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Hej,

Det är med stolthet jag presenterar 
Norlandias första Corporate Social 
Responsibility-rapport.  Vår målsättning är 
att publicera en liknande rapport årligen. 

Rapporten syftar till att uppnå två 
mål. Dels vill vi belysa och berätta om 
Norlandias framgångsrika arbetssätt 
på våra verksamheter. Norlandia 
har en uttalad vision om att vara en 
referenspunkt för samhället och de 
arbetssätt vi beskriver i rapporten anser 
vi både privata såväl som offentliga 
aktörer med fördel kan efterlikna. Ett 
exempel är samarbetet mellan våra tre 
affärsområden där vi dagligen lär av 
varandra för att ständigt förbättra våra 
tjänster. Rapporten ger en god inblick och 
många konkreta exempel på just detta 
samarbete.  

Rapportens andra målsättning är att ge en 
översiktlig bild över Norlandias satsningar 
och arbete inom området kvalité. 
Under de senaste åren har Norlandia 
investerat betydande resurser i dels 
koncernens gemensamma elektroniska 
kvalitetsledningssystem, dels relevanta 
utbildningar för att utbilda medarbetarna 
att effektivt hantera systemet samt 
koncernens ambitioner inom området 
kvalité. Under 2014 fick vi utdelning 
och en bekräftelse på vårt arbete när vi 
mottog vår ISO-certifiering.

Ett gott bemötande och kvalitativ omsorg 
med stöd av effektiva verksamhetssystem 
är kännetecknet för Norlandia. Vi är 
övertygade om att denna rapport ger dig 
som läsare många goda exempel på detta.      

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. 

Norlandia har idag 5500 anställda i fyra 
länder och vi växer ständigt. Kvalitén på 
våra erbjudna tjänster är direkt avhängigt 
hur Norlandias medarbetare bemöter 
och interagerar med våra kunder. Med 
andra ord, Norlandias medarbetare 
är vår mest värdefulla resurs och 
rapporten du har i din hand är en direkt 
återspegling av det värdefulla arbete våra 
medarbetare lägger ner varje dag på våra 
verksamheter. 

Med vänliga hälsningar

HILDE BRITT MELLBYE
CEO

Inledning

«Ett gott bemötande och kvalitativ omsorg med stöd 
av effektiva verksamhetssystem är kännetecknet för 
Norlandia. Vi är övertygade om att denna rapport ger 
dig som läsare många goda exempel på detta.»

3 CSR 2015

 INLEDNING

03  Inledning

04  Nyckeltal

05  Våra verksamheter 

06  Historien om Norlandia  

08  Lansering av etiska riktlinjer

08  Krav på leverantörer

 FRAMGÅNGSRIKA ARBETSSÄTT

10  Digital lek i förskolorna

12  Pøbelprojektet ger resultat  

12  Minibibliotek

13  Fem val av värdighet 

14  Projekt Everyday Happiness 

16  Samarbete med Global Dignity 

17  En inkluderande arbetsplats

18  Övergång till Hälso-Hem

19  Språkutveckling

20  Att bli en del av en arbetsgemenskap

22  Norlandias servicekoncept

22  Innovation i vård av nyfödda

23  Ett omfattande tillvägagångssätt för fallskydd

24  Unikt samarbete mellan sjukhus och hotell

24  Lekfull matematik

25  Den modiga kocken och de nyfikna barnen

26  Värdet av utomhusaktiviteter 

28  Salutogent ledarskap

29  Lekfull frihet

29  Partnerskap med Ersta Sköndal högskola

30  Utforma varje måltid som en höjdpunkt på dagen 

 KVALITET

32  Kvalitetsarbete 

34  Miljö



NORLANDIA CARE GROUP4

FÖRSKOLOR
PATIENTHOTELL
ÄLDREOMSORG

5500
NORGE
SVERIGE
FINLAND
NEDERLÄNDERNA

182
verksamheter

130

47

5

Förskolor

Patienthotell
Äldreomsorg

Affärsområden 

Verksamheter
2010

2011

2012

20

72

83

2013 94

2014 156

2015 182

Tillväxt antal verksamheter 

Medarbetare Länder 

MEDARBETARE3

MILJARDER
NOK2,9 

Tillväxt 

Omsättning 

45 56

48

45

5 2

38

6

Sverige

Finland
Norge

Nederländerna

Äldreomsorg

Patienthotell
Förskolor

Omsättning
land

Omsättning
affärsområden

Fortsatt lönsam tillväxt skapar dynamik i organisationen, resurser att anta 
nya utmaningar och möjlighet att realisera koncernens kärnkompetens mellan 
affärsområdena och verksamheterna. 

Nyckeltal Q1 2015. Omsättning avseende samtliga verksamheter. 
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Historien om 
Norlandia

Namnet Norlandia har stolta traditioner 
i Nordnorge. Namnet härstammar från 
en av Nationalmuseums mest värdefulla 
skatter, den berömda Norlandia-kartan. 
Norlandia är ett poetiskt namn av 
området välkänt sedan 1500-talet. 
Norlandia är förmodligen ett namn som 
skapades på 1700-talet, inspirerat av latin 
och med ett ljud som liknar namn som 
Lapponia och Finlandia.

Historien om Norlandia Care Group AS 
började i norr, på Andøya, en ö norr 
om polcirkeln. Bröderna Kristian och 
Roger Adolfsen köpte sitt första hotell, 
 Andrikken Hotel, på Andøya 1990. Under 
de efterföljande åren expanderade de sin 
verksamhet genom uppköp av ytterligare 
hotell  och 1995 hade de totalt tretton 
hotell under varumärket Norlandia 
Hotels.

Bröderna Adolfsen insåg tidigt att det 
fanns många likheter i att driva hotell 
och äldreboenden. Gästerna ska äta gott, 
sova gott, erbjudas möjlighet att delta i 
aktiviteter och inte minst få bra service. 
Den enda skillnaden mellan hotellen och 
äldreboendena var omsorgsaspekten.  
År 1997 bestämde de sig för att göra en 
spin-off från hotellkedjan och grundade 
Norlandia Care tillsammans med Tommie 
Børsand och Claes Forsberg. År 1997 vann 
Norlandia Care en upphandling i att driva 
ett av de första patienthotellen i Norge, 
nämligen Gaustad Hotel vid Rikshospitalet 
i Oslo. Det första äldreboendet vann 
Norlandia Care 1998. Sedan dess har 

Norlandia Care AS haft en framgångsrik 
tillväxt och Norlandia Care driver nu 
fem patienthotell i Norge, Sverige och 
Finland samt 46 äldreboenden i Norge 
och Sverige.

Ungefär samtidigt som bröderna Adolfsen 
köpte sitt första hotell etablerade två 
barndomsvänner till bröderna från 
Lofoten, Benn Eidissen och Even Carlsen, 
sina första privata förskolor. Dessa 
förskolor var också belägna på Andøya 
dit Benn Eidissen hade flyttat. Idag har 
Norlandia Förskolor etablerats på 58 
platser runtom i Norge; i huvudsak i de 
fem regionerna Tromsø, Bodø, Bergen, 
Romerike och Oslo. Dessutom driver 
 Norlandia 27 förskolor i Sverige, 18 
förskolor i Nederländerna och är delägare 
i en kedja med 27 förskolor i Finland.

Under 2008 köpte Adolfsen bröderna 
50% av aktierna i Benn och Evens 
förskoleverksamhet och i december 2011 
fusionerades förskoleverksamheten med 
omsorgsverksamheten.  Norlandia Care 
Group AS heter moderbolaget.

Norlandia ägs idag av de fyra norska 
grundarna, Even Carlsen och Benn 
 Eidissen från Stamsund i Lofoten och 
bröderna Roger och Kristian Adolfsen från 
Andenes på Andøya.
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Photo: O
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Kristian Adolfsen

Roger Adolfsen

Benn Eidissen

Even Carlsen

Vänster: Här startade allt. Andungen 
förskola på Andoya byggdes 1991. 

Överst: Den ursprungliga Norlandiakar-
tan. Kartan utarbetades runt 1750. 

Nederst: Flygfoto av Bleiksoya nära 
Andenes. 
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Under 2014 lanserade Norlandia en 
reviderad version av koncernens etiska 
riktlinjer. Riktlinjerna berör många olika 
aspekter och perspektiv som är viktiga 
för medarbetarna att ha kännedom 
och kunskap om. Riktlinjerna fungerar 
även som en användbar verktygslåda 
i det dagliga arbetet på våra förskolor, 
patienthotell och äldreboenden. Vi har 
också lanserat ett utbildningsprogram 
som Norlandias chefer utgår ifrån under 
workshops i etik tillsammans med 
verksamhetens medarbetare. 

