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Norlandia tar sitt samhällsansvar genom att erbjuda
kvalitativa och individanpassade tjänster samt genom
att vara en ansvarsfull arbetsgivare. Vi är en pålitlig
samhällsaktör med ett genomgående miljömedvetet
arbetssätt. Denna rapport är en reflektion av det
värdefulla arbete våra anställda genomför varje dag.

Norlandias samhällsansvar
I handen håller du 2017 års utgåva av Norlandias CSR-rapport.
En rapport som belyser våra arbetsinsatser på våra förskolor,
patienthotell och äldreboenden och det värde vi varje dag
skapar till våra kunder. Med rapporten är vår förhoppning att
inspirera offentliga såväl som privata aktörer att ta del av våra
arbetssätt, samt få kunskap om hur vårt arbete är i linje med
vår vision om att förbättra dagens välfärdstjänster och bli en
referens i samhället.
Rapporten belyser även vårt kvalitetsarbete. Under de
senaste åren har vi genomfört betydande investeringar
i vårt systematiska kvalitetsarbete samt vårt digitala
kvalitets- och miljöledningssystem. Vi har även utbildat och
kompetensutvecklat Norlandias medarbetare för att säkerställa
att vi alla eftersträvar våra högt fastställda kvalitetsmål. Under
2017 blev Norlandia åter ISO-certifierad av externa revisorer,
ett kvitto på att vi gör det vi säger att vi ska göra. Dessutom
har vårt nya affärsområde Norlandia Hemtjänst certifierats
liksom vårt miljöarbete. Sammanfattningsvis är Norlandia idag
certifierad enligt ISO 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö).
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som föreslår en begränsning av vinster till privata vård- och
omsorgsaktörer. Norlandia har lämnat ett remissvar för att
lyfta fram våra tankar om utredningens innehåll och resultat.
Vår uppfattning är att de förslag som utredningen lyfter fram
är felaktiga. Vi menar att utredningen inte främjar alla de
goda initiativ som de privata vård- och omsorgsaktörerna
idag står bakom. Vår övertygelse är att fri konkurrens och
valfrihet inom välfärdssektorn främjar kvalitet, att införa
begränsningar för privata utförare skulle innebära försämrade
tjänster för medborgarna. Vi kommer fortsätta engagera oss
och delta i debatten för att verka för en positiv utveckling inom
välfärdssektorn.

Ett ytterligare centralt område i årets CSR-rapport är vårt arbete
med att minska vår miljöpåverkan. Genom vårt projekt gröna
tråden kommer vi under de kommande åren att intensifiera vårt
miljöarbete genom en rad innovativa insatser och åtgärder på
våra verksamheter.

Artiklarna i Norlandias CSR-rapport ger en god insikt i
Norlandias betydelse för välfärdssektorn samt det värde vi
varje dag skapar för våra kunder. I en marknadsekonomi med
privata företag som alternativ måste en acceptans föreligga
att företagen har som delmålsättning att uppbära vinst samt
ge utdelning till sina ägare. Utdelning av investerat kapital
är en fundamental mekanism för marknadsekonomin som
i sin tur ligger till grund för dagens välfärdssamhälle. Jag
ser positivt på en ökad samverkan mellan de privata och
offentliga aktörerna för att mobilisera alla goda krafter mot
gemensamma målsättningar. Som ett exempel har Norlandia
konsekvent investerat vinster i vår verksamhet för att stärka vår
tjänstekvalitet.

Under 2017 är det valår i Norge. Ett centralt ämne i den
politiska debatten är vinster i välfärden, en het politisk fråga
även i Sverige och som där resulterat i en välfärdsutredning

Innovation och utveckling är idag nyckelord i Norlandias
organisation. Ett arbete som understödjs av de marknader
vi verkar inom. Upphandlingar och regelbundna
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“Norlandias medarbetare är vår viktigaste resurs,
därav är denna rapport en reflektion av det värdefulla
arbete våra anställda genomför varje dag.”

Yngvar Tov Herbjørnssønn
Koncernchef

avtalsuppföljningar inom samhällsfinansierade tjänster har
som yttersta målsättning att verka för högkvalitativa och
kostnadseffektiva tjänster till samhällets medborgare. Vår
övertygelse är att fri konkurrens driver innovation, och att
innovation driver välfärdssektorn framåt. Monopol är inte ett
alternativ.      
Norlandia tar sitt samhällsansvar genom att erbjuda kvalitativa
och individanpassade tjänster samt genom att vara en
ansvarsfull arbetsgivare. Vi är en pålitlig samhällsaktör med ett
genomgående miljömedvetet arbetssätt. Ett samhällsansvar
är så pass mycket mer än de sociala projekt vi stödjer
ekonomiskt, för oss handlar det först och främst om att uppnå
vår målsättning om ett gott liv – varje dag för våra barn,
hotellgäster och äldre.
Avslutningsvis, Norlandia har fler än 5000 anställda i fyra
länder och vi fortsätter att växa. Kvaliteten i våra tjänster är
direkt avhängigt av hur Norlandias medarbetare bemöter och
interagerar med våra kunder. Norlandias medarbetare är vår
viktigaste resurs, därav är denna rapport en reflektion av det
värdefulla arbete våra anställda genomför varje dag.
Med vänliga hälsningar
Yngvar Tov Herbjørnssønn
Koncernchef
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"Vi har en uttalad vision
att vara en referens i
samhället."

ANSTÄLLDA

233

VERKSAMHETER
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Yngvar Tov Herbjørnssønn
Koncernchef
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Kristian, Roger och Kolbjørn Adolfsen

Bröderna Kristian och Roger Adolfsen:
- Det handlar om att skapa
JOURNALIST: LENE TANGEVALD-JENSEN

Kristian och Roger Adolfsen äger sedan november 2016
100% av Norlandia Care Group.

- Man underskattar de privata aktörerna om man tror att det
inte är möjligt att förena en god kvalitet med en sund och
långsiktig lönsamhet.
- Vi gillar att starta upp verksamheter, och vi är alltid exalterade
när nya möjligheter dyker upp. Anledningen till varför vi har
gått in i olika branscher är för att det har varit en naturlig
utveckling för oss. Vår hotellverksamhet var en avknoppning
från vårt affärsområde äldreomsorg vilket i sin tur ledde
oss in till bemanningsbranschen. Någonstans på vägen var
vi i behov av lokaler och fastigheter och så hamnade vi
även i fastighetsbranschen. Dessutom, att expandera i flera
olika länder har gett oss en unik mångfald vad beträffar vår
gemensamma kunskap och erfarenhet i organisationen.
Synergieffekter uppnås genom att vi samverkan och samarbetar
mellan våra affärsområden och lär oss av varandra.
Kristian Adolfsen (56) och Roger Adolfsen (53) startar upp
och skapar nya verksamheter. Entreprenörsbröderna som har
arbetar sida vid sida i över 30 år har för närvarande mer än 15
000 anställda i sex olika affärsområden; förskolor, barnomsorg,
vård- och omsorgsboende, hotell, bemanningsbranschen och
asylmottande.
"Pessimisten klagar över vinden, optimisten förväntar sig
ändrad vindriktning, realisten justerar seglen."
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- Det som karakteriserar Roger och mig är vår extrema
optimism. Jag menar att en outtröttlig optimism multiplicerar
kraft och styrka. Optimister skapar hopp och en tro på det
positiva och det omöjliga. Därför har vi kommit mycket längre
än vi trodde. Vi lärde oss tidigt att det inte finns några problem,
bara utmaningar. Allt kan härledas till vilka vi är och var vi
kommer ifrån. Vi hade den stora fördelen av 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.
- Många av våra projekt har ansetts vara omöjliga när det
kommer till att förena en god kvalitet och långsiktig lönsamhet.
För att lyckas måste vi förstå vår målgrupp och inte minst varje
individ. Den gemensamma nämnaren är kvalitet och värdighet.
Våra kunder är ofta kommuner som har som målsättning
att spara pengar samtidigt som kvaliteten ska upprätthållas,
fortsätter Roger Adolfsen.
Båda bröderna menar att deras driv och passion för
entreprenörskap och 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 entreprenörskapet och företagandet i blodet.
- Jag har alltid haft en filosofi, flikar pappa Kolbjørn Adolfsen
in. – Du ska inte försöka vara förmer än andra. Redan i unga
årlärde jag Kristian och Roger att själva tjäna sina egna pengar.

NORLANDIA CARE GROUP

När de var sju år fick de sina första jobb som springpojkar i den
lokala affären och bageriet. De arbetade även i fiskeindustrin
och delade ut tidningar. De har aldrig varit rädda för att kavla
upp ärmarna och få skit under naglarna. Jag skulle vilja säga
att det är något speciellt med de pengar du själv har tjänat in
genom hårt arbete än de pengar du kanske ärver eller får på
annat sätt.   
Kanske var det ingen tillfällighet att bröderna valde att inleda
sin företagarbana inom hotellbranschen. Pappa Kolbjørn
Adolfsen har både byggt och drivit Hotel Andrikken på Andenes.
Hotellet gick dessvärre i konkurs 1981, men ägs åter av familjen
Adolfsen tack vare Kristian och Roger. Han hade visserligen
förberett oss på att hotellet skulle gå i konkurs, så vi var mentalt
redo. Men det jag minns bäst var när han spände blicken i oss
och sa: Det finns två typer av människor. De människor som
sätter sig ner och tycker synd om sig själva, eller de som kavlar
upp ärmarna och kommer tillbaka. Vår familj är inte kända för
att tycka synd om sig själva!
- Så att ge upp var aldrig ett alternativ. Det blev mer en slags
drivkraft och vi lovade oss att vi en dag skulle köpa tillbaka
hotellet. Något vi gjorde år 1990.
Brödernas satsning på hotellverksamhet gav dem flera
kostsamma lektioner. Under 2002 gick hotellkedjan på en
ordentlig kostsam smäll, och under 2004 ville kronofogden
försätta dem i konkurs. När Finance Credit-skandal uppdagades  
försattes deras bank under statlig tillsyn och Norlandia fick inte
förnyad kredit på 40 miljoner NOK.
- Alla pengar vi tjänade spenderas på att betala krediten i
stället för räkningar. Man behöver styrka för att övervinna
en sådan motgång. Vår strategi vid den tiden var att satsa på
turisthotell. När vi började hade vi inga egna pengar så vi köpte
verksamheter där vi fick full finansiering. Målsättningen var att
satsa på hotell längs E6 från Oslo till Nordkap så att vi kunde
sälja in oss till researrangörerna, som därmed kan ge turister

Intyg från Rogers första jobb på Jul.Nilsens Bakeri.
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en varierat utbud av olika hotellen. Något som visade sig
framgångsrikt.
- I stort sett all er verksamhet idag omfattar omsorg.
- Ja, det stämmer. Vi upptäckte att det fanns stora likheter
mellan äldreomsorg och vår drift av hotell. Kunderna ska
sova, äta och få en god service. Skillnaden är att du måste
erbjuda sjukskötersketjänster inom äldreomsorgen. Så 1997
allierade vi oss med tidigare vård- och omsorgschefen i
Bærum kommun för att starta Norlandia Care. Kort därefter
vann vi två upphandlingar avseende driften av två vård- och
omsorgsboenden i Trondheim. Dessutom fick vi förtroendet att
driva patienthotellet vid Rikshospitalet och Risenga sjukhem i
Asker.
I samband med detta hamnade vi i en mediestorm, en situation
som för oss var viktig att vinna och som vi vann. En äldre dam
hade brutit armen och vi blev kritiserade för att vi hade för låg
bemanning på verksamheten. Efter en utredning visade det sig
att hon hade snubblat i sitt eget hem och inte i vår verksamhet.  
Kolbjørn Adolfsen: - Mina föräldrar dog tidigt, så varje julafton
när vi stängde TV- och radiobutiken tog jag mina söner till det
närliggande vård- och omsorgsboendet så att de skulle lära
känna de äldre, och förstå vad det innebär att visa hänsyn och
respekt.
De flesta gick till kyrkan, men det gjorde inte vi. Under drygt
30 års tid åkte vi istället fyra mil för att besöka äldreboendet
med en stor fruktkorg och besökte de äldre. Vi drack kaffe och
träffade de äldre som vi inte kände. Och vart femte år hängde vi
upp en plåt. Jag undrar om de hänger där ännu?
- Tror du att det har haft en inverkan på er verksamhet idag?
- Det har vi aldrig tänkt på, men det är möjligt att det medförde
att vi orädda gick in i äldreomsorgsbranschen.

Roger Adolfsen
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Intyg från Kristians första jobb hos H.J Jørgensen.

