERO
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Publikmöte på barns villkor
Aberia	Ung	arrangerade	i	augusti	2017	ett	publikmöte	på	
Moss	Kino.	Mötestemat	var	”På	barns	villkor”.

Konferensen	var	gratis	och	öppen	för	allmänheten,	våra	
ungdomar	på	våra	verksamheter,	anställda,	politiker	och	våra	
samarbetspartner	i	Østfold.

Vi	bjöd	också	in	till	politisk	debatt	för	att	belysa	ämnen	som	
ofta	dök	upp	i	den	norska	valkampanjen,	privata	aktörer,	
möjligheter	och	myter.

Över	100	personer	kom	till	Moss	Kino.	Erfarenhetskonsulent	
Angelica	Kjos,	socialterapeuterna	Freddy	Bolle	och	Marius	
Karlstrøm	berättade	sina	starka	historier	från	verklighetens	
barnomsorg	utifrån	ett	brukar-	och	medarbetarperspektiv.	
Det	blev	en	magisk	kväll	med	starka	historier	och	hög	
temperatur	under	den	politiska	debatten	som	leddes	av	
Baard	Fiksdal	från	NHO.

Vi	planerar	ett	nytt	möte	under	2018.	Det	finns	mycket	
kompetens	i	vår	organisation	som	vi	gärna	delar	med	unga	
och	invånare,	skolor	och	andra	som	är	intresserade	av	barn	
och	unga,	deras	uppväxtvillkor	och	folkhälsa.		

Norlandia Familjetjänster
För	att	underlätta	vardagspusslet	för	småbarnsfamiljer,	erbjuder	
Norlandia	en	rad	olika	familjetjänster	till	våra	föräldrar.	Tanken	är	att	
våra	förskolor	inte	bara	ska	tillhandahålla	pedagogisk	omsorg	med	hög	
kvalitet	utan	också	annan	service	som	våra	föräldrar	efterfrågar.	Ett	
axplock	av	de	Familjetjänster	vi	erbjuder	är:

Mat Med Smak
Föräldrar	kan	köpa	mig	sig	en	frukostpåse,	lunch-	eller	middagslåda	
som	tillagats	av	förskolans	Mat	Med	Smak-kock.

Barnpassning
Barnvaktsjänst	av	personal	från	förskolan	erbjuds	utanför	ordinarie	
verksamhetstid.

FlexibelOmsorg och HelgÖppet
Barnomsorg	som	bedrivs	utanför	den	ordinarie	
förskolans	ramtider,	dvs	kvällar,	nätter,	tidiga	mornar	och	
helger.	Flexförskola	(’Nattis’)	är	avhängigt	avtal	med	kommunen.	Inför	
högtider,	exempelvis	jul,	har	förskolan	extra	öppet	ett	par	timmar	
under	helgen	för	att	föräldrar	ska	kunna	få	extra	tid	att	planera	och	
förbereda	inför	kommande	helg.

FamiljePepp 
Vi	bjuder	in	till	inspirerande	föreläsningar	inom	aktuella	ämnen	
samtidigt	som	föräldrar	äter	middag,	umgås	och	nätverkar.	

ABERIA

NORLANDIA	FÖRSKOLOR
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Rosa	kompetens	är	en	utvecklingsmodell	som	FRI	–	Föreningen	för	
köns-	och	sexualmångfald	(tidigare	LLH)	i	Norge	har	utvecklat.	Den	
finansieras	av	folkhälso-,	polis-,	utbildnings-	samt	barn-,	ungdoms-	
och	familjestyrelserna.	

Rosa	kompetens	utbildar	vårdpersonal,	anställda	inom	barn-	och	
ungdomsvården,	skolan,	polisen	och	åklagarmyndigheten	i	hur	
man	ska	prata	om	kön	och	sexualitet.	Målet	är	att	bidra	till	ökad	
kunskap	om	homo-,	bi-	och	transsexualitet	och/eller	queer	i	
dagens	Norge.