Lansering av etiska 
riktlinjer

År 2015 införde vi en ny uppsättning krav 
mot Norlandias leverantörer.  

Leverantörerna måste underteckna 
ett dokument som intygar att deras 
arbetssätt och metoder är förenliga 
med Norlandias värderingar och sätt att 
arbeta. 

Dessa innefattar följande: Miljöpåverkan, 
återvinning, utsläpp, produktionskrav, 
hälso- och säkerhetsföreskrifter, 
diskriminering, säkerhet, krav på 
certifiering och normer, etiska riktlinjer, 
rökfri arbetsmiljö, märkning och 
produktkvalitet.

Krav på leverantörer

NORLANDIA CARE GROUP8
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Framgångsrika arbetssätt 
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Digital lek i förskolorna På samtliga förskolor i Norge har 
Norlandia lanserat projektet digital lek. 
Med digitala verktyg som iPads är vår 
målsättning att barnen ska skapa sig 
nya sätt att inhämta kunskap, få nya 
erfarenheter, nya insikter, ny kreativitet 
och nya sätt att spela. 

Barn är olika. De har olika intressen, 
färdigheter och förmågor. Medarbetare 
inom förskolorna måste kunna anpassa 
sitt pedagogiska arbetssätt efter barnens 
behov. 
Vi ska observera barns beteende och 
kommunikation under lek och förstå 
interaktion- och relationsmönster. Vårt 
uppdrag är att utmana barnen, stödja 
dem, inspirera dem, se dem, få dem att 
blomstra och vägleda dem. Vissa barn 
är bra på skidåkning, andra är bra på att 
teckna, klättra, hantera siffror eller spela 
fotboll. Vårt uppdrag är att motivera, 
inspirera och se till att barnen erbjuds en 
mångfald av upplevelser. Vi har barn som 
är stolta över att visa hur duktiga dom är 
på ett visst spel - i vilket fall de kan lära ut 
det till andra och vara experter. Vi måste 
inkludera alla eftersom alla barn ska ha 
möjlighet att bli sedda och blomstra. För 
att åstadkomma detta använder sig våra 
pedagoger av olika verktyg och processer. 
När vi använder digitala verktyg i 
våra förskolor ställs det krav på att 
pedagogerna kan uppvisa kunskaper och 
färdigheter så att vi optimalt kan nyttja de 
digitala verktygen. 

Ur ett pedagogiskt perspektiv spelar 
informationsteknik en värdefull roll i 
våra förskolor. Det är viktigt att vara 
medveten om att ha goda pedagogiska 
processer på plats för att det ska 
fungera. Pedagogerna måste ha en viss 
kunskap om god pedagogisk användning. 
Projektledare Cathrine Fragell Darre 
säger “Vi ger barnen kunskaper, attityder 
och färdigheter relaterade till digitala 
verktyg som används för kreativitet, lek 
och lärande. Genom verktygen minskar vi 
även sociala olikheter.”

Användning av digitala verktyg kommer 
stärka det pedagogiska arbetet inom 
särskilt följande områden: 
• Kommunikation, språk och text
• Antal, utrymme och formen
• Konst, kultur och kreativitet

Förskolorna förväntas bidra till ökad 
förståelse för kreativ användning av 
digitala verktyg. Genom att använda iPads 
får barn kreativa och sociala kunskaper 
och erfarenheter. 

I det här projektet har vi varit särskilt 
medvetna om gruppdynamiken kring 
spelandet och lärande. Projektet bidrar 
till en social sammanhållning på flera sätt. 

Vi vet att barn tar intryck från olika 
medier och därmed är spel och digitala 
verktyg en naturlig del av våra förskolor. 
För de barn som använder digitala verktyg 

Ph
ot

o:
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BL

Cathrine Fragell Darre, 
projektledare
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hemma, och då framförallt ensam, ger 
förskolorna en mer social upplevelse av 
användningen av digitala verktyg. Barn 
lär sig nya vanor och regler får erfarenhet 
av att iPad kan vara verktyg för att vara 
kreativ. 

I Norlandia ger vi barnen en unik 
möjlighet att utveckla kunskaper, attityder 
och kunskaper relaterade till de digitala 
verktygen.

I anknytning till projektet finns en 
blogg med värdefull information. 
Bloggen är populär och följs av 
många personer utanför Norlandia. 
På bloggen dokumenterar vi det 
pedagogiska arbetet vi bedriver på våra 
verksamheter. Du hittar också en lista 
över rekommenderade program och 
appar som vi använder i förskolorna. Här 
finns även en hel del information om 
användbara metoder och glada barn.

Länk till bloggen:
norlandiabarnehagene.blogspot.no
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Pøbelprojektet ger 
resultat

Norlandia deltar i Pøbelprojektet. 
Projektet är ett program med en 
målsättning om att hjälpa unga människor 
att hitta ett jobb. Programmet är utformat 
för att hjälpa de som av en eller annan 
anledning saknar disciplin eller sociala 
färdigheter som krävs för att få ett 
arbete. Deltagarna måste delta i ett 
sex veckors träningsprogram innan de 
erbjuds en 14-veckors praktik på en av de 
arbetsplatser som deltar i projektet. 

Ett antal av Norlandias verksamheter 
har åtagit sig att erbjuda praktikplatser 
till unga arbetssökande i projektet. 
Erfarenheterna har varit positiva från 
båda parter och ett antal praktikanter 
har erbjudits tillsvidareanställning. 
Tjuvholmens förskola har haft ett 
antal praktikanter, däribland Iqra Bibi 
som erbjöds arbete efter genomförd 
praktikperiod. 

Tjuvholmens förskolechef Eva Sand säger 
att hon snabbt insåg Iqras potential och 
talanger för jobbet. “Jag insåg att hon 
hade mycket att ge, och att hon verkligen 
ville lyckas”. 

Iqra har nu arbetat på Tjuvholmen i 
två år och har bara positiva saker att 
säga om programmet. “Deltagerna i 
Pøbelprojektet förstod mig och stöttade 
mig hela vägen. Jag fick veta vad som 
förväntades av mig och fick goda råd inför 
när jag skulle söka jobb. De var även med 
mig på den första intervjun.” 

Hon är också full av tacksamhet för tiden 
på Tjuvholmens förskola. “Alla har varit 
ett otroligt stöd. Jag har lärt mig från alla 
här, men framför allt från de pedagogiska 
ledarna. När jag först började var jag 
väldigt blyg och hade svårt att prata med 
barnens föräldrar. Nu kan jag prata med 
vem som helst!” Denna erfarenhet har 
inspirerat Iqra att vilja lära sig mer. “Jag 
planerar att gå tillbaka till skolan nu”, 
säger hon. “Jag vill bidra till pedagogisk 
ledare en dag.” Alla deltagare som 
startade Pøbelprosjektet samtidigt med 
Iqra har nu fått ett jobb.

För att uppmuntra läsning har Norlandia 
inrättat minibibliotek på våra förskolor i 
Nederländerna. Konceptet som startade i 
USA har blivit allt vanligare även i Europa. 
Minibiblioteken är öppna för alla som vill 
låna en bok eller lämna en bok som andra 
kan låna.

Minibibliotek

Tjuvholmen förskola

Iqra Bibi

NORLANDIA CARE GROUP12
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Fem val av värdighet Norlandia Äldreomsorg har utvecklat 
konceptet Fem val av värdighet efter en 
modell framtagen vid den amerikanska 
organisationen Aging with diginity. De 
fem valen, eller önskemål, är ett så 
kallat livstestamente som underlättar 
samtal och tankar kring beslut om livets 
slutskede. De fem önskemålen innebär 
att den enskilde och deras närstående 
kan fatta beslut om olika vård- och 
omsorgsbehandlingar som önskas 
inför livets slutskede. Konceptet har 
lanserats och arbetas med på samtliga 
äldreboenden i Norge. 

Fem val av värdighet presenterades 
vid en konferens som hölls av den 
norska Kunskapscentrum för hälso- och 
sjukvård i januari 2015. Programmet 
har fått betydande uppmärksamhet och 
positiv respons av nyckelpersoner inom 
branschen.  

