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NORLANDIA CARE GROUP

Norlandia er en god samfunnsborger ved å tilby tjenester
av stor verdi for samfunnet. Vi er en ryddig arbeidsgiver.
Vi er en pålitelig partner i de lokalsamfunnene der vi har
virksomhet. Denne rapporten er en refleksjon av den
store verdien våre ansatte skaper hver dag.
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Norlandias samfunnsansvar
Velkommen til årets utgave av vår samfunnsansvarsrapport.
Vi har som uttalt visjon for vår virksomhet å være et
referansepunkt for samfunnet. En visjon som utfordrer oss
betydelig ettersom rammevilkårene er under stadig press,
men som dermed oppleves bare mer treffende og viktig enn
noen gang. Vi håper at både private og offentlige aktører lar
seg inspirere av eksemplene vi viser av hva engasjerte og
profesjonelle medarbeidere med et stort hjerte får til.
Rapporten skal gi et kort overblikk av vårt kvalitetsarbeid.
De siste årene har vi investert mye i det kontinuerlige
kvalitetsarbeidet og digitale systemer både for oppfølging
og for utveksling på tvers av avdelinger og land. Betydelig
humankapital er utviklet for å sikre kompetanse og atferd
som er nødvendig for å sikre at organisasjonen presterer i
samsvar med våre kvalitetsambisjoner. I 2017 er vi enda en
gang blitt re-sertifisert av eksterne ISO-revisorer.  Revisjonene
innebærer også at virksomheter er sertifisert for første
gang. Sertifiseringen er en validering av det omfattende
kvalitetssikringsarbeidet som utføres i organisasjonen slik at
våre brukere kan stole på at vi gjør det vi sier vi skal gjøre.
Vi er veldig stolte av at vår nye virksomhet Norlandia
hjemmeomsorg (som driver innen hjemmesykepleie og
hjemmebaserte tjenester) som første aktør innen sitt felt har
gjennomgått ISO-sertifisering og bestått med glans.
Et nytt område der vi måler oss selv er miljøbelastning. Vi
omtaler i rapporten hvordan vi har iverksatt nye tiltak og
gjennomfører målinger. Dette arbeidet skal styrkes ytterligere

4

i årene som kommer som en del av det vi kaller den grønne
tråden i vårt mangfoldige kvalitetsarbeid.
2017 er som kjent valgår i Norge og et nytt Storting skal
settes sammen. Vi registrerer at vi og andre velferdsaktører
blir diskutert i politiske fora, og særlig retten til utbytte
hos virksomheter innen velferdssektoren er blitt et tema. I
Sverige har en noe tilsvarende debatt foreløpig kulminert i
forslagene fra Reepalu-utvalget om begrensning av gevinster
innen velferdssektoren. Vi har avgitt høringssvar i forbindelse
med denne rapporten. Vårt syn er at innretningen for
innstrammingene som foreslås er svært uheldige – forslagene
vil i praksis føre til at alle de gode initiativene strupes og vi står
igjen med en sektor som bare leverer et absolutt minimum av
hva de eldre ønsker seg og fortjener. Det vil bli lite igjen av en
ambisjon om å være et referansepunkt. En slik utvikling kan vi
ikke stilltiende se at får skje, derfor velger vi å engasjere oss i
meningsbrytningen om hvordan våre samfunn kan få en positiv
utvikling av tjenestene. Jeg ser frem til å fortsette å delta i fora
der denne viktige tematikken drøftes.
Vi mener at eksemplene som vises i denne rapporten kan
utgjøre noe av argumentasjonsgrunnlaget for hvorfor private
aktører er verdifulle for samfunnet. I en markedsøkonomi er
det slik at hvis man ønsker private, kommersielle virksomheter,
så må man akseptere selskaper som betaler utbytte. Utbytte,
altså avkastning på den kapitalen som investeres, er en
fundamental mekanisme til grunn for hele markedsøkonomien
som i sin tur ligger til grunn for velferdsstaten. Dette bør ikke
forstås forskjellig på det sosiale feltet, og vi håper å gi et bidrag
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“Vi mener at eksemplene som vises i denne rapporten
kan utgjøre noe av argumentasjonsgrunnlaget for hvorfor
private aktører er verdifulle for samfunnet."

Yngvar Tov Herbjørnssønn
Konsernsjef

til at den enkelte ser gjennom og forbi retorikk fra de som har
en ideologisk og politisk agenda. Kanskje er det slik at mer enn
noen gang trenger vi alle gode krefter, innovasjon og positivt
samspill mellom det offentlige og det private innen våre
tjenesteområder. Historisk har eierne av Norlandia konsekvent
brukt økonomiske resultater til å gjøre nye investeringer og ny
verdiskaping. Vi er stolte av å få til sunn økonomisk drift over tid
som dermed har gitt disse mulighetene.  
I alle våre markeder har det offentlige alle verktøy som skal
til for å holde kostnader nede og samtidig få en god kvalitet.
Viktigste stikkord her er anbudsregime og tilsynsmyndighet.

som tar oss et stykke på vei. Dermed er denne rapporten en
refleksjon av den store verdien våre ansatte skaper hver dag.
I Norlandia har vi bidratt positivt i mange tiår og skal gjøre det i
enda mange tiår til.
Vennlig hilsen
Yngvar Tov Herbjørnssønn
Konsernsjef

Vi tror med andre ord fundamentalt på at konkurranse
er bra ved at det får aktørene til å strekke seg og tenke
nytt. Konkurranse driver innovasjon. Innovasjon driver
velferdssektoren fremover. Monopoler, enten de er private eller
offentlige, er sjelden en god ting.
Norlandia er en god samfunnsborger ved å tilby tjenester av
stor verdi for samfunnet. Vi er en ryddig arbeidsgiver. Vi er en
pålitelig partner i de lokalsamfunnene der vi har virksomhet.  
Samfunnsansvar er mye mer enn de gode sosiale formålene
vi støtter økonomisk; for oss dreier det seg først og fremst om
hvordan vi er til nytte for samfunnet.
Norlandia består nå av over 5000 ansatte i fire land, og vi vokser
stadig. Kvaliteten på våre tjenester er avhengig av mennesker i
samspill med sluttbrukerne. Våre ansatte er definitivt vår mest
verdifulle ressurs - systemer, maskiner og bygg er bare verktøy
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Kristian, Roger og Kolbjørn Adolfsen

Brødrene Kristian og Roger Adolfsen:
- Det handler om å skape
JOURNALIST: LENE TANGEVALD-JENSEN

Kristian og Roger Adolfsen eier siden November 2016
100% av Norlandia Care Group.

- Man undervurderer de private, hvis man tror at det ikke er
mulig å være opptatt av kvalitet, og samtidig være opptatt av
at bedriften skal ha et godt økonomisk resultat.
- Vi liker å starte opp virksomheter, og er alltid opportunistiske
når muligheter dukker opp. Hvorfor vi har gått inn i ulike
bransjer, er fordi det har vært en naturlig utvikling. Det å drive
hotell spant ut i eldreomsorg, som igjen gjorde at vi havnet inn
i bemanningsbransjen. Oppi alt dette måtte vi ha lokaler, så da
kom vi inn eiendomsbransjen. Det å operere i flere land gir oss
kunnskapsoverføring. Dessuten henter vi ut synergier med økt
samarbeid på tvers.
Kristian Adolfsen (56) og Roger Adolfsen (53) skaper
virksomheter, og bruker alle tilgjengelige ressurser på nye
måter. Gründerbrødrene som har investert sammen i 30 år,
har i dag mer enn 15.000 ansatte i sektorene barnevern,
sykehjem, hoteller, barnehager, bemanningsbransjen, reiseliv
og asylmottak.
”Pessimisten klager over vinden, optimisten forventer at den
skal skifte retning, realisten justerer seilene”.
- Det som kanskje karakteriserer Roger og meg er vår ekstreme
optimisme. For usvikelig optimisme mangedobler styrken.
Optimister skaper jo håp og tro, og en bevegelse mot det
positive og det umulig. Derfor har vi kommet mye lenger enn
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vi trodde. Vi lærte tidlig at det finnes ikke problemer, bare
utfordringer. Alt bunner jo ut i hvem vi er, og hvor vi kommer
fra. Vi har hatt stor fordel ved å vokse opp på en liten plass,
hvor alle kjenner alle. Da lærer du å oppføre deg skikkelig, og at
et ord er et ord, begynner Kristian Adolfsen.
- Mange av våre prosjekter har blitt sett på som umulige både
når det gjelder kvalitet og lønnsomhet. For å lykkes må vi forstå
hvordan vi kommer tett på brukeren, og forstå individene.
Ellers rakner det. Fellesnevneren til sluttbrukeren er kvalitet og
verdighet. Våre oppdragsgivere er ofte det offentlige, som er
opptatt av at kostnadene senkes, men samtidig av at kvaliteten
likevel skal opprettholdes, fortsetter Roger Adolfsen.
Begge brødrene mener at grunnlaget for det å drive og jobbe
hardt ble lagt på hjemstedet Andøya.
- Pappa hadde radio- og tv-forretning samtidig med å
være stasjonssjef ved Andøya rakettsenter. Mamma drev
egen frisørsalong. Både farfar og morfar hadde også egne
virksomheter. Så det lå i kortene at vi måtte drive noe eget. Så
det er nok et arbeids-gen i familien.
- Jeg har alltid hatt en filosofi, skyter pappa Kolbjørn inn, - som
går ut på å ikke ha høy sigarføring eller fremskutt brystkasse.
Du skal ikke være snobbete, men en del av alle andre. Kristian
og Roger har også alltid tjent egne penger fra ung alder. Da de
var syv år fikk de sine første faste jobber som visergutter hos
kolonialbutikken og bakeren. Før det skar de torsketunger, og
gikk med aviser. De har aldri vært redd for å ta i et tak og bli
møkkete på fingra. Det er også noe med det at man holder mer
av penger man har tjent selv, enn penger man har arvet eller
fått.
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Kanskje var det heller ingen tilfeldighet at Adolfsenbrødrene
valgte å satse på hotell og servicenæringen. Faren Kolbjørn
Adolfsen både bygget og drev Hotel Andrikken på Andenes.
Hotellet gikk konkurs i 1981, men er nå tilbake på familiens
hender takket være Kristian og Roger.  
- Lille julaften var det smurt utover på hele forsiden av
Andøyposten at han pappa var begjært konkurs. Han hadde
riktignok forberedt oss på at dette kom til å gå galt. Så vi var
mentalt klare. Men det jeg husker best var da ha så oss inn i
øynene, og sa: Det finnes to typer mennesker. Dem som setter
seg ned og synes synd på seg selv når slike ting skjer, og så har
du dem som bretter opp ermene og kommer sterkt tilbake. Vår
familie er ikke kjent for å synes synd i seg selv!
- Så det å gi opp, var aldri et alternativ. Det ble mer en slags
drivkraft, og vi forbannet oss på at det hotellet skulle vi kjøpe
tilbake. Noe vi gjorde i 1990.
Satsning på hotelldrift gjennom Norlandia-kjeden ga også
Kristian og Roger Adolfsen flere kostbare lærepenger. I 2002
gikk kjeden på en smell, og i 2004 ville skattefogden slå
dem konkurs. Da Finance Credit-skandalen dukket opp ble
Nordlandsbanken satt under administrasjon, og Norlandia fikk
ikke fornyet sin kassekreditt på 40 millioner.
- Alle pengene som kom inn gikk med til å betale kreditten i
stedet for regninger. Man trenger styrke for å overvinne slik
motgang. Så vi klarte å redde hele virksomheten. Vår strategi
den gang var å investere i turisthoteller. Vi hadde ikke penger
da vi startet, så vi kjøpte kun der vi fikk full finansiering. Målet
var å investere i hoteller langs E6 fra Oslo opp til Nordkapp, slik
at vi kunne selge oss til turoperatørene, som derved kunne gi
turistene en variert meny på de ulike hotellene. Noe som ble
vellykket for tidligere fikk de laks alle steder.  
- Stort sett alt virksomhet dere er involvert i i dag inkluderer
omsorg.