Aberia	har	många	olika	brukare	som	representerar	olika	
målgrupper.	För	att	vi	som	jobbar	med	människor	ska	kunna	möta	
alla	på	ett	hjälpande	och	inkluderande	sätt	har	Aberia	genom	
utbildning	i	Rosa	Kompetens	under	2018	höjt	medvetenheten	om	
kön	och	sexualitet.	Genom	vår	kunskap	om	normer,	kön,	identitet	
och	sexualitet	kan	vi	vara	ett	ytterligare	bra	stöd	i	ungdomens	
vardag.

Prisad	för	excellent	arbete
Uppsala	kommun	delar	varje	år	ut	pedagogiska	priser	
till	lärare	i	kommunens	förskolor,	grundskolor	och	
gymnasieskolor.	Från	och	med	2016	delar	kommunen	även	
ut	ett	ledarskapspris	som	tilldelas	en	förskolechef	eller	rektor.	
Genom	de	årliga	priserna	är	kommunens	förhoppning	att	
uppmuntra	Uppsalas	skolor	till	att	systematiskt	arbeta	för	
ökad	pedagogisk	kvalitet.

Norlandia	Förskolors	Malin	Wikström	tilldelades	2017	års	
Skolledarpris	för	hennes	förtjänstfulla	arbete	med	att	lyfta	
en	högkvalitativ	verksamhet	till	en	excellent.	Hennes	arbete	
har	omfattat	att	säkerställa	en	giftfri	förskola,	ett	medvetet	
genusarbete	samt	implementera	ett	kvalitetssäkringsarbete	
där	medarbetarna	aktivt	är	delaktiga	i	att	utveckla	
verksamheten.

Tillit	till	medarbetarna,	ge	de	utrymme	att	utvecklas	samt	
en	dörr	som	alltid	står	öppen	är	några	av	faktorerna	som	
Malin	tror	har	bidragit	till	att	hon	lyckats	få	med	sig	hela	
personalgruppen	att	arbeta	mot	samma	mål.	”Det	här	är	
ingen	enmansshow.	Vi	arbetar	varje	dag	tillsammans	med	
att	utforma	och	utveckla	vår	verksamhet	för	att	både	barn	
och	pedagoger	ska	kunna	nå	sin	fulla	potential”,	säger	Malin	
Wikström.	

Rosa kompetens

Norlandia Förskolor driver sex förskolor i Uppsala. 
Malin Wikström är förskolechef på Lindbacken.

ABERIA
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Kungligt	besök	på	Onkel	Toms	stuga
Norlandias	förskola	Onkel	Toms	Stuga	vid	Tryvann	i	Oslo	fick	
fredagen	den	2	februari	2018	ett	fint	besök.	William	och	Kate,	
hertig	och	hertiginna	av	Cambridge	tillsammans	med	kronprins	
Hakon	och	kronprinsessa	Mette-Marit	fick	en	inblick	i	hur	barnen	
har	det	på	en	frilufts-	och	idrottsförskola	mitt	i	vintern.

Nordmarka	visade	sig	från	sin	absolut	bästa	sida	med	gnistrande	
vinterväder i strålande sol. Och idyllen blev inte mindre av alla 
glada	barn	på	skidor	till	gästernas	stora	glädje!	De	var	tydligt	
imponerade	över	barnens	skidkunskaper.	Skidföreningen	hade	
ordnat	ett	fantastiskt	skidlandskap	och	Norlandia	var	tacksam	för	
att	få	vara	med	om	ett	så	fint	upplägg.

De	kungliga	gästerna	visade	ett	stort	intresse	och	tog	
sig	tid	att	prata	med	många	barn.	Därefter	fick	de	träffa	

verksamhetsledaren	Line	Hovland	Hansen	och	flera	barn	runt	
elden.	Hovland	Hansen	berättade	om	arbetet	på	förskolan,	om	
filosofin	bakom	en	förskola	utan	inhägnad	och	om	barn	som	
får	vara	nära	naturen	året	om.	De	pratade	också	om	att	ha	eld	
utomhus,	om	fina	samtal	runt	elden	och	om	matlagning	över	
öppen	eld.	Prins	William	var	fascinerad	över	att	barnen	fick	tälja	
och	använda	kniv	vid	en	så	liten	ålder	och	menade	att	det	inte	
var	vanligt	i	hemlandets	förskolor.