Photo: Bård Kristian Bøe
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Under en lugn dag strax före sommarlovet 
2012 gjorde Hilde Halvorsen, som vid den 
tiden var förskolechef vid Nordbyhagens 
förskola, en oväntad upptäckt. Efter att 
ha läst ett antal tidningar kom hon över 
en artikel om positiv psykologi. Hon 
blev fascinerad av ämnet och började 
specialisera sig eftersom hon sedan 
tidigare haft en övertygelse om att 
positiv psykologi med fördel skulle kunna 
användas i förskolor.  

Vid terminsstarten i augusti samma 
år startade Hilde projektet Everyday 
Happiness i Nordbyhagen. Medarbetarna 
utbildades i ämnet och material delades 
ut. Kampanjen utarbetades ursprungligen 
från norska Rådet för Psykisk Hälsa 
och Halvorsen använde material som 
utvecklats av rådet. Särskilt de små kort 
vars syfte är att inleda diskussioner om 
“vad är lycka” visade sig vara användbara. 
En kanin och en igelkott fungerade som 
bra ingångar att prata med barn om 
ämnet.

Barnen på Nordbyhagen har anammat 
begreppen och har med tiden utvecklat 
sitt ordförråd för att uttrycka känslor. 
De kan upptäcka och kanske förstå en 
del av de känslor som de upplever. 
Medarbetarna genomför små workshops 
där barnen kan reflektera över vad som 
gör dem lyckliga. Svaren kan vara saker 
som “köra buss med min mamma”, “leka 
i snön”, “gosa med mamma och pappa” 
och “hoppa i löven.” Att främja vänskap 
har varit centralt under hela projektet.

En gång om året under Everyday 
Happiness week delar barn ut 
hjärtformade kort till förskolans grannar. 
Verksamheten genomför också ett lokalt 
evenemang för att hylla årliga World 
mental health day. Everyday Happiness 
har blivit Nordbyhagens signum. Ända 
sedan Nordbyhagen initierade Everyday 
Happiness har initiativet fått stor 
uppmärksamhet i media, både lokalt och 
nationellt.

Följande är fem nyckelord och råd i 
Everyday Happiness projektet: 

Konceptet har fått ett väl mottagande hos 
medarbetarna på Nordbyhagen. 

En ”5 om dagen” affisch har tagits fram 
för att skapa en ökad medvetenhet och 
att skapa en förbättring av arbetsmiljön. 
Everyday Happiness har också en 
koppling till att minska sjukfrånvaron på 
verksamheten. 

Projekt Everyday 
Happiness 

Nordbyhagen förskola

5 STEG MOT LYCKA

TA KONTAKT
Investera i tid och omtanke. Träffa 
andra människor och delta gemensamt 
i aktiviteter som du och dina barn kan 
samtala om. 

VAR AKTIV 
Var aktiv! Gå en promenad, åk skidor, 
dansa till din favoritlåt. Hitta en fysisk 
aktivitet som du och dina barn gillar 
att utöva.

VAR NYFIKEN
Var uppmärksam och nyfiken. Lägg 
märke till vad som är vackert eller 
ovanligt i ditt liv. Var medveten om 
världen omkring dig och vad du 
känner just nu, reflektera över dina 
erfarenheter. Om du är ute och reser, 
fokusera inte så mycket på målet. 
Stanna upp och prata om saker som du 
ser på din resa.

FORTSÄTTA ATT LÄRA
Prova något nytt. Att lära sig nya saker 
ger en känsla av prestation, och det 
kan vara roligt i sig. Uppmuntra ditt 
barn genom att exempelvis säga “Du 
klarade att stänga gylfen” när barnet 
provade själv för första gången. Denna 
uppmuntran kommer påverka barnens 
självkänsla i positiv riktning. Fira små 
och stora framgångar tillsammans.

GE AV DIG SJÄLV
Gör något för någon annan, visa 
tacksamhet, le, bidra med din tid och 
energi. Det är mer värdefullt att höra 
“du är en god vän” eller “du är bra på 
att dela med dig av dig själv” än bara 
“ditt hår är så fint.”
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Ett exempel är ”Walk and talk-möten” 
där projektets nyckelord kan användas 
i vardagen på verksamheten. Barnens 
föräldrar uppmuntrar projektet och 
initiativet. Många vittnar om hur 
konversationerna med sina barn 
utvecklats i det egna hemmet. 

Everyday Happiness utvecklades av 
norska Rådet för Psykisk Hälsa baserat på 
ett program utvecklat av tankesmedjan 
New Economics Foundation (NEF), 
Storbritannien. Programmet kallas The 
Five Ways of Wellbeing. Dessa är en 

uppsättning evidensbaserade aktiviteter 
som uppmuntrar folks välmående. Som 
beskrivet enligt ovan, Ta kontakt, Var 
aktiv, Var nyfiken, Fortsätt att lära och Ge 
av dig själv. Dessa är enkla aktiviteter vi 
alla kan göra varje dag. 

Hilde Halvorsen ger kontinuerligt 
föreläsningar om projektet till kollegor 
inom Norlandia Förskolor och delar av 
projektet har implementerats i andra 
förskolor. 

Photo: Gry Traaen15 CSR 2015

Barn från Nordbyhagens förskola tillsam-
mans med förskolechef Anne Hönstvedt. 
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Norlandia har sedan ett antal år till-
baka ett samarbete med Global Dignity. 
Global Dignity är ett oberoende, ideelt 
och politiskt neutralt initiativ som syftar 
till att främja värdighetsbaserat ledarskap 
samt att upplysa ungdomar om ett värdigt 
bemötande i olika sammanhang. Just ett 
värdigt bemötande är en av hörnstenarna i 
Norlandias värdegrund. 

Global Dignity Day är ett årligt återkom-
mande evenemang med en inriktning på 
värdighet. Evenemanget initierades av kro-
nprins Haakon av Norge, Pekka Himanen 
från Finland och John Bryant från USA. 
Global Dignity Day har i Norges skolor blivit 
ett betydande skolevenemang där gym-
nasieelever tillsammans med medarbetare 
inom Norlandia träffas under en dag. 

Norlandia stödjer aktivt Global Dignitys 
verksamhet. Målet med Global Dignity 
Day är att ungdomar ska blir mer med-
vetna om hur de kan bidra till socialt sam-
hällsansvar. Genom diskussioner uppmun-
tras ungdomarna att reflektera över hur 
de som individer kan göra en skillnad, så 
att fler människor kan uppleva värdighet 
eller en känsla av att vara uppskattade.

Genom att Norlandias medarbetare tar en 
ledande roll i Global Dignity Day hoppas vi 
att unga människor ska bli medvetna om 
vårt sätt att arbeta med barn, patienter 
och äldre och utveckla en förståelse för 
de meningsfulla arbetstillfällen som finns 
inom den sociala sektorn.

Samarbete med 
Global Dignity 
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Foto: Från en konferens med tema 
äldreomsorg som Norlandia genomförde 
tillsammans med Global Dignity
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En inkluderande 
arbetsplats 

I Norge är Norlandia en del av det så kallade 
IA-avtalet. Det innebär att vi eftersträvar 
att vara en inkluderande arbetsplats där 
vi anpassar arbetsuppgifter efter våra 
medarbetares eventuella skador och/eller 
sjukdom. Vi eftersträvar att alltid anpassa 
arbetsuppgifter och arbetsplatser för 
att tillgodose medarbetare med nedsatt 
funktionsförmåga.  

Vi uppmuntrar en mångfald på våra 
arbetsplatser och tror att det bidrar till 
att skapa en dynamisk och inspirerande 
organisation. Ett aktivt samhälle består av 
en heterogen blandning av medarbetare. 
Olika bakgrunder och livserfarenheter 
lägger grunden för att bygga en stark 
organisation, få fler perspektiv samt kunna 
tillmötesgå vår mångskiftande grupp av 
kunder. 

Enligt IA-avtalet har vi en skyldighet att 
utforma och anpassa arbetsplatsen i 
enlighet med varje individs unika behov. 
Vi eftersträvar även att gå utöver de 
avtalsrättsliga gränserna för att i än högre 
grad tillmötesgå individens behov och 
önskemål. Norlandia vill uppfattas som en 
arbetsgivare som värdesätter olikheter och 
mångfald. Pluralism är styrka.  

Ett bra exempel på en inkluderande 
arbetsplats är vår verksamhet St. Olav 
Hotell i Trondheim.

