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Introduksjon

Kjære alle sammen,
På de følgende sidene finner du den
første utgaven av vår samfunns
ansvarsrapport. Vi planlegger å p
 ublisere
denne årlig fremover. Målet med
rapporten er todelt: Vi ønsker å løfte
frem deler av vår virksomhet som vi
anser som spesielt verdt å legge merke
til. Vi har som en uttalt visjon for vår
virksomhet å være et referansepunkt for
samfunnet. Noen av eksemplene i det
følgende er praksis som andre aktører,
både private og offentlige, vil kunne ha
glede av å k opiere. Vi håper vi er i stand
til å formidle noe av essensen av de gode
brukeropplevelsene som skapes av våre
ansatte. En unik egenskap ved Norlandia
er det nære samarbeidet mellom våre
tre divisjoner - barnehager, pasienthotell
og eldreomsorg. Denne rapporten gir
innblikk i noe av verdiskapingen som skjer
gjennom dette samarbeidet.
Det andre formålet med rapporten er å gi
et kort overblikk over vårt kvalitetsarbeid.
Det er blitt investert svært mye de siste
årene i vårt elektroniske kvalitetssystem
som vi bruker på tvers av divisjoner,
avdelinger og land, og 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 2014 var vi stolte av å motta ISOsertifisering av eksterne revisorer,

en validering av det omfattende
kvalitetssikringsarbeidet som utføres i
organisasjonen.
Nær omsorg støttet av robuste systemer
er et kjennemerke på Norlandia, og
vi mener denne rapporten gir noen
fargerike eksempler på det.
Norlandia er en god og nyttig aktør
både i bygd og by 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. Vi søker å gjøre belastningen
på miljøet fra vår virksomhet minst mulig.
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 mer enn 5500
ansatte i fire land, og vi vokser. Kvaliteten
på våre tjenester er avhengig av dedikerte
mennesker i samspill med sluttbrukerne.
Våre ansatte er definitivt vår mest verdifulle
ressurs; systemer, maskiner og bygg kan
bare ta oss så langt. Dermed er denne
rapporten en refleksjon av den enorme
verdien våre ansatte skaper hver dag.
Vennlig hilsen

HILDE BRITT MELLBYE
CEO

«Nær omsorg støttet av robuste systemer er et
kjennemerke på Norlandia, og vi mener denne
rapporten gir noen fargerike eksempler på det.»

3

SAMFUNNSANSVAR 2015

Nøkkeltall per første kvartal 2015. Omsetning er basert på helårsanslag for alle virksomheter.

Vekst i enheter
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Vekst
Vedvarende, proﬁtabel vekst skaper dynamikk i organisasjonen, gir friske
ressurser til å gå løs på enda større utfordringer og gir muligheter til å utnytte
kjernekompetanse på stadig bredere virksomhetsområder.
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Historien om
Norlandia