- 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.
- 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 0.
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.
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Kristian Adolfsen

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.
- Vad är det svåraste med att driva asylmottagning?
- Media! I andra länder är vi helt förskonade från media. Vi har
utarbetat en standard för våra flyktingmottagandet, men gör vi
det för bra får vi kritik för det. Om vi gör det lite mindre bra, blir
vi uthängda för det med. Media kommer alltid att kritisera oss,
så är det bara.
Under 2015 när det smällde till bad kommunerna oss privata
aktörer om vi akut kunde ställa upp med tak över huvudet och
mat på bordet till flyktingarna. På fem månader öppnade vi
upp över 60 mottagningar vilket var möjligt eftersom vi hade
resurserna. Hero har mer än 30 års erfarenhet och driver
världsledande flyktingmottagningar. Tor Brekke, VD för Hero
och hans team gjorde med kort varsel ett fantastiskt jobb.
Jag vill mena att vi gjorde en stor insats för samhället under
den stora flyktingtillströmningen, fokuset från medias sida
var hur mycket pengar vi tjänade, inte vad vi faktiskt gjorde
för samhället. Vi har också gång på gång bevisat att vi gör det
bättre och mer effektivt än offentliga aktörer. Jag skulle säga att
vi är välfärdsinnovatörer och inte välfärdsprofitörer.
- Men ni har en mycket hög lönsamhet i dessa verksamheter?
- Så är det, men det finns en hel del oegentligheter branschen.
Vi möter en hel del motstånd från högerextremistiska grupper,
motståndare till invandringen samt från vissa kommuner
där vi försöker att etablera oss. Vi hade ett något högre
lönsamhet under (2015/16) när branschen exploderade,
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Kristian, Kolbjørn och Roger Adolfsen

men kom ihåg att vi hade motsvarande högre kostnader i
uppstarfasen och nu nedskalning. 2015 var ett exceptionellt år
som ingen förutspådde skulle ske. Hero löste effektivt ett akut
samhällsproblem på ett bra och värdigt tillvägagångssätt. Det
är otänkbart att offentliga aktörer skulle kunna hantera samma
situationen på ett lika bra sätt som Hero.   
- Vad var bakgrunden till att Hero expanderade i Sverige?
- De hade ett bra koncept och vi hade en bra kontaktnät i
Sverige. Vi har alltid haft ett nära band till Sverige. Vår mamma
växte upp i Sverige där och jag föddes där. 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.
- Är det någon skillnad att göra affärer i de olika länderna?
- I Norge känner vi till regler och lagstiftning, men om vi
bortser från det skulle jag säga att Finland är det enklaste
land att arbeta i. Där är man enkel, hårt arbetande och inte
minst lösningsorienterad. Finnar är även disciplinerade och
respekterar beslut, vi känner av den finska sisun i Norlandias
verksamheter i Finland.
Vi ser även en hel del skillnader mellan Norge och Sverige.
Exempelvis, vi norrmän skjuter lite mer från höften, vi är mer
direkta och fattar snabba beslut på stående fot. I Sverige sätter
man sig ofta ner och diskuterar flera olika alternativ innan ett
beslut fattas. Även om det kanske kan ta längre tid i Sverige
upplever jag att vi når målet ungefär samtidigt, vi tar helt enkelt
olika vägar. Sammanfattningsvis ser vi att skillnaderna ibland
kan skapa friktion mellan länderna, men i slutändan tycker jag
allt fungerar bra, säger Kristian.  

- När det gäller vårt affärsområde förskolor upplever jag att
våra medarbetare bedriver ett värdefullt kunskapsutbyte. Inom
äldreomsorgen har många kommuner i Sverige infört lagen om
valfrihet. Lagstiftningen innebär att en äldre person kan själv välja
var man 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 vård, omsorgen och servicen.  Naturligtvis
kommer du 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 driver ju våra verksamheter på uppdrag av
kommunen som bestämmer och betalar för de äldre som får bo
på ett vård- och omsorgsboende som Norlandia driver.
- Vad är er motivation?
- Det handlar om att sätta upp mål och eftersträva att uppnå
målen. Sen är det också roligt att skapa. Nu börjar vi expandera
i Tyskland genom att vi har vunnit flera upphandlingar
inom flyktningsmottagande. I Tyskland vill vi även etablera
verksamheter inom våra övriga affärsområden.
- Vi bygger nu förskolor och vård- och omsorgsboenden i
en och samma fastighet med gemensam restaurang 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,
säger Gutta och ler.     
- 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 också vårt
motto!
- Sen tittar vi heller aldrig bakåt. Naturligtvis har vi gjort många
misstag, men vi väljer att alltid blicka framåt.
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Kvalitetsarbete
Norlandia arbetar systematiskt med kvalitetsmål inom alla
verksamheter och på koncernnivå. Vi sätter årliga utmanande
mål med syfte att bli bättre på det vi gör. Våra utmanande mål
gör att vi ständigt utvecklar våra tjänster till våra kunder och
uppdragsgivare.
Under vintern/våren 2016 blev vi för första gången
miljöcertifierade enligt ISO 14001. Detta i linje med vår önskan
om att bidra mer till miljön. Sedan tidigare är Norlandia ISOcertifierat inom kvalitet (ISO 9001).  
Under 2016 var 150 av våra verksamheter inkluderade i ISOcertifieringen, 2017 ökade vi antalet med 17 förskolor i Sverige
och 10 förskolor i Nederländerna. Antal enheter som blir
certiferade kommer att öka varje år och 2018 räknar vi med
att ca 200 verksamheter blir inkluderade i certifieringsarbetet.
Det är främst verksamheter i Finland och Nederländerna som
kommer läggas till då tillväxten i antal verksamheter har varit
störst i dessa länder.

verksamheter. I tillägg kommer förberedelser och rapporter
efteråt.  
Vår policy:
Med utgångspunkt i brukarnas bästa arbetar Norlandia Care
Group (NCG) för att vara den ledande kvalitetsleverantören
och en bidragsgivare till en klimatvänlig utveckling inom våra
tre affärsområden: förskolor, patienthotell och äldreomsorg.
Genom vårt kontinuerliga förbättringsarbete utvecklar vi våra
tjänster och följer lagar samt interna riktlinjer.
Vår policy hjälper oss i utvecklingen framåt och är vårt
rättesnöre i det arbete vi utför varje dag, hela året. Något av det
viktigaste arbete vi gör är systematiska förbättringar i driften
av våra verksamheter. Att uppmärksamma fel och ta fram
förbättringsåtgärder är viktigt för att vi ständigt ska utveckla oss.

Vår externa revisor Intertek har ett hektiskt schema
och använde i år 44 arbetsdagar för revisioner på våra

RUH App
Våren och sommaren 2016 testade vi en ny app från Sigma
som gör det möjligt att mobilt registera händelser (avvikelser,
förbättringsområden och observationer) direkt i vårt
kvalitetsledningssystem TQM.
Testet var lyckat och appen införskaffades. Flera verksamheter
i olika länder runtom i vår organisation började använda appen
under hösten 2016.
Appen kan användas både på Android och iPhone.
Registreringarna kommer direkt in i systemet och kan behandlas
vidare. Det är en stor fördel att slippa logga in på en PC för att
registrera. Fördelen med appen är också att man enkelt kan
bifoga en bild till händelsen då man registrerar.
I mars 2017 hade vi närmare 200 unika användare av appen.
Vi förväntar oss att användningen av appen kommer att öka
framöver och att den kommer att användas till fler delar av vårt  
kvalitetsarbete.
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Händelseregistrering i TQM
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Händelseregistrering
Totalt ökar vi med runt 1000 fler registreringar under 2016 än
året innan. Detta ger oss en ännu bättre översikt över händelser
och fler möjligheter att bli bättre.
Vi ser en ökning i antal registreringar varje år sedan 2012.
Detta beror på en ökning av antal enheter men också
en ökad kunskap hos våra medarbetare om vikten av
händelseregistreringar som en del av vårt systematiska
kvalitetsarbete.

sker eller går fel gör oss bättre rustade att finna goda lösningar
på våra utmaningar.  
"Det hjälper inte att behandla symtomen". Om vi ska utvecklas
måste vi finna de verkliga orsakerna för att sätta in de rätta
åtgärderna. Här kan vi bli ännu bättre och detta arbetar vi med
runtom i hela organisationen.

Vi arbetar systematiskt med alla inrapporterade händelser.
Ett viktigt utvecklingsområde inom händelsehantering är
orsaksanalyser. Att känna till den verkliga orsaken till att något
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Miljö
Under 2016 har miljö varit ett nytt utvecklingsområde.
Norlandia bestämde sig tidigt för att alla verksamheter ska
källsortera. Vårt miljöfokus har gett resultat och nu sorterar de
allra flesta verksamheter från 5 till 10 sorters avfall, vilket är
mycket positivt.
Vi har även bestämt oss för att fokusera på reduktion av
elförbrukning.  

Som ett exempel har vi via det bolag som äger förskolornas
fastigheter i Norge gjort en kartläggning av vår
energiförbrukning. Alla förskolor är energimärkta och vi har
tagit fram en lista med energibesparande åtgärder. Med detta
som grund analyserar vi nu vilka byggnadstekniska förbättringar
vi ska satsa på för att spara energi i byggnaderna. En serie
åtgärder kommer att införas under 2017 och framåt.

Elektricitet är en knapp resurs och flera sätt som el framställs
på är inte miljövänliga. Vi arbetar därför för att Norlandia som
koncern ska använda mindre ström. Vi ska som steg 1 reducera
elförbrukningen med 5% innan utgången av 2017.
Även här ser vi att de olika länderna är olika. Det är skillnad på
hur fastigheter värms upp och det är skillnad på hur lätt det är
att få fram fakta på den verkliga elförbrukningen.  
I Norge har vi ett gemensamt elavtal som ger oss god översikt
på förbrukningen, vilket gör det lätt att följa upp. Vi ser att
kommunen och det offentliga är villiga att ta fram denna
information. Det arbetas systematiskt med att ta fram all fakta,
men det viktigaste för oss är att våra medarbetare ska få en
ökad medvetenhet kring elförbrukning och påverkan på miljön.  
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Olika typer av avfall i Norlandia.
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Koncernens kvalitetsmål 2016
Under 2016 har vi haft följande mål inom följande områden:
kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, närvaro hos våra
medarbetare och källsortering.
Resultaten kan förklaras på olika sätt. Inom kundnöjdhet hade
vi ett ambitiöst mål, men samtidigt ett mål vi menar bör vara
realistiskt för koncernen. Många av våra verksamheter nådde
målet, några med god marginal. Flera verksamheter hade 100%
brukarnöjdhet vilket är ett fantastiskt resultat! Det samlade
resultatet för koncernen gör dock att vi ännu inte är nöjda med
detta viktiga område.  

Great Place to Work (GPTW) använder vi nya parametrar för att
mäta tillfredställelsen hos vår personal. Vårt samarbete varar
under 2 år och vi tror att projektet kommer att ge god effekt på
medarbetarnöjdheten över tid. Att ha hög medarbetarnöjdhet
skapar även hög kundnöjdhet. Att våra medarbetare trivs och
utvecklas märker våra kunder.  
Frisknärvaro varierar från verksamhet till verksamhet. Vi ser
även skillnad mellan de fyra länder där vi är verksamma. Arbete
med att höja frisknärvaron ytterligare pågår ständigt och
systematiskt lokalt som centralt. Arbete knutet till GPTW är en
faktor som kommer påverka närvaron positivt.

Medarbetarnöjdheten har i år stämts av genom en ny
undersökning. Genom vårt samarbete med organisationen

Koncernens kvalitetsmål 2016
Kundnöjdhet
Medarbetarnöjdhet
Närvaro
Källsortering
Elreduktion innan december 2017

Mål
90 %
87,5 %

Resultat
85 %
75 % *

94 %

92 %

5 sorter

5

5 % reduktion

*Ny undersökning som inte kan jämföras med tidigare års undersökningar.

Kundundersökningar och förberedelse för ny ISO-standard
Under 2017 fortsätter vi med att systematiskt utveckla våra
tjänster. Vårt huvudsakliga fokus är att våra kunder – barn, äldre
och gäster – ska vara nöjda med det arbete vi utför.

vilket sätter flera nya krav på oss som organisation. Vi är i full
gång med nödvändiga anpassningar till den nya standarden för
ISO 9001 och ISO 14001.

Vi har under många år systematiskt frågat våra kunder hur de
uppfattar kvaliteten i våra tjänster. Det gör vi även under 2017.

Ett förbättringsområde är att utveckla vår riskstyrning och
analysarbete. Utökade krav på detta finns i den nya standarden.