Attest fra Roger sin første jobb hos Jul.Nilsens Bakeri
SAMFUNNSANSVAR 2017

- Ja. Vi oppdaget at det å drive med eldreomsorg var svært likt
med å drifte et hotell. Du skal sove, spise og ha god service.
Forskjellen er at du også skal ha en pleie-del. Så i 1997 allierte
vi oss med tidligere helse- og omsorgssjefen i Bærum kommune
for å starte opp Norlandia Care. Deretter vant vi anbud på to
sykehjem i Trondheim. I tillegg fikk vi drive pasienthotellet
på Rikshospitalet og Risenga sykehjem i Asker. Da fikk vi vår
første store mediesak. En sak som for oss var svært viktig å
«vinne», noe vi også gjorde. Det ble nemlig siktet til at vi var
underbemannet, og av den grunn hadde en eldre dame brukket
armen. Det viste seg at hun faktisk hadde snublet hjemme, og
ikke hos oss.
Kolbjørn Adolfsen: - Kan jeg bare få skyte inn en ting? Mine
foreldre døde tidlig, så hver eneste julaften etter at vi stengte
butikken, tok jeg mine sønner til et gamlehjem slik at de skulle
lære å kjenne de eldre, og forstå hva det vil si å ta hensyn.  
- Stemmer det. De fleste gikk jo i kirka, men han pappa ville ikke
det.  Så i stedet skulle vi gjøre noe veldedig. Ho mamma måtte
jo ordne maten. Så hver julaften i 31 år kjørte vi fire mil frem,
og fire mil tilbake til aldershjemmet med en svær fruktkurv. Der
drakk vi kaffe med masse gamlinger vi ikke engang kjente. Og
hvert femte år hengte vi opp en tinntallerken. Undres på om
de henger der ennå?  Det var først da vi fikk unger sjøl, at det
stoppet opp, fordi da var vi ikke på Andøya i julen lenger.
- Rørende. Tror du det har hatt innvirkning på den
virksomheten dere driver i dag?
- Det har vi har aldri tenkt på, men mulig at det gjorde at vi var
uredde for å gå inn i eldreomsorgsbransjen.
- Hva tenker dere om at SV og Rødt vil forby profitt på
barnehager, barnevern, sykehjem og asyl?
- Mye av forutsetning for at vi skal arbeide hardt, ta større risiko
og som gjør at vi tør å satse egne og lånte penger er at vi har
en mulighet til å lykkes. De pengene SV og Rødt tror de sparer

Roger Adolfsen
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Attest fra Kristian sin første jobb hos H.J. Jørgensen

ved å forby profitt, kan lett bli sløst bort av monopoler som er
mindre opptatt av institusjonell læring - og som driver mindre
effektivt. Ikke fordi menneskene er mindre effektive, men fordi
systemet ikke gir dem de samme incentivene til kontinuerlig
forbedring. Og det kan igjen resultere i mindre velferd. Våre
oppdragsgivere som er ansvarlige for sykehjemsdriften i Oslo
gir svært gode tilbakemeldinger til Norlandia Care. De har tillit
til oss fordi vi har gjort en god jobb gjennom mange år. De
anser oss som en seriøs og god medspiller og vi opplever at
vårt kontinuerlige forbedringsarbeid på flere områder blir lagt
merke til. For eksempel vårt arbeid for pasientsikkerhet.  
- Roger og jeg står for et notorisk gründerskap. Det ligger i
blodet, og har fulgt med i et helt liv. Dette handler ikke bare
om penger, men om å skape og ikke minst gleden av å stadig
gjøre noe nytt. Gjøre velferdsstaten bærekraftig. Vi er stolt av
den verdighet og den kvalitet som vi leverer, men også vårt
gode økonomiske resultat som trygger arbeidsplasser. Noe
av vår suksess er vår sterke kultur som består i å ha korte
beslutningsprosesser. Hvilket er mulig, fordi vi er et privat
selskap uten et stort byråkrati hengende over seg. De som
jobber hos oss har en mye større grad av frihet til å bestemme,
enn i det offentlige. Hos oss blir man oppfordret til å ta
beslutninger. Det gjør noe med trivsel, og derfor liker folk å
jobbe hos oss. De får være selvstendige ikke bare bli diktert alt.  
Vi er av den oppfatning at det er jo bedre å ta ti beslutninger og
gjøre en feil, enn ikke å ta beslutninger i det hele tatt. Selvtillit
kommer jo ikke av å bestandig ha rett, men av å ikke være redd
for å ta feil.
- Dere er blitt kritisert for å være velferdsprofittører. Fyller
opp egne kontoer i stedet for at overskuddet tilføres
eldresentrene, barnehager eller asylmottakene.
- Det bør være ganske åpenbart at enten du driver et
asylmottak eller et bakeri bør virksomheten drives med
overskudd. Det er også en lærdom vi smertelig har erfart. Hvis
staten som innkjøper får en fornuftig pris, og arbeidsgiver
holder seg til arbeidslivets regler skal man være glad det
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Kristian Adolfsen

genereres utbytte.  Hvem skal betale underskuddet om noe
uventet inntreffer? Det ville være helt uforsvarlig å styre en
virksomhet i null. I for eksempel asylmottaksdrift skjer det noe
uventet hele tiden. Vi operer også i et marked med svært høy
risiko siden vi er styrt av asylstrømmen.
- Man undervurderer de private hvis man tror at det ikke
er mulig å både være opptatt av kvalitet, og ha et godt
økonomisk resultat. Noe vi har bevist er mulig - i mer enn 30
år.  Jeg tror også man ofte feilvurderer årsakene til potensielle
eller økende ulikheter  i det norske samfunnet. Slik blir også
sammenlikningen med andre land og forhold vi ikke ønsker
oss her i Norden feil. I motsetning til mange, tror vi at sunn
konkurranse, valgfrihet og dermed at de private er med,
nettopp er et vern mot ulikhet. Da består de beste tjenestene
som et tilbud til det brede lag, fremfor å være tilgjengelig for
bare noen få som har penger til det. Norge er kåret til verdens
lykkeligste land, fordi det er små forskjeller mellom fattig og rik.
Og mye av det dyrker vi frem i Norlandia.
- Hva er det vanskeligste ved å drive asylmottak?
- Media! I de andre land er vi helt fraværende i media. Vi har
lagt en standard for flyktningmottak, men gjør vi det for bra
blir vi kritisert for det. Gjør vi det litt mindre bra, blir vi også
hengt ut. Bygger vi så en standard som er korrekt, kan du
banne på at det kommer en journalist og tar bilder av flekken
på veggen og støv i skuffene. Pressen vil alltid kritisere. I 2015
da det smalt tryglet staten oss private om å stille opp med
akutte tiltak som kunne gi asylsøkeren tak over hodet og mat
på bordet. Vi startet faktisk over 60 mottak på fem måneder,
noe som også var mulig fordi vi har et enormt maskineri vi
kan sette i gang. Hero har 30 års erfaring, og er blant verdens
fremste på asylmottak. Der gjorde Tor Brekke og hans team
en superjobb. Vi hjalp faktisk samfunnet med å ta unna den
store flyktningstrømmen. Fokuset ble da hvor mye penger vi
tjente, ikke hva vi faktisk har spart samfunnet for. Vi har også
bevist at vi gjør det rimeligere enn det offentlige. Vi er vel mer
velferdsinnovatører enn velferdsprofittører!
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Kristian, Kolbjørn og Roger Adolfsen

- Men dere har hatt veldig høy lønnsomhet innen denne
virksomheten?
- Det kan være i enkeltår, men det er en del ubehageligheter
i denne bransjen. Mye kjeft og motstand fra høyreekstreme
grupperinger, innvandringsmotstandere og fra kommuner hvor
vi har prøvd å etablere oss.  Vi hadde noe høyere lønnsomhet
det ene året (2015/16) hvor aktiviteten eksploderte og
vi er i full drift, men husk at det var tilsvarende høyere
kostnader i oppbygningen og nå i nedskaleringen. 2015 var en
eksepsjonell situasjon som ingen så komme. Hero løste et akutt
samfunnsbehov på en god og verdig måte. Det er utenkelig at
det offentlige skulle bygge opp kapasitet til å håndtere en slik
situasjon.
- Hva gjorde at dere så raskt tok Hero inn i Sverige?
- De hadde et godt konsept, og vi hadde et godt kontaktnett i
Sverige. Vi har også alltid vært nært linket til Sverige. Mamma
er oppvokst der, og jeg er født der. Hver sommerferie bodde
vi hos morfar som var maler. Det var av han jeg forresten
bestemte meg for aldri å skulle røyke. Han sa alltid; Kristian,
det er ingen spøk å se sine penger gå opp i røyk. Haha. Jeg har
heller aldri smakt en dråpe alkohol. Ikke Roger heller. Det gikk
liksom sport i det der.
- Er det noe forskjell å drive business i det ulike land?
- I Norge kjenner vi systemene og det regulatoriske, men tar vi
vekk det vil jeg si at Finland er det enkleste landet å arbeide i.
Der er man løsningsorientert og hardt arbeidende. Finner er
svært disiplinerte, har respekt for beslutninger og tar stolthet
i rettvendt og hardt arbeid – finsk sisu kan vi merke også i
Norlandia Finland. Mellom Norge og Sverige er det litt mer
utfordringer i den forstand at nordmenn skyter mer fra hoften.
Og særlig nordlendinger. Vi er veldig direkte. I Sverige har man
mer konsensuspregede beslutningsprosesser, i motsetning til
nordmenn som tar kjappe beslutninger. Likevel kommer vi ofte
samtidig i mål. Fordi når svensker først har tatt en beslutning
går det raskt, mens hos nordmenn er det frem og tilbake, og alt
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er ikke godt nok gjennomtenkt. Så ulike prosesser, skaper noen
ganger friksjoner mellom organisasjonene.
- Når det gjelder barnehager og selve tilbudet, er landene
flinke på forskjellig ting og gode utvekslinger kan gjøres. Når
det gjelder eldreomsorgen har mange kommuner i Sverige
innført loven om valgfrihet. Med «voucher» – system kan du
selv bestemme hvor du vil være. Om du vil bo på et privat, eller
kommunalt sykehjem. Selvsagt vil du bo der det er best, og da
gjelder det for oss å ha den beste servicen. For oss er de eldre
en kunde, og ikke en utgiftspost som for kommunen. Vi driver
jo på vegne av kommunen som bestemmer hvem som skal bo
der, og de betaler.
- Hva er motivasjonen?
- Det handler om å sette seg et mål og å nå det målet. Så
er det artig å skape. Nå begynner vi med flere konsepter i
Tyskland, samt at vi har vunnet flere anbud der på drift av nye
flyktningmottak. Vi ønsker også å komme inn i Tyskland med
våre andre konsepter.
- Vi bygger nå barnehager og sykehjem i samme bygg slik
at de har felles sal med underholdning og servering. Så kan
gamlingene være publikum når det er fest i barnehagen. Du
vet, på den ene siden vet 80-åringen mye mer om livet enn
4-åringen. På den andre siden har 4-åringen en visdom som
80-åringen ikke har.
Gutta ler.
- Du kan designe og skape, og bygge det mest fantastiske stedet
i verden. Men det trengs mennesker for å gjøre drømmen om til
virkelighet, var Walt Disneys ord. Det er også våre ord!
- Så snur vi oss aldri bakover. Selvsagt har vi gjort mange feil,
men vi velger alltid å rette blikket mot fremtiden.
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Kvalitetsarbeid
Norlandia jobber systematisk mot måloppnåelse innenfor alle
enheter og på konsernnivå. Vi setter årlig mål som skal være
utfordrende for at vi skal bli bedre. Utfordrende mål skal også
bidra til at vi i fellesskap strekker oss for å gjøre vårt tilbud
bedre for våre kunder og oppdragsgivere.
For første gang ble vi vinteren/våren 2016 sertifisert i henhold
til ISO 14001 (det vil si miljøsertifisert). Dette var et resultat av
vårt ønske om å bidra mer til miljøet. Norlandia utviklet i 2015
en ny policy for kvalitet og miljø som forteller hvor vi ønsker å
bevege oss i fremtiden. Fra tidligere har vi en ISO sertifisering
innen kvalitet, ISO 9001.
I 2016 var nærmere 150 av våre enheter inkludert i ISO
sertifiseringen, i 2017 øker vi dette tallet med 17 barnehager
i Sverige og 10 til i Nederland. Eksternrevisjoner besøkte 21
av enhetene i alle fire land under revisjonen i 2016, planen er
enda flere eksterne revisjoner på enheter i alle land i 2017.
Videre er planen at vi runder 200 enheter som er inkludert i
våre sertifikater i 2018. Hovedsakelig kommer denne veksten i
Finland og Nederland fordi det er der vi nylig har hatt flest nye
enheter som er blitt del av konsernet.