Unga	människors	psykiska	hälsa	är	en	av	Williams	och	Kates	
hjärtefrågor.	Under	besöket	samtalades	även	om	hur	tillgång	
till	naturen	påverkar	barnens	uppväxtvillkor	och	utveckling	i	en	
positiv	riktning.		

NORLANDIA	FÖRSKOLOR
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Hero Group erbjuder tjänster inom boende 
för	asylsökande,	kompetensutveckling	och	
tolkförmedling.	Vår	expertis	finns	inom	tjänster	som	
innehåller	några	av	de	mest	känsliga	och	engagerande	
utmaningar	västvärldens	demokratier	står	inför.
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Årets	längsta	seniormaraton!

Tillbaka	till	arbete!
Många	unga	i	Finland	har	svårigheter	att	komma	in	på	
arbetsmarknaden.	Dessutom	finns	det	många	människor	som	
har	varit	långtidssjuka	eller	hanterar	andra	utmaningar	som	har	
hållit	de	borta	från	arbetsmarknaden.	Våra	förskolor	har	arbetat	
aktivt	med	att	hjälpa	människor	från	dessa	grupper	att	komma	
tillbaka	till	arbete	genom	att	erbjuda	provanställningar.

Ett	gott	exempel	på	detta	är	en	kvinna	som	var	
långtidsarbetslös	och	som	arbetade	hos	oss	under	ett	års	tid	
som	praktikant.	Under	den	perioden	blev	hon	en	ovärderlig	
medlem	av	verksamheten	där	hon	arbetade,	hon	beskrevs	
som	"förskolans	hjärta".	I	slutet	av	hennes	praktik	fick	hon	en	
fast	anställning.	

Norlandia	anordnar	varje	år	en	aktivitetskampanj	för	alla	sina	
verksamheter	inom	den	norska	äldreomsorgen.	Med	fokus	på	
fysisk	aktivitet	och	frisk	luft	engagerar	vi	de	boende	att	delta	i	
en	fiktiv	vandring	till	ett	bestämt	mål.

I	år	gick	turen	från	Oslo	till	Kina	och	de	boende	har	under	
sommaren	omräknat	alla	aktiviteter	till	kilometer	på	resan.	
Distansen	delas	i	etapper	och	varje	delmål	på	vägen	markeras	
genom	att	de	boende	samlas	till	en	temakväll	med	frågesport	
och	en	liten	smakbit	av	vad	stoppet	har	att	bjuda	i	form	av	
traditioner	och	mat.

Glada	och	spänstiga	boende	deltog	på	en	gemensam	slutspurt	
på	resan	och	mottog	ett	diplom	när	de	korsat	mållinjen	i	
Frognerparken.	Tack	för	att	ni	deltog!

NORLANDIA	FÖRSKOLOR
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Aktivitetsdag	med	
OS-häcklöpare
Norlandia	vill	att	både	barn	och	vuxna	ska	vara	fysiskt	aktiva.	
En	av	våra	åtgärder	är	att	stödja	genomförandet	av	Norlandia	
Sentrumsløpet	för	barn.

Själva	loppet	arrangeras	av	idrottsklubben	BUL.	Norges	för	
närvarande	främsta	häcklöpare	Isabelle	Pedersen	springer	för	
BUL.

En	snöig	dag	i	januari	2018	hade	Nilsemarka	förskola	i	Asker	en	
aktivitetsdag	som	besöktes	av	Isabelle	Pedersen.	På	förskolan	
hade	man	arrangerat	en	hinderbana	där	barnen	fick	testa	att	
hoppa	häck.	Nummerskyltar,	norska	flaggor	och	fina	medaljer	
skapade	stor	entusiasm	för	barnen.	Aktivitetsdagen	var	en	del	i	
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Häcklöparen Isabelle Pedersen var med och arrangerade 
aktivitetsdagen för barnen i Nilsemarka förskola.

NORLANDIA	FÖRSKOLOR
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Hybridbilar	till	
hemtjänsten
Som	en	miljöåtgärd	i	Norlandias	hemtjänst	har	vi	bytt	äldre	
bilar mot nya hybridbilar.  