De sista två åren har vi även genomfört undersökningar bland
våra yngsta kunder – barnen i förskolorna. Detta har gett oss
mycket nyttig kunskap och vi har fått ökad förståelse för hur
barnen själva vill ha det i deras förskolor. Traditionellt har
endast föräldrar fått uttala sig via undersökningar, men vi menar
att för att barnen i större grad ska få vara delaktig i sin vardag
har vi nu infört undersökningar som görs direkt av barnen.
Vi tittar även på hur vi kan inkludera ännu fler av våra äldsta
kunder – de äldre på våra boenden eller i hemtjänsten – i våra
undersökningar, särskilt de med demensdiagnos. Traditionellt
har detta varit en grupp som många har uteslutit från
undersökningar p.g.a. bristande förståelse och kunskap om
hur man skapar delaktighet. Detta arbetar vi aktivt med och
kommer under 2017 att prova olika metoder för att inkludera
våra äldre kunder med demens i våra kundundersökningar.
2018 kommer Norlandia att gå över till den nya ISO-standarden

CSR 2017
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A Great Place to Work
Norlandia har ingått ett samarbetet med Great Place to Work,
en internationellt erkänd aktör som hjälper organisationer
att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. Målet med
vårt samarbete är att fortsätta att bygga och utveckla tillit i
organisationen, uppmuntra handlingskraft i organisationen, öka
trivseln på arbetsplatsen och säkra en bra upplevelse för våra
kunder - barn, äldre och gäster.
Startskottet på vårt samarbete var en grundlig
medarbetarundersökning som genomfördes bland alla
våra medarbetare under hösten. Utifrån resultatet från
undersökningen har handlingsplaner och projekt initierats. Vi
genomför i år bland annat ett ledarutvecklingsprogram med
fokus på tillitsbaserat ledarskap.

Medarbetarfokus
Norlandia och Great Place to Work har medarbetaren
i fokus. Vi menar att en arbetsplats som medarbetarna
upplever som riktigt bra kännetecknas av positiva relationer
och en hög grad av tillit. Ett ”great place to work” är en
arbetsplats där man:
• Litar på människorna man arbetar för
• Känner stolthet för det man gör
• Trivs tillsammans med människorna som man jobbar
ihop med

trovärdighet

tvåvägskommunikation
kompetens
konsekvens

Tillit
likvärdighet
objektivitet
rättvisa

rättvisa

respekt
relationen till
ledare/chefer

stöd/professionell
utveckling
samverkan
omsorg

Medarbetare
relationen till
kollegor

förtrolighet
vänlighet
gemenskap

kamratskap

relationen
till arbetet

stolthet

det egna arbetet
lagarbetet
organisationen

Ledarfokus
Vi menar att våra ledare verkar på en väl fungerande
arbetsplats när man:
• Når organisatoriska mål
• Har medarbetare som gör sitt allra bästa
• Arbetar som ett team i en tillitsfull miljö
Norlandia har en unik kultur och organisation med ett viktigt
samhällsuppdrag, som vi med hjälp av Great Place to Work
vill bevara och utveckla i takt med vår tillväxt.

CSR 2017
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Norlandia – en arbetsplats som omfamnar mångfald
Norlandia vill vara ett företag som skapar en god arbetsmiljö
för alla medarbetare. Vi tycker att det är en del av vårt
samhällsuppdrag att integrera människor med olika bakgrund
in i arbetslivet. Arbetstagare kan ha olika utbildningsbakgrund,
olika språkfärdigheter, olika funktionsnivå, olika erfarenheter
från arbetslivet och sist men inte minst komma från olika delar
av världen.
Vi är stolta av att vara en arbetsplats som omfamnar olika
kulturer och olika nationaliteter. I april 2017 samlade vi några
av de anställda på Oppsalhjemmet i Oslo till en träff med vår
koncernchef Yngvar Tov Herbjørnssønn. De anställda på bilden
är såklart bara en liten del av de personer med olika bakgrund
som valt Norlandia som arbetsplats.
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Koncernchef Yngvar Tov Herbjørnssønn omgiven av
några värdefulla medarbetare på Oppsalhjemmet och
förskolan Sørhellinga.
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Jekko – en pedagogisk återvinningslåda
Norlandias förskolor i Nederländerna ligger i framkant genom
sitt innovativa tillvägagångssätt att återvinna och källsortera
avfall. Traditionellt används fem olika återvinningskärl, där
återvinning av elektronisk utrustning, lampor och batterier
sticker ut. Sedan en tid använder sig förskolorna av Jekko, en
ny återvinningslåda på marknaden.  
Ursprungligen utvecklades och designades Jekko för att användas
i hemmet. Eftersom den på ett pedagogiskt sätt belyser vikten av
att återvinna och källsortera vårt avfall använder vi Jekko på våra
nederländska förskolor.  Innehållet i Jekko kan återvinnas i de flesta
butiker i förskolornas närområde. Med hjälp av Jekko försäkrar vi
oss om att förskolornas utslitna elektroniska utrustning, lampor och
batterier återvinns på ett miljövänligt sätt samtidigt som barnen
förstår vikten av arbetet.

Skylandia förenar oss
inför framtiden
Effektivitet, interaktion och ökad säkerhet, det är ledorden
i Norlandias IT-satsning Skylandia. Genom en molnbaserad
plattform som samlar hela organisationen på ett och samma
ställe har vi idag möjligheten att ytterligare stärka kvaliteten
i Norlandias erbjudna tjänster. Lars-Petter Østlie, Norlandias
innovationsdirektör framhäver plattformens betydelse för vår
strävan mot vårt gemensamma mål, nämligen att ge våra barn,
hotellgäster och äldre ett gott liv – varje dag.    
Skylandia lanserades i Norlandia under 2016. Plattformen
ger medarbetarna tillgång till gemensamma dokument och
projektrum, företagsspecifik information och kollegors kunskap
och erfarenheter, alltihop endast en knapptryckning bort.
Oavsett tillgång till en dator, iPad eller smartphone eller var
i världen medarbetarna befinner sig, är Skylandia länken
till Norlandia. Genom framtagna policys, webbutbildningar
och workshops har medarbetarna utbildats i plattformens
struktur och uppbyggnad för att skapa insikt och förståelse i
hur systemet skapar en mer effektiv, utvecklande och roligare
arbetsplats.  
Plattformens tillväxtpotential är enorm, med nya applikationer
kan Norlandia enkelt utveckla arbetssätt och processer för
att skapa innovation i hela organisationen. Framgångsrika
arbetssätt och projekt sprids snabbare mellan våra
affärsområden och vi lär oss i högre utsträckning av varandra.
Förskolornas kunskaper inom pedagogik, hotellens erfarenheter
inom servicekvaliteten och äldreomsorgens spetskompetens
inom vård och omsorg förenas genom Skylandia. Genom
Skylandia står idag Norlandias medarbetare rustade inför
framtiden och med en gemensam plattform utvecklar vi
nästa generations tjänster inom förskolor, patienthotell och
äldreomsorg.
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Forskarrummet på förskolan Stordalen i Bodø
På Stordalens förskola i Bodø i Nord-Norge har man satsat
på Kunskap & Innovation i och med Norlandias nya identitet
men också därför att man är med i en nationell satsning i
naturvetenskap. Ett forskarrum har skapats fyllt av spännande
saker man kan experimentera med, men också att titta på;
uppstoppade djur, plastskelett och kartor sitter uppe på
väggarna. Barnens vita forskarrockar hänger uppe på krokar, redo
att användas. Förskolan har profilen ”friluftsförskola” och barnen
spenderar mycket tid utomhus i skogen i närheten av förskolan.
Forskarrummet ger möjligheten att ta med sig växter eller djur
från naturen och se dem på nya sätt, med hjälp av mikroskop,
ljusbord eller i samband med experiment av olika slag.

CSR 2017

Arbetet i rummet låter barnen leta efter egna frågor och svar om
naturen, kroppen och hur man kan gå tillväga för att ta reda på
något man inte redan visste. Forskningen i rummet tillsammans
med pedagogerna utgår ofta från barnens egna initiativ till
frågeställningar men det ordnas organiserade experiment, innan
jul förra året satte pedagogerna ihop en adventskalender med ett
experiment per dag fram till jul.
Stordalens förskolechef Hedda Eldøen säger att de jobbar mycket
kring vuxenrollen och att barnen i praktiken ska lära sig hur
man kan arbeta med naturvetenskap eller forskning för att hitta
förklaringar till livets frågor.
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Kunskap & Innovation – en tydlig identitet
Sommaren 2015 påbörjades arbetet för att tydliggöra vad som är
gemensamt för Norlandia Förskolor. Vilken är Norlandia Förskolors
identitet? Hur ska den särskilja Norlandia från andra förskolor?
Svaret på dessa frågor rymdes inom begreppet Kunskap &
Innovation. Och det är ett arbetssätt och tillvägagångsätt som är
unikt för Norlandia.  
Sloganen Nya upptäckter – varje dag har valts för att representera
arbetet med Kunskap & Innovation. Detta identitetsarbete är
en del av Norlandias kvalitetsutvecklingsprojekt och Kunskap
& Innovation är ett av sätten att utveckla pedagogisk kvalitet.
Satsningen är baserad på erkänd pedagogisk forskning och genom
fokus på Kunskap & Innovation kommer Norlandia att förverkliga
vår pedagogiska vision: – med livslång lust till lek och lärande.
Processen har växt fram under 2015 och 2016 med workshops i
22

Norge, Sverige och Finland. Referensgrupper och kick-off grupper
har i både Norge och Sverige byggt vidare på tematiken, fördjupat
det pedagogiska innehållet och planerat för de kick-offer som i
Norge hölls på varje enskild förskola och i Sverige samlade de tre
regionerna vid tre tillfällen.  
Pedagogerna i den norska kick-off gruppen gjorde också
en grundlig genomgång av forskningslitteraturen. Och
resultatet landade i fyra prioriterade områden som redovisas
i broschyren Kunskap & Innovation; trygg anknytning, barnets
medbestämmande, lek=lärande samt vetenskap och estetik.
Arbetet med Kunskap & Innovation fortskrider under året bland
annat med hjälp av de ambassadörer som utsetts på varje  förskola
för att främja Kunskap & Innovations-arbetet i den dagliga
verksamheten.
NORLANDIA CARE GROUP

Nya upptäckter
– varje dag

Norlandia Quest
Det årliga evenemanget Norlandia Quest är ett direkt
resultat från arbetet med Kunskap & Innovation. Med
början i februari 2017 genomfördes Quest på samtliga
Norlandia-förskolor i Europa.

Foto: Budstikka

Norlandia Quest ska vara ett evenemang som skapar
engagemang, entusiasm och glädje. En grupp medarbetare
väljer vad som ska vara det gemensamma temat för alla
förskolor – ett skiftande tema varje år. Varje förskola skapar
också en plan för hur de ska fördjupa sig i temat. Norlandia
Quest är en central del av Kunskap & Innovation då den skapar
en grund för skapande, utforskning och lärande. Årets tema
var ”film” och alla förskolor kunde genom en gemensam
Facebook-grupp dela sina aktiviteter med varandra.
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Mobila barnavårdscentraler
i förskolan
I Nederländerna finns traditionella barnavårdscentraler för
att få omvårdnad, medicinsk behandling och förebyggande
hälsovård. Mottagningarna finns runtom i hela landet dit
föräldrarna tar sina barn för bland annat kontinuerliga
hälsokontroller. Under barnets första levnadsår genomförs
kontrollerna frekvent för att stämma av barnets längd,
vikt och allmänna hälsotillstånd. När barnet blir äldre
genomförs kontrollerna mindre frekvent. Eftersom
mottagningarnas öppettider ofta överensstämmer med
föräldrarnas arbetstider kan det innebära problem att finna
tid till besöken.  
För att underlätta för föräldrarna erbjuder Norlandia idag
tjänsten mobila barnavårdscentraler. Genom ett samarbete
med närområdets barnavårdscentraler innebär den mobila
tjänsten att mottagningarnas medicinska personal besöker
Norlandias förskolor för att på plats träffa barn och föräldrar.
Genom walk-in tider som erbjuds både innan och efter
normala arbetstider kan barn och föräldrar få medicinsk
rådgivning och behandling samtidigt som föräldrarnas
arbetsåtaganden inte blir lidande. En ytterligare fördel
med tjänsten är ett ökat samarbete mellan förskolornas
pedagoger och den medicinska personalen.  