Navnet Norlandia har stolte tradisjoner
i Nord-Norge. Det kommer fra en av
Nasjonalmuseets mest verdsatte skatter:
Det kjente Norlandia-kartet. Norlandia er
et poetisk navn på området kjent siden
1500-tallet som Nordlandene; Norlandia
er trolig et navn skapt på 1700-tallet,
inspirert av latin og med en klang lik navn
som Lapponia og Finlandia.
Historien om Norlandia Care Group AS
begynte også i nord, på Andøya, en øy
nord for polarsirkelen. De to brødrene
Kristian og Roger Adolfsen kjøpte sitt
første hotell, Andrikken Hotell, på Andøya
i 1990. De fortsatte å kjøpe flere hotell
på begynnelsen av nittitallet, og i 1995
hadde de totalt 13 hotell og lanserte
kjedenavnet Norlandia Hotels.
Adolfsen-brødrene gjorde observasjonen
at å drifte hoteller var ganske likt det å
drifte sykehjem. Gjestene bør spise godt,
sove godt, få tilbud om å gjøre interes
sante aktiviteter og få god service. For
skjellen på hotellvirksomhet og sykehjem,
var omsorgsaspektet. I 1997 besluttet de
å gjøre en spin-off fra hotellkjeden, og
startet Norlandia Care sammen med Tom
mie Børsand og Claes Forsberg. I 1997
vant Norlandia Care anbudskonkurransen
om å drifte et av de første pasienthotel
lene i Norge, nemlig Gaustad Hotel ved
Rikshospitalet. Den første sykehjemskon
trakten ble vunnet i Trondheim i 1998.
Siden da har Norlandia Care AS vokst
jevnt og Norlandia Care drifter nå fem
pasienthotell i Norge, Sverige og Finland
6
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samt 46 eldreomsorgsvirksomheter i
Norge og Sverige.
Omtrent samtidig som Adolfsen-brødrene
kjøpte sitt første hotell, bygget to barn
domsvenner fra Lofoten, Benn Eidis
sen og Even Carlsen, sin første private
barnehage. Denne var også på Andøya,
hvor Benn hadde flyttet. I dag er barne
hagevirksomheten spredt til mange deler
av Norge, og består av 58 barnehager
i Norge - i hovedsak fordelt i disse fem
regionene: Tromsø, Bodø, Bergen, Romer
ike og Oslo. I tillegg driver Norlandia 27
barnehager i Sverige, 18 barnehager i
Nederland og er deleier i en kjede med 27
barnehager i Finland.
I 2008 kjøpte Adolfsen-brødrene en 50%
eierandel i Benn og Even sin barneha
gevirksomhet, og i desember 2011 fusjon
erte barnehagevirksomheten og omsorgs
virksomheten. Norlandia Care Group AS
ble navnet på morselskapet i konsernet.
Norlandia eies fortsatt av de fire nord
norske grunnleggerne av de opprinnelige
delene av bedriften: Even Carlsen og
Benn Eidissen fra Stamsund i Lofoten og
brødrene Roger og Kristian Adolfsen fra
Andenes på Andøya.

Even Carlsen

Benn Eidissen

Over: Det gamle Norlandia-kartet ble
tegnet rundt år 1750.
Under: Utsikt over Bleiksøya ved Andenes.

Photo: Ola Albert Bjerrang
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Roger Adolfsen

Kristian Adolfsen
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Venstre: Starten på det hele. Andungen
barnehage på Andøya ble bygget i 1991.

Lansering etiske
retningslinjer

I 2014 lanserte vi en revidert versjon av
våre etiske retningslinjer. De presenterer
reelle dilemmaer og gjenkjennelig
tvilstilfeller. De er ment å være et
nyttig verktøy i det daglige arbeidet
ved våre barnehager, pasienthotell og
eldreomsorgsenheter. Vi har også skapt
et pedagogisk program som gjør ledere
i hele organisasjonen i stand til å lede
meningsfulle diskusjoner om emnet.

Godkjenning av
leverandører

I 2015 innførte vi nye rutiner for å sikre et
sett av standarder for våre leverandører.
Leverandører må signere et dokument
som bekrefter at deres rutiner er i
henhold til en rekke standarder. Dette
gjelder blant annet følgende:
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Miljøbelastning, resirkulering,
utslipp, produksjonsstandarder,
arbeidsmiljøbestemmelser,
diskriminering, HMS, krav for sertifisering
og standarder, etiske prinsipper, røykfritt
arbeidsmiljø, merking og produktkvalitet.

Verdifull praksis
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Digital praksis i
førskoler