Vi	koordinerar	dessutom	våra	körlistor	så	att	två	
medarbetare	kan	använda	samma	bil	om	det	är	möjligt.	
Det	är	både	effektivt	och	bra	för	miljön,	samtidigt	som	det	
stärker	det	sociala	umgänget	på	jobbet.	

Projektstart på VID vetenskapliga högskola den 29 januari 2018. Från vänster: Monica Carmen Gåsvatn, seniorrådgivare på
Hälsoavdelningen hos Landshövdingen i Oslo och Akershus, Helge Jagmann, chef för Sjukhemsverket i Oslo, Ingunn Moser, rektor
för VID Vetenskapliga högskola, Helle Dorthea Gjetrang, chef för Diakonhemmet omsorg, Hulda Gunnlaugsdóttir, divisionschef vid
Norlandia Care och Marianne Borgen, ordförande i Oslo. (Foto: Susanne Ward Ådlandsvik)

Vidareutbildning	av	sjuksköterskor	från	länder	utanför	Europa
Många	utländska	sjuksköterskor	blir	inte	legitimerade	i	Norge	
eftersom	de	är	utbildade	utanför	EU	och	EES.	Det	är	anledningen	
till	att	många	börjar	arbeta	med	andra	uppgifter	inom	vården	
och	får	inte	samma	möjlighet	att	utnyttja	sin	kompetens	och	
erfarenhet	från	hemlandet.

Under	vintern	2018	startade	16	studerande	från	länder	utanför	EU	
och	EES	en	vidareutbildning	på	VID	med	målet	att	bli	legitimerade	
sjuksköterskor	efter	avslutade	studier.

En	gemensam	önskan	är	att	underlätta	för	att	dessa	medarbetare	
ska	kunna	få	ett	norskt	godkännande	och	kunna	validera	sin	
kompetens	skapade	i	detta	samarbetsprojekt	som	spänner	
över	statliga,	kommunala	och	privata	aktörer.	På	Norlandias	
initiativ	har	VID	vetenskapliga	högskola,	Diakonhemmet	Omsorg,	

landshövdingen	i	Oslo	och	Akershus	samt	Sjukhemsverket	
samarbetat i projektet.

Vidareutbildningen	av	sjuksköterskor	på	deltid	på	VID	är	tills	vidare	
ett	pilotprojekt.	En	central	del	av	projektet	är	att	de	studerande	
får	lön	från	arbetsgivaren	under	studietiden.	Staten	genom	
landshövdingen	finansierar	vikariekostnaderna.

För	Norlandia	har	önskan	om	att	etablera	ett	samarbete	varit	stark.	
Vi	får	först	och	främst	en	möjlighet	att	bidra	till	att	lösa	samhällets	
utmaningar	inom	hälsa	och	omsorg.	Det	är	brist	på	sjuksköterskor	
i	Norge	och	genom	projektet	gör	vi	någonting	åt	det.	Projektet	
bidrar	också	till	integrering	genom	att	se	till	att	de	som	kommer	
till	Norge	kan	använda	sina	resurser	och	får	en	möjlighet	att	delta	i	
arbets-	och	samhällslivet.		

NORLANDIA	CARE
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Integrerade	barncentrum	i	Nederländerna
I	's-Hertogenbosch,	en	kommun	i	södra	Nederländerna	har	konceptet,	
”Childcenters	0-13”	varit	uppe	på	dagordningen	för	förskola,	
grundskola	och	lokala	myndigheter	under	flera	år.	Den	gemensamma	
ambitionen	är	att	utveckla	barns	talanger	i	enlighet	med	en	
sammanhängande	pedagogisk	och	utbildningsmässig	linje.

Förskolor,	skolstyrelser	och	lokala	myndigheter	vill	följa	
barncentrumens	utveckling	från	starten.	För	detta	ändamål	
utformades	City	Photo	i	2012.	City	Photo	är	en	undersökning	som	visar	
samarbetet	mellan	barnomsorgens	olika	delar.	En	analys	görs	av	tolv	
innehållsdomäner	där	fem	utvecklingsfaser	kan	urskiljas.	Med	detta	
verktyg	kan	man	utvärdera	i	hur	stor	utsträckning	vår	egen	policy	och	
kommunens policy överensstämmer med varandra.