Certifierades enligt
riktlinjer för demens
Slomarp, vårt vårdboende beläget strax utanför
centrala Mjölby certifierades under 2016 enligt VPP demens.
Certifieringen firades under festliga former med tårta på
Slomarp den 18 januari i år. Slomarps verksamhetschef
Susanne Hallberg Brandt mottog blommor och ett diplom
som visar certifieringen.
VPP i VPP demens står för vårdprocessprogram och är
framtaget på uppdrag av Länskommittén för samverkan
mellan Region Östergötland och kommunerna i
Östergötland.
Syftet med VPP Demens är att ta fram gemensamma
riktlinjer för utredning, vård och behandling. Det är ett
samverkansarbete mellan kommunerna Boxholm, Mjölby,
Motala, Vadstena, Ödeshög och Närsjukvården i Västra
Östergötland.
Certifieringen sätter fokus på det viktiga systematiska
kvalitetsarbetet och för att säkerställa vård och
omsorg enligt de nationella riktlinjerna för demens.
Kvalitetsarbetet innefattar kontinuerlig utbildning av
personal, personcentrerad vård och registrering i nationella
kvalitetsregister.
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Patienthotell – snabbare
återhämtning i friskare miljöer  
Norlandia driver moderna, attraktiva och centralt
belägna patienthotell runtom i Norden. Patienthotellen
är belägna på de ledande sjukhusens områden och därmed
i direkt anslutning till sjukhusets personal och medicinska
expertis. För de hotellgäster som är sjukhuspatienter skapar
hotellvistelsen förutsättningar för snabbare återhämtning från
sjukdom genom patienthotellets friskare miljö.  
Hög servicekvalitet, goda och näringsriktiga måltider,
Wi-Fi-uppkoppling samt närheten till sjukhusets personal är
några aspekter som bidrar till gästernas trygghet, säkerhet
och konvalescens. Hotellgästerna erbjuds även deltagande
i patienthotellets aktivitetsutbud samt ta del av konstoch kultursamlingarna. Då även anhöriga erbjuds att bo
på patienthotellet skapas ytterligare förutsättningar för
sjukhuspatienternas välmående.  
Norlandia driver tre patienthotell i Norden, St.Olav
i Norge, Årstaviken i Sverige och Tampere i Finland.
Samtliga patienthotell är belägna på sjukhusområdet
och har ett nära samarbete med sjukhusets personal
och medicinska expertis.

Även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv uppvisar Norlandias
Patienthotell många fördelar. Genom att minska vårdköerna
genom att erbjuda ett kvalitativt, rehabiliterande och tryggt
boende i harmoniska och inspirerande patienthotellmiljöer,
genereras en betydande resurs- och kostnadseffektivitet för
sjukhusen och därmed även för samhället.

Nattkameraprojekt
Tillsammans med Västerås stad har Norlandia genomfört ett
projekt om nattkamera och dess betydelse för en godare nattsömn
för våra boende. En nattkamera har installerats hos de boende och
tillsyn under natten har sedan skett via kameran. Studien har bland
annat bedrivits på Norlandias tidigare verksamhet Hagalidsgårdens
äldreboende i Västerås. Resultatet av projektet har genomgående
varit positiva. Fördelar med tekniken har bland annat varit:  
• Mindre störningsmoment för de äldre som är lättväckta,
omsorgspersonalen kan genom kameran se att den äldre
sover och behöver inte gå in i lägenheten. Vår erfarenhet är att
särskilt för demenssjuka personer har nattkameror fungerat
bra då de som väcks av nattpersonal ibland inte vet om det är
natt eller dag och känner sig otrygga med personer i rummet
• Lägre fallrisk eftersom den äldre inte vaknar till av att en
medarbetare går in i lägenheten
• Ökad känsla av trygghet hos de äldre
Att få nattkamera installerad i lägenheten har varit helt
frivilligt och den boende har gett sitt samtycke för att vara med
i projektet. För de personer som inte kan ge samtycke görs
en noggrann bakgrundsanalys och bedömning av ett team
bestående av arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska,
kontaktman, nattpersonal och verksamhetschef.
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Vi gick till Kirkenes
Vårt friluftsprojekt "Vi går til…" har blivit en tradition i Norge.
Med fokus på hälsa, fysisk aktivitet och frisk luft, engagerar vi
våra boenden att delta i en fiktiv resa till ett bestämt mål.
2015 "gick" vi från Oslo till Wien. 2016 gick vi kustvägen från
Moss till Kirkenes. Vi startade med en kick-off på varje boende
i april och avslutade med gemensam målgång i Frognerparken i
augusti.

Den 18:e augusti möttes de boende från alla Norlandias
äldreboenden i Oslo för målgång i Frognerparken.
Träningsgurun Yngvar Andersen stod för uppvärmningen och
följde oss genom loppet tillsammans med löpardrottningen
Ingrid Kristiansen. Efter målgång blev det diplomutdelning och
lunch. Tre av Norlandias medarbetare hade satt ihop ett band
dagen till ära och spelade upp till allsång och dans.
Vi fortsätter traditionen: 2017 går vi tillsammans till Kina!

Även om huvudfokus har varit att våra äldre ska komma
ut och röra på sig, har vi även lagt till inomhusaktiviteter
som gymnastik, trappträning och sittdans. Alla aktiviteter
blev registrerade, meter blev omräknade till kilometer och
tillsammans gick vi den 3910 kilometer långa distansen MossKirkenes.

Tromsø

På vägen arrangerade vi några pit-stops, där vi samlade de
boende för en liten frågesport och en smakbit som relaterade
till platsen där vi stannade. Exempelvis fick vi smaka på bullar i
Bergen och köttsoppa i Trondheim.
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Vårt friluftsprojekt visades på lokalnyheterna i NRK på bästa sändningstid.
Skärmdump från NRK:s sändning.  

Löpardrottningen Ingrid Kristiansen följde
oss genom Frognerparken.
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Träningsgurun Yngvar Andersen stod för uppvärmingen
i Frognerparken.
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Internationellt samarbete –
Norge och Bulgarien
Vardefjellets förskola är vackert beläget strax utanför Oslos
storstadspuls. Med närhet till vidsträckta skogsområden och
vattendrag vistas Vardefjellets barn i en inspirerande och
spännande miljö som varje dag uppmuntrar till lek och lärande.  
Mot bakgrund av barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att
ta del av andra miljöer och kulturer bedriver Vardefjellet ett
internationellt samarbete med ett antal förskolor i Bulgarien. Ett
samarbete som resulterat i ett antal studieresor där pedagoger
från Vardefjellet och förskolorna i Bulgarien hälsat på varandra och
utbytt kunskaper, erfarenheter, böcker och läromedel.  
Christine Haver Dokka är Vardefjellets förskolechef och en
av de drivande krafterna till det internationella samarbetet.
Hon berättar att förskolornas olika arbetssätt inom barnens
språkutveckling är ett centralt område i utbytesprogrammet.
Trots den kulturella skillnaden menar Christine att det finns
många likheter i arbetssätt att utveckla barnens språkförståelse.
Exempelvis arbetar både Norge och Bulgarien med materiella
ting, illustrationer, sång och musik för att på ett pedagogiskt sätt
förklara ord, begrepp och historiska händelser för barnen. Även
dansen som ett språkutvecklande arbetssätt förenar Vardefjellet
och förskolorna i Bulgarien.
Men olika ekonomiska förutsättningar speglar också olikheter i
sätt att arbeta. Vardefjellet som i hög utsträckning arbetar med
iPads, appar och produktion av kortare filmer har utbildat sina
bulgariska kollegor i hur de utvecklar barnens språkförståelse
med hjälp av digital teknik. Ett arbetssätt som inspirerat den
Bulgariska delegationen och som de kontinuerligt tar del av
genom en regelbunden mailväxling förskolorna emellan. Det
norsk-bulgariska samarbetet fortsätter med den digitala tekniken
som hjälp.  

Stint - miljövänlig skolskjuts  
I Nederländerna tar vi hand om barnen både före och
efter skolan eftersom föräldrarnas arbetstid inte helt
överensstämmer med skolans tider. Föräldrarna lämnar
sina barn tidigt på morgonen och pedagogerna följer dem
till skolan samt hämtar vid dagens slut. Vid längre avstånd
till skolan skjutsar vi vanligtvis barnen i större bilar, men
eftersom de inte är miljövänliga har vi tänkt om. Idag är
bilarna ett minne blott eftersom vi använder Stints.  
Stint är en elektronisk vagn som har kapacitet att
transportera upp till 10 barn. Vagnen drivs av ett batteri, har
en körsträcka på 25 km och kan framföras med eller utan
regnskydd. Kort och gott, en billig och miljövänlig skolskjuts
som barnen älskar att åka i.
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Surfplatta som
kommunikationsstöd  
Genom nyttjande av välfärdsteknologi skapar Norlandia ökad
delaktighet, självständighet och aktivitet för våra boende
på våra verksamheter inom äldreomsorg. ”Surfplatta som
kommunikationsstöd” är ett av våra senaste projekt som
blivit ett populärt inslag i vårt aktivitetsutbud.  
Med surfplattan som verktyg samlas idag boende och
medarbetare på våra äldreboende för en stunds trevlig
samvaro. Genom att digitalt läsa dags- och veckotidningar,
titta på videoklipp samt söka information inom olika
områden skapas samtal, diskussioner och samspel i gruppen.
Användarvänligheten och att snabbt kunna söka information
inom områden som intresserar våra boenden är de största
fördelarna, säger Karolina Sköldestig som arbetar som
undersköterska på Slomarps vårdboende i Mjölby. Genom att
söka upp bilder från förr, hitta information om hembygden
samt historiska händelser, visualiseras och levandegörs våra
boendes liv på ett helt nytt sätt än tidigare.     

I partnerskap med CEDER, Centrum för
demensforskning vid Linköpings universitet deltar
Norlandia i utvecklingsprojektet ”Surfplattan som
kommunikationsstöd”.
Genom en sammansatt forskargrupp från olika vårdoch omsorgsdiscipliner studeras hur surfplattan
stödjer kommunikation samt skapar en mer
självständig och välfungerande vardag för personer
med en demenssjukdom.  

Glassverkets förskola
renoverar
Förskolan Glassverket ligger i Bærum i Oslo och har 104 barn
på 6 avdelningar. Förskolans byggnad är från 1894 och var
tidigare ett glasbruk. Under 2015 och 2016 har det genomförts
stora renoveringar av lokalerna. Först byttes golv och dörrar
ut, sedan renoverades resten av byggnaden. Förskolan fick
då en ny ventilationsanläggning, nytt innertak, el, rör och hiss
uppgraderades. Huset ger nu nya möjligheter till en modern och
praktisk förskoleverksamhet.
Renoveringen var en krävande process för anställda och barn,
men resultatet blev fantastiskt. Inomhusklimatet och luftkvaliteten
har markant förbättrats, ljuset är bättre och bullret har minskat.
Föräldrar, barn och personal är mycket nöjda med resultatet och
förskolan får många positiva kommentarer om lokalerna.
CSR 2017
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Teori och praktik i samspel
Frågor om livets mening inom ramen för omsorgen, vårt
förhållande till ägodelar på äldre dar samt ”den bästa omsorgen”,
det är exempel på tre områden som en forskargrupp på Ersta
Sköndal Bräcke högskola arbetar med. Under ledning av
etikprofessorerna Erik Blennberger och Tomas Brytting bedrivs
forskningsprojektet med fokus på svensk äldreomsorg, i nära
samarbete med ledande privata vård- och omsorgsföretag,
ideella organisationer som bedriver omsorg samt flera
kommuner i Stockholmstrakten. Att förena teori och praktik har
varit projektets motto sedan starten 2012.  

Blennberger menar att framtidens svenska äldreomsorg bör ha
flera kulturella inslag, i synnerhet ett ökat införlivande av musik,
som vi vet har en välgörande betydelse. Dessutom kommer
det att bli nödvändigt med ett utbud av tilläggstjänster av olika
slag för att öka individanpassningen av omsorgen. Blennberger
anser att det är viktiga inslag för att ytterligare leva upp till
den nationella värdegrundens värdeord om ett värdigt liv och
möjlighet att känna välbefinnande.

Norlandia är sedan 2012 samarbetspartner i detta
forskningsprojekt och deltar kontinuerligt på seminarier och
i de diskussions- och fokusgrupper som denna forskning
samspelar med. Mellan 2013–2015 utgavs tre böcker som alla
belyser svensk äldreomsorg ur olika aspekter, bemötandets
etik, äldreomsorgens praktik och framtid samt ledarskap inom
omsorgen. Böckerna som getts ut på de större bokförlagen
har mottagits väl av branschen vilket skapat en nyfikenhet och
efterfråga på en fortsatt forskning inom området.     
Samspelet mellan teori och praktik har varit framgångsrikt.
Vi vill skapa en social arena där ledande representanter från
svensk äldreomsorgs olika aktörer tillsammans diskuterar och
utvecklar dagens omsorgstjänster, säger Erik Blennberger.
Forskningsområdet är mångfacetterat, upplevelsen av ett
gott bemötande, definitionen av välbefinnande samt vad som
egentligen är den bästa omsorgen är frågor som kräver att
området belyses utifrån flera olika perspektiv.  
Ytterligare fem böcker planeras till 2018 vilket innebär totalt
åtta böcker av Erik Blennberger med team. Kvalitativa studier av
omsorgen varvat med teoretiska reflektioner ligger som grund
för forskarnas arbete.  

Första boken i programmet var Bemötandets etik
(Studentlitteratur, 2013) av Erik Blennberger.
2014 utgavs Äldreomsorgen – praktiken, debatten och framtiden
(Carlssons), en antologi med Erik Blennberger och Tomas Brytting
som redaktörer.  
2015 kom den tredje boken ut, också en antologi, med titeln Chef
i omsorgen. Vardag, forskning, etik. (Gothia/Fortbildning).