En receptionist kom till oss via en 
praktikplats. Hon led av ett kroniskt 
trötthetssyndrom (ME) och hade upplevt 
svårigheter att finna en passande 
arbetsplats där hon trivdes och hade 
möjlighet att utföra sitt arbete samt 
utvecklas.

Genom stöttande kollegor, anpassad 
arbetsbelastning och tid på sig att komma 
in i arbetet har hon idag en 50% tjänst på 
St. Olav Hotell. Sedan januari 2014 arbetar 
hon även skift på helgerna där hon ensam 
är i tjänst både lördagar och söndagar. Detta 
skulle inte ha varit möjligt tidigare. 

Trots medarbetarens sjukdom har hon 
lyckats att bli en duktig medarbetare i 
teamet med en positiv personlighet som 
har mycket att ge hotellgästerna och sina 
kollegor.  

17
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En önskan om innovation och förändring 
i äldreomsorgen är bakgrunden till 
Oslo kommuns beslut att omvandla 
Tåsenhjemmet till ett Hälso-Hem. 

Tåsenhjemmet drivs av Norlandia och 
är den enda privata aktören som bjudits 
in att delta i programmet. ”Vi är väldigt 
glada över att vård- och omsorgsenheten 
i Oslo kommun har bjudit in Norlandia 
att delta” säger projektledare Anne Lise 
Fjellet. 

Ett Hälso-Hem är en korttidsenhet 
inom äldreomsorgen. Genom att 
skilja mellan korttidsenheter och 
traditionella äldreboenden skapas 
möjligheter att utveckla äldreomsorgen 
säger kommunikationschef Sofus Urke 
vid vård- och omsorgsenheten i Oslo 
kommun. Målsättningen är att öka 
specialiseringen och expertis i de två olika 
boendeformerna. 

Korttidsenheterna är designade 
att ge boende som fortfarande 
bor kvar i sina egna hem de bästa 

levnadsförutsättningarna.  Ett typiskt fall 
är en person som drabbats av en akut 
sjukdom och är i behov av rehabilitering. 
Dessa patienter behöver vård och 
omsorg för att snabbt återhämta sig 
vilket kortsiktigt kräver personalresurser. 
Traditionella äldreboenden ska 
passa boende med behov av ökad 
kontinuitet, säkerhet och erfarenhet av 
äldreboendeverksamhet. 

I praktiken handlar projektet om att flytta 
individer från Tåsenhjemmet och ersätta 
dem med patienter på korttidsenheterna. 
Detta är en logistisk utmaning för både 
den fysiska miljön och medarbetarna 
eftersom det kräver stor flexibilitet i 
organisationen. 

Vård- och omsorgsenheten har utlovat 
att den förestående förändringen på 
Tåsenhjemmet kommer att äga rum 
under en längre tid och att de kommer att 
ta hänsyn till patientens önskemål. Inga 
långtidspatienter kommer att flyttas mot 
sin vilja. Tidsramen för övergången är satt 
på ett år. 

Övergång till 
Hälso-Hem 

NORLANDIA CARE GROUP18
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Språkutveckling Förmåga att kunna kommunicera är en 
nödvändighet för att klara sig i dagens 
samhälle. Dessvärre är många barn idag 
dåligt förberedda för att uppfylla grund-
skolans krav på läs- och skrivförståelse. 
Därför är språkundervisning ett prior-
iterat område i Norlandia Förskolors 
läroplan. Våra medarbetare bidrar till att 
göra våra förskolor en bra plattform för 
språkutveckling. Systematisk utbildning 
säkerställer att våra medarbetare har den 
kunskap som krävs för att tillgodose barn-
ens behov. Vi använder barnens naturliga 
strävan att leka och lära för att stimulera 
språkutveckling. 

Språkutveckling är viktigt på alla våra 
förskolor och i synnerhet i områden med 
hög andel invandrarbakgrund.  

Språkkunskaper utvecklas i riktat lärande 
som att lägga pussel och spela spel. Våra 
medarbetare är särskilt uppmärksamma 
på barnens förmåga att namnge objekt 
och förstå begrepp. Att sjunga samma 
låtar flera gånger om utvecklar barnens 
ordförråd. 

Vi använder berättelser från sagor och 
böcker som ett sätt att stärka ordför-
råd. iPads är användbara verktyg för att 
namnge objekt. 

Måltiderna är sociala mötesplatser där 
barnen uppmuntras berätta om sina 
tankar och känslor samt vad som är 
aktuellt just nu. Under lekar uppmuntras 
barnen att använda rätt prepositioner: 
över, under, mellan, och så vidare. 

Under morgonsamlingarna när vi samta-
lar om helgens eller gårdagens händelser 
eftersträvar vi att alla barn ges möjlighet 
att uttrycka sig. Vi är med och stödjer 
barnens kommunikation under mellanmål 
för att utvärdera förmåga att förstå verbal 
och icke-verbal kommunikation.  Förmå-
gan att kunna uttrycka sig är nyckeln till 
att utveckla relationer och vänskap. Ord-
förråd att uttrycka önskemål och känslor 
kan utvecklas. 

Vi mäter barnens framsteg och samar-
betar med föräldrarna. Norlandias styrka 
innebär att vi effektivt kan dela kunska-
per och erfarenheter mellan förskolorna 
så att varje barn är väl förberedd inför 
skolstarten.

19 CSR 2015
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I Norge har Norlandias verksamheter 
inom våra tre affärsområden erbjudit 
personer praktikplatser för att på så sätt 
kunna komma in på arbetsmarknaden. 
Det finns många anledningar till varför 
en del personer har svårigheter att finna 
och eller behålla ett jobb. En vanlig 
orsak är en kombination av psykologiska 
utmaningar såsom ångest, depression 
eller social fobi. En annan orsak är att 
personen ifråga saknar de nödvändiga 
språkkunskaper som krävs för att klara av 
ett jobb. 

I samarbete med lokala fackförbund 
erbjuder Norlandia praktikplatser på våra 
verksamheter. Praktikanterna erbjuds 
möjlighet att erhålla nya kunskaper 
och erfarenheter, ansvara för tilldelade 
arbetsuppgifter, interagera med andra 
personer och helt enkelt gå upp på 
morgonen och gå till en arbetsplats. 

På våra äldreboenden 
Inom Norlandia Äldreomsorg erbjuder 
vi praktikplatser såsom köksbiträden, 
frukostassistenter, receptionist eller 
kultur- och aktivitetsombud på våra 
äldreboenden. Varje praktikant bär en 
skylt som tydligt anger att personen är 
praktikant på verksamheten. 

Praktikanternas ekonomiska ersättning 
betalas av norska myndigheten NAV, och i 
vissa fall även av Norlandia. Praktikplatser 
erbjuds som både heltid och deltid.   Det 
finns även exempel på praktikanter som 

har erbjudits tillsvidareanställningar i 
Norlandia. Efter deltagande på relevanta 
verksamhetsutbildningar inom vård- och 
omsorgskunskap har dessa personer gjort 
bra ifrån sig på sin nya arbetsplats.  

På våra förskolor
Norlandia Förskolor har sedan ett antal 
år tillbaka ett samarbete med HERO, 
en av Norges ledande leverantörer 
av kompetensutvecklingsprogram för 
flyktingar och minoriteter.

I samarbete med HERO erbjuder 
Norlandia Förskolor praktikplatser i ett 
assistentprogram vi utvecklat tillsammans 
med HERO. Programmet är utformat med 
en förberedande 10-veckors introduktion 
av HERO och därefter en 12-veckors 
praktikprogram av Norlandia. Norlandias 
förskolor i Oslo-området deltar i 
assistentprogrammet. 

Praktikanterna kompenseras av 
NAV under introduktionen och 
praktikperioden. Deltagarna kommer 
vanligtvis från länder som Afghanistan, 
Indien, Pakistan, Sri Lanka, Sudan 
och Eritrea. De flesta är kvinnor i 
fyrtioårsåldern och programmet 
erbjuder deltagarna en språngbräda 
till en karriär inom förskolebranschen. 
Flertalet av deltagarna börjar som 
deltidsanställda med en målsättning 
om en heltidsanställning. Ett krav är en 
examen i norska språket som HERO bidrar 
till att anordna. 

Att bli en del av
arbetsgemenskapen 
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På våra patienthotell
Inom Norlandia Patienthotell 
erbjuder Hotel St. Olav i Trondheim 
praktikplatser. Initiativet anses viktigt ur 
ett samhällsperspektiv samt ett centralt 
bidrag till verksamhetens arbete inom 
innovation och verksamhetsutveckling. 