Undersökningen	som	används	av	City	Photo	delar	upp	graden	av	
integration	i	fem	nivåer:

Fas 1:  Organisationer	arbetar	åtskilda	från	varandra
Fas 2:  Organisationer	samordnar	arbete	med	varandra
Fas 3:  Organisationer	har	bestämda	former	för	samråd	och	
	 	 genomför	saker	tillsammans
Fas 4:  Organisationer	har	en	gemensam	policy	och	delat	ansvar
Fas 5:  organisationer	med	gemensamt	ansvar

City	Photo	2017	visar	att	den	positiva	trenden	från	2013	och	2015	
fortsätter.	Norlandias	barncentrum	i	's-Hertogenbosch	uppnådde	
under	2017	ett	medelresultat	på	nivå	3,	vilket	innebär	att	vi	gör	saker	
tillsammans	med	grundskolan,	under	eget	ansvar.

Målet	är	att	gå	från	att	”göra	saker	tillsammans”	till	att	i	högre	grad	
”vara	gemensamt	ansvariga”.

City	Photo	visar	att	de	flesta	inom	barnomsorgen	fokuserar	på	vad	
som	är	möjligt	och	på	vad	man	kan	göra	tillsammans	för	att	främja	
barns	utveckling.	Man	väljer	praktiska,	ibland	temporära	lösningar,	och	
energin	satsas	på	vad	som	är	användbart.

De	resultat	som	barnomsorgen	är	mest	stolta	över	är	huvudsakligen	
faktiska	framgångsfaktorer	som	direkt	gynnar	barnen	eller	som	
påverkar samarbetet mellan medarbetarna.

Norlandia	Kinderopvang	bidrar	aktivt	till	den	vidare	utvecklingen	
av	integrerad	barnomsorg	i	Nederländerna.	Detta	gör	Norlandia	
Kinderopvang	till	en	förebild	för	andra	organisationer	inom	branschen.	
 

NORLANDIA	FÖRSKOLOR
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Nolltolerans	mot	mobbning	på	förskolan
I	den	nya	läroplanen	för	förskolan	som	färdigställdes	år	2017,	gavs	
det	ut	riktlinjer	för	hur	man	ska	jobba	med	frågor	kring	mobbning	
och	utanförskap.	

Norlandia	har	tagit	frågan	vidare	med	några	av	de	starkaste	
yrkeskompetenserna	på	området	i	Norge.	Vi	har	satt	som	mål	
att	alla	våra	förskolor	ska	kunna	jobba	förebyggande	och	hantera	
frågor	relaterade	till	mobbning.	På	Norlandia	är	det	nolltolerans	
mot	mobbning	-	inget	barn	ska	behöva	känna	sig	mobbad	eller	
kränkt.

Det	har	gjorts	ett	omfattande	arbete	i	dessa	frågor	tillsammans	
med	professor	Inger	Lund	från	Agders	Universitet.	Under	2017	
och	2018	utbildar	vi	våra	anställda	i	att	hantera	denna	typ	av	
frågor.		

Genom	centrala	workshops	för	utvalda	anställda	och	ett	
omfattande	uppföljningsprogram	på	förskolorna	har	de	anställda	
utvecklat	färdigheter	för	att	förebygga	och	stoppa	uteslutning	
och	mobbning.	Vi	har	blivit	än	mer	kompetenta	på	att	säkerställa	
premisserna	för	barnens	trivsel	och	utveckling.

I	detta	arbete	använder	vi	aktivt	Kunskap	&	Innovations-
organisationen.	De	utvalda	medarbetarna	som	vi	kallar	för	

ombud	eller	ambassadörer	ska	vara	pådrivande	för	förskolornas	
förebyggande	arbete	mot	mobbning.

Vi	har	i	Norlandia	Kompetens	utvecklat	en	verktygslåda	för	
trivsel	och	vänskap	samt	konceptualiserat	en	standard	för	
Norlandias	nolltolerans	mot	mobbning.	I	standarden	finns	krav	på	
personalens	kompetens	och	kartläggningsverktyg.		