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Ersta Sköndal Bräcke högskola (ESBH) är en av Sveriges
ledande högskolor inom vårdvetenskap, socialt arbete
och psykoterapi. På denna högskola finns Institutet för
organisations- och arbetsliv (IOA) som sedan 2012 bedriver
ett forskningsprojekt för att belysa olika aspekter av svensk
äldreomsorg och bidra till omsorgens utveckling.

Bild: Norlandia Sveriges VD Kerstin Stålskog tillsammans
med Erik Blennberger, professor och forskningsledare på
Ersta Sköndal Bräcke högskola.
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En gåva till Hope Association
Under en kväll i december 2016, höll alla våra 37 förskolor i Finland
extra öppet för sina barn. Idéen var att ge föräldrarna tid att planera
julen, medan barnen hade sitt egna julmys. Kvällsförskolan var gratis,
men föräldrarna fick möjlighet att donera leksaker och pengar.
Gåvorna skänktes till organisationen Hope Association, som stöttar
barnfamiljer i krissituationer. “Vi genomförde kvällsförskola redan
förra året och det blev väldigt uppskattat. 2016 bestämde vi oss för
att kombinera detta med ett välgörande ändamål. Hope Association
var ett naturligt val då vi delar ett gemensamt mål om att ge alla barn
en god vardag” säger chefen för våra förskolor i Finland, Olli Lehtisalo.
Som organisation är Hope Association baserad på frivilligt arbete
och målet är att alla finska barn ska ha samma möjlighet till en god
vardag. Eventet samlade in en stor mängd leksaker tillsammans med
en pengagåva på över 22 000 norska kronor.

Gamla arbetskläder hjälper
sjukhus i Etiopien

Foto: Human Bridge

Norlandia har inlett ett samarbete med biståndsorganisationen
Human Bridge, för att bidra till CASH – clean and safe hospitals,
ett projekt för att förbättra arbetssituationen för lokalvårdare
i Etiopien. Projektet handlar om att utbilda cheferna för
lokalvården på sjukhus i Etiopien samt bidra med material
exempelvis arbetskläder. I samband med att Norlandia
successivt byter ut arbetskläder från Kosmo, vårdbolaget som
Norlandia köpte 2015, samt går igenom lager av arbetskläder
från Kids2Home, skickas kläderna till Human Bridge för vidare
transport till Etiopien.

Human Bridge
Human Bridge är en professionell organisation som utför
materialrelaterade projekt. Årligen sker insatser till ett
25-tal länder. En del insatser sker i samverkan med andra
organisationer, bland annat Läkarmissionen och Erikshjälpen.
Vårt arbete består i att samla in, reparera och skicka ut
sjukvårdsmaterial och utrustning för funktionsnedsatta
främst till länder i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.
Textilier, såsom kläder och skor, samlas också in och går till
direkta biståndsinsatser eller genererar intäkter till olika
biståndsprojekt.

Kosmo- och Kids2Home-kläderna används nu av lokalvårdare
på ett nybyggt sjukhus i nordvästra Etiopien. Lokalvårdare på
sjukhus i Etiopien har en mycket svår arbetssituation. Som
lokalvårdare har man få arbetsrättsliga rättigheter och anses
lägst i rang på sjukhusen. Det finns inget rinnande vatten, utan
man får själv bära vatten i hinkar från närmsta vattenkälla. Det
är brist på både skyddskläder, handskar och städmaterial och
starka hälsofarliga rengöringsmedel används i hög utsträckning.
Det finns inga personalrum, utan den medhavda maten får intas
på sjukhusens toaletter. Det är smutsigt och besvärligt att hålla
rent. Då det är brist på arbetskläder, bär lokalvårdarna med sig
smutsen till och från sjukhusen. Våra kläder kommer alltså väl
till pass och är ett litet bidrag till det viktiga biståndsprojekt som
Human Bridge bedriver i Etiopien.

Bistånd, miljö och sociala insatser är Human Bridges
kärnområden. Genom vårt arbete får vi vara med och göra
skillnad för både människa och miljö.
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Orkerød festivalen –
en kulturell mötesplats
Under en försommardag i juni 2016 öppnade Orkerøds
äldreboende upp sin verksamhet och bjöd in allmänheten till
Orkerød festivalen. Idén med evenemanget är att informera om
verksamheten, skapa en kulturell plattform samt sammanföra
boende, närstående och medarbetare med kommunens
invånare, skolor och lokala föreningar. Festivalen, den första i
sitt slag, blev en omedelbar succé där samtal, musik och kultur
sammanförde festivaldeltagarna under festliga förhållanden,
säger Sissel Ruud-Hansen som arbetar som verksamhetschef.  

Intresset och deltagandet inför och under planeringen av
evenemanget var stort hos både de boende och medarbetarna.
I rasande takt kontaktades den närliggande förskolan,
grundskolan, volontärverksamheter samt den lokala
demensföreningen som alla ställde upp för att fylla festivalen
med intressanta programpunkter. Caféförsäljning, livemusik,
konstutställning, ansiktsmålning samt föreläsningar var en del
av festivalinnehållet och kommunens nyckelpersoner bjöds in
som hedersgäster.   

Orkerøds äldreboende ligger i ett vackert område i Moss
kommun, endast en timmes bilfärd från Oslo. Verksamheten
omgärdas av privata villabostäder, skolor, vårdboenden
och erbjuder en trivsam boendemiljö för personer med
demenssjukdom och/eller stora vård- och omsorgsbehov. På
verksamheten arbetar ett team av professionella sjuksköterskor,
omvårdspersonal, rehab och aktivitetsansvariga som
tillsammans skapar en trygg, säker och individanpassad vård
och omsorg.  

Under pompa, ståt och optimala väderförhållanden invigdes
festivalen av kommunens borgmästare. Efter en gemensam
parad i sydamerikansk sambastil höll borgmästaren ett
inledningstal där han hälsade festivaldeltagarna välkomna.
Verksamhetschef Sissel Ruud-Hansen höll därefter ett
inspirerande tal där hon betonade just vikten av musik och
kultur som viktiga inslag i äldre människors liv. – Med Orkerød
festivalen vill vi skapa ett årligt återkommande evenemang med
en musikalisk och kulturell inriktning. Vi vill ta del av samhällets
utbud av musik och kultur, och det är idag glädjande att se att
så många i kommunen delar vår vision, avslutade Ruud-Hansen.  

Innovation och ett systematiskt kvalitetsarbete är en central
del i verksamhetens vård- och omsorgsarbete där nya
arbetssätt testas för att öka de äldres välbefinnande i vardagen.
Exempelvis är ett ökat införlivande av musik och kultur i
omsorgen viktiga inslag för att öka de äldres livskvalitet.
– Genom sång, dans och konst som kommunikationsstöd skapar
vi oss idag en ökad förståelse för de äldres livssituation, inte
minst hos våra boende med demenssjukdom. Detta arbete
vill vi stärka genom att bjuda in det lokala samhällets olika
aktörer för att ta del av deras verksamheter, säger Sissel som en
förklaring på målsättningen med Orkerød festivalen.  
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Norlandia Centrumloppet
för barn
Centrumloppet i Oslo har varit en viktig aktivitet för
Norlandia i många år. 2016 vann Norlandia pris för fjärde
året i rad p.g.a. ett högt deltagande bland de anställda. I
2017 ville vi öka vårt engagemang till loppet och har därför
åtagit oss ansvaret att genomföra Norlandia Centrumloppet
för barn. Loppet kommer omgärdas av kringaktiviteter
såsom; underhållning av Inspira vitensenter, fysiska lekar
med ett idrottslag, utdelning av medaljer till de deltagande
samt fotograferande av målfoto. Med detta projekt önskar
Norlandia sätta fokus på fysisk aktivitet för barn och skapa ett
bra arrangemang där hela familjen är välkommen att delta.

Användning av QR-koder i
förskolepedagogiken
Våra förskolor arbetar aktivt med digital teknik i sin
pedagogik och flera verksamheter har börjat experimentera
med s.k. QR-koder, digitalt genererade bilder som via
smarta telefoner eller surfplattor skickar dig vidare till en
hemsida eller annat digitalt material. (Kolla QR-koden här
bredvid som skickar dig till vår hemsida om du läser in den
med din telefon.)
QR-koder skapar nya möjligheter i skapande processer
och gör barnen mer delaktiga i digitalt arbete och tekniska
hjälpmedel.
På förskolan Folkparken i Upplands Väsby har de minsta
barnens pedagoger gjort en julkalender med QR-koder
som ledde vidare till en matematik- eller språkuppgift med
bilder, tecken och inläst ljud från pedagogerna. Barnen läste
in koden och löste uppgiften med hjälp av iPad.
För de äldre barnen hade pedagogerna gjort en labyrint
på golvet som barnen skulle ta sig igenom genom att
programmera en leksaksrobot. Roboten möter i labyrinten
QR-koder som leder barnen vidare till matematiska
uppgifter som de får lösa.
På förskolan Årsta i Uppsala har de skapat sångkort där
QR-koden länkar till bilder och i deras byggrum sitter koder
uppe som länkar vidare till fantasiväckande filmer som
direkt kan streamas till en projektor och skapa spännande
lärmiljöer. QR-koder ingår också i Årstas dokumentationer
vilket möjliggör att digitalt material blir snabbt tillgängligt
via intranätet.
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Norlandias reflektionsmodell – reflektion leder till bra kvalitet!
Norlandia Förskolor startade under 2016 ett forskningsbaserat
pedagogiskt kvalitets- utvecklingsprojekt i sina förskolor i Norge
och Sverige. Med en förberedelse som pågick under hela 2015,
stärks nu det pedagogiska arbetet genom det forskningsbaserade
kvalitetsutvecklingsprojektet. Detta projekt innehåller tre
delprojekt som tillsammans skapar en högre pedagogisk
medvetenhet och ett aktivt utvecklingsperspektiv.
Ett av dessa delprojekt är systematisk kritisk reflektion och en
modell för en systematisk användning av pedagogisk kritisk
reflektion.

skapats en kortversion av reflektionsmodellen för att underlätta
internutbildningen.
Modellen syftar till ett ”lärande på arbetsplatsen” och ska bidra
till ökad pedagogisk medvetenhet och systematisk pedagogisk
kvalitetsutveckling hos alla medarbetare. Medarbetarna ska
aktivt stärka barnens lärande och utveckling och sina egna
lärandeprocesser. Det är viktigt att kunna se kritiskt på egen
praktik med ett mål om att hela tiden skapa förändring och
utveckling.

Norlandias egen reflektionsmodell för systematisk kritisk
reflektion är under utveckling och modellen testades av alla
verksamheter under 2016 och justeras efter behov. Det har även
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Foto: Stig Weston

Stephan Ore, läkare på Oppsalhjemmet

Ökad inblandning av sjuksköterskor i översyn
av läkemedelsändringar
Oppsalhjemmet genomförde under 2016 ett projekt för att
involvera samtliga medarbetare i observationsrapportering
efter viktiga läkemedelsändringar.
Följande åtgärder genomfördes under projektet:
1. En observationslista med huvudgrupper av mediciner och
deras verkningar och eventuella biverkningar sattes upp vid
risktavlorna på alla arbetsrum, för att se om ökad kunskap
om medicineffekter gjorde personalen mer observanta och
benägna att rapportera observationerna.
2. Efter fyra veckor gavs visuell återkoppling på mängden
observationer som gjorts, i lättförståeliga diagram. Syftet var
att god feedback på de egna prestationerna i projektet skulle
motivera vårdpersonalen till ökat engagemang.
3. Efter ytterligare fyra veckor infördes en ny version av
elektronisk patientjournal (EPJ) för sjuksköterskerapportering
på alla avdelningar. Sedan analyserades om den uppdaterade
journalen bidrog till ökad observationsrapportering.
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4. Ännu tydligare ansvar för vårdpersonalen infördes.
Stora tydliga bokstäver på risktavlorna som stod för Dag/
Eftermiddag/Kväll visade vilket skift som skulle observera och
rapportera medicinverkningarna. Svart och röd tusch användes
för ökad tydlighet.
5. Slutligen infördes vägledning till den vårdpersonal som inte
hade rapporterat som önskvärt.
Dessa fem åtgärder för att öka vårdpersonalens
inblandning i att observera effekter och biverkningar efter
betydliga ändringar i medicinering, ledde till minst en
dubblering av observationsrapporter. I snitt ökade antal
observationsrapporter på Oppsalhjemmet från 35% till 100% i
slutet av 2016.
Projektet presenterades av Norlandias läkare Stephan Ore
på National Forum on Quality Improvement in Health Care i
december 2016 i Orlando, Florida. Konferensen genomfördes av
organisationen Institute for Healthcare Improvement (IHI).