Städning och köksarbete är vanliga 
praktikplatser eftersom dessa roller 
erbjuder arbetsuppgifter som resulterar 
i att praktikanterna introduceras väl in i 
verksamheten.  

Sedan början av 2014 har hotellet 
erbjudit sex personer från Syrien, 
Bhutan, Afghanistan, Eritrea och 
Etiopien praktikplatser. Av dessa 
praktikanter arbetar en person idag som 
deltidsanställd och en person arbetar 
extra under sommaren.  

Under samma period erbjöd hotellets 
restaurang sex personer från Siri 
Lanka, Libanon, Rumänien och Norge 
praktikplatser. Av dessa praktikanter 
erbjöds en person en heltidsanställning 
som kock och en person en 
deltidsanställning som servitör.

Även Norlandias patienthotell Gaustad 
och Montebello har liknande erfarenheter 
som St. Olav. Arbetsroller inom lokalvård 
och arbete i verksamhetens restaurang 
är bäst lämpade för praktikanter. 
Verksamheterna är sammantaget mycket 
nöjda med de praktikanter som tagits 
emot under åren.
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Tammerfors universitetssjukhus, initia-
tivtagare till ett projekt inom omsorg 
av nyfödda, mottog under 2014 Finland 
Läkarförenings kvalitetspris. Konceptet är 
unikt i Finland.

Läkarföreningens pris beviljades som ett 
erkännande av förbättrad sjukvårdsverk-
samhet. Priset är ett erkännande på att 
positiv effekt på patienter har uppnåtts. 
De familjer som har bott på hotellet har 
varit mycket nöjda. Kundnöjdheten har i 
genomsnitt varit på 4,7 på en skala från 
1 till 5.

Mödrar och deras familjer har haft möj-
ligheten att bo på Norlandias patientho-
tell sedan sommaren 2013. Patienthotel-
len har hittills tagit emot mer än 2200 
familjer. Tammerfors universitetssjukhus 
är Finlands tredje största förlossningss-
jukhus med upp till 5400 födslar per år. 

Patienthotellets vision är att hålla familjer 
tillsammans. Därav fungerar patienthotel-
len som en plats där interaktionen mellan 
nyfödda barn och föräldrar sker på ett 
tidigt stadium.  Hotellen tillåter att flera 
familjemedlemmar kan bo på hotellet, 
inte bara pappan. 

För att få bo på hotellet måste modern 
och babyns tillstånd uppfylla ett par 
kriterier. För närvarande finns det 16 
familjerum och gästerna tas om hand 
av två barnmorskor. Barnläkare genom-
för dagligen besök för att kolla upp de 
nyfödda barnen. Om det är nödvändigt 
kan  mamman och barnet snabbt komma 
tillbaka till sjukhuset.

Innovation i vård av 
nyfödda 

Vi hälsar på alla vi möter. Vi knackar på 
dörren och väntar alltid tre sekunder 
innan vi går in. Det är alltid rent och 
prydligt på vår verksamhet. Detta är 
ett par utdrag från Norlandia Service 
Concept. 

Norlandia Service Concept omfattar 
Norlandias riktlinjer för hur 
medarbetarna på våra förskolor, 
patienthotell och äldreboenden 
förväntas bemöta och ge service till 
våra kunder. Konceptet lanseras genom 
seminarier på Norlandias verksamheter. 
Under seminarierna utbildas och 
diskuteras begreppet Servicekvalitet, 
det vill säga Förväntning+Upplevd 
Service=Servicekvalité. Begreppet 
servicekvalité definieras som differensen 
mellan kundens förväntningar och faktisk 
upplevd service. Övergripande ska också 
nämnas att oftast är det inte vilka tjänster 
vi genomför som definierar en god 
service. Snarare handlar det om hur vi 
genomför våra tjänster till våra kunder.  

Genom ett servicekontrakt skriver 
Norlandias medarbetare under att 
arbeta, bemöta och ge service enligt 
konceptets riktlinjer. Detta är ett led i vår 
gemensamma målsättning om ett gott 
liv – varje dag till våra barn, hotellgäster 
och äldre.

Norlandias 
servicekoncept

NORLANDIA CARE GROUP22
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Ett omfattande 
tillvägagångssätt för 
fallskydd

Norlandias äldreboende Oppsalhjemmet har 
det senaste året genomfört ett framgångs-
rikt projekt för att minska fallfrekvensen 
bland de äldre. “Antalet  registrerade fall 
har minskat med 20%  under det senaste 
året “, rapporterar Sverre Andersen, fysio-
terapeut på Oppsalhjemmet.

När en person faller åligger det med-
arbetarna att registrera händelsen i TQM. 
Incidenten blir en konkret situation att 
arbeta med för att förbättra våra vård- 
och omsorgstjänster. Som fysioterapeut 
började Andersen märka ett par återkom-
mande orsaker till varför de boende faller. 
Genom att implementera åtgärder för 
att undanröja dessa har medarbetarna 
gemensamt kunnat göra boendet till 
en säkrare plats. Konkreta exempel på 
åtgärder har varit minskning av läkemedel, 
minskad isolering, justering eller förän-
dring av förflyttningshjälpmedel, använd-
ning av skyddsräcke för att undvika fall från 
sängen och balansträning.

Inför varje månadsslut sammanställer 
Sverre Andersen en månadsrapport som 

sammanfattar verksamhetens utman-
ingar. I rapporten inkluderar han även 
framgångs historier för att inspirera till 
utveckling och nya idéer inom området. 
En av dessa historier handlar om David, en 
äldre herre på 91 år som sitter i  rullstol. 
David lider av demens och under en 
tvåmånadersperiod föll han sex gånger och 
varje gång var han ensam. En av anled-
ningarna till de många fallen misstänkte 
Sverre Andersen berodde på att David 
hade beslutat att han ville tillbringa mycket 
tid ensam i sitt rum. 

Som ett resultat av hans demens tillkallade 
David inte hjälp när han behövde gå på 
toaletten eller ta sig från rullstolen till 
sängen. I samarbete med gruppledaren 
på enheten bestämde sig Sverre sig för 
att uppmuntra David att delta i grupp-
aktiviteter såsom kulturella evenemang 
och rehabiliterande aktiviteter som 
 anordnas av sjukgymnasten. Detta har 
 successivt hjälpt David ut ur hans isolering 
och gjort honom till en mer aktiv deltagare. 
Alltsedan planen genomförts har inga nya 
fall registrerats för David.

Sverre Andersen, fysioterapeut på 
Oppsalhjemmet
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På Förskolan Folkparken i Stockholm 
arbetar lärarna med lekfulla sammanhang 
för att stimulera matematiskt och logiskt 
tänkande hos barnen. Målsättningen är 
att skapa en livslång lust till matematik 
och att utveckla logiskt tänkande hos 
barnen. 

Förskolelärare Helena Katila arbetar sitt 

fjärde år på Folkparken och utbildar, 
utöver sin lärartjänst, sina kollegor 
i användbara arbetsmetoder för att 
stimulera och utveckla barnens förståelse 
för matematik. Genom seminarier får 
lärarna ta del av vetenskaplig förankrade 
metoder som senare anpassas till lekfulla 

arbetssätt att samtala, leka och lära om 
matematik. 

Följande områden arbetar Folkparken med: 
• Sortering och klassificering – att se  
 likheter och olikheter genom att   
 jämföra föremål och spela spel 
• Antalsuppfattning – att prata om och  
 demonstrera ålder och sätta i relation  
 till olika föremål 
• Mätning – att mäta avstånd och   
 storlekar och jämföra  
• Tidsuppfattning – att samtala om   
 begrepp såsom idag, igår, imorgon 
• Rumsuppfattning – att samtala om
 begrepp som över, under, bredvid,   
 framför
• Diagram – att göra diagram och staplar 

Helena betonar att under leken är 
det viktigt att använda de korrekta 
matematiska begreppen för att på ett 
tidigt stadium utveckla rätt vokabulär. 
Barn i föreskolaålder har lätt för att lära 
och Helena menar att ord som triangel 
och kvadrat är populära att använda hos 
de små.  

Lekfull matematik 

Under 2012 öppnade Norlandia sitt första 
patienthotell i Finland. Sedan öppnan-
det har vi haft ett nära samarbete med 
 Tammerfors universitetssjukhus. Tillsam-
mans har vi bland annat studerat och 
analys erat hur patienthotell används 
i Norge och Sverige och jämfört med 
Finlands lagstiftning och regelverk och 
nuvarande efterfråga på hotelltjänster. 

Mot bakgrund av arbetet har vi kontin-
uerligt utvecklat vår kapacitet för nya 
patientkategorier samt ökat beläggningen 
på våra hotellgäster som är patienter. 
De mest vanligt förekommande patient-

grupperna på Norlandias patienthotell 
kommer från sjukhusavdelningarna 
BB, gynekologi, onkologi och pediatrik, 
ortopeden,  neurokirurgi, hjärtkirurgi och 
allmän kirurgi.

För varje sjukhusavdelning har Norlandia 
initierat en dialog med avdelningens med-
arbetare för att skapa oss en förståelse 
hur medarbetarna på hotellet kan skapa 
de bästa levnadsförutsättningarna för 
 patienter i de olika patientgrupperna. Ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv uppvisar 
Norlandia Patienthotell många fördelar för 
både patienten, sjukhuset och samhället.   

Unikt samarbete 
mellan sjukhus och 
hotell
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Den modiga kocken 
och de nyfikna barnen 

Blåmusslor, Barnens restaurang och 
utbildning i mat och måltider. Det är ett 
par inslag i Förskolan Eventyrstuas arbete 
med mat och måltider. Kökschef Kristian 
Midtøy, med lång erfarenhet från Oslos 
restaurangbransch, ansvarar för tillagning 
och servering av frukost, lunch och 
mellanmål till verksamhetens 100 barn. 

Eventyrstua är en av Norlandias 
förskolor i Oslo-området. Inom mat och 
måltider är verksamhetens målsättning 
att servera varierade måltider, ibland 
tillagade på annorlunda råvaror som 
blåmusslor, hummer och spädgris. En 
målsättning som väckt uppmärksamhet, 
inte minst i norsk press. Häromåret 
gjorde en av Norges största dagstidningar 
ett reportage om Eventyrstuas lite 
annorlunda sätt att arbeta med mat och 
måltider.   

Ett gott samarbete med verksamhetens 
matleverantörer har möjliggjort att 
köpa in dagsfärska råvaror från Oslos 
närområde till en rimlig summa pengar. 

Även om mer traditionella maträtter som 
Spaghetti Bolognese och fiskpinnar är 
populära bland barnen finns det ett stort 
intresse inför de lite mer annorlunda 
måltiderna som serveras på Eventyrstua.  

Även intresset att få hjälpa till i köket samt 
lära sig mer mat och måltider är populärt 
hos de yngre. ”Barnens restaurang” är ett 
koncept där Eventyrstuas barn får delta 
under förberedelserna i köket, skriva 
menyer och servera varandra. Precis 
som på en riktig restaurang. Konceptet 
omfattar även en pedagogisk inriktning. 
Inför tillagning av måltider på råvaror som 
hummer och blåmusslor utbildar Kristian 
barnen om råvaran och dess ursprung. 
Kunskap är viktigt menar han, inte minst 
för att väcka barnens intresse för en mer 
varierad kost samt en mer fulländad 
upplevelse av en måltid.  
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Värdet av utomhus-
aktiviteter 

Stordalen förskola utanför Bodö i Nord-
norge har under de senaste åren deltagit i 
projektet “Robuste Saltenonga”, i folkmun 
även kallat ”de robusta barnen” i Salten. 
Projektet har som syfte och målsättning 
att visa värdet av att delta i utomhus-
aktiviteter.  

På Stordalen lär sig verksamhetens barn 
redan på ett tidigt stadium i livet att upp-
skatta utomhusaktiviteter. Verksamheten 
är smått unik i det avseendet att barn och 
medarbetare spenderar mer tid utomhus 
än inomhus, inte minst i förskolans utom-
husområde som omfattar en gigantisk så 
kallad lavvo eller samisk kåta som är det 
mer allmänna ordet.

Förskolechef Vibeke Mæhlum säger att 
“Vår strategi är att lära barnen att upp-
skatta att vara  utomhus i så stor utsträck-
ning som möjligt. Vi vet att det är bra för 
hälsan och att barnen blir starka, både 
mentalt och fysiskt”.

Ett huvudtema i projektet har varit att 
söka ätbar föda i närområdet och skogen 
för att på så sätt lära sig uppskatta det 
som naturen har att ge. Bär, svamp, örter, 
löv, björksav, gransirap är ett par exempel 
som barn och medarbetare ständigt är på 
jakt efter. Som ett led har verksamheten 
investerat i en maskin där naturens skafferi 
kan torkas vilket lär barnen en teknik för 
lagring och bevaring av naturens råvaror. 
Naturen har även lärt barnen att finna 
saker som de kan utveckla till leksaker. 
Inför högtider som jul och påsk har barnen 
funnit föremål i skog och mark , istället för 
att gå till en affär, och som därefter utveck-
lats till vackra juldekorationer.  

Häromåret omfattade projektet även att 
diskutera och lära sig mer om skogens 
konung, nämligen älgen. Barnen fick lära 
sig vad älgen äter, hur de lever och sin 
historiska roll som föda för oss människor. 
Barnen fick även lära sig mer om älgjakten 
och fick även smaka på och äta maträtter 
tillagade av färskt älgkött. Mest fängs-
lande var att samla älgspillning och måla 
dem som dekorationer. En ny och smått 
unik dekoration som kom att dekorera 
julgranen på Radisson SAS Hotel i i Bodø 
häromåret.

Ett annat huvudtema har varit att bygga 
och utveckla snökonstruktioner. Inför 
 arbetet köpte Stordalen in en special-
utrustning som möjliggjorde att göra olika 
snöformationer. Utrustningen består i 
huvudsak av stora lådor där snö packas 
hårt för att göra byggnadsmoduler för att 
därefter bygga torn, slott, broar och hus. 

Projektet har bland annat resulterat i att 
barnen på förskolan har lärt sig att bli 
självständiga. De hugger sin egen ved, 
tänder sin egen eld och lagar sin egen mat. 
De tar ett större ansvar för sin egen säker-
het och bli mer medvetna om potentiella 
faror.

Barnen har också fått möjlighet att testa 
sina egna gränser under exempelvis isklät-
tring. Medan säkerhetsutrustning var 
på plats hela tiden fick barnen testa på 
vertikal isklättring.

Utöver isklättring har barnen dessutom 
studerat fågellivet i närområdet genom 
att på nära håll fått inblick i fåglarnas liv 
i deras egna boenden. En webbkamera 
 placerades inuti i ett antal fågelholkar för 
att få en god inblick  i fågelboet.

Ett positivt resultat av projektet har varit 
en låg sjukfrånvaro, både hos barn och 
anställda.

“Projektet har även resulterat i att barnen 
har vuxit som människor. Även barnens 
 fysiska förmåga har stärkts samtidigt som 
de även visar mer empati och omsorg. Det 
är också färre konflikter bland barnen” 
säger regionchef Vigdis Lillebjerka.

Vibeke Mæhlum har fått mycket beröm 
för Stordalen arbete. Hon har besökt det 
regionala universitet för att informera  om 
projektet och lärdomar från Stordalens 
arbete med utomhusaktiviteter har även 
delats med Norlandias andra förskolor i 
regionen.

Temat för projektet är helt i linje med 
Norlandia Förskolors hälsofrämjande 
koncept där  utomhusaktiviteter har en 
hög prioritet. 
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Salutogent ledarskap Under hösten 2014 utbildades Norlandia 
Sveriges chefer i salutogent ledarskap. 
Målsättningen med utbildningen var 
att deltagarna skulle vidareutveckla 
sina kunskaper och förståelse inför 
den salutogena arbetsmetodiken samt 
hur det salutogena arbetssättet kan 
implementeras på våra verksamheter. 

Begreppet salutogenes myntades av 
Aaron Antonovsky, professor i medicinsk 
sociologi vid Ben Gurion University of the 
Negev, Beersheba, Israel. Salutogenes 
betyder hälsans ursprung och härrör 
från latinets salus (hälsa) och grekiskans 
genesis (ursprung). Det salutogena 
perspektivet fokuserar på vilka faktorer 
som orsakar och bevarar hälsa snarare än 
vad som orsakar sjukdom (patogenes). 
Centrala begrepp inom det salutogena 
området är meningsfullhet, begriplighet 
och hanterbarhet. Tre delkomponenter 
som tillsammans utgör den salutogena 
teorin KASAM, Känsla Av SAManhang.  