Vår eksterne revisor Intertek bruker 44 arbeidsdager på
revisjoner på våre enheter i 2017 mot 40 dager i 2016. I tillegg
kommer forberedelser og rapporter i etterkant.
Vår policy:
Med utgangspunkt i brukerens beste arbeider Norlandia Care
Group (NCG) for å være den ledende kvalitetsleverandøren
og en bidragsyter til en klimavennlig utvikling innen våre
tre forretningsområder: barnehagedrift, pasienthotell og
eldreomsorg. Gjennom vårt kontinuerlige forbedringsarbeid
utvikler vi våre tjenester og etterlever lov, samt interne krav.
Vår policy skal hjelpe oss med utviklingen og være vår rettesnor
i det arbeidet vi gjør hele året. Noe av det viktigste arbeidet vi
gjør er systematiske forbedringer i driften av våre enheter. Det
å melde feil og forbedringer er viktig for at vi skal utvikle oss. Å
tro at det ikke skjer feil i hverdagen eller at vi ikke kan gjøre ting
annerledes eller bedre er å lukke øynene for utvikling.

App for hendelsesregistrering
Våren og sommeren 2016 testet vi ut en ny app fra Sigma
som gjør det mulig for oss å registrere hendelser (avvik,
forbedringsområder og observasjoner) direkte inn i vårt
hendelsessystem fra TQM.
Testen var vellykket og vi gikk derfor til anskaffelse av appen.
Appen kan benyttes både på Android og iPhone. Registreringene
kommer direkte inn i systemet og kan saksbehandles videre.
Flere enheter i de ulike landene har i løpet av høsten tatt i
bruk appen. Det er en stor fordel å slippe å måtte gå til en PC
for registrering. I tillegg ser vi at dette gir et mindre press på
PC-tilgang. Enkelte enheter i Nederland benytter kun appen
for registrering via iPad. Fordelen med appen er også at man
enkelt kan ta et bilde og legge ved hendelsen ved registrering.
I mars 2017 var det nærmere 200 unike brukere av appen. Vi
forventer at bruk av app vil øke fremover innenfor flere områder i
kvalitetsarbeidet.
TQM som er vår leverandør av kvalitetssystem, lanserte en
egen app i desember 2016 som også inneholder muligheten
til å slå opp dokumenter i kvalitetssystemet og vil inneholde
skjemamodul i løpet av 2017. Dette er en positiv utvikling. Vi vil
i løpet av 2017 vurdere å bytte til denne nye appen hvis vi ser at
dette gir oss flere fordeler.
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Hendelsesregistrering i TQM
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Hendelsesregistrering
Totalt sett øker vi med rundt 1000 flere registreringer i 2016
enn året før. Dette gir oss enda bedre oversikt over hendelser
og mange muligheter til å bli bedre.

hendelseshåndteringen er årsaksanalyser. Det å kjenne den
virkelige årsaken til at ting skjer eller mangler oppstår gjør oss
bedre i stand til å finne de gode løsningene på utfordringene.

Vi har hatt en økning i antall registreringer hvert år siden 2012.
Dette henger sammen med at vi har hatt en økning i antall
enheter som vi drifter, men også en økt bevissthet hos våre
ansatte om at vi ønsker at de skal melde hendelser slik at vi har
muligheten til å bli bedre og utvikle oss. Hendelsesregistrering
er viktig i forbedringsarbeidet som vi er svært opptatt av.

«Det hjelper ikke å behandle symptomer». Hvis vi skal utvikle
oss må vi finne den virkelige årsaken for å kunne sette inn de
riktige tiltakene. Her kan vi bli enda bedre, og dette arbeider vi
med i hele organisasjonen.

Vi jobber systematisk med de hendelsene vi får rapportert
inn. Et av våre viktigste utviklingsområder innenfor
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Miljø
Miljø har i 2016 vært et nytt satsningsområde. Norlandia
bestemte seg tidlig for å starte med kildesortering da vi så at
mange enheter ikke eller i svært lav grad sorterte avfall. Med et
par unntak sorterer nå alle enheter fra 5 til 10 fraksjoner med
avfall, noe som er svært positivt.
I tillegg bestemte vi oss i 2015 for å arbeide med reduksjon av
strømforbruket.
Vi ser at spesielt i Norge og Sverige benyttes strøm til
oppvarming på våre enheter. Strøm er en knapp ressurs, i tillegg
er det ulike metoder som er mer eller mindre miljøvennlige
å fremstille strøm på. Vi arbeider derfor for at Norlandia som
konsern skal bruke mindre strøm. Et av våre mål innenfor
miljøarbeidet er å redusere strømforbruket med 5% i første
runde innen utgangen av 2017.

I Finland og Nederland er oppvarmingen i stor grad basert på
fjernvarme og det elektriske anlegget med lys og lignende er
«trimmet» for å bruke lite elektrisitet. I en del av lokalene er
det automatisk lysregulering, samt at det i enkelte bygg er
benyttet moderne lyskilder som reduserer elektrisitetsbruken.
Spesielt Nederland har over tid hatt høyere strømpriser
enn Skandinavia og har da naturlig nok valgt andre kilder til
oppvarming.
I 2016 har vi via selskapet som eier våre barnehager i Norge
gjennomført en kartlegging av energiforbruk. Alle barnehagene
er energimerket og det er utarbeidet en tiltaksliste for
energibesparende tiltak. Vi vurderer nå hvilke tiltak vi skal
gjennomføre når det gjelder bygningstekniske forbedringer for
å spare energi generelt i disse byggene. Det vil bli gjennomført
en rekke tiltak i 2017 og fremover.

Vi ser også her at det er forskjeller i de ulike landene vi opererer
i. Det er forskjeller på hvordan bygninger varmes opp og det er
forskjeller på muligheten for å få frem fakta om strømforbruket.
I Norge har vi felles strømavtale som gir oss god oversikt
over forbruket. Det er lett å følge opp og gi ledere og ansatte
tilbakemeldinger. Innenfor Care-divisjonen ser vi at kommunene
og det offentlige er villige til å hjelpe oss med å skaffe denne
type informasjon.
I Sverige er vi en stor leietaker både innenfor barnehagene og
eldreomsorgen. Her har vi møtt langt større utfordringer med å
fremskaffe informasjon om forbruk. Dette er det ulike årsaker til.
Noen steder ønsker byggeier ikke å dele denne informasjonen
med oss, andre steder klarer man ikke å beregne hvor stor del
av forbruker vi skal tillegges. Det jobbes systematisk med å
få frem alle fakta, men det viktigste for oss er å arbeide med
bevisstheten til våre ansatte om bruk av elektrisitet.

elskrot
elektronik
artikler
pærer
appliances lysstoﬀrør peels tinn
mixed electronical kompost brännbart risk trash
fruit maten
cardboard rest
batteries
ute
lampor
maling avfall
pair
matavfall garden
utom batteri
paper farlig gas
plastic
restavfall small
hård elektrisk allt
glödlampor burkar
mjuk tidningar papp
lysrør iron
lysrör
toners
printer
waste

batterier
glass mat
papir plast glas

metall

annet

kartong pappercartridges tyg

restavf farligt lyspærer
petflaskor ﬂasker

wellpapp

elektriske
matrester metal lights bio smaal
papair direkte things

Ulike typer avfallsortering i Norlandia.
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Måloppnåelse
I 2016 har vi jobbet mot mål innenfor følgende områder:
Kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet, nærvær for våre
ansatte, og kildesortering.
Det er ulike årsaker til resultatene og måloppnåelsen for 2016.
På kundetilfredshet hadde vi et ambisiøst mål, men samtidig et
mål vi mener bør være realistisk for konsernet. Mange av våre
enheter nådde dette målet, noen med god margin. Det samlede
resultatet for konsernet gjør imidlertid at vi ikke er helt i mål på
dette området.
Medarbeidertilfredsheten ble målt med en annen undersøkelse
enn tidligere da vi bevisst valgte å endre målemetode og
oppfølging på dette området våren 2016. Det ble innledet et

Målområde, 2016

samarbeid med Great Place to Work (GPTW) om måling og
oppfølging av medarbeidertilfredshet i konsernet.
Dette er et toårig løp som vi tror vil gi god effekt på
medarbeidertilfredsheten de neste to årene og fremover. Dette
tror vi igjen vil få innvirkning på kundetilfredsheten. Det å ha
medarbeidere som trives og utvikler seg vil våre kunder merke
også.
Nærværet varierer veldig fra enhet til enhet. Vi ser også her
forskjeller mellom de fire landene vi opererer i. Det arbeides
systematisk med tiltak for å øke nærværet. Helheten av
tiltakene knyttet til GPTW tror vi også på sikt vil påvirke
nærværet noe.

Måltall

Resultat

Kundetilfredshet

90 %

85 %

Medarbeidertilfredshet

83 %

75 % *

94 %

92 %

5 typer

5

Nærvær
Kildesortering
* Norges fem beste arbeidsplasser med mer enn 500 ansatte har 83 %.

Utvikling i vårt kvalitetsarbeid
I 2017 skal vi fortsette å systematisk bli bedre på de oppgavene
vi er satt til å gjøre. Vi er svært opptatt av hva våre kunder
mener om det arbeidet vi utfører. Vi har i mange år systematisk
spurt våre kunder hva de mener om kvaliteten på den jobben vi
gjør. Vi vil fortsette dette også i 2017.
De siste to årene har vi også systematisert undersøkelser mot
våre yngste kunder, barn i barnehagen. Dette har gitt oss mye
og ny kunnskap og vi har gjort oss vesentlige erfaringer om
hvordan barna selv ønsker å ha det. Tradisjonelt har det kun
vært foreldre som har kunnet uttrykke seg på vegne av sine
barn gjennom undersøkelser. Men for at barna i større grad skal
få medvirkning på egen hverdag har vi nå skaffet oss erfaring
gjennom undersøkelser rettet mot barna.

I 2018 skal vi over på den nye ISO standarden (ISO 2015) som
setter en del nye krav til oss som organisasjon. Vi er i full gang
med mindre tilpasninger til denne standarden for ISO 9001 og
ISO 14001.
Våre systemer gjennomgås og vi har pr i dag kontroll på
de endringene og tilpasningene som skal gjennomføres. Et
forbedringsområde som vi jobber med er å bli enda bedre på
risikostyring og analysearbeid. Den nye standarden setter større
krav til dette arbeidet. I tillegg til dette arbeides det hele tiden
med å forenkle systemene vi benytter og ha gode beskrivelser
av våre prosesser.

Vi vil også se på muligheter for å inkludere enda flere av våre
eldste kunder i undersøkelsene, spesielt de med demens.
Tradisjonelt har dette vært en gruppe som mange har utelatt
fra undersøkelser da det kan være utfordrende å få valide svar.
Dette arbeider vi med og vi vil i løpet av 2017 vurdere hvordan
vi kan gjennomføre enkle undersøkelser tilrettelagt for personer
med demens slik at vi får flere svar direkte fra brukerne selv og i
mindre grad bare via pårørende.