NORLANDIA CARE GROUP

Vårt generationskoncept
Norlandia vill som operatör och fastighetsägare
skapa ett gott liv – varje dag för samhällets viktigaste
individer. För att uppnå detta har Norlandia utarbetat ett
fastighetskoncept som skapar möjligheter för samvaro
mellan äldre och yngre.
Genom att uppföra en gemensam byggnad för både
äldreboende och förskola skapar vi två hemvister som
länkas samman av samvaroytor och gemensamma rum,
både inom och utomhus. Som Nordens enda operatör
av både förskolor och äldreomsorg, driver vi båda
verksamheterna.
Genom att ge möjlighet till möten över generationer
bidrar vi till att bryta utanförskapet och motverka känslan
av ensamhet som tyvärr blir allt vanligare hos våra äldre.
Depression, psykisk ohälsa och andra hälsoproblem ökar
stadigt till följd av äldres isolering från övriga samhället.
Vårt koncept där förskola och äldreboende kombineras
och skapar en kontakt över generationsgränserna ger
en levande miljö, där barn och äldre träffas och lär av
varandra. Barnen berikar de äldres vardag, spontant eller
planerat. De äldre skapar trygghet och en förståelse för
livets gång.  
Familjer kan knyta an till den äldre generationen.  
Interaktionen mellan barn och äldre skapar en
plattform för generationsintelligens, som ger barn en
grundtrygghet i det naturliga åldrandet, kunskapsutbyte
och ökad förståelse för funktionsnedsättning. Detta händer
i en miljö full av liv där barns lek, skratt, nyfikenhet och
upptäckarlust får ta plats och sprida glädje.
Nyckeln för konceptet är Norlandias arbetssätt, där våra
medarbetare arbetar nyfiket, engagerat och uppmuntrande
med ett hälsofrämjande förhållningssätt och där förskolans
ledord implementeras – med livslång lust till lek och
lärande.
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We Care
Norlandia gav förra året, som en del av julklappen till
medarbetare, en gåva till biståndsorganisationen CARE. Det
här året har vi fortsatt samarbetet med CARE och förnyat
vår julklapp ännu ett år. Pengarna var även i år öronmärkta
för syriska flyktingar. CARE är en av världens största
hjälporganisationer och de har satt in stora resurser för att
hjälpa flyktingar i hela regionen kring Syrien.
Kriget i Syrien har nu pågått i mer än sex år och miljoner
människor är i stort behov av akut hjälp. Så här långt har CARE
nått över 1,7 miljoner flyktingar inne i Syrien och nästan en
miljon syriska flyktingar utanför Syrien. 75% av de som behöver
humanitär hjälp är kvinnor och barn. Kvinnor på flykt är kvinnor
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med ansvar för barn, äldre och sjuka. I en av fyra syriska
flyktingfamiljer i Egypten, Libanon, Irak och Jordanien försörjer
kvinnan ensam familjen. Därför fokuserar CARE på hjälp till
kvinnor.
För pengarna från Norlandia har CARE bland annat distribuerat
rent vatten, delat ut ”kvinnopaket” med blöjor, bindor, barnmat
och hygienartiklar samt gett familjer varma kläder och filtar.
Norlandias gåvor har också bidragit till arbetet med
hälsokliniker med speciell fokus på sexuell och reproduktiv
hälsa, samt till att främja entreprenörskap och andra
inkomstgenererande åtgärder för kvinnor.

NORLANDIA CARE GROUP

Norlandia ger ungdomar möjlighet att prova på vårdyrket
På Fäladshöjdens särskilda boende bedrivs ett aktiv samarbete med
Lunds kommun för att hjälpa unga människor att komma ut i arbete.
Genom olika projekt hjälper Fäladshöjden unga människor att
komma på praktik för att prova på hur det är att arbeta inom vården.  
Ung i Lund
Ung i Lund erbjuder i första hand praktikplatser till ungdomar
som har särskilda behov och på grund av det står längre från
arbetsmarknaden. Praktiken är för många den första kontakten
med arbetslivet och brukar vara höjdpunkten på sommaren!
Utvärderingen från kommunen visar att sommarpraktiken har en
positivt förebyggande inverkan på ungas utanförskap.

att få erfarenhet och ny kompetens. Vi stödjer även personer
som är arbetssökande med nedsatt förmåga på grund av
funktionsnedsättning. Stödet kallas utvecklingsanställning och
kan handla om att anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifterna
eller arbetstider. Den anställde utvecklar sin kompetens och
arbetsförmåga för att lättare kunna få jobb eller börja studera i
framtiden. Arbetsförmedlingen följer regelbundet upp våra insatser
och är ett stöd för både den anställde och oss som arbetsgivare.    

ComUng
Fäladshöjden tar även en aktiv del i projektet ComUng i Lunds
kommun. ComUng samverkar med Arbetsförmedlingen och
näringslivet för att hitta lösningar för arbetslösa ungdomar. Genom
en rad olika engagemang som exempelvis praktik, mentorskap och
studiebesök gör vi skillnad för Lunds unga arbetslösa.
Arbetsförmedlingen
Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen genom arbetspraktik och
utvecklingsanställningar. Genom att ta emot en praktikant som
vill komma ut på arbetsmarknaden hjälper vi den arbetssökande
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Fäladshöjdens särskilda boende
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”Snackisar” – ett mer
näringsriktigt mellanmål
Tunnbrödsrulle med kaviar och ägghack, böcklingspastej
med krispigt äpple, blåbärs-chiapudding med vispad
grädde; det är tre nya mellanmål vi idag serverar på
Norlandias äldreboenden runtom i Sverige. I samarbete
med en av Sveriges ledande livsmedelsföretag informerar,
inspirerar och utbildar vi vår omsorgspersonal inom
”Snackisar” - ett mer näringsriktigt mellanmål.   
Snackisar är en serie smårätter som är väl genomtänkta
näringsmässigt. Mellanmål som är mer näringsriktiga, enkla
att förbereda och äta och med recept som underlättar
för personalen. Att de kallas just Snackisar är av två
anledningar. Dels för att de just är små snacks, laddade
med näring och god smak. Dels för att vi hoppas på att de
ska bli ”snackisar” hos både våra boende och personal.  

Ökad närvaro på
Paradisets förskola

Foto: Aleksander Ramberg

Bilden kommer från Orkla Foods

Madelene Karlsson, måltidsutvecklare på Norlandia är
drivande i att inspirera omsorgspersonalen på Norlandias
äldreboenden att tänka nytt kring mellanmålen.
Enkelheten, den stora möjligheten att kombinera olika
råvaror, näringen och den goda smaken är ett vinnande
koncept för både våra boende och medarbetare, säger
Madelene.  

I Bodø ligger en Norlandiaförskola som verkligen är ett
paradis inte bara till namnet. Här jobbar 12 medarbetare
som tillsammans har ambitionen att deras förskola ska vara
den bästa i stan. För att barnens trivsel ska vara hög är det
viktigt att även personalen trivs. Arbetsmiljön på Paradiset
är definitivt bra, och det återspeglar sig i en rekordlåg
sjukfrånvaro – eller med andra ord, en inspirerande hög
närvaro.
Jan Magnus Mikalsen, förskolechef har fokuserat på att
skapa en arbetsdag som gör att alla kan vara på jobbet
även om man inte är i toppform hela tiden. Detta gör också
arbetsuppgifterna varierade. Mikalsen har infört flera olika
idéer för att personalen ska ha hög närvaro, bl.a. i form
av belöningar som presentkort men också gemensamma
personalmiddagar hemma hos förskolechefen. Frånvaron
i Paradiset var så låg som 0,99 % under 2016. Personalen
märker att den höga närvaron skapar stabilitet och trygghet
för barnen. Dessutom leder den goda sammanhållningen på
jobbet till att det skapas sociala band mellan medarbetarna
även privat. Den starka närvaron ger en cirkel av positiv
energi som höjer kvaliteten på arbetet.
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Iselin K. Liljar, förskolechef Jan Magnus Mikalsen
och Renate Eriksen på Paradisets förskola i Bodø
NORLANDIA CARE GROUP

Introduktionskurs i vård och omsorg för minoritetsgrupper
Vi vet att arbete kan förbättra hälsan, ge mening, stärka
människors tillhörighet och identitet. Detta är särskilt viktigt för
minoritetsgrupper så att de kan bli en integrerad del av det norska
samhället. Norlandia har ingått ett samarbete med Podium, ett
jobb- och karriärcenter som hjälper människor som står utanför
arbetslivet att komma in på arbetsmarknaden.
Under hösten blev 40 personer undervisade inom vård och omsorg
i Podiums regi. 20 personer fick sedan möjlighet till ytterligare
en teoretisk kurs i vård och omsorg på Malakoff VGS i Moss. En
del av kursen innehöll praktiska uppgifter inom äldreomsorg.
Dessa genomfördes på Skoggata äldreboende, ett av Norlandias
verksamheter i Moss. Deltagarna fick tillbringa en halv dag i
möteslokalerna i Skoggata. Verksamhetschef Ida Lindqvist och
kompetenssansvarig undersköterska Siv Thompson undervisade i
äldreomsorg: vad gör en undersköterska? Vad gör en sjuksköterska?
Genomgång av etik och inte minst alla fördelar med att arbeta
med människor. Verksamhetschefen presenterade Norlandia, vårt
kvalitetsarbete och hur vi skapar ett gott liv – varje dag för våra
boende.  
En av de äldre på Skoggata berättade om hur det är att bo på ett
äldreboende och vad som var viktig för henne. Hon förklarade
också vad man som undersköterska ska tänka på när man möter en
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gammal människa.
Efter den första samlingen hade vi glädjen att ta emot tio elever
om dagen under fyra dagar. Gruppen delades i två och den ena
gruppen fick undervisning i arbetsuppgifter och hygien med Siv,
medan den andra gruppen genomförde aktiviteter med de boende
tillsammans med verksamhetschef och aktivitetsansvarig. Vi hade
samtalsgrupper, arrangerade kinaschackturnering med en boende
som undervisar i kinaschack och satte blomsterlökar tillsammans
i trädgården. Sedan bytte grupperna så att alla fick ta del av både
undervisning och aktiviteter. Från Podium deltog en lärare under
dagen.
Återkopplingen var mycket god och anställda på Skoggata hade ett
gott samarbete med Podium. Eleverna var nöjda och ville gärna
komma tillbaka. Kemin mellan elever och de boende var strålande
och det var glädjande att se hur de hjälpte varandra i trädgården
eller vid spelbrädet.
Sedan januari har Skoggata haft hjälp av två av eleverna från
projektet som praktikanter i verksamheten. De bidrar verkligen och
är ett mycket uppskattat tillskott i arbetsmiljön samtidigt som de ger
en god omsorg till de boende.
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Bättre
föräldrakommunikation
Norlandia Förskolors hemsida är inte en vanlig hemsida
utan en interaktiv digital plattform. Genom plattformen kan
pedagogerna kommunicera med barnens föräldrar via SMS
och e-post samt registrera barnens närvaro, frånvaro och
sovtider digitalt. Ett effektivt arbetssätt för att ge föräldrarna
en god inblick i förskolornas vardag samt involvera dem i det
pedagogiska arbetet.  
- Idag efterfrågar föräldrarna specifik information om sina
barn, inte enbart allmän information om vad som händer
på förskolan. Eftersom dagens föräldrar i hög utsträckning
använder digitala verktyg förväntar de sig på samma sätt att
sina barns förskola hänger med i den digitala utvecklingen.
Plattformen samlar all information på ett ställe vilket
underlättar för föräldrarna att söka den information de
är intresserade av. Och genom en snabbsökning på sin
smartphone eller surfplatta kan föräldrarna närhelst det
passar ta del av förskolans aktiviteter, pedagogernas upplagda
kommentarer samt hur många av barnen som är närvarande.   