Norlandia har över 10 års erfarenhet 
av att arbeta enligt en salutogen 
inriktning. Först ut att anamma det 
salutogena arbetssättet var Norlandias 
verksamheter inom äldreomsorg, idag 
är inriktningen implementerad även 
på våra förskolor och patienthotell. 
Fördelarna med en salutogen inriktning 
är många, både för Norlandias kunder 
och medarbetare. Genom ett salutogent 

ledarskap och inriktning skapas 
hälsofrämjande organisationer som 
inspirerar, uppmuntrar och bekräftar ett 
positivt beteende. Miljön skapar även 
möjligheter för lärande, förståelse och 
initiativtagande.  

Även ur ett kundperspektiv uppvisar ett 
salutogent ledarskap många fördelar. 
Genom att identifiera och utvärdera 
aktiviteter som stärker hälsa skapar vi ett 
rehabiliterande liv för individen.  

Föreläsare under höstseminariet med 
Norlandia Sveriges chefer var Anders 
Hanson, en av Sveriges främsta författare 
och föreläsare inom det salutogena 
området. Anders redogjorde för att 
på en övergripande nivå möjliggör 
ett salutogent ledarskap att skapa 
förutsättningar för verksamheten att 
lyckas samtidigt som människorna 
mår bra och kan lyckas. Ett salutogent 
ledarskap gör skillnad genom att motivera 
och coacha på ett sätt som väcker 
individens och därmed arbetsgruppens 
vilja och förmåga att ta ansvar. Modellen 
är i linje med Norlandias värdegrund 
CARE samt vårt ledord gott liv – varje dag. 

NORLANDIA CARE GROUP28
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Ersta Sköndal högskola i Stockholm är en 
av Sveriges ledande forskningsinstitut 
inom vård-vetenskap, socialt arbete 
och psykoterapi med en tydlig etisk 
orientering. Sedan 2012 har högskolans 
Institutet för organisations- och arbetsliv 
(IOA) genomfört ett forskningsprojekt 
för att belysa olika aspekter av svensk 
äldreomsorg. Projektet omfattar områden 
som etik, bemötande, ledarskapsfrågor 
och tre böcker har publicerats av 
forskningsgruppen; Bemötandets etik, 
Äldreomsorgen - praktiken, debatten och 
framtiden och Chefsroller inom omsorgen.

Sedan starten har Norlandia varit en 
stolt sponsor av IOAs forskningsprojekt. 
Eftersom Norlandia är en betydande 
aktör inom svensk äldreomsorg är vi fast 
övertygade om forskningens betydelse för 
att dels uppmärksamma och informera 
allmänheten om branschen, dels för 
den nationella utvecklingen av svensk 
äldreomsorg. Utöver ett årligt finansiellt 
bidrag har ett antal medarbetare inom 
Norlandia tillsammans med personer från 
branschen deltagit i de referensgrupper 
som bland annat böckerna bygger på. 
Genom intervjuer och diskussioner har de 
kvalitativa delarna av forskningsprojektet 
inhämtats. 

Den första boken Bemötandets etik 
publicerades 2013, Äldreomsorgen - 
Praktiken, debatten och framtiden under 
2014 och den sista boken Chefsroller inom 
omsorgen publiceras under våren 2015. 

Varje bok har följts av ett seminarium 
där representanter från Ersta Sköndal, 
sponsorerna samt representanter från 
Sveriges kommuner har deltagit och 
diskuterat de vetenskapliga resultat som 
framkommit. Från Norlandias perspektiv 
har många områden och aspekter 
inspirerat oss i vårt arbete med att 
utveckla våra tjänster inom äldreomsorg. 
Ett belysande exempel är boken 
Bemötandets etik som idag används på 
våra äldreboenden under medarbetarnas 
diskussioner om bemötande och 
etiska frågeställningar. Genom att 
utveckla vårt arbetssätt i enlighet med 
aktuella forskningsresultat stärker vi 
medarbetarnas professionalism vilket i 
sin tur skapar ökade förutsättningar för 
ett meningsfullt liv för våra äldre på våra 
äldreboenden. 

Partnerskap med 
Ersta Sköndal högskola

Lekfull frihet 

Ett av Norlandias motto är att främja 
utevistelse på våra verksamheter.  Vi 
eftersträvar att ta vara på dagen 
och genomföra hälsofrämjande och 
säsongsaktuella aktiviteter. Finns det 
exempelvis ett bättre sätt att tillbringa en 
varm sommardag än vid en avskild sjö i 
skogen? Det var just detta de boende på 
Gullhaug äldreboende i Bærum utanför 
Oslo bland annat gjorde sommaren 2014.
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Utforma varje måltid 
som en höjdpunkt på 
dagen 

Varje måltid vi serverar på våra 
 äldreboenden är en av höjdpunkterna på 
dagen. Utöver en  gastronomisk upp-
levelse av mat och dryck är varje måltid 
en stund på dagen som ger möjlighet till 
social  interaktion, att upprätthålla sina 
 funktioner samt en upplevelse för samtliga 
sinnen.

Under de senaste åren har Norlandia har 
gjort betydande framsteg i vårt arbete 
med att utforma mat- och måltids-
situationen som en helhetsupplevelse. 
Tillsammans med Örebro universitets 
institution restaurang- och hotellhögskolan 
har  Norlandia Äldreomsorg bedrivit ett 
samarbete där instutionens mat- och 
måltidsmodell FAMM, fem aspekter på 
måltidsmiljö, konceptualiserats. Samarbe-
tet har resulterat i ett mat- och måltids-
koncept och delaktig i arbetet från Örebro 
universitets sida har varit Åsa Öström, 
professor i mat- och måltidskunskap.  

Den ursprungliga idén till FAMM-modellen 
utvecklades av Guide Michelin. Inför 
 etableringen av Örebro universitets restau-
rang- och hotellhögskola implementerades 
modellen i undervisningen och forskningen 
och idag är modellen navet i instutionens 
läroplan. FAMM-modellens fem aspek-
ter som tillsammans utgör modellen är 
 Rummet, Mötet, Produkten, Lednings-
system och Atmosfären. 

Genom Norlandias mat- och måltids-
koncept i enlighet med FAMM  eftersträvar 
vi att medarbetarna arbetar för att 

utforma varje måltid som en meningsfull 
stund och social höjdpunkt på dagen. Med 
kunskap om FAMM, fastställda rutiner 
och ett inspirerande och tydligt ledarskap 
eftersträvar vi att skapa en meningsfull 
måltidssituation. 

Fördelar med FAMM:
• En hög upplevd kvalitet på mat- och   
 måltidssituationen 
• Individuella behov och önskemål   
 tillmötesgås 
• Varje måltid ska vare en höjdpunkt på  
 dagen 

Under våren 2014 genomförde  professor 
Åsa Öström en utbildning i FAMM- 
modellen till medarbetarna på Norlandias 
verksamhet St Knut och Aspen vård- och 
omsorgsboende. Modellens samtliga 
 aspekter redogjordes för och medar-
betarna uppmuntrades tänka fritt i hur 
modellen på bästa sätt kunde implemen-
teras utifrån verksamhetens specifika 
förutsättningar och behov. Utbildnings-
dagarna på St Knut och Aspen result-
erade även i att liknande utbildningar har 
kunnat genomföras på Norlandias övriga 
äldreboende verksamheter för att skapa ett 
organisatoriskt och kvalitativt arbetssätt in-
för och under mat- och måltids situationen. 
Värt att betona är att både boende och 
närstående har uttryckt beröm över 
Norlandias nya arbetssätt enligt FAMM-
modellen. 
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Norlandia utvecklar och realiserar tjänster 
med hög kvalitet. Det innebär att vi 
utvecklar våra tjänster i enlighet med 
”best practise” samt eftersträvar att alltid 
göra rätt från början. Det är ekonomiskt 
försvarbart både för samhället och för 
företaget.

Likväl begås misstag på våra verksam-
heter. Misstag vi har som högsta prioritet 
att snabbt följa upp och korrigera. Genom 
en god planering och riskanalyser kan 
potentiella misstag uppmärksammas 
innan de begås. Följaktligen skapar en 
förhöjd medvetenhet att vi kan minimera 
antalet misstag innan de begås. Däremot 
är det omöjligt att förutse alla potentiella 
misstag som kan inträffa när vi utför 
våra tjänster. Det är därför viktigt att ha 
tillgång till effektiva system för att ut-
värdera och följa upp kvalitén i Norlandias 
verksamheter.    