NORLANDIA	FÖRSKOLOR
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Norlandia	har	flera	Etiska	Riktlinjer	som	alla	medarbetare	
förväntas	känna	till	och	som	man	läser	igenom	och	skriver	
under	när	man	påbörjar	sin	anställning.	Norlandia	har	även	
etikdagar	då	vi	reflekterar	och	diskuterar	relevanta	etiska	
problemställningar.	Våra	etiska	riktlinjer	är	grunden	för	hur	vi	
ska	agera	i	olika	arbetssituationer.	Exempel	på	etiska	riktlinjer	
är:

1) RAPPORTERING – ANMÄLAN 

Riktlinje:
Samtliga	medarbetare	ska	rapportera	händelser	och	
oegentligheter	om	det	inträffar	på	våra	verksamheter	
till	närmaste	chef,	skyddsombud,	ledningen	och/eller	
styrelseledamöter. Exempel på en händelse på verksamhetsnivå 
kan vara bristande arbetsmiljö och på central nivå ekonomisk 
brottslighet.	En	rapportering	av	en	negativ	händelse	äventyrar	
inte	medarbetarens	anställning	i	Norlandia.	

För mig betyder det:
Jag	rapporterar	till	närmaste	chef	när	jag	upplever	att	en	
negativ	händelse	och/eller	oegentlighet	har	inträffat	på	min	
arbetsplats.	Om	jag	inte	får	gehör	från	närmaste	chef	och/eller	
jag	anser	det	nödvändigt,	kan	jag	rapportera	till	Norlandias	
ledning.	Jag	kan	antingen	anmäla	muntligen	eller	via	Norlandias	
kvalitetsledningssystem.	

Jag	är	medveten	om	att	en	rapportering	inte	äventyrar	min	
anställning	i	Norlandia.	Jag	kan	vara	anonym	om	jag	anser	det	
är	nödvändigt	men	för	att	underlätta	en	eventuell	utredning	är	
det	önskvärt	att	rapporteringar	inte	sker	anonymt.

2) KORRUPTION 

Riktlinje:
Vi	arbetar	aktivt	för	att	motverka	alla	former	av	korruption.	
Våra	underleverantörer	och	samarbetspartners	ska	informeras	
om	att	Norlandia	anser	korruption	som	ett	allvarligt	hot	mot	fri	
konkurrens	och	en	rättvis	fördelning	av	samhällets	resurser.

För mig betyder det:
Jag	undviker	situationer	där	mina	handlingar	kan	påverka	ett	
beslut	där	jag	kan	få	en	oberättigad	fördel.	Tvivlar	jag	tar	jag	
alltid	upp	det	med	min	överordnade	chef.

3) GÅVOR

Riktlinje:
Gåvor	till	Norlandias	medarbetare	är	att	jämställa	med	gåvor	till	
Norlandia.

För mig betyder det: 
Jag	ska	inte	personligen	ta	emot	gåvor	från	exempelvis	kunder.	
Om	jag	bedömer	att	mitt	val	att	säga	”nej	tack”	till	att	ta	emot	
en	gåva	innebär	att	jag	hamnar	i	en	situation	som	av	motparten	
kan	uppfattas	som	ohövligt,	opassande	eller	kränkande	kan	jag	
ändå	tacka	”ja”	om	gåvan	har	ett	mindre	värde.

4) PRIVATA MEDEL

Riktlinje:
Vi	hanterar	en	individs	privata	medel	på	ett	respektfullt	sätt	och	
i	enlighet	med	den	enskildes	instruktioner.

För mig betyder det:
Privata	medel	som	jag	på	uppdrag	av	en	individ	hanterar	är	
individens	egendom.	Jag	hanterar	medlen	på	ett	respektfullt	
sätt	enligt	gällande	rutiner.	

Etiska	Riktlinjer

Följande bolag omfattas av detta dokument:

• Norlandia	Care	AB,	556576-2266,	med	dotterbolag
• Norlandia	Care	Kosmo	AB,	556456-2683,	med	dotterbolag
• Norlandia	Förskolor	AB,	556729-3765,	med	dotterbolag
• Norlandia	Services	AB,	559030-5768
• Norlandia	Fastighetsutveckling	AB,	559106-8571,	med	dotterbolag
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