Värdefull kompetens
”Competent” är den första av Norlandias fyra värderingar. Att våra
medarbetare har den korrekta kompetensen för att utföra sitt
jobb på ett professionellt sätt är nödvändigt för att vi ska lyckas
i vårt uppdrag. Därför jobbar vi systematiskt med att utveckla
kompetensen inom vår organisation.
Norlandia Förskolor i Norge har skapat ett kompetensprogram för
sina medarbetare, programmet innehåller olika kurser på nationell
nivå, tillgänglig för alla anställda och avsett för medarbetare i
olika delar av karriären. T.ex. nyanställda får gå en kurs som ska
säkerställa en god pedagogisk Norlandiastandard. Andra kurser
beställs efter behov och genomförs i de olika regionerna. Det
utvecklas också lokala kurser som ska möta verksamhetens behov
av kompetensutveckling. Det unika med programmet är att de
anställdas egen kompetens används som resurs, eftersom personal
från alla delar av organisationen är med och håller i kurserna.
Vi kallar dessa interna kurshållare för ”Kompetensmästare”
för att understryka att många av våra medarbetare besitter
spetskompetens som vi önskar att de delar med sig med andra i
organisationen. Kurshållarna uppmuntras att utveckla innehållet i
sin kurs och i dialog med andra förädlas kursen och erbjuds övriga
Norlandiaförskolor, framför allt inom den egna regionen. Detta
upplägg ger en möjlighet att växa för den enskilde och en fin
garanti för kunskapdelning i organisationen.
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Förebyggande och behandling av undernäring
Oppsalhjemmet har under flera år systematiskt arbetat med
patientsäkerhet och har upprepade gånger samarbetat med
det norska, statliga och nationella patientsäkerhetsprogrammet
”I trygga händer”. Det femåriga programmet har (2014-2018)
målsättningen att reducera patientskador med hjälp av målinriktade
insatser inom alla vård- och omsorgstjänster. Programmet har
skapats av Hälso- och omsorgsdepartementet och tar vid där den
tidigare patientsäkerhetskampanjen med samma namn slutade
(2011-2013). Programmet har tre överordnade målsättningar
för att reducera patientskador, bygga långsiktiga strukturer för
patientsäkerhet och förbättra patientsäkerhetskulturen inom vårdoch omsorgstjänsterna (Patientsäkerhetsprogrammet 2017).
Oppsalhjemmet har deltagit i arbetet inom insatsområdena
”korrekt läkemedelsanvändning på sjukhem”, ”Hantering av
patientsäkerhet” samt med arbetet att vidareutveckla och sprida de
s.k. risk- och förbättringstavlorna. Patientsäkerhetsprogrammets nya
insatsområde ”förebyggande och behandling av undernäring” har
startat upp, eftersom det visat sig att runt en tredjedel av patienter
på sjukhem och inom vård- och omsorgstjänster är undernärda
eller riskerar att bli det. Undernäring utvecklar sig då problematiken
inte identifieras i tid, det är därför viktigt att tidigt påvisa risken och
stoppa förloppet (Patientsäkerhetsprogrammet 2017).
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Oppsalhjemmet bjöds i januari 2017 in av Senter for fagutvikling
og forskning i Oslo till att delta i kunskapsnätverket i Stavanger
som arbetar för att förebygga och behandla undernäring.
Oppsalhjemmets deltagande sponsras av Oslo kommun och det är
det enda sjukhemmet från Oslo som deltar, p.g.a. det stora intresset
för nätverket över hela landet. Undernäring var redan prioriterat
i Oppsalhjemmets verksamhetsplan för 2017 och det ingår
också i en satsning på alla Norlandias verksamheter inom Norska
äldreomsorgen i konceptet ”mat, måltider och näring”. Näring som
prioriterat område är redan förankrat i Norlandias organisation
och vi glädjer oss att använda kunskapsnätverket som ett sätt att
fortsätta detta arbete, med ambitionen att blir ett föredöme för
sjukhem runt om i landet, även inom näringsfrågan och bidra till
kunskapsnätverket när det senare organiseras i Oslo.

En av tre
patienter är
undernärda
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Lövudden, Västerås

Lövudden, Västerås

Utvecklande lärmiljöer
Norlandias förskolor vimlar av öppna, kreativa och
stimulerande lärmiljöer. Dynamiska rum fyllda med
tillgängligt, lättåtkomligt och skiftande material, så att barnen
själva kan initiera sitt lekande lärande eller bli stimulerad att
sätta igång tillsammans med våra pedagoger.

Lilla och Stora Emilia, Staffanstorp

Regnbågen, Upplands Väsby
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Vi försöker ständigt utveckla förskolornas pedagogiska miljöer
och skapa en miljö och en atmosfär där barnens upptäckter
och lärande står i centrum, varje dag. Förskolans pedagogiska
miljö är en viktig grund för vår kvalitet. Vi erbjuder en miljö där
barnen kan vara kompetenta – en trygg och säker miljö som
utmanar och lockar till utforskande, lek och lustfyllt lärande.
Hos oss är miljön den tredje pedagogen. Här finns bilder av
endast ett axplock av alla dessa fantastiska miljöer.

Lövudden, Västerås
NORLANDIA CARE GROUP

Ett unikt hus rymmer unikt
pedagogiskt koncept
I Staffanstorp i södra Sverige, med närhet både till Malmö och
Lund. Finns Lilla och Stora Emilias förskola och skola, båda
tillsammans i ett specialritat hus för undervisning enligt Reggio
Emilia-pedagogiken där både inne- och utemiljön används och
anpassas till olika uttryckssätt och innehåll.  

Lilla och Stora Emilia, Staffanstorp

Lilla och Stora Emilia har en stor gård men många olika ”rum”.
Det finns stora och små ateljéer, uterum inomhus och pool
i duschrummet. Innemiljön och dess material förändras allt
eftersom barnens intressen och behov växer fram. Och de olika
lärmiljöerna byter skepnad i takt med hur det pedagogiska
arbetet utvecklas och barnens lärande synliggörs på olika sätt.  
Varje läsår drivs ett projekt på hela Lilla och Stora Emilia där det
arbetas tematiskt och utifrån barnens intresse och nyfikenhet.
Estetiska uttrycksformer är viktiga och ateljén är en central plats
i verksamheten där barnen driver projektet framåt med sina
hypoteser och teorier.
Projektet mynnar ut i en vernissage i huset och en interaktiv
utställning mitt i Staffanstorp. För barnen är det viktigt att
vara en naturlig del av lokalsamhället och få uppleva att deras
lärande och arbete räknas. Det senaste projektet ”Skapande
relationer” handlade om hur man knyter och bibehåller goda
relationer. Projektet mynnade ut i en vernissage i huset och en
interaktiv utställning mitt i Staffanstorp, där alla hade bidragit
med var sin del, från ettåringen till eleven i årskurs 3. Flertalet
lokala medier uppmärksammade ”Skapande relationer”, och
gav därmed barnen bekräftelse från deras lokalsamhälle.  

Lilla och Stora Emilia, Staffanstorp

Lilla och Stora Emilia knyter även aktivt kontakter med
samhället utanför Staffanstorp. Med flertalet studiebesök från
förskolor bl.a. från Tyskland och Wales under det senaste året.

Reggio Emilia
Lilla och Stora Emilias pedagogiska arbetssätt följer svensk läroplan
och riktlinjerna angivna i Reggio Emilias pedagogiska filosofi.
Detta innebär:
• Arbetssättet är utforskande och pedagogerna är medforskare
tillsammans barnen. Upplevelsen är i fokus där inga färdiga
svar finns.

• Bejakandet av subjektivitet, olikhet, solidaritet, samarbete och
en tro på att man genom att bekräfta barnens individualitet
och rättigheter på sikt kan förändra världen i en allt mer
demokratisk riktning.
• En pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas, med
barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna
samhällets snabba förändring.

• Arbetssättet är förankrat i en djupt humanistisk livshållning
som bygger på en stark tro på människans möjligheter och en
djup respekt för barnet.
• En övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med
en stark inneboende drivkraft att utforska världen.
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Ospa, Lindeberg

Sørhellinga, Tveita

Förbättrade resultat för förskolorna i Alna
Alla Norlandiaförskolor i stadsdelen Alna i Oslo har under lång
tid arbetat målinriktat med att förbättra sina resultat. På ett år
har kundnöjdheten i de fyra förskolorna, Sørhellinga, Fagerholt,
Frydenlund och Ospa ökat betydligt. Dessa förskolor var
tidigare kommunala, Sørhellinga och Fagerholt ägs numera av
Norlandia medans Frydenlund och Ospa drivs på entreprenad
av Norlandia.
Förskolan Sørhellinga har ökat sina resultat med hela 20%
på frågan ”Sammantaget, hur nöjd är du?”. Förskolan
Bjørnåsen som ligger i stadsdelen Søndre Nordstrand sattes på
entreprenad samtidigt som de tidigare nämnda förskolorna, har
också en ökning i sina resultat på 18% från 2015 till 2016.  

Fagerholt, Trosterud
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Fokus har legat på föräldrasamarbete och på att skapa tillit
mellan alla parter. Detta har uppnåtts genom att ha en öppen
kommunikation och att vara transparent om hur arbetet går till.
Medvetenheten hos personalen har varit oumbärlig och förskolornas
chefer har jobbat mycket med Norlandias värderingar och frågat sig
”vem är vi till för?”. Det har fokuserats på att få ett förtroende mellan
medarbetare och Norlandia, och detta förbättringsarbete som har
pågått under flera år har nu gett resultat.
En viktigt åtgärd i förskolorna med att förbättra kundnöjdheten
och kvaliteten i förskolorna, är den s.k. Alna-frukosten, i vilken alla
barnen får gröt som en gemensam start på dagen. Sådana åtgärder
sätter Norlandia på kartan i stadsdelen och bidrar till att göra
Norlandiaförskolorna till givande platser i vardagen.

Frydenlund, Ellingsrud
NORLANDIA CARE GROUP
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ETISKA RIKTLINJER

1

FÖRVÄNTNINGAR
OCH ANSVAR

2

ETIK
Den allmänna definitionen av begreppet etik är
en uppsättning regler för uppträdande och
förhållningssätt. I linje med den allmänna definitionen
omfattar Norlandias Etiska riktlinjer en uppsättning
regler som definierar hur vi, medarbetare i Norlandia,
ska uppträda och förhålla oss i olika frågeställningar
och arbetssituationer. Riktlinjerna i detta häfte berör
många aspekter och perspektiv att ha kännedom och
kunskap om och omfattar områden såsom mänskliga
rättigheter, professionalitet, kvalitetsarbete och
arbetsmiljö för att nämna några exempel.
Riktlinjerna ska följas av samtliga medarbetare och är
vägledande för hur du på bästa sätt ska genomföra
dina arbetsuppgifter du ansvarar för på din
arbetsplats. Genom att följa riktlinjerna följer vi även
Norlandias värdegrund med målsättningen att
tillsammans skapa ett gott liv – varje dag för våra barn,
hotellgäster och äldre.

KERSTIN STÅLSKOG
VD Norlandia Sverige

3

Vad förväntas av oss?
Målsättningen med Norlandias Etiska riktlinjer är att vi
ska uppträda och bemöta varje individ vi möter i vårt
arbete på ett sätt som är förenligt med riktlinjerna.
Utöver riktlinjerna ska varje medarbetare ha kunskap
om aktuell lagstiftning inom sitt yrkes- och ansvars
område för att därmed kunna genomföra sina
arbetsuppgifter på ett professionellt, säkert och
kvalitativt arbetssätt.
När vi förstår och följer riktlinjerna samt aktuell
lagstiftning säkerställer vi en god etisk praxis inom
organisationen. Vi har större möjligheter att fatta rätt
beslut, bemöta individer med ett öppet sinne och visa
medkänsla, engagemang och hänsyn mot varje
människa vi möter. Vi blir förebilder inom branschen
och i samhället och genom vårt gemensamma arbete
personifierar vi vårt ledord gott liv - varje dag.
Var gäller riktlinjerna?
Norlandias Etiska riktlinjer ska följas av samtliga
medarbetare på Norlandias verksamheter inom våra
affärsområden förskolor, patienthotell och
äldreomsorg.

4

Förväntningar och ansvar
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ANSVAR, VÄRDEGRUND OCH ETIK
Riktlinje:
Varje dag möter vi våra barn, hotellgäster, äldre,
närstående och uppdragsgivare. Vi konfronteras inför
situationer och frågeställningar som testar vår
kunskap, värdegrund och etiska förhållningssätt och
mot bakgrund av vår egen omdömesförmåga fattar vi
beslut på uppdrag av Norlandia.
I varje möte har vi alla ett ansvar att uppträda och
bemöta varje individ på ett sätt som är förenligt med
vår värdegrund och etiska riktlinjer. Konkret handlar
det om att vi varje dag ska använda vår kompetens på
bästa sätt, arbeta ambitiöst och engagerat, respektera
alla människor samt utstråla energi och arbetsglädje.
Värdegrunden och de etiska riktlinjerna utgör tillsammans en helhet och skapar ett enhetligt och ansvarsfullt arbetssätt inom Norlandia.
För mig betyder det:
Som medarbetare har jag kännedom och kunskap om
Norlandias värdegrund CARE. Jag är medveten om att
värdegrunden är i linje med Norlandias Etiska riktlinjer
och att de tillsammans utgör en helhet.
Som chef med personalansvar ansvarar jag för att mina
medarbetare dels har kännedom och kunskap om
värdegrunden och riktlinjerna, dels har kännedom om
att rapportera till närmaste chef när behov föreligger.

6

Förväntningar och ansvar

Du måste vara den
förändring du önskar se
i världen.
- MAHATMA GANDHI

Alla kan inte göra stora
saker. Men alla kan göra
små saker med stor kärlek.
Vänliga ord kan vara små
och enkla att uttala, men
de ekar i oändlighet.
- MODER THERESA
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VI BRYR OSS
I NORLANDIA
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Riktlinje:
FN:s mänskliga rättigheter är universella och gäller för
var och en oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön,
språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning
eller social ställning. De viktigaste mänskliga
rättigheterna är förbud mot frihetsberövande, rätt till
arbete, rätt till privatliv, yttrandefrihet, rättssäkerhet
och religionsfrihet.
För mig betyder det:
Jag ställer mig bakom och följer de mänskliga
rättigheterna och uppmuntrar kollegor att göra
detsamma.