SAMFUNNSANSVAR 2017
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A Great Place to Work
Norlandia har inngått et samarbeid med Great Place to Work,
en internasjonalt anerkjent aktør som hjelper organisasjoner
å evaluere og utvikle sitt arbeidsmiljø og sin kultur. Målet
med samarbeidet er å fortsette å bygge og utvikle tillit i
organisasjonen, oppmuntre til handlingskraft hos våre ansatte,
øke trivselen på arbeidsplassen og sikre en god opplevelse for
våre kunder - barn, eldre og gjester.
Starten på vårt samarbeid var en omfattende
medarbeiderundersøkelse gjennomført blant alle våre
medarbeidere i høst. Basert på resultatene av undersøkelsen
er handlingsplaner og spesifikke prosjekter igangsatt. Vi
gjennomfører i år blant annet et lederutviklingsprogram med
fokus på tillitsbasert ledelse.

Medarbeiderfokus
Norlandia og Great Place to Work har ansatte i fokus. Vi
tror at en arbeidsplass som ansatte opplever som god er
kjennetegnet av positive relasjoner og en høy grad av tillit.
En "Great Place to Work" er en arbeidsplass der man:
• Har tillit til de man jobber for
• Kjenner stolthet over det man gjør
• Trives sammen med folkene man jobber sammen med

Lederfokus
Vi mener at våre ledere bidrar til en velfungerende
arbeidsplass når man:
• Når organisasjonens mål
• Atøtter ansatte i å gjøre sitt aller beste
• Arbeider som et lag i et miljø preget av tillit
Norlandia har en unik kultur og organisasjon med et viktig
samfunnsoppdrag som vi med hjelp av Great Place to Work
ønsker å bevare og utvikle i tråd med vår stadige vekst.

SAMFUNNSANSVAR 2017
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Norlandia – en arbeidsplass som omfavner mangfold
Vi er opptatt av å være et selskap som skaper et godt
arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi opplever at noe av vårt
samfunnsoppdrag er å integrere personer med ulik bakgrunn
i arbeidslivet. Folk kan ha ulik utdanningsbakgrunn, ulikt
funksjonsnivå, ulike språkferdigheter, ulik erfaring fra
arbeidslivet. Og ikke minst komme fra ulike deler av verden.
Vi er stolte av å være en arbeidsplass som favner mange
kulturer og mange nasjonaliteter. I april 2017 samlet vi noen av
de ansatte på Oppsalhjemmet til et treff med vår konsernsjef
Yngvar Tov Herbjørnssønn. De ansatte på bildet til høyre er bare
et lite knippe av de mange med ulik bakgrunn som har valgt
Norlandia som arbeidsplass.
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Konsernsjef Yngvar Tov Herbjørnssønn omgitt av
noen verdsatte medarbeidere ved Oppsalhjemmet og
Sørhellinga barnehage.
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Jekko samleboks
Våre enheter i Nederland er opptatt av de miljømessige aspektene
ved sin drift og sortering av avfall.
Alle Norlandia-enheter sorterer fem ulike typer avfall. En spesiell
sak er måten de samler små, ødelagte apparater, lamper og
batterier på. I Nederland bruker de Jekko, en spesiell samleboks.
Den er designet for bruk i hjemmet, men de blir brukt i
barnehagene slik at barna lærer viktigheten av sortering og å sette
et eksempel for foreldre hjemme.
Innholdet i Jekko kan pantes i flere butikker i nabolaget. Ved
å bruke Jekko blir alle de ødelagte eller utbrukte apparatene,
lampene og batterier ikke lenger en del av avfallet, men de blir
resirkulert og utgjør ingen fare for miljøet.

Skylandia tar oss inn i
fremtiden
Effektivitet, samhandling og økt sikkerhet er stikkord for
Norlandias IT-satsning Skylandia. Gjennom en skybasert
plattform som samler hele organisasjonen på ett sted, har vi
nå muligheten til å ytterligere styrke kvaliteten på Norlandias
tjenester.
Skylandia ble rullet ut i Norlandia i løpet av 2016. Plattformen
gir ansatte tilgang til felles dokumenter og prosjektrom,
selskapsspesifikk informasjon, samt kunnskap og erfaring til
kollegaer, alt sammen bare et tastetrykk unna. Enten via en
datamaskin, en iPad eller en smarttelefon, eller hvor i verden
de ansatte befinner seg, er Skylandia portalen til Norlandia.
Gjennom online kurs og workshops har ansatte fått opplæring
i plattformens struktur og oppbygning for å skape bevissthet
og forståelse av hvordan systemet skaper en mer effektiv,
stimulerende og morsom arbeidsplass.
Plattformens vekstpotensiale er stort. Med nye programmer
kan Norlandia lett utvikle rutiner og prosesser for å skape
innovasjon i hele organisasjonen. Vellykkede arbeidsmetoder
og prosjekter sprer seg raskt mellom våre virksomheter og
vi lærer i større grad av hverandre. Barnehagenes kunnskap
om pedagogikk, hotellenes erfaring innen servicekvalitet og
eldreomsorgsvirksomhetens dyktighet innen helse og omsorg
forenes gjennom Skylandia. Ved aktiv bruk av Skylandia står
Norlandias ansatte i dag bedre forberedt på fremtiden. Med
en felles plattform utvikler vi neste generasjon av tjenester i
barnehager, pasienthotell og eldreomsorg.
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Forskningsrom i Stordalen barnehage i Bodø
I Stordalen barnehage i Bodø har de satset på kunnskap og
innovasjon i tråd med Norlandias nye identitet, men også fordi
de er del av en nasjonal satsing på realfag. Et forskningsrom
har blitt skapt fullt av spennende ting å eksperimentere med,
men også å se på; utstoppede dyr, skjeletter og kart henger på
veggene. Barnas hvite forskerfrakker henger på kroker klar til
bruk. Barnehagens profil er som ”friluftsbarnehage" og barna
tilbringer mye tid ute i skogen i nærheten av barnehagen.
Forskningsrommet gir muligheten til å bringe planter og dyr fra
naturen inn og se dem på nye måter, ved hjelp av mikroskop,
lyskasse eller i forbindelse med eksperimenter av ulike slag.
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Arbeidet i rommet tillater barn å stille sine egne spørsmål og
finne sine egne svar om naturen, kroppen og hvordan du går
frem for å finne ut noe som du ikke allerede vet. Forskningen i
rommet sammen med pedagoger er ofte basert på barnas egne
spørsmål, men det organiseres også planlagte eksperimenter.
Før jul i fjor satte de ansatte sammen en julekalender med ett
eksperiment per dag frem til jul.
Hedda Eldøen, daglig leder i Stordalen barnehage, sier dette:
«Vi jobber mye rundt voksenrollen, og er opptatt av at barna
gjennom egen praksis skal lære hvordan de kan bruke vitenskap
eller forskning for å finne forklaringer på livets spørsmål.»
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Kunnskap & innovasjon – en tydelig identitet
Sommeren 2015 begynte arbeidet for å tydeliggjøre hva Norlandia
Barnehagene skal ha til felles. Hva er Norlandia Barnehagene sin
identitet? Hvordan vil det skille oss fra andre barnehager? Svaret
ble det vi i Norlandia nå kjenner som Kunnskap & innovasjon.
Det er blitt en arbeidsmetode og en tilnærming som er unik for
Norlandia.
Vi er opptatt av å bidra til at barn som går i våre barnehager
skal bli mer nysgjerrige, mer utforskende, og mer idéskapende.
Slagordet «La oppdagelsene begynne!» har blitt valgt for Kunnskap
& innovasjon. Dette identitetsarbeidet er en del av Norlandias
kvalitetsutvikling. Kunnskap & innovasjon er en av måtene vi
utvikler pedagogisk kvalitet. Initiativet bygger på anerkjent
pedagogisk forskning og ved å fokusere på Kunnskap & innovasjon
vil Norlandia realisere sin pedagogiske visjon «- med livslang lyst til
lek og læring».
22

Innholdet ble utviklet i løpet av 2015 og 2016 med workshops
i Norge, Sverige og Finland. Planleggingsgrupper av ansatte i
barnehagene fra hele landet i både Norge og Sverige fortsatte å
bygge på temaet, utdype det pedagogiske innholdet og planlegge
for kickoff samlinger.
Pedagogene i den norske planleggingsgruppen gjorde en grundig
gjennomgang av forskningslitteraturen. Resultatet ble fire
prioriterte områder som i sum utgjør Kunnskap & innovasjon:
Trygg tilknytning, barns medvirkning, lek = læring og sammenheng
realfag og estetikk.
Arbeidet med Kunnskap & innovasjon fortsetter, blant annet ved
hjelp av såkalte «ambassadører» oppnevnt i hver barnehage for å
fremme disse arbeidsmåtene i den daglige driften.
NORLANDIA CARE GROUP

La oppdagelsene
begynne!

Norlandia Quest
Den årlige begivenheten Norlandia Quest er et direkte resultat
av arbeidet med Kunnskap & innovasjon. Fra februar 2017 ble
det gjennomført Norlandia Quest i alle Norlandia-barnehagene
i Norge, Sverige, Finland og Nederland. Tema i 2017 var "film",
og alle barnehagene kunne gjennom en felles Facebookgruppe dele sine aktiviteter med hverandre.

Foto: Budstikka

Norlandia Quest skal være et arrangement som skaper
engasjement, entusiasme og glede. En gruppe ansatte velger
hva som skal være felles tema for alle barnehagene – nytt
tema hvert år. Hver barnehage skal også lage en plan for
hvordan de vil fordype seg i temaet. Norlandia Quest er en
sentral del av Kunnskap & innovasjon som skaper grunnlag for
å skape, utforske og lære.
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Mobil helsestasjon i
barnehagen
I Nederland har vi utviklet et tett samarbeid med Senteret
for barn og familie i kommunen Voorschoten. Vi har derved
fått til at sykepleiere har walk-in kontortid ved våre enheter.
I Nederland er det vanlig å besøke sentre tilsvarende
helsestasjoner i Norge med barna. Disse sentrene er i
hver by og i hvert lokalsamfunn. Ved senteret blir vekt
og lengde kontrollert og råd gitt av en spesialsykepleier.
Rådene kan være om riktig mengde mat, om pedagogiske
problemstillinger, urolige familier, skilsmisse, og så videre.
Nyfødte kommer dit en gang i måneden for en sjekk; når
barnet blir eldre, blir besøkene mer sjeldne. Senteret er
også åpent slik at man kan konsultere spesialsykepleier i
arbeidstiden. Foreldrene til barn på våre enheter er ofte på
jobb på denne tiden av dagen.
Derfor har vi arrangert walk-in i kontortiden ute på
enhetene hver sjette uke. Disse walk-ins er i begynnelsen
eller i slutten av dagen, innenfor den tiden barna er
bragt inn eller hentet. Foreldre kan ta kontakt med
spesialsykepleier ute på enhetene med spørsmål angående
sine barn, og de ansatte kan også stille spørsmål.

Demenssertifisering
Slomarp, vårt sykehjem som ligger rett utenfor sentrum av
byen Mjölby, ble sertifisert i 2016 i henhold til det som kalles
«VPP demens». Sertifiseringen ble feiret med tale og kake
på Slomarp 18. januar i år. Daglig leder på Slomarp, Susanne
Hallberg Brandt, fikk blomster og et diplom som viser
sertifiseringen.
VPP i VPP demens står for «vårdprocessprogram» og er
utviklet på vegne av fylkeskomiteen for samarbeid mellom
Region Östergötland og kommuner i Östergötland.
Formålet med VPP Demens er å utvikle felles retningslinjer
for vurdering, omsorg og behandling. Det er et samarbeid
mellom kommunene Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena,
Ödeshög og den såkalte «närsjukvården» i Västra
Östergötland.
Sertifiseringen fokuserer på viktigheten av systematisk
kvalitetsarbeid og å sikre helse og omsorg i henhold til
nasjonale retningslinjer for demens. Kvalitetsarbeidet
omfatter kontinuerlig opplæring av personell,
personsentrert omsorg og registrering i nasjonale
kvalitetsregister.
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Pasienthotell gir raskere
rekonvalesens i sunne miljø
Norlandia driver moderne, attraktive og sentralt beliggende
pasienthotell i hele Skandinavia. Pasienthotellene ligger
på sykehusområdene og dermed i direkte tilknytning til
sykehuspersonalet og medisinsk ekspertise. For hotellenes
gjester som er pasienter på sykehus gir opphold på hotellet
forutsetningene for raskere rekonvalesens fra sykdom gjennom
pasienthotellets sunnere miljø.
Høy kvalitet, smakfulle og næringsrike måltider, Wi-Fi-tilkobling
og nærhet til sykehusets ansatte er noen aspekter som bidrar
til gjestenes følelse av trygghet, sikkerhet og rekonvalesens.
Gjestene tilbys også deltakelse i pasienthotellets utvalg av
aktiviteter og kan ta del i kunst- og kultursamlinger. Fordi
også familie eller pårørende kan bo på pasienthotellet skapes
ytterligere rammer for sykehuspasientenes trivsel.

Norlandia driver tre pasienthotell i Skandinavia:
St. Olav i Norge, Årstaviken i Sverige og
Tampere i Finland. Alle pasienthotellene ligger
på sykehusetområdet og samarbeider tett med
sykehuspersonalet og medisinsk ekspertise.

Også fra et samfunnsøkonomisk perspektiv gir Norlandias
pasienthotell mange fordeler. Gjennom å redusere helsekøer
ved å tilby et kvalitetspreget, rehabiliterende og trygt opphold
i harmoniske og inspirerende pasienthotellmiljøer, skapes
en betydelig besparelse for sykehuset og dermed også for
samfunnet.

Nattkameraprosjekt
Sammen med Västerås kommune i Sverige har Norlandia
gjennomført et prosjekt om nattkamera og dets betydning for en
bedre natts søvn for beboerne våre. Nattkamera har blitt installert
hos beboerne og tilsyn i løpet av natten har vært ved bruk av
kameraet. Studien har blant annet vært utført på Norlandias
tidligere enhet Hagalidgården sykehjem i Västerås. Resultatet
av prosjektet har vært veldig positivt. Fordeler med teknologien
inkluderer:
• Mindre distraksjon for eldre som sover lett, ansatte kan se
gjennom kameraet at beboeren sover og trenger ikke å gå inn i
leiligheten. Nattkameraer har fungert spesielt bra for personer
med demens, da de som vekkes av personalet ofte ikke vet
om det er natt eller dag, og de føler seg utrygge av å ha folk i
rommet.
• Redusert risiko for å falle fordi eldre ikke blir vekket av ansatte
som kommer inn i leiligheten.
• Økt følelse av trygghet for de eldre.
Å ha nattkamera installert i leiligheten har vært helt frivillig,
og beboerne har gitt sitt samtykke til å delta i prosjektet. For
de som ikke kan gi samtykke gjøres en grundig vurdering av et
team bestående av ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere,
kontaktperson, nattansatte og daglig leder.
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Vi gikk til Kirkenes
Vårt friluftsprosjekt «Vi går til…» regnes nå som en tradisjon.
Med fokus på fysisk aktivitet og frisk luft, engasjerer vi beboere
til å bli med på en fiktiv turmarsj til et bestemt mål.
I 2015 «gikk» vi fra Oslo til Wien. I 2016 gikk vi kyststien
fra Moss til Kirkenes. Vi startet med en kick-off individuelt
på enhetene i april og avsluttet med felles målgang i
Frognerparken i august.

Den 18. august møttes beboerne fra alle Norlandias sykehjem
til målgang i Frognerparken. Treningsguru Yngvar Andersen
sto for oppvarmingen, og fulgte oss gjennom løypa sammen
med løperdronningen Ingrid Kristiansen. Etter målgang var
det diplomutdeling og lunsj. Tre av Norlandias kulturpersonale
hadde snekret sammen et band for anledningen, og spilte opp
til allsang og dans.
Vi fortsetter tradisjonen: I 2017 går vi til Kina!

Selv om hovedfokuset var å komme seg ut, la vi også til
innendørsaktiviteter som trim, trappetrening og sittedans.
All aktivitet ble registrert, meter ble omregnet til kilometer
og tilsammen tilbakela vi den 3910 kilometer lange distansen
Moss-Kirkenes.
Tromsø

Underveis arrangerte vi noen pit-stop, der vi samlet beboerne
til en liten quiz og en smakebit som hadde noe med
stoppestedet å gjøre. For eksempel skillingsboller i Bergen og
trøndersodd i Trondheim.  
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Friluftsprosjektet vårt ble vist på NRK Østlandssendingen i beste sendetid.
Faksimile NRK.

Løpedronningen Ingrid Kristiansen fulgte oss
gjennom løypa i Frognerparken.
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Treningsguru Yngvar Andersen sto for oppvarmingen og kastet
glans over markeringen i Frognerparken.
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Samarbeid mellom
Norge og Bulgaria
Vardefjellet barnehage ligger vakkert til i et naturområde like
utenfor Oslo. Med nærhet til store skogområder, naturstier og
vassdrag trives Vardefjellets barn i et inspirerende og spennende
miljø¸ som hver dag oppmuntrer til lek og læring.
Med bakgrunn i barnas nysgjerrighet, kreativitet og vilje til å ta
del i andre miljøer og kulturer har Vardefjellet engasjert seg i
internasjonalt samarbeid med en rekke barnehager i Bulgaria. Et
samarbeid som har resultert i en rekke studieturer hvor lærere
fra Vardefjellet og barnehager i Bulgaria har møtt hverandre og
utvekslet kunnskap, erfaringer, bøker og undervisningsmateriell.
Christine Haver Dokka, daglig leder i Vardefjellet, forteller at
barnehagenes ulike tilnærming til barns språkutvikling er et
sentralt område i utvekslingsprogrammet. Til tross for kulturelle
forskjeller mener Christine at det er mange likheter i metoder for
å utvikle barnas språkforståelse. For eksempel jobber både Norge
og Bulgaria med materielle ting, illustrasjoner, sang og musikk
for på en pedagogisk måte å forklare ord, begreper og historiske
hendelser for barna. Selv dans som en språkutviklende metode
forener Vardefjellet og barnehager i Bulgaria.
Men ulike økonomiske forhold er reflektert i forskjellige måter
å jobbe på. Vardefjellet, som i stor grad arbeider med iPads,
apper og produksjon av kortfilmer, har undervist sine bulgarske
kolleger i hvordan de utvikler barnas språkforståelse ved hjelp
av digital teknologi. Dette er en tilnærming som inspirerte den
bulgarske delegasjonen, og som de fortsetter å delta i via hyppig
epostutveksling mellom barnehagene. Det norsk-bulgarske
samarbeidet fortsetter med digital teknologi som hjelpemiddel.

Miljøvennlig transport
I Nederland passer vi på barna før og etter skoletid.
Arbeidstiden for foreldre er ikke lik skoletiden for barna.
Foreldrene bringer sine barn tidlig på morgenen, og vi
bringer dem til skolen og plukker dem opp på slutten av
skoledagen. Dersom skolen er et stykke unna bruker vi
større biler for transport. Disse bilene er ikke miljøvennlige,
så vi besluttet å erstatte bilene med såkalte stints. Vi startet
med en stint, nå har vi tre.
Stint er en utbygget Segway. Den kan transportere opp til
10 barn. Den kan brukes med eller uten regntrekk, den
er drevet av et batteri, har en rekkevidde på 25 km. Den
bruker € 0,15 per time. Den er billigere å bruke enn bensin
og er svært miljøvennlig.
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Nettbrett som
kommunikasjonsstøtte
Gjennom bruk av velferdsteknologi skaper Norlandia
selvstendighet og aktivitet for våre beboere på våre
eldreomsorgsenheter. Nettbrett som kommunikasjonsstøtte
er et av våre siste prosjekter som har blitt et populært
innslag i vårt aktivitetstilbud.
Slomarps sykehjem i Mölby, Sverige har vært i front innen
dette arbeidet. Med nettbrett som verktøy samles beboere
og ansatte på våre eldreomsorgsenheter for en hyggelig tid
sammen. Gjennom å digitalt lese aviser og magasiner, se
videoer, og søke etter informasjon om ulike temaer skapes
samtaler, diskusjoner og samhandling i gruppen.
Brukervennlighet og raskt å kunne søke etter informasjon
på områder som interesserer våre beboere er de
viktigste fordelene. Ved å oppsøke bilder fra fortiden,
finne informasjon om hjembyen og historiske hendelser,
visualiseres og levendegjøres livene til våre beboere på en
helt annen måte enn vi kunne tidligere.

I samarbeid med CEDER, kompetansesenter for
demensforskning ved Linköping Universit deltar
Norlandia i utviklingsprosjektet "Nettbrett som
kommunikasjonsstøtte."
Her jobber en forskergruppe satt sammen av ulike
omsorgsdisipliner med å studere hvordan nettbrettet
kan støtte kommunikasjon med personer med
demens og gi de en mer selvstendig og funksjonell
hverdag.

Oppgradering Glassverket
Glassverket barnehage ligger på Høvik i Bærum. De har 104 barn
fordelt på 6 avdelinger. Bygget er fra 1894 og var en del av det
gamle glassverket som lå på Høvik i gamle dager. Barnehagen har
igjennom 2015 og 2016 hvert igjennom store renoveringer.
Renoveringen startet med utbytting av gulv og dører. Barnehagen
fikk nytt ventilasjonsanlegg, ny systemhimling, oppgradering av el
og rør, heis, og overhalling av alle flater til en moderne og praktisk
barnehage.
Det var en krevende prosess for ansatte og barn i byggeperioden
men resultatet ble fantastisk. De merker stor forskjell på inneklima
både på luftkvaliteten, støy og lys. Foresatte, barn og ansatte
er veldig fornøyd med resultatet og de får mange positive
kommentarer fra besøkende i barnehagen.
SAMFUNNSANSVAR 2017
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Teori og praksis i samspill
Spørsmål om meningen med livet innenfor rammene av
omsorgsfeltet, vårt forhold til eiendeler på våre eldre dager, samt
«den beste omsorg".  Dette er tre eksempler på områder som
en forskningsgruppe ved Ersta Sköndal Bracke Högskola jobber
med. Under veiledning av etikkprofessorene Erik Blennberger
og Tomas Brytting har de gjennomført forskning med fokus på
den svenske eldreomsorgen, i nært samarbeid med ledende
private helsevirksomheter, non-profit organisasjoner, samt flere
kommuner i Stockholmsområdet. Å forene teori og praksis har
vært en målsetning for prosjektet siden oppstarten i 2012.

Blennberger mener at fremtidens svenske eldreomsorg bør
ha flere kulturelle innslag, spesielt en større inkludering av
musikk, som vi vet har en gunstig effekt. I tillegg vil det være
nødvendig å ha en rekke tilleggstjenester av ulike slag for å øke
personaliseringen av omsorg. Blennberger anser at dette er
viktige elementer for å møte det nasjonale verdigrunnlagets
begreper om et verdig liv og mulighet til å føle velvære.

Norlandia har siden 2012 vært en partner i dette prosjektet og
deltar jevnlig på seminarer og i diskusjons- og fokusgrupper som
forskningsgruppene samspiller med. Mellom 2013 og 2015 ble
det utgitt tre bøker, som alle belyser svensk eldreomsorg fra
ulike sider, eldreomsorgens praksis og fremtid samt lederskap
innen omsorgssektoren. Bøkene, som er blitt utgitt på de store
forlagene, har blitt godt mottatt av bransjen. Dette har bidratt til
å skape en nysgjerrighet for og etterspørsel etter videre forskning
på området.
Samspillet mellom teori og praksis har vært vellykket. «Vi
ønsker å skape en sosial arena der senior representanter fra de
ulike aktører innen svensk eldreomsorg kommer sammen for
å diskutere og utvikle omsorgstjenester», sier professor Erik
Blennberger. Forskningen er mangefasettert: Opplevelsen av
hva som er god behandling, definisjonen av trivsel og hva som
faktisk er den beste omsorg er saker som blir belyst fra flere ulike
perspektiver.
Ytterligere fem bøker er planlagt frem til 2018, noe som betyr
åtte bøker i alt av Erik Blennberger og hans team. Kvalitative
studier av omsorgsytelse koblet til teoretiske refleksjoner er
grunnlaget for arbeidet til forskerne.

Første boken i programmet var Bemötandets etik
(Studentlitteratur, 2013) av Erik Blennberger.
I 2014 kom boken Äldreomsorgen – praktiken, debatten och
framtiden (Carlssons), en antologi med Erik Blennberger og Tomas
Brytting som redaktører.  
I 2015 kom den tredje boken ut, også en antologi, med tittelen
Chef i omsorgen. Vardag, forskning, etik. (Gothia/Fortbildning).

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Ersta Sköndal Bracke Högskola (ESBH) er en av de ledende
høyskoler i sykepleie, sosialt arbeid og psykoterapi i Sverige. På
denne skolen ligger Institutet för organisations- och arbetsliv
(IOA), som siden 2012 har gjennomført et forskningsprosjekt
for å belyse ulike aspekter av svenske eldreomsorg og bidra til
omsorgsfeltets utvikling.

Bilde: Norlandia Sverige-sjef Kerstin Stålskog med Erik Blennberger, professor og forskningsleder ved Ersta Sköndal Bracke
University.
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En gave til Hope Association
Våre barnehager i Finland arrangerte før jul en åpen kveld i
barnehagen. Idéen var å gi foreldre litt ekstra tid, mens barna hadde
sin egen førjulskos. Kveldsbarnehagen var gratis, men foreldrene
fikk mulighet til å donere leker og penger som frivillig betaling.
Gavene ble gitt til den veldedige organisasjonen Hope Association,
som støtter barnefamilier i krisesituasjoner. “I år ville vi kombinere
kveldstilbudet med et veldedig formål. Hope Association var et
naturlig valg da vi deler ønsket om å gi alle barn en god hverdag” sier
direktør for våre barnehager i Finland, Olli Lehtisalo.
Som organisasjon er Hope Association basert på frivillig arbeid. Målet
er å kunne gi like muligheter for alle finske barn. Gjennom tiltaket
åpen kveldsbarnehage ble det samlet inn en overveldende mengde
leketøy, i tillegg til en pengegave på over 22.000 NOK.

Våre gamle uniformer
hjelper renholdere på
sykehus i Etiopia

Foto: Human Bridge

Norlandia har inngått samarbeid med hjelpeorganisasjonen
Human Bridge, for å hjelpe CASH - clean and safe hospitals, et
prosjekt for å bedre arbeidsforholdene for renholdere i Etiopia.
Prosjektet handler om å utdanne ledere for renhold på sykehus
i Etiopia og bidra med materiell, for eksempel klær. I forbindelse
med at Norlandia gradvis erstatter uniformene til Kosmo, et
selskap Norlandia kjøpte i 2015, og går gjennom lageret av
arbeidsklær fra Kids2Home, sendes klær til Human Bridge for
videre transport til Etiopia.

Human Bridge
Human Bridge er en profesjonell organisasjon som utfører
materiellrelaterte prosjekter. Hvert år gjør de en innsats i rundt
25 land. Noen tiltak gjennomføres i samarbeid med andre
organisasjoner, inkludert Läkarmissionen og Erikshjälpen.
Deres jobb er å samle inn, reparere og sende medisinske
forsyninger og utstyr for funksjonshemmede hovedsakelig til
land i Afrika, Øst-Europa og Midtøsten. Tekstiler, for eksempel
klær og sko, er også samlet inn og går direkte til bistand eller
genererer inntekter for ulike bistandsprosjekter.
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Kosmo- og Kids2Home-uniformer brukes nå av renholdere på
et nybygd sykehus i nordvestlige Etiopia. Rengjøringsarbeidere
på sykehus i Etiopia har en svært vanskelig jobbsituasjon. Som
renholdere har de få rettigheter i arbeidslivet, og er regnet
som de laveste i rang på sykehuset. Det er mangel på både
verneklær, hansker og rengjøringsmaterial og sterke, skadelige
vaskemidler er mye brukt. Det er skittent og vanskelig å
rengjøre. Når det er mangel på arbeidstøy, bærer renholdere
med seg skitt til og fra sykehusene. Med eget arbeidstøy unngår
man dette.
Våre gamle uniformer vil dermed komme godt med, og er et lite
bidrag til den viktige bistandsinnsats Human Bridge bedriver i
Etiopia.
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Orkerød sykehjem –
et levende midtpunkt i nærmiljøet
«Spørsmålet var hvordan vi både kunne knytte tettere bånd
mellom sykehjemmet og vårt nærmiljø, og samtidig skape en
spesiell dag for våre beboere. Svaret ble Orkerødfestivalen!»
forklarer daglig leder Sissel Ruud-Hansen. Orkerød sykehjem
ligger i et trivelig nabolag på Jeløya i Moss kommune omringet
av både private hjem, boliger for funksjonshemmede og
rehabilitering, samt en barnehage. Formålet med dagen, var å
åpne dørene for alle i nærmiljøet.
Mange ble involvert i planlegging av arrangementet og «alle»
ble involvert i gjennomføringen. For å sikre at det ble et
positivt samarbeid ble mange grupper bedt om å bidra til å
gjøre drømmen virkelig: Trollskogen barnehage, frivillige fra
Orkerøds venner, Malakoff og Tomb vgs og Moss frivilligsentralEldreliv. Moss og omegn demensforening og Moss og omegn
sanitetsforening bidro med god informasjon om sitt arbeid.
Orkerødfestivalen ble gjennomført fredag 10. juni 2016. Det
var en stor suksess med sang, latter og glede for beboere,
pårørende, ansatte og nærmiljøet. Været var nydelig, og
stemningen var fantastisk.
Ordfører Tage Pettersen åpnet festivalen med å klippe snoren
med en gullforgylt saks. Deretter gikk alle sammen i sambastilparade rundt huset til scenen på baksiden av bygget, hvor
ordføreren sa noen ord. Blant annet nevnte han hvor viktig
musikk og kultur er for oss alle. Sissel Ruud-Hansen poengterte
i sin flotte velkomsttale at festivalen er en dag hvor beboerne
og brukerne kunne få oppleve en festival i trygge omgivelser.
Hennes budskap var; «Vårt ønske er å skape en dag med yrende
liv her på Orkerød sykehjem, og å kunne tilby kultur for alle i
alle aldre. Vi opplever daglig hvordan blant annet musikk og
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kultur kan bidra til økt livskvalitet og gi mening i en hverdag
med ellers mange utfordringer for personer som har en demens
sykdom. Personer med demens rommer så mye mer enn bare
sin sykdom og for oss handler det om å nå frem til «det indre
menneske», til de skjulte skattene, til de gode historiene og
dette gjøres blant annet gjennom musikk og kultur. Vi ønsker
å bidra til mer åpenhet rundt livet på sykehjemmet ved å
arrangere en dag hvor vi «bringer verden inn» slik at pårørende,
ansatte og nærmiljøet kan være med å feire dette mangfoldet».
Det ble avholdt vandrekonserter på avdelingene av flere
enkeltartister, Moss pensjonistkor og en trekkspillkvartett.
Alle avdelingene fikk fire småkonserter hver. Samtidig malte
Do-Re-Mi-klovnen ansikter til barn og voksne. Trollskogen
naturbarnehage var med på den første delen av dagen. Tomb
videregående og landbruksstudier kom på besøk med 'Anno'
vogna (fra TV-programmet) og de to shetlandsponnier, Samson
og Oliver.
Moss frivilligsentral - Eldreliv, sto for rickshaw – til stor lykke for
mange som fikk en tur i området. En utstilling av malerier laget
av beboere på kreativ gruppe var åpen hele dagen. Kaféene i
aktivitetsrommet og Dagsenteret var i full sving med utsalg av
pølser, is, Orkerødkringla, muffins, kaffe/ te og saft. Etter lunsj
ble det servert kvalitetsmusikk fra scenen ved Dagsenteret.
Vakker musikk ga en god avslutning på festivalen.
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Norlandia Sentrumsløpet
for barn
Sentrumsløpet i Oslo har vært en viktig aktivitet for Norlandia
i mange år. I 2016 vant vi årets “Sprekeste bedrift” for fjerde
år på rad på grunn av høy deltagelse blant våre ansatte. I
2017 ønsket vi å øke vårt engasjement og har derfor tatt
ansvar for gjennomføring av Norlandia Sentrumsløpet for
barn. Det er planlagt underholdningsinnslag med Inspiria
vitensenter, fysiske leker organisert av BUL-idrettslag,
utdeling av medaljer, og målfoto. Med dette ønsker vi å
sette fokus på fysisk aktivitet for barn og å skape et flott
arrangement der hele familien kan delta.

Bruk av QR-koder i
barnehagepedagogikk
Våre barnehager jobber aktivt med digital teknologi
i sin pedagogikk, og flere virksomheter har begynt å
eksperimentere med såkalte QR-koder, digitalt genererte
bilder som via smarttelefoner eller nettbrett sender deg til
en nettside eller andre digitale medier. (Sjekk QR-koden til
venstre som sender deg til vår hjemmeside hvis du skanner
den med telefonen.)
QR-koder skaper nye mulighet i kreative prosesser og gjør
barna mer involvert i det digitale arbeidet og tekniske
verktøy.
I barnehagen Folkparken i Upplands Väsby i Sverige har de
minste barnas pedagogiske ledere laget en adventskalender
med QR-koder som førte til matte- eller språkoppgaver med
bilder, tegn og innspilt lyd fra pedagogene. Barna leste inn
koden og løste oppgaven ved hjelp av iPad.
For de eldre barna hadde pedagogene laget en labyrint
på gulvet som barna skulle komme seg gjennom ved å
programmere en lekerobot. Roboten møter i labyrinten
QR-koder som fører barna videre til matematiske oppgaver
som de må løse.
På barnehagen Årsta i Uppsala har de skapt sangkort der
QR-koder lenker til bilder. I et av rommene i barnehagen
er det satt opp koder som linker til fantasivekkende
filmer som kan direktestreames til en projektor og skape
spennende læringsmiljøer. QR-koder brukes også i Årstas
dokumentasjonsarbeid slik at digitalt innhold er raskt
tilgjengelig via intranettet.
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Norlandias refleksjonsmodell
Norlandia Barnehager startet i 2016 et forskningsbasert
pedagogisk kvalitetsutviklingsprosjekt i sine barnehager i Norge
og Sverige. Etter en grundig forberedelse gjennom 2015, ble det
pedagogiske arbeidet styrket gjennom dette prosjektet.  
Helheten av prosjektet skal til sammen skape en høyere
pedagogisk bevissthet og et aktivt utviklingsperspektiv. Et
sentralt element er systematisk kritisk refleksjon og en modell for
systematisk bruk av pedagogisk kritisk refleksjon.

Modellen er rettet mot "læring på jobben" og vil bidra til økt
pedagogisk bevissthet og systematisk pedagogisk kvalitet blant
alle ansatte. Ansatte skal aktivt styrke barns læring og utvikling
og samtidig fremme egne læringsprosesser. Det er viktig å se
kritisk på egen praksis med mål om å stadig skape endring og
utvikling.

Norlandias egen refleksjonsmodell for systematisk kritisk
refleksjon er under utvikling og modellen ble testet av alle
enheter i 2016 og justeres etter behov. Det har også blitt laget en
kortversjon av refleksjonsmodellen for å lette internopplæring.
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Foto: Stig Weston

Stephan Ore, sykehjemslege ved Oppsalhjemmet

Økt involvering av sykepleiere i legemiddelendringer
Oppsalhjemmet gjennomførte i 2016 et prosjekt for å øke
involvering av hele pleiepersonalet i observasjonsrapportering
etter viktige legemiddelendringer.

4.

Innførte enda tydeligere oppgaveansvar for
pleiepersonalet, ved at vi innførte tydelige, store bokstaver
på risikotavlene for hvilket av skiftene Dag/Aften/
Kveld skulle observere og rapportere de tydeliggjorte
medisinvirkningene. Bokstavene D+A+N, ble etterhvert
ytterligere visualisert ved bruk av rød tusj i stedet for svart.  

5.

Tilslutt innførte vi kollegabasert og individuell veiledning av
de av pleierne som ikke hadde rapportert som ønsket.

Dette var intervensjonene som ble gjort:
1.
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En observasjonsliste med hovedgrupper av medisiner og
deres virkninger og eventuelle bivirkninger ble hengt opp
ved risikotavlene på alle vaktrom for å se om økt kunnskap
om medisineffekter ville gjøre personalet mer observante
og rapportere det de observerte på de beboere de hadde
ansvaret for.

2.

Etter fire uker: Introduserte visuell tilbakemelding i form
av observasjonsomfanget ført i lett forståelige diagrammer.  
Formålet var at god feedback på egne prestasjoner ville
motivere pleiepersonalet til økt involvering.

3.

Etter nye fire uker ble  en ny versjon av elektronisk
pasientjournal (EPJ) innført for sykepleier-rapportering på
alle avdelinger. I hvilken grad denne oppdateringen gav
enda bedre involvering i observasjonsrapporteringen ble
vurdert.

Disse fem tiltakene for å øke pleiepersonellets involvering
i observasjon av effekter og bivirkninger etter betydelige
endringer i medisinering, førte til minst en dobling av
observasjonsrapporter. I snitt økte antall observasjonsrapporter
ved Oppsalhjemmet fra 35% til 100% ved utløpet av 2016.
Prosjektet ble presentert av sykehjemslege Stephan Ore
på National Forum on Quality Improvement in Health Care
i desember 2016 i Orlando. Florida. Denne konferansen
gjennomføres av organisasjonen Institute for Healthcare
Improvement (IHI).
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Vårt generasjonskonsept
Norlandia vil som eldreomsorgsvirksomhet og
eiendomsaktør arbeide for å skape et godt liv - hver dag
for samfunnets viktigste individer. For å oppnå dette har
Norlandia utarbeidet et eiendomskonsept som skaper
muligheter for sosialt samvær mellom eldre og yngre.
Ved å skape et felles bygg for både sykehjem og barnehage,
lager vi to miljøer som er knyttet sammen av områder for
sosialt samvær og felles rom, både innendørs og utendørs.
Som Nordens eneste operatør av både barnehager og
eldreomsorg, drifter vi begge virksomheter.
Ved å gi mulighet for møter på tvers av generasjoner
bidrar vi til å overvinne følelsen av å stå utenfor og å
bekjempe følelsen av ensomhet som dessverre er stadig
mer vanlig blant våre eldre. Depresjon, mental sykdom
og andre helseproblemer er stadig økende som følge av
eldres isolasjon fra resten av samfunnet. Vårt konsept hvor
barnehager og sykehjem er kombinert for å skape kontakt
på tvers av generasjoner skaper et levende miljø, der barn
og eldre møtes og lærer av hverandre. Barn beriker de
eldres hverdag, både spontant og planlagt. De eldre skaper
trygghet og en forståelse for livets gang.
Samspillet mellom barn og eldre skaper en plattform for
«genererasjonsintelligens» som gir barna en grunnleggende
trygghet for den naturlige aldringsprosessen, utveksling av
kunnskap og økt forståelse for funksjonsnedsettelser. Dette
skjer i et miljø fullt av liv der barnas lek, latter, nysgjerrighet
og oppdagelseslyst kan finne sted og spre glede.
Nøkkelen i konseptet er Norlandias arbeidssett,
hvor våre ansatte jobber nysgjerrig, engasjert og
støttende for en helsefremmende tilnærming og hvor
barnehagevirksomhetens visjon blir til virkelighet: - med
livslang lyst til lek og læring.
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We CARE
I år som i fjor ga Norlandia, som en del av julegaven til
ansatte, en gave til bistandsorganisasjonen CARE. Pengene ble
øremerket mennesker på flukt fra krigshandlingene i Syria, og
som en av verdens største bistandsorganisasjoner har CARE satt
inn store ressurser for å hjelpe flyktningene.  
Krigen i Syria har vart i over seks år (fra mars 2011), og rundt
fem millioner mennesker trenger nødhjelp i områdene rundt
Syria. CAREs arbeid inkluderer nødhjelp til syrere inne i Syria,
samt i Libanon, Jordan, Egypt, Irak, Tyrkia, Hellas og Serbia. Så
langt har CARE nådd over 1,7 millioner mennesker inne i Syria
og nær en million syriske flyktninger.
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75 % av dem som trenger humanitær hjelp er kvinner og barn.
Kvinner på flukt har spesielle behov – de er svært utsatt for
overgrep, og har som oftest ansvar for barn, eldre og syke, som
også er spesielt sårbare. CARE fokuserer mest på nødhjelp til
kvinnelige flyktninger fordi det er den mest effektive metoden
for å nå flest mulig av de mest utsatte flyktningene.
For pengene fra Norlandia har CARE blant annet distribuert
rent vann, delt ut «kvinnepakker» med bleier, sanitetsbind,
barnemat og hygieneartikler, samt gitt familier varme klær,
tepper og ovner. Norlandias gave til CARE har også bidratt til
arbeidet med helseklinikker med spesielt fokus på seksuell
og reproduktiv helse, samt til å fremme entreprenørskap og
inntektsgenererende tiltak for kvinner.  

NORLANDIA CARE GROUP

Norlandia gir unge mennesker mulighet til å prøve omsorgsfag
På Fäladshöjden i Lund i Sverge har sykehjemmet et aktivt
samarbeid med kommunen for å hjelpe unge mennesker å
komme i arbeid. Gjennom ulike prosjekter hjelper Fäladshöjden
unge folk med praksisplasser for å oppleve hvordan det er å
jobbe i helsevesenet.
Young Lund
Young Lund tilbyr primært praksisplasser til unge mennesker
som har spesielle behov og på grunn av det står lengre fra
arbeidsmarkedet. Praksisplassen er for mange den første
kontakten med arbeidslivet og som regel et høydepunkt på
sommeren. Evaluering fra kommunen viser at praksisplassene
har en positiv og forebyggende effekt på unges utenforskap.

å komme inn på arbeidsmarkedet, hjelper vi arbeidssøkere
til å få erfaring og nye ferdigheter. Vi støtter også folk som
er arbeidsledige og har redusert kapasitet på grunn av
funksjonshemming. Støtten kalles utviklingsansettelser og kan
innebære tilrettelegging av arbeidsplassen, arbeidsoppgaver
eller arbeidstid. Den ansatte utvikler sine ferdigheter og
arbeidskapasitet for å gjøre det lettere å få en jobb eller
begynne å studere i fremtiden. Arbeidskontoret overvåker
jevnlig vår innsats og gir støtte til både arbeidstaker og oss som
arbeidsgiver.

ComUng
Fäladshöjden tar også en aktiv del i prosjektet ComUng i Lund.
ComUng samhandler med arbeidskontoret og næringslivet
for å finne løsninger for arbeidsledig ungdom. Gjennom en
rekke forpliktelser, for eksempel praksisplasser, veiledning og
ekskursjoner gjør vi en forskjell for unge arbeidsledige i Lund.
Arbeidsformidling
Vi samarbeider med arbeidskontoret gjennom arbeidstrening
og utviklingsansettelser. Ved å motta en lærling som ønsker
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Fäladshöjdens särskilda boende
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"Snackiser" – et mer
næringsrikt mellommåltid
Tynnbrødwrap med kaviar og hakket egg, sildepostei
med crunchy eple, blåbær-chiapudding med pisket krem;
dette er tre nye snacks vi i dag serverer på Norlandias
sykehjem over hele Sverige. I samarbeid med et ledende
næringsmiddelselskap informerer, inspirerer, og utdanner
vi omsorgsarbeidere i "snackiser" - et mer næringsrikt
mellommåltid.
Snackiser er en serie småretter som er nøye ernæringsmessig
sammensatt. De er mellommåltid som er næringsrike, lette
å tilberede og spise, og er laget etter oppskrifter som letter
tilberedning for de ansatte. De kalles «snackiser» av to
grunner: Delvis fordi de bare er små snacks, fullastet med
næringsstoffer og god smak. Delvis fordi vi håper at de skal
være "snakkiser" både hos våre beboere og våre ansatte.

Rekordlavt sykefravær i
Paradiset

Foto: Aleksander Ramberg

Madelene Karlsson, måltidsutvikler hos Norlandia, jobber
for å inspirere ansatte på Norlandias eldreomsorgsenheter
til å tenke nytt rundt mellommåltidet. «Enkelhet, den store
muligheten til å kombinere ulike råvarer, næringsinnholdet
og den gode smaken er et vinnende konsept for både våre
beboere og ansatte», sier Madelene.

I Bodø ligger en Norlandiabarnehage som virkelig passer
til navnet sitt – Paradiset. Her er det 11 ansatte som
sammen har en ambisjon om at deres barnehage skal være
byens beste. For at barna skal ha det så godt som mulig
er det essensielt at de voksne også trives. Og et trivelig
arbeidsmiljø har de definitivt skapt her, noe som gjenspeiler
seg i et rekordlavt sykefravær.
Daglig leder, Jan Magnus Mikalsen, er opptatt av å
tilrettelegge arbeidshverdagen slik at alle kan være på jobb
selv om man ikke er i topp form absolutt hele tiden. Dette
gjør også at man får litt variasjon i oppgavene. Mikalsen
har også innført flere tiltak for å motivere ansatte til å være
tilstede på arbeidsplassen. Blant disse er belønninger i form
av gavekort og felles middagsselskap hjemme hos sjefen.
Fraværet i Paradiset var så lavt som 0,99 % i 2016. De
ansatte merker at denne stabiliteten gjør barna trygge
i barnehagen. Det å kunne være tilstede, både fysisk og
psykisk, gjør at gruppen blir veldig sammensveiset. I tillegg
til godt samhold på jobben, treffes også kollegene ofte på
privaten. Det sterke nærværet skaper en sirkel av positiv
energi og høyner kvaliteten på arbeidet.
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Iselin K. Liljar, daglig leder Jan Magnus Mikalsen
og Renate Eriksen i Paradiset barnehage i Bodø
NORLANDIA CARE GROUP

Introduksjonskurs i helsefag for minoritetsspråklige
Vi vet at arbeid kan styrke helsen, gi mening, og styrke
menneskers tilhørighet og identitet. Dette er spesielt viktig for at
minoritetsgrupper kan bli en integrert del av det norske samfunnet.
Derfor har vi inngått et samarbeid med Podium, et jobb- og
karrieresenter som hjelper mennesker som står utenfor å komme
seg i jobb.
40 personer ble i løpet av høsten 2016 undervist i lettere helsefag
i Podiums regi. 20 personer skulle så få tilbud om videre teoretisk
kurs i helsefag på Malakoff VGS i Moss. En del av kurset inkluderte
praktisk oppgaver innen eldreomsorg. Disse ble gjennomført på
Skoggata bo- og servicesenter, en av våre enheter i Moss. Deltagerne
hadde en halv dag i møtelokalene i Skoggata. Daglig leder Ida
Lindqvist og opplæringsansvarlig hjelpepleier Siv Thompson
underviste i eldreomsorg: Hva gjør en helsefagarbeider? Hva gjør en
sykepleier? Undervisning i etikk og ikke minst de store gevinstene
av å jobbe med mennesker var også tema. Ida hadde i tillegg en
presentasjon av Norlandia, kvalitetsarbeidet vårt og hva vi gjør for å
skape et godt liv hver dag for våre beboere.
En beboer fortalte om hvordan det er å bo på institusjon og hva som
var viktig for henne. Hun forklarte også hva de som helsearbeidere
skulle tenke på når de møter et gammelt menneske.
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Etter den første samlingen hadde vi på Skoggata gleden av å ta imot
elevene 10 om gangen over fire dager. Gruppene ble delt i to og
den ene gruppen fikk undervisning i stell i seng og hygiene med Siv,
mens den andre gruppen hadde aktiviteter med beboerne sammen
med daglig leder og aktivitør. Vi hadde samtalegrupper, arrangerte
kinasjakkturnering med en beboer som lærer i kinasjakk og satte
blomsterløker sammen ute i hagen. Så byttet gruppene om slik at
alle fikk ta del av både undervisning og aktiviteter. Fra Podium deltok
en lærer som observerte elevene i forhold til hvor delaktige de var i
undervisning og aktiviteter.
De direkte tilbakemeldingene var meget gode og ansatte på
Skoggata fikk til et veldig godt samarbeid med Podium. Elevene
strålte og ville gjerne komme tilbake. Kjemien mellom elever og
beboere var også veldig god og det var en glede å se hvordan
beboerne kunne føle mestring gjennom å veilede elevene i hagen og
ved spillebrettet.
Siden januar har Skoggata hatt gleden av å ha to av elevene som
gikk videre til å ta helsefag skole i praksis. De bidrar virkelig og er
et veldig fint tilskudd til arbeidsmiljøet, samtidig som de gir en god
omsorg for beboerne.
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Bedre
foreldrekommunikasjon
Norlandia bruker kommunikasjonsverktøyet Barnehageweb
fra PBL som er en digital plattform for foreldrekommunikasjon,
oppfølging og dokumentasjon. Med løsningen kan hver
enkelt barnehage registrere fravær, oppmøte, sovetider, samt
kommunisere direkte mellom enkelte foreldre eller grupper av
foreldre via direktemeldinger, SMS eller e-post.   
Mange foreldre etterlyser spesifikk informasjon om eget barn.
Dagens foreldre er digitale på alle hold, og forventer også at
barnehagen følger med på utviklingen.
Løsningen gir oss mulighet for å samle all viktig informasjon
ett sted, og gjennom et eget foreldreområde som også er
tilgjengelig fra mobiltelefon og nettbrett, kan foreldre se mer
av barnets hverdag og få vite nøyaktig hvor mye barnet har
sovet, om bleieskift og andre kommentarer som de ansatte
legger inn i loggen.
Det beste med løsningen er at vi slipper å føre egne lister for
fri, ferie og sykdom. De ansatte dokumenterer underveis, og
denne metoden frigjør tid til prat om andre ting og hjelper til
med å gi foreldrene god og korrekt informasjon om sitt barn,
uavhengig av hvem som er på jobb når barnet hentes.

Verdifull kompetansedeling
«Competent» er den første av Norlandias fire verdier. At våre
medarbeidere har den riktige kompetansen til å gjøre jobben sin
på en profesjonell og god måte er nødvendig for at vi skal lykkes i
arbeidet vårt. Dette jobber vi systematisk med og er bakgrunnen
for et nytt kompetanseprogram utviklet for våre barnehageansatte.
Programmet inneholder ulike kurstilbud på nasjonalt nivå,
tilgjengelig for alle ansatte. Dette er fagkurs som alle nyansatte
skal ha gjennomført og som sikrer en god pedagogisk
Norlandiastandard. Kursene bestilles etter behov og gjennomføres
i regionene. Videre er det utviklet regionale og lokale kurs både for
å møte virksomhetenes behov og gi tilbud om kompetanseutvikling
til våre medarbeiderne. Unikt med programmet er et utstrakt
bruk av ansatte fra alle deler av organisasjonen som kursholdere.
Vi kaller dem “Kompetansemestere” for å understreke at mange
av våre ansatte besitter spisskompetanse som vi ønsker at de
deler med andre i organisasjonen. De oppfordres til å utvikle
kurs, og i dialog med fagsjefen foredles kursene og tilbys andre
Norlandiabarnehager, særlig innen egen region. Dette gir
personlig vekstmuligheter for den enkelte , og en fin garanti for
kunnskapsdeling i organisasjonen.
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Forebygging og behandling av underernæring
Oppsalhjemmet har over flere år jobbet systematisk med
pasientsikkerhet og har ved flere anledninger samarbeidet
med pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender». Det
femårige, nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet (2014 - 2018)
skal redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i
hele helsetjenesten. Programmet er et oppdrag fra Helse- og
omsorgsdepartementet, og viderefører arbeidet som ble startet
under pasientsikkerhetskampanjen ved samme navn (20112013). Programmet har tre, overordnede målsettinger som er å
redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten
(Pasientsikkerhetsprogrammet 2017).
Oppsalhjemmet har deltatt i arbeid med innsatsområde «riktig
legemiddelbruk i sykehjem», «Ledelse av pasientsikkerhet»
samt videreutvikling og spredning av risiko- og forbedringstavler.
Pasientsikkerhetsprogrammet har nå tatt inn et nytt innsatsområde,
«forebygging og behandling av underernæring». Helsedirektoratet
anslår at rundt en tredjedel av pasienter i sykehus og i pleie- og
omsorgstjenesten er i en underernæringstilstand, det vil si at de er
underernært eller er i risiko for å bli det. Underernæring utvikler
seg når et ernæringsproblem ikke blir indentifisert, det er derfor
viktig å fange opp risiko tidlig i forløpet og sette i gang tiltak før
underernæring oppstår (Pasientsikkerhetsprogrammet 2017).
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Oppsalhjemmet hadde 11. januar 2017 gleden av å bli invitert
av Senter for fagutvikling og forskning, Oslo, til å delta i
Læringsnettverk i Stavanger for Forebygging og behandling av
underernæring. Vår deltagelse ble sponset av Oslo kommune og
det ble bare gitt plass ett sykehjem fra Oslo kommune på grunn av
stor interesse fra hele landet for å delta. Ernæring var allerede satt
som tema på sykehjemmets virksomhetsplan for 2017 etter at det
ble avdekket varierende oppfølging av planlagte ernæringstiltak.
Ernæring er også en satsning for alle Norlandia sine enheter innen
eldreomsorg ved konseptet «mat, måltider og ernæring». Ernæring
som satsningsområde er allerede forankret i organisasjonen og vi
gleder oss til å bruke dette læringsnettverket som metode, med
ambisjoner om å bli et foregangssykehjem også innen ernæring og
bidra inn i læringsnettverket når det senere organiseres i Oslo.  

En av tre

pasienter er i en
underernærings
-tilstand
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Lövudden, Västerås

Lövudden, Västerås

Utviklende læringsmiljøer
Norlandias barnehager tilbyr en overflod av åpne, kreative
og stimulerende læringsmiljøer. Dynamiske rom fulle av lett
tilgjengelige og spennende materialer, der barna selv kan
initiere lek eller bli stimulert til å igangsette aktiviteter sammen
med våre lærere.

Lilla och Stora Emilia, Staffanstorp

Regnbågen, Upplands Väsby
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Vi forsøker hele tiden å utvikle barnehagenes pedagogiske
miljøer og skape en atmosfære hvor barnas oppdagelser og
læring står i sentrum. Barnehagens læringsmiljø er et viktig
fundament for vår kvalitet. Vi tilbyr et miljø der barn kan
være kompetente - et trygt og sikkert miljø som utfordrer og
oppmuntrer til utforskning, lek og lystbetont læring. Hos oss er
miljøet den tredje pedagogen. Her på siden finnes et lite utvalg
bilder av læringsmiljøer og materialer fra barnehagene våre.

Lövudden, Västerås
NORLANDIA CARE GROUP

Et unikt bygg med et unikt
pedagogisk konsept
I Staffanstorp i Sør-Sverige, nær både Malmø og Lund, finnes
Lille og Store Emilia. Her er barnehage og skole under samme
tak i et hus spesialdesignet for undervisning i henhold til Reggio
Emilia pedagogikk der både indre og ytre miljø er brukt og
tilpasset ulike uttrykksformer og innhold.

Lilla och Stora Emilia, Staffanstorp

Lille og Store Emilia har én stor bygning, men mange forskjellige
"rom". Det er store og små atelier, vinterhager og innendørs
svømmebasseng i dusjrommet. Innemiljø og materialer endres i
takt med barnas interesser og behov. Og de ulike læringsmiljøer
forandrer form etter hvordan det pedagogiske arbeidet utvikles
og barnas læring synliggjøres på ulike måter.
Hvert studieår drives et prosjekt på hele Lille og Store Emilia
hvor det arbeides tematisk og ut i fra barnas interesse og
nysgjerrighet. Estetiske uttrykksformer er viktige, og atelierer er
sentralt for aktiviteter der barna driver prosjektet videre med
sine hypoteser og teorier.
Prosjektet kulminerer i et åpent hus, og en interaktiv utstilling
midt i Staffanstorp. For barn er det viktig å være en naturlig
del av lokalsamfunnet og å oppleve at deres læring og arbeid
teller. Det nyeste prosjektet "Opprette relasjoner" var om
hvordan man kan knytte og opprettholde gode relasjoner.
Ved avslutningen ga mange lokale medier oppmerksomhet til
prosjektet og ga dermed barna bekreftelse fra sitt nærmiljø.
Lille og Store Emilia knytter også aktivt nettverk med samfunnet
utenfor Staffanstorp. De fikk besøk av barnehager fra både
Tyskland og Wales i fjor.

Lilla och Stora Emilia, Staffanstorp

Reggio Emilia
Lille og Store Emilia sin pedagogiske tilnærming følger den svenske
læreplanen og retningslinjene som er angitt i Reggio Emilias
pedagogiske filosofi. Dette betyr:
• Tilnærmingen er utforskende og lærere er medforskere
sammen med barna. Opplevelsen er i fokus der ingen klare
svar finns.

• Aksepterende av subjektivitet, mangfold, solidaritet,
samarbeid og en tro på at ved å anerkjenne barns
individualitet og rettigheter kan man til slutt forandre verden i
en stadig mer demokratisk retning.
• En pedagogikk som stadig fornyes og utvikles med behovene
til barn som utgangspunkt og i takt med det moderne
samfunnets raske endringer

• Tilnærmingen er forankret i et dypt humanistisk livssyn basert
på en sterk tro på menneskets potensial og en dyp respekt for
barnet.
• En tro på at alle barn er født rik og intelligent, med en sterk
indre motivasjon til å utforske verden.
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Ospa, Lindeberg

Sørhellinga, Tveita

Gode brukerundersøkelser i våre barnehager i Bydel Alna
Alle Norlandiabarnehagene i Bydel Alna i Oslo har over tid
jobbet målrettet med å forbedre sine resultater. På ett år
har brukertilfredsheten i de fire barnehagene Sørhellinga,
Fagerholt, Frydenlund og Ospa økt betydelig. Dette er
barnehager som tidligere var kommunale, hvor Sørhellinga og
Fagerholt er kjøpt av Norlandia, mens Frydenlund og Ospa er
driftsutsatte.
I Sørhellinga har det vært en økning på hele 20% på spørsmålet
«Samlet sett hvor fornøyd er du?». Bjørnåsen barnehage som
ligger i bydel Søndre Nordstrand, og ble på samme tid som de
andre driftsutsatt til Norlandia, har også en økning på 18% fra
2015 til 2016. Det har vært stort fokus på foreldresamarbeid
og på å skape tillit mellom alle parter. Dette har man oppnådd

Fagerholt, Trosterud
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gjennom å ha en åpen kommunikasjon, og å være transparente
i måten man har jobbet på. Bevisstgjøring av personalet har
vært essensielt og ledelsen i barnehagene har jobbet mye
med verdiene våre; hvem er vi her for? Vi har måtte jobbe for
å skape tillit mellom medarbeidere og Norlandia, og det er
meget tilfredsstillende å se at dette forbedringsarbeidet virker.  
Det har vært et kontinuerlig arbeid over tid og år med mange
involverte som nå gir gode resultater.
Et viktig tiltak i arbeidet med å bedre brukertilfredsheten og
kvaliteten i barnehagene er for eksempel den såkalte Alnafrokosten, hvor alle barna får grøt som en felles start på dagen.
Sånt setter Norlandia på kartet i bydelen og er med på å gjøre
Norlandiabarnehagene til et godt sted å være.

Frydenlund, Ellingsrud
NORLANDIA CARE GROUP
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