Genom en händelsehanteringsregistre-
ring i vårt kvalitetsledningssystem kan vi 
snabbt och effektivt korrigera, följa upp 
och lära av våra misstag. Vi diskuterar 
igenom inträffade negativa händelser, lär 
av varandra och utvecklar oss därmed så 
att samma misstag inte inträffar igen. In-
träffade händelser följs upp av Norlandias 
företagsledning och kvalitetschef. Hanter-
ing av händelser har med andra ord en 
hög prioritet på alla nivåer i Norlandias 
organisation.  

Genom ett processflöde i vårt kvalitet-
sledningssystem beskrivs Norlandias 
tjänster på ett pedagogiskt och lättöver-
skådligt sätt. Utformningen av processflö-
det medför att vi även  kontinuerligt kan 
utveckla våra tjänster på ett effektivt sätt 
för att ständigt erbjuda en hög kvalité på 
Norlandias verksamheter.       

ISO-certifiering
Under 2014 genomförde Norlandia sin 
första ISO-certifiering. De norska verk-
samheterna var först ut att certifieras 
av certifieringsföretaget Intertek. Efter 
många år av systematisk kvalitetsar-
bete och diskussioner om en eventuell 
certifiering av koncernens verksamheter 
beslutades 2012 att Norlandia skulle 
ansöka om certifiering. Under påföljande 
år togs de första förberedande stegen 
inför en certifieringsprocess som startade 
december 2013. Utöver en granskning 
av koncernens huvudkontor innefattades 
åtta förskolor, tre patienthotell och fem 
äldreboenden.  

Norlandias ISO-certifiering har bidragit 
till att koncernen idag har ett mer 
omfattande och enhetligt kvalitetsledn-
ingssystem. Systemets styrande faktorer 
är identiska och applicerbara på samtliga 
av Norlandias verksamheter i Norge, 
Sverige och Finland.

Kvalitet lönar sig

NORLANDIA CARE GROUP32
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De enskilda affärsområdena har gemen-
samma kärnprocesser som fokuserar 
på kundens behov och deras respektive 
förväntningar på Norlandia som tjänste

leverantör.  Kärnprocesserna omfattar 
beskrivningar av processer och rutiner 
som säkerställer att Norlandias medar-
betare genomför kvalitativa tjänster till 
Norlandias kunder.  

Resultat ISO-revision 2014
Under 2014 uppmärksammade ISO-revi-
sorerna totalt 14 mindre avvikelser inom 
koncernen. Enligt ISO är avvikelser klas-
sificeras som “allvarliga” och “mindre all-
varliga”. För ”mindre allvarliga” avvikelser 
upprättas en handlingsplan vilken sedan 
godkänns av revisorerna. För ”allvarliga” 
avvikelser krävs en ny revision.

ISO i Sverige 
För koncernens svenska verksamheter 
togs år 2014 de förberedande stegen med 
målet om en ISO-certifiering 2015. Redan 
på ett tidigt stadium överfördes relevant 
kunskap från det norska kvalitetsteamet 
till det svenska. Under det första halvåret 
utarbetade respektive affärsområde 
gemensamma processer och rutiner 
samt sammanställde relevant utbildn-
ingsmaterial. Under resterande delen av 
året genomfördes interna revisioner och 
utbildning.  

Kvalitetsteam
Norlandia har under de senaste åren haft 
en stark tillväxt, inte minst i antal verk-
samheter. Att säkerställa en lämplig och 
gemensam struktur kring kvalitetsarbete 
är viktigt för att  organisationen ska kunna 
fortsätta växa samtidigt som att erbjuda 
hög tjänstekvalité på våra verksamheter. 
Norlandias kvalitetsteams främsta uppgift 

och ansvarsområde är att säkerställa att 
”best practise” sprids och överförs mellan 
våra affärsområden och verksamheter. En 
ytterligare uppgift för teamen är att delta 

på kvalitetskontroller. 

Vidareutveckling av våra tjänster och hur 
de bidrar i samhället till att utveckla vår 
bransch är centrala mål för Norlandia. 

Norlandias kvalitetsteam har en viktig 
roll i koncernens systematiska kvalitets-
arbete. Dessutom ansvarar de för att 
skapa synergi effekter mellan våra affärs-
områden för att lära av varandra. 

Våra äldreboenden i Norge och Sverige 
har under de senaste åren upprättat 
lokala kvalitetsteam som systematiskt 
arbetar med kvalité, uppföljning och 
utveckling. Detta arbetssätt implemen-
terade även i Norlandias förskolor och 
patienthotell under 2014. På central nivå 
kommer koncernen under 2015 tillsätta 
ett kvalitetsteam med ett övergripande 
ansvar för koncernens kvalitetsarbete.

RESULTAT KVALITETSMÅL 2014
Följande resultat på koncernens 
kvalitetsmål uppnåddes under 2014:

Samtliga medarbetare känner till och 
arbetar enligt vår värdegrund CARE
98 procent svarade JA.

I samtliga undersökningar som jämför 
oss mot våra konkurrenter ska Norlandia 
placera sig på en topp-3 plats
Det har varit mycket få undersökningar 
där Norlandia jämförts mot våra konkur-
renter.

•

•

Vårt kvalitetsledningssystem TQM.
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Samtliga medarbetare har erforderlig 
kompetens för sina arbetsuppgifter och 
deltar i erbjudna vidareutbildningar.
Revisionen bekräftar att detta mål 
 efterlevs. 

Inga väsentliga avvikelser i externa 
revisioner.
Vi har genomfört ett antal revisioner och 
vi har mottagit ett antal mindre avvikelser 
inom olika kategorier. De kritiska avvikelser vi 
har mottagit har vi korrigerat inom deadline. 
Vi har inte mottagit några  avvikelser som 
krävde omedelbar korrigering (risk för 
förslutning eller liknande).

Minst 80% kundnöjdhet i samtliga 
kundundersökningar.
Genomförda kundundersökningar i våra 
affärsområden påvisar att vi uppnår 
målet. 

Medarbetarnöjdhet på 3,65 (av 4) i årlig 
medarbetarundersökning avseende 
frågor om kvalitet och kompetens-
utveckling. 
Ovanstående mål uppnåddes inte under 
2014. Norlandia uppnådde en poäng på 
3,55 för Norge och Sverige.
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KVALITETSMÅL FÖR 2015

Baserat på förslag från certifierings-
företaget Intertek har vi reducerat 
antal mål inför 2015. Målen är: 

• 85% kundnöjdhet 
• Samtliga medarbetare känner till   
 Norlandias Etiska riktlinjer 
• En resultat på 3,5 av 4 i 
 medarbetarundersökningen och på  
 frågor avseende kvalité

Norlandias verksamheter har under 
en lång tid arbetat miljömedvetet. 
Miljöfrågor diskuteras ständigt 
på Norlandias verksamheter och 
medvetenheten hur vårt arbete påverkar 
miljön är hög. Konkreta exempel på 
Norlandias miljömedvetna arbete är 
återvinning av avfall samt kravställning 
på våra leverantörer att arbeta 
miljömedvetet.  

På Norlandias förskolor utbildar 
medarbetarna barnen i återvinning och 
källsortering. I de förskolor som har ett 
ur och skur-koncept finns ett särskilt 
intresse att värna om naturen och frågor 
såsom återvinning och källsortering är ett 
än mer naturligt inslag i det pedagogiska 
arbetet. Andra förskolor har ett särskilt 
fokus på det omgivande närområdet och 
hur verksamheten kan bidra till att hålla 
samhället rent genom ett genomgående 
miljömedvetet arbetssätt. Ett belysande 
exempel är Sagoskeppets förskola i 
Malmö som under 2014 fick motta 
utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling 
“ från Skolverket i Sverige.

För att uppnå en mer systematisk och 
övergripande strategi för koncernens 
miljöarbete kommer Norlandia under 
2015 genomföra en rad förberedande 
arbete inför en ISO-certifiering 14001, 
miljöledningssystem. Målsättningen är att 
certifieras under 2016. 

NORLANDIA CARE GROUP34
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Norlandia Care Group AS

Business address
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8008 Bodø
Norge
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Øvre Vollgate 13
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Norge

Norlandia Care AB/Norlandia Förskolor AB
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Norlandia Care OY 
Biokatu 14, building Finn-Medi 6
33520 Tampere
Finland

KindeX
Bachlaan 2
2253 BA Voorschoten
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