Ved alle våre barnehager i Norge har vi
igangsatt dette ambisiøse prosjektet.
Vi bruker digitale verktøy sammen
med barna for å skape ny læring, nye
opplevelser, ny forståelse, ny kreativitet
og nye måter å spille på. Vi bruker iPad
Mini som barna selv får til å håndtere. Så
langt er mer enn 280 iPader blitt innkjøpt.
Barn er forskjellige: De har forskjellige
interesser, ferdigheter og evner.
Barnehageansatte må kunne engasjere
seg i lek tilpasset behovene til ulike
barn. Vi skal observere atferd og
kommunikasjon under lek, og forstå
samhandlingsmønstre og relasjoner.
Vår oppgave er å utfordre barna, støtte
dem, inspirere dem, løfte dem, se dem
og veilede dem. Noen barn er gode på
ski, andre er gode på tegning, klatring,
lage origamifigurer eller spille fotball.
Andre vil heller bare perle. Vår oppgave
er å motivere, inspirere og sørge for at
de har et mangfold av opplevelser. Vi har
barn som er stolte av å vise hvor flinke
de er i et bestemt spill - i så fall kan de
lære det til andre og være eksperter i
den situasjonen. Vi må inkludere alle,
fordi alle skal ha mulighet til å skinne og
bli sett. For å oppnå dette, bruker våre
ansatte ulike verktøy og prosesser. Når
vi bruker digitale verktøy med barn i en
barnehagesetting, må vi voksne ha visse
ferdigheter, slik at vi er i stand til optimalt
å bruke disse ressursene med barna.

Cathrine Fragell Darre,
prosjektleder
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Informasjonsteknologi kan skape
stor verdi i et pedagogisk perspektiv i
barnehager, men det er viktig å være
klar over at gode pedagogiske prosesser
må være på plass for at det skal skje.
Alle voksne trenger ikke å være like
kompetente, men de trenger noe
kunnskap om god pedagogisk bruk.
Prosjektleder Cathrine Fragell Darre
uttaler: “Vi gir barna de kunnskaper,
holdninger og ferdigheter knyttet
til digitale verktøy som brukes for
kreativitet, lek og læring, som en del av
barnehagens mandat for utjevning av
sosiale forskjeller.”
Bruk av digitale verktøy vil spesielt styrke
det pedagogiske arbeidet innenfor disse
områdene:
• Kommunikasjon, språk og tekst
• Antall, rom og form
• Kunst, kultur og kreativitet
Barnehagen forventes å bidra til økt
forståelse av kreativ bruk av digitale
verktøy. Barna får erfaringen fra kreative
og sosiale prosesser ved hjelp av iPader.
I dette prosjektet har vi vært spesielt
bevisst på gruppeprosesser rundt spill,
deling og læring. Prosjektet bidrar til
sosial utjevning på flere måter. For
de som ikke har tilgang hjemme, vil
erfaringer fra barnehagen bidra til felles
referanser.

Vi vet at barn finner på leker ut fra
inntrykk fra ulike medier, og dermed kan
referanser fra spill ha betydning i barnas
lek. Barnehagen er på denne måten med
på å skape felles referanser for gruppen
av barn. For de som bruker digitale
verktøy hjemme, men primært alene, gir
barnehagen en erfaring med digitale spill
i en sosial kontekst. Barn lærer regler og
nyttige vaner, og de opplever at iPader
kan være verktøy for å skape noe nytt. I
Norlandia gir vi barna en unik mulighet
til å utvikle kunnskap, holdninger og
ferdigheter knyttet til digitale verktøy i
kreativitet, lek og læring.

Se bloggen her:
norlandiabarnehagene.blogspot.no
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En blogg relatert til prosjektet inneholder
en enorm mengde verdifull informasjon.
Den er mye brukt av folk utenfor
Norlandia. På bloggen dokumenterer vi
det pedagogiske arbeidet vi gjør med
digitale verktøy. Der finner du også en
liste over anbefalte apper og andre
ressurser til bruk i barnehager. Her er mye
informasjon om nyttig praksis og glade
barn.

Tjuvholmen barnehage

Pøbelprosjektet gir
resultater

Norlandia deltar i Pøbelprosjektet.
Dette er et program opprettet for å
hjelpe unge mennesker med å finne
seg en jobb. Programmet er utviklet
for å hjelpe de som av en eller annen
grunn mangler selvdisiplin eller sosiale
ferdigheter som kreves for å finne
arbeid. Deltakerne må fullføre et
intensivt seksukers treningsprogram før
de tilbys et 14-ukers arbeidsopphold
på en av arbeidsplassene som deltar i
programmet. En rekke av Norlandias
virksomheter har forpliktet seg til å tilby
plasser for de unge arbeidssøkerne slik at
de kan gjennomføre sin praksisperiode.
Opplevelsen har vært positiv begge
parter, og en rekke praktikanter har blitt
permanent ansatt.
Tjuvholmen barnehage har hatt en rekke
praktikanter. Ikke alle har fått tilbud om
jobb etter endt treningsperiode, men Iqra
Bibi er blant de som har fått det. Daglig
leder ved Tjuvholmen Eva Sand sier at
hun raskt forsto at Iqra hadde potensial.
“Jeg så at hun hadde mye å gi – og at
hun virkelig ønsket å lykkes.” Iqra har nå
jobbet på Tjuvholmen i to år og har bare
positive ting å si om programmet.

Iqra Bibi

“Folkene i Pøbelprosjektet forsto meg
på ordentlig og støttet meg. De lærte
oss om hva som var forventet på en
arbeidsplass og hva vi trengte å vite når
du søker jobb. De var selv med oss på
det første intervjuet.” Hun er også full av
takknemlighet for muligheten hun fikk
av barnehagen. “Alle har vært utrolig
støttende. Jeg har lært av alle her, men
spesielt fra pedagogisk leder. Da jeg først
begynte var jeg veldig sjenert og syntes
det vanskelig å snakke med foreldrene.
Nå kan jeg snakke med hvem som helst!”
Denne erfaringen har inspirert Iqra til
å ønske å lære mer. “Jeg planlegger å
gå tilbake til skolen nå “, sier hun. “Jeg
har lyst til selv å være pedagogisk leder
en dag.” Alle deltakerne som startet i
Pøbelprosjektet samtidig med Iqra har nå
fått jobb.

Minibibliotek
For å oppmuntre til lesing har vi satt opp
minibibliotek ved alle våre barnehager
i Nederland. Dette er et konsept som
startet i USA og som også er i ferd med
å bli mer utbredt i Europa. Selv om det
ser mest ut som et fuglehus, er minibibli
oteket åpent for alle som ønsker å låne en
bok, eller levere en bok som andre kan ha
glede av å lese.
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Vanskelige valg ved
livets slutt

I vår eldreomsorgsdivisjon, har vi
utviklet «Fem valg for verdighet» på
Oppsalhjemmet etter modell fra den
amerikanske organisasjonen Aging with
dignity. De fem valgene eller ønskene
er et såkalt levende testamente, som
letter samtaler om de vanskelige valgene
ved livets slutt. De fem ønskene gjør
at beboere og deres familier kan ta
forskjellige valg om behandling, omsorg
og livreddende behandling. Konseptet er
nå implementert ved alle våre sykehjem
i Norge.

SAMFUNNSANSVAR 2015
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Fem valg for verdighet ble presentert
på en konferanse holdt av Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten i
januar 2015. Programmet har fått mye
oppmerksomhet blant fagpersoner som
er opptatt av sykehjemsmedisin.

Prosjekt hverdagslykke

På en usedvanlig rolig dag rett før
sommerferien i juli 2012, gjorde Hilde
Halvorsen, som på den tiden var daglig
leder ved Nordbyhagen barnehage,
en uventet oppdagelse. Da hun kikket
gjennom noen artikler, kom hun over
en artikkel om positiv psykologi. Hun
ble fascinert og begynte å fordype seg i
emnet. Allerede på det tidspunktet hadde
hun en idé om at konseptet var relevant
for barnehagen. Ved oppstart i august
samme år, startet Halvorsen Prosjekt
hverdagslykke i Nordbyhagen. Personalet
ble utdannet i begrepene og materiale ble
delt ut for å hjelpe i kommunikasjonen.
Kampanjen kom opprinnelig fra Rådet
for Mental Helse, og Halvorsen brukte
materiale utviklet her. Spesielt de små
kortene laget for å innlede diskusjoner
om “hva er lykke” viste seg nyttige. En
kanin og et pinnsvin ble gode innganger
for å snakke med barna om emnet.
Barna på Nordbyhagen har omfavnet
begrepene og har utviklet sitt ordforråd
for å uttrykke følelser. De er i stand til
å oppdage og kanskje forstå noe av
følelsene de opplever. Barnehageansatte
gjennomfører økter der barna reflekterer
over hva som gjør dem lykkelige. Svarene
kan være ting som “kjøre buss med
mamma”, “leke i snøen”, “kose med
mamma og pappa “, og “hoppe i løvet“.
Å fremme vennskap har stått sentralt
gjennom hele prosjektet.
En gang i året, under “Hverdagslykkeuka”
deler barna ut hjerteformede kort til
naboer. Barnehagen har også gjort
en lokal hendelse ut av den årlige
Verdensdagen for psykisk helse.
Hverdagslykke har blitt en signaturstyrke
for Nordbyhagen barnehage. I årene
siden Hverdagslykkeprosjektet ble satt i
gang på Nordbyhagen, har initiativet fått
betydelig oppmerksomhet i pressen, både
lokalt og nasjonalt.
Prosjekt hverdagslykke har vært knyttet
til det bredere målet om å utvikle sosial
kompetanse hos barna. Det er også
sett på som et element i å være en
helsefremmende barnehage. Begrepene
har blitt godt mottatt av de ansatte ved
Nordbyhagen. En “5 om dagen” plakat
har blitt utviklet for å øke bevissthet på

Nordbyhagen barnehage
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forbedring av arbeidsmiljøet. Prosjekt
hverdagslykke har vært knyttet til
arbeidet med å redusere fraværet.
Et eksempel er ”gå og snakke”møter hvor man diskuterer hvordan
hverdagslykkestikkord faktisk kan brukes
hver dag i det virkelige liv i en travel
barnehagehverdag.
Dette er de fem sentrale rådene i
Hverdagslykkeprosjektet:
5 STEG TIL HVERDAGSLYKKE
KNYTT KONTAKTER
Invester tid og omtanke i utvikling av
relasjoner. Lek, møt andre og skap
felles opplevelser du og
barna kan snakke om.
GI
Gjør noe for en annen person, vis
takknemlighet, smil, bidra med din tid
og energi. Det er mer verdifullt å høre
“du er en god venn “eller” du er god til
å dele” enn bare “håret ditt er så fint.”
VÆR NYSGJERRIG
Vær våken og nysgjerrig. Legg merke
til hva som er vakkert eller uvanlig i
din hverdag. Vær bevisst på verden
rundt deg og hva du føler i øyeblikket,
reflekter over dine erfaringer. Hvis
du er på tur, ikke fokusere så mye på
målet. Stopp og snakk om ting du ser
på reisen.
FORTSETT Å LÆRE
Prøv noe nytt. Å lære nye ting gir en
følelse av prestasjon, og det kan være
morsomt i seg selv. For eksempel si
“Du fikk det til, du klarte glidelåsen!
“når barnet er i stand til å gjøre det
for første gang, det vil bety mye for
ditt barns selvfølelse. Feire små og
store bragder sammen.
VÆR AKTIV
Vær aktiv: Gå en tur, gå på ski, dans
til favorittsangen din. Finn en fysisk
aktivitet som du og barna liker
ut fra stemning, utholdenhet og
bevegelighet.

Foreldre er veldig støttende til initiativet.
Mange forteller historier av hvordan de
har videreført samtalene fra barnehagen
til hjemmet. Hverdagslykkeprosjektet
er utviklet av Rådet for psykisk helse på
grunnlag av et program som er utviklet
i UK ved tenketanken New Economics
Foundation (NEF). Programmet er kalt
Fem veier til økt velvære. De er et sett
av evidensbaserte tiltak som fremmer
folks velvære. Som beskrevet ovenfor,
er rådene som følger: Knytt relasjoner,
gi, vær aktiv, vær nysgjerrig og fortsett å
lære. Disse aktivitetene er enkle ting man
kan gjøre i hverdagen.

Barn fra Nordbyhagen barnehage med
daglig leder Anne Hønstvedt.
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Hilde Halvorsen har gitt presentasjoner
om prosjektet til kolleger i andre
barnehager i Norlandia, og elementer
av Hverdagslykkeprosjektet har blitt
adoptert av andre barnehager.

Samarbeid med
Global Dignity

Norlandia har hatt et flerårig partner
skap med organisasjonen Global Dignity.
Global Dignity er et uavhengig, ideelt og
politisk nøytralt initiativ som tar sikte på
å fremme verdighetsbasert lederskap og
gjøre ungdom bevisst på verdighet i ulike
sammenhenger. Dette er gode og viktige
verdier som er i tråd med verdiene til
Norlandia.
Global Dignity Day er en internasjonal
dag med spesiell fokus på verdighet som
arrangeres hvert år. Den ble etablert
av Kronprins Haakon av Norge, Pekka
Himanen fra Finland og John Bryant fra
USA. Denne dagen blir markert i Norge på
arrangementer for elevene i første klasse
av videregående skole - med Norlandiaansatte som veiledere.

Photo: Werner Juvik

Bilde: Fra en konferanse vi arrangerte
sammen med Global Dignity om verdig
eldreomsorg.

16

NORLANDIA CARE GROUP

Norlandia støtter aktivt den grunn
leggende idéen og aktivitetene til Global
Dignity. Målet med Global Dignity Day er
at ungdom blir mer bevisst på hvordan de
kan bidra til samfunnsansvar. Gjennom
diskusjoner stimuleres de til å reflektere
over hvordan de som enkeltpersoner kan
gjøre en forskjell, slik at flere mennesker
kan oppleve verdighet eller har en følelse
av å bli verdsatt.
Ved at ansatte i Norlandia tar en le
dende rolle i gjennomføringen av Global
Dignity Day, håper vi at unge mennesker
blir klar over vår tilnærming til arbeidet
med barn, pasienter og eldre, og ut
vikler en forståelse av de meningsfulle
arbeidsmulighetene som finnes innenfor
velferdssektoren.

Et inkluderende
arbeidsliv

Norlandia er en del av IA-avtalen. Det betyr
at Norlandia ønsker å være en inkluderende
arbeidsplass, hvor vi søker å tilpasse
arbeidsoppgaver og arbeidsmåter ved
skade eller sykdom. Vi går langt i å tilpasse
oppgaver og innstillinger for å legge til rette
for bruk av restevner hos den enkelte.
Vi setter pris på mangfold på arbeidsplassen
og mener det bidrar til dynamikken i en
velfungerende organisasjon. Et levende
fellesskap består av en heterogen blanding
av medarbeidere. Ulik bakgrunn og
livserfaring hos kollegaer øker vår robusthet
som organisasjon og gjør oss i stand til mer
tydelig å se perspektivet til en mangfoldig
gruppe av brukere, gjester og beboere.
Gjennom IA-avtalen har vi en plikt til å
tilrettelegge arbeidsplassen i henhold til de
unike behovene til hver enkelt. I Norlandia
strekker vi oss ofte utover grensene for vår
plikt til å imøtekomme de utfordringene
som er unike for en av våre ansatte.
Vi verdsetter vårt omdømme som en
arbeidsgiver som aksepterer at det er rom
for ulike evner. Pluralisme er en styrke.
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Et fint eksempel på å være en inkluderende
arbeidsplass kommer fra vår virksomhet
ved St. Olav Hotel i Trondheim:
En resepsjonist kom til oss via en
praksisstilling. Hun led av kronisk
utmattelsessyndrom (ME), og fant det
vanskelig å finne en arbeidsplass hvor hun
kunne ha en viss ro, holde stressnivået
nede, jobbe alene og gjennomføre sine
oppgaver på en systematisk og forutsigbar
måte.
Gjennom gode kolleger, tilrettelagt
arbeidsmengde og tidens gang, har hun
klart å fungere i en 50% stilling. Siden januar
2014 er hun også i en skiftstilling med
helgearbeid hvor hun er alene på vakt både
lørdag og søndag. Dette ville ikke ha vært
mulig bare for kort tid siden.
Denne ansatte har til tross for sin sykdom
utviklet seg til et stadig viktigere medlem av
vårt team; en positiv personlighet som har
mye å gi.

Overgang til helsehus

Et ønske om å skape en enda bedre
eldreomsorg ligger bak Oslo kommune sin
beslutning om å gjøre om Tåsenhjemmet
til et såkalt helsehus. Tåsenhjemmet
drives av Norlandia, det eneste private
selskapet som er valgt ut til å delta i
programmet. “Vi er svært glade for at
Sykehjemsetaten i Oslo har betrodd oss
denne oppgaven”, sier prosjektleder
Anne Lise Fjellet. Et helsehus er en
korttidsinstitusjon innen eldreomsorg.
”Formålet med å skille mellom
kort- og langvarige tilbud er å utvikle
eldreomsorgen”, sier kommunikasjonssjef
Sofus Urke i Sykehjemsetaten. Det er et
mål å øke spesialisering og kompetanse
ved både korttidsfasiliteter og
langtidssykehjem.
Korttidsomsorg er utformet for å gi
eldre som fortsatt bor i sine egne hjem
et best mulig tilbud. Et typisk tilfelle
ville være en person som opplever
akutt sykdom og trenger rehabilitering.
Disse pasientene trenger hyppige
fysio- og ergoterapitimer for å komme
tilbake til sitt tidligere funksjonsnivå.
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Dette krever korttidsfasiliteter for
å ha større bemanning på disse
kompetanseområdene. Langtidsomsorg
i sykehjem, på den annen side, skal
oppleves positivt for pasienter og
pårørende ved å øke kontinuitet,
sikkerhet og en følelse av sykehjemmet
som et hjem.
I praksis innebærer prosjektet at
mobile langtidspasienter flytter ut av
Tåsenhjemmet og blir erstattet med
korttidspasienter. Dette er en logistisk
utfordring: Både det fysiske miljøet og
bemanning av sykehjemmet fordrer en
fleksibel organisasjonen. Bemannings- og
rutinesvikt har vært unngått gjennom
god planlegging og kommunikasjon.
Sykehjemsetaten lover at endringen på
Tåsenhjemmet vil skje over tid, og at de
vil ta hensyn til pasientens ønsker. Ingen
langtidspasienter ved sykehjemmet
vil bli flyttet mot sin vilje. Tidsrammen
for overgangen er satt til ett år og
gjennomføres i henhold til plan.

Språkutvikling

Kommunikasjonsferdigheter er en nød
vendighet for å lykkes i den moderne
verden. Mange barn i dag har ikke grunn
laget for å møte kravene i grunnskolen.
Derfor er språkkunnskaper en prioritet i
styringsdokumentet til vår barnehagedi
visjon. Våre ansatte bidrar til å gjøre våre
barnehager til en læringsarena for språk.
Systematisk opplæring sikrer at vårt peda
gogiske personell har kunnskapen som
kreves for å møte barnas behov. Vi bruker
barnas naturlige trang til lek og læring
til å stimulere språkutviklingen. Språkut
vikling er viktig på alle våre barnehager,
men spesielt i områder hvor foreldrene
ofte ikke er oppvokst med å snakke det
språket som brukes i barnehagen.
Språkkunnskaper blir utviklet i målrettede
læringsaktiviteter som å løse puslespill og
å spille spill. Våre ansatte er spesielt opp
merksomme på barnas evne til å navngi
gjenstander og forstå begreper. Å synge
de samme sangene gjentatte ganger byg
ger ordforråd og delt kulturforståelse. De
hjelper også barn å forstå skikk og bruk ut
fra kontekst.
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Vi bruker fortellinger fra eventyr og bøker
som midler for å styrke vokabular. iPads
er nyttige verktøy for å navngi objekter.
Under måltidsituasjoner er vi bevisste
på å stimulere hvert barn til å artikulere
hva han eller hun mener eller har holdt
på med. Når det er leketid, stimulerer
vi barna til å bruke preposisjoner aktivt:
Over, under, mellom og så videre. I løpet
av morgensamlingen, når vi forteller
om helgens eller gårsdagens hendelser,
prøver vi å sørge for at alle barna får mu
lighet til å være verbalt aktive. Vi følger
med på kommunikasjonen mellom barna
under måltidene for å vurdere evne til
å forstå verbale og nonverbale ytringer.
Å kunne uttrykke seg er nøkkelen til å
utvikle relasjoner og vennskap. Vokabu
lar for å uttrykke preferanser og følelser
kan dyrkes frem. Vi måler fremgang og
samarbeide med foreldre. Tyngden i vår
organisasjon gjør oss i stand til å dele
kompetanse mellom våre barnehager og
på tvers av landegrensene, for å sikre at
alle barn er godt forberedt til skolestart.

En vei inn i arbeids
fellesskapet

På alle våre eldreomsorgsenheter,
alle pasienthotell, og mange av våre
barnehager i Norge har vi tradisjon for
å åpne våre institusjoner for personer
som står på utsiden av arbeidsmarkedet.
Det er mange grunner til at en person
kan ha redusert evne til å skaffe seg og
holde på en jobb. En vanlig årsak er en
kombinasjon av psykiske utfordringer,
ofte forhold som angst, depresjon eller
sosial fobi. Eller det kan være folk som
rett og slett mangler språkkunnskaper
til å fungere i de fleste jobber i Norge.
Halvparten av personene som får en
mulighet til å prøve seg i arbeidsmarkedet
gjennom arbeid i Norlandia kommer fra
Norge, og den andre halvparten fra andre
land.
I samarbeid med lokale NAV-kontor
eller lokale arbeidsmarkedsbedrifter,
tilbyr Norlandia praktikantstillinger for
slike individer. De skaffer seg nyttige
ferdigheter og erfaringer: Utføre et
sett med oppgaver, være i samhandling
med andre mennesker, og stå opp om
morgenen for å gå på jobb.

I vår eldreomsorg
Oppgavene ved våre eldreomsorgs
enheter er tilpasset dagens evner og
potensielle evner hos hver enkelt. For
en person som er ikke er komfortabel i
sosiale situasjoner der fremmede er til
stede, kan tjeneste som kjøkkenassistent
være en passende start. Andre kan
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fungere godt som frokostassistenter, med
ansvar for å dekke bord, servere kaffe,
forberede frokost og bidra i det sosiale
fellesskapet mot beboerne. Enda et
alternativ kan være arbeid i resepsjonen.
Våre praktikanter har på seg en button
som tydelig markerer at de er under
opplæring, slik at kundenes forventninger
justeres tilsvarende.
Praktikanter er vanligvis betalt av NAV,
noen ganger er de delvis betalt av
Norlandia. Noen jobber så mye som
en full jobb, andre mye mindre. Vi har
eksempler på praktikanter som har blitt
fast ansatte i Norlandia. Dette er personer
som over tid har fungert svært godt
og har gjennomført den obligatoriske
opplæringen som kreves for å jobbe i
eldreomsorgen i Norge.
I våre barnehager
I vår barnehagedivisjon, er vi stolte
av vårt samarbeid med HERO, en
ledende leverandør i Norge av
kompetanseutviklingsprogrammer for
flyktninger og minoritetsspråklige.
Til enhver tid har vi en
håndfull personer som deltar i
barnehageassistentprogrammet
som gjennomføres i samarbeid med
HERO. Dette programmet består av et
forberedende 10-ukers kurs hos HERO og
et 12-ukers praktikantprogram i Norlandia
barnehager. Våre barnehager i Osloområdet er en del av dette programmet.
Kurset bygger på læreplanen for den

videregående skole, med særlig vekt
på rammeplanen for barnehagens
innhold og oppgaver barnehager fra
Utdanningsdirektoratet.
Praktikanter blir betalt av NAV i løpet av
kurset og praktikantperioden. Deltakerne
er opprinnelig fra land som Afghanistan,
India, Pakistan, Sri Lanka, Sudan og
Eritrea. De fleste er kvinner, mange er i
førtiårene. Programmet kan være en vei
mot en karriere i barnehagesektoren