Vi bryr oss i Norlandia

9

KULTUR
Riktlinje:
Vi har en företagskultur som bygger på en ömsesidig
respekt för varandra och där alla har samma
möjligheter. Vi uppmuntrar en mångfald där
medarbetare med olika kompetenser, erfarenheter
och kulturell bakgrund skapar en utvecklande och
positiv arbetsplats. Vår mångfald är vår styrka och ett
värde för våra kunder.
För mig betyder det:
Jag respekterar mina kollegor och är nyfiken och tar
tillvara på deras kunskaper, erfarenheter och kulturella
bakgrund. Jag involverar kollegor, nya som gamla, i
diskussioner och i sociala sammanhang på vår
gemensamma arbetsplats. Jag hälsar artigt på alla jag
träffar och jag hjälper besökare på verksamheten att
komma tillrätta.

10 Vi bryr oss i Norlandia

ÄRLIGHET
Riktlinje:
Vi är öppna och ärliga. Vi erkänner våra eventuella fel
och misstag vi begår och rapporterar, utreder och
följer upp för att lära av våra misstag.
För mig betyder det:
Jag står för mina handlingar och för det jag säger. Jag
rapporterar mina eventuella fel och misstag jag begår
för att lära av händelsen och därmed undvika att begå
samma misstag igen.

ENGAGEMANG
Riktlinje:
Vi är engagerade när vi arbetar och vi tar oss an
arbetsuppgifter och utmaningar med de resurser vi
har. Vi arbetar i team där vi tar vara på varandras olika
kunskaper och erfarenheter för att nå våra mål.
För mig betyder det:
Jag är ambitiös och engagerad och jag involverar mina
kollegor i arbetsuppgifter och utmaningar för att nå
våra mål. Jag respekterar och stöttar mina kollegor och
uppmuntrar till att alltid göra sitt bästa.

Vi bryr oss i Norlandia 11

PROFESSIONALITET
Riktlinje:
Vi uppträder professionellt i alla sammanhang. Det
innebär att vi arbetar engagerat, nyfiket och upp
muntrande och baserar våra arbetssätt i enlighet med
aktuell lagstiftning och regler.
För mig betyder det:
Jag tar tillvara på mina kunskaper, kompetens och
erfarenheter och arbetar i enlighet med gällande
lagstiftning. Jag vill utvecklas i min yrkesroll och på min
arbetsplats och ser positivt på de utbildningar jag
erbjuds. Jag bidrar till en positiv och utvecklande
arbetsmiljö.

KVALITETSARBETE
Riktlinje:
Vi arbetar för bästa möjliga resultat för att uppnå
kvalitetsmålen i Norlandias kvalitetshandbok. Genom
att uppnå kvalitetsmålen uppnår vi ett gott liv – varje
dag för våra barn, hotellgäster och äldre.
För mig betyder det:
Jag arbetar i enlighet med fastställda rutiner,
arbetsmetoder och koncept i Norlandias
kvalitetsledningssystem. Jag ansvarar för att
kontinuerligt förbättra mina arbetsinsatser i enlighet
med ovan arbetssätt för att därmed aktivt bidra till
Norlandias systematiska kvalitetsarbete.

12 Vi bryr oss i Norlandia
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ARBETSMILJÖ
Riktlinje:
Vi arbetar aktivt med förebyggande åtgärder som ska
minska skador på människor och miljön. Det
systematiska arbetsmiljöarbetet hanterar den
psykosociala och fysiska arbetsmiljön så att den
upplevs trygg, förutsägbar och hälsofrämjande.
Anställda, barn, hotellgäster, äldre, närstående,
leverantörer och besökare ska inte utsättas för
hälsomässiga skador eller risker.
Norlandia är ISO-certifierat enligt ISO-standard 9001
där arbetsmiljö är ett centralt område.
För mig betyder det:
Jag arbetar på en arbetsplats där vi har ett
kontinuerligt fokus på arbetsmiljö. Jag har tillsammans
med mina kollegor ett ansvar att bidra till en god
arbetsmiljö. Jag är lojal med företagets policys.

14 Vi bryr oss i Norlandia

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING
Riktlinje:
Vi har en nolltolerans för kränkande särbehandling och
ett särbehandlande beteende. Vi förväntar oss och
uppmuntrar ett stöttande beteende gentemot
varandra.
För mig betyder det:
Jag ska inte särbehandla och inte heller tolerera att bli
särbehandlad. Alla former av särbehandling och
upplevelser av särbehandling rapporterar jag till
närmaste chef alternativt till skyddsombud.

Vi bryr oss i Norlandia 15

VI ÄR ALLA
MÄNNISKOR
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ANSVAR
Riktlinje:
Vi arbetar ansvarsfullt. Det innebär att vi utvecklar och
realiserar våra tjänster i enlighet med aktuell lagstiftning och regler. Vi känner till våra ansvarsområden och
bidrar till att skapa en positiv bild av Norlandia i privata
såväl som i offentliga sammanhang.
För mig betyder det:
Jag tar ansvar för mina arbetsuppgifter och arbetar i
enlighet med gällande regler och riktlinjer. Jag talar
gott om Norlandia och delar gärna positiva upplevelser
från min arbetsplats med personer i min omgivning.

Vi är alla människor 17

BEMÖTANDE
Riktlinje:
Vi bemöter våra barn, hotellgäster, äldre, närstående,
kollegor och uppdragsgivare i enlighet med Norlandias
värdegrund CARE. Vi behandlar alla människor med
respekt och omtanke.
För mig betyder det:
I mitt arbete bemöter jag personer på ett sätt som är i
enlighet med Norlandias värdegrund CARE. Det
betyder att jag använder min kompetens på bästa sätt,
arbetar ambitiöst och engagerat, respekterar alla
människor samt utstrålar energi och arbetsglädje.

18 Vi är alla människor

LOJALITET
Riktlinje:
Vi är lojala mot Norlandia, verksamheten, kollegor och
mot våra kunder.
För mig betyder det:
Jag är lojal mot fattade beslut. Får jag inte gehör hos
närmaste chef har jag fullt mandat att ta upp frågan
direkt med överordnad chef eller hela vägen upp till
högsta ledning. För att vara lojal ska jag rapportera om
brott mot regler som jag upptäcker i verksamheten
och meddela om andra händelser som hindrar
verksamheten i att vara effektiv, framåtsträvande och
dynamisk.
Förbättringsområden i verksamheten tas upp internt.
Händelser, avvikelser och förbättringsförslag
rapporteras i vårt kvalitetsledningssystem.

Vi är alla människor 19

PRIVATA RELATIONER
Riktlinje:
Vi har tydliga gränser mellan vårt professionella yrkesliv
och privatliv.
För mig betyder det:
Jag sätter tydliga gränser mellan mitt privatliv och
professionella yrkesliv. Inleder jag ett privat
förhållande med en kollega informerar jag min
närmaste chef för att vara säker på att min inledda
relation inte ska påverka mitt arbete.

20 Vi är alla människor

Uppmärksamma dina tankar,
för de kommer bli dina ord
Uppmärksamma dina ord,
för de kommer bli dina handlingar
Uppmärksamma dina handlingar,
för de kommer bli dina vanor
Uppmärksamma dina vanor,
för de kommer bli din karaktär
Uppmärksamma din karaktär,
för den kommer bli ditt öde

- MARGARET THATCHER
F.d. premiärminister, Storbritannien
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MEDIA OCH SOCIALA MEDIER
Riktlinje:
När vi uttalar oss i media och sociala medier uttrycker
vi oss på ett sätt som är i enlighet med vår värdegrund
CARE.
För mig betyder det:
Jag tänker noggrant igenom på vad och hur jag
kommunicerar i media och sociala medier. Jag tar alltid
reda på fakta, säger sanningen samt lyssnar aktivt och
visar intresse för motparten.
Innan jag yttrar mig i sociala medier tänker jag igenom
följande:
• Representerar jag Norlandia eller mig själv?
• Är det jag eller min chef som ska uttala sig?
• Strider mitt uttalande mot min tystnadsplikt?
• Jag anpassar mitt svar till motparten. Det innebär att
jag i exempelvis formella sammanhang skriver och
uttrycker mig på ett formellt sätt.
• Jag kan med fördel uttrycka mig humoristiskt men
aldrig ironiskt eller sarkastiskt.
• Jag ska alltid underteckna mitt uttalande med mitt
fullständiga namn.
• Om jag känner en osäkerhet inför ett uttalande
frågar jag alltid min närmaste chef för råd och
vägledning.
• Jag är medveten om att mina uttalanden på internet
inte går att radera utan finns där ”för alltid”.

22 Vi är alla människor

YTTRANDEFRIHET OCH
MEDDELARFRIHET
Riktlinje:
Enligt yttrandefrihetsgrundlagen har alla som är
anställda hos myndigheter rätt till samma yttrande
frihet som alla andra medborgare. Även Norlandias
medarbetare har rätt att fritt förmedla information,
uttrycka tankar, åsikter och känslor i tal, skrift, bild
eller på annat sätt. Skyddet för yttrandefriheten
innehåller också ett förbud för arbetsgivaren att fråga
vem som har lämnat ut uppgiften.
För mig betyder det:
Jag får fritt yttra och föra fram åsikter utan censur,
begränsning eller någon typ av bestraffning.

INTRESSEKONFLIKT
Riktlinje:
Samtliga medarbetare ska säkerställa att anställningar
inom andra företag och/eller egen ekonomisk verksamhet ej hamnar i konflikt med Norlandias intressen.
För mig betyder det:
Om jag har flera arbetsgivare och/eller bedriver egen
ekonomisk verksamhet ansvarar jag för att dessa
åtaganden inte innebär en konflikt med min anställning i Norlandia. Jag ansvarar för att meddela min
närmaste chef om ovan föreligger.
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VI HAR ALLA
ETT SAMHÄLLS
ANSVAR
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LAGAR OCH REGLER
Riktlinje:
Inom Norlandia följer vi aktuella lagar och regler.
För mig betyder det:
I mitt arbete följer jag aktuella lagar och regler. Inför
situationer där jag känner en osäkerhet pratar jag med
min närmaste chef för att få vägledning.

TYSTNADSPLIKT
Riktlinje:
Samtliga medarbetare inom Norlandia har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får delge information om
våra kunder till utomstående personer. Tystnadsplikten
innebär även att vi inte får delge information till
utomstående om Norlandias företagsangelägenheter
såsom företagshemligheter.
För mig betyder det:
Jag delger inte information om våra kunder, muntligt
som skriftligt, till utomstående personer. Jag delger
heller inte utomstående information om mina kollegor
och Norlandias företagsangelägenheter.

Vi har alla ett samhällsansvar 25

DISKRIMINERING
Riktlinje:
På Norlandias verksamheter värdesätter vi en
mångfald. Vi arbetar för att skapa en god arbetsmiljö
som uppmuntrar ett respektfullt förhållningssätt och
likvärdiga karriärmöjligheter. Vår mångfald är vår
styrka och skapar en dynamisk företagskultur med
möjligheter att lära av varandra.
Vi säkerställer att samtliga medarbetare bereds samma
möjligheter i alla aspekter oavsett kön, ålder,
nationalitet, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning,
religion och sexuell läggning.
För mig betyder det:
Jag har rätt till att arbeta i en arbetsmiljö där
diskriminering inte förekommer. Jag uppmuntrar ett
respektfullt arbets- och förhållningssätt där alla
människor har ett lika värde och samma möjligheter.

26 Vi har alla ett samhällsansvar
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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.

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.

28 Vi har alla ett samhällsansvar

EKONOMISK RAPPORTERING
Riktlinje:
Vårt arbete med ekonomi ska på alla nivåer utföras i
enlighet med gällande lagstiftning och regelverk.
För mig betyder det:
Om jag arbetar med ekonomi och resultatuppföljning
ansvarar jag för att utföra mitt arbete på ett korrekt
sätt och i enlighet med aktuell lagstiftning och regler
inom området.
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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.
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KORRUPTION
Riktlinje:
Vi arbetar aktivt för att motverka alla former av
korruption. Våra underleverantörer och samarbets
partners 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.
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ETIKKOMMITTÉ
Norlandias Etikkommitté består av medarbetare
från våra affärsområden förskolor, patienthotell och
äldreomsorg. Kommitténs främsta uppgift och ansvars
område är att ge stöd och råd till medarbetare som
behöver vägledning i olika etiska frågeställningar.
Etikkommitténs representanter kontaktas
på mail-adress: etik@norlandiacare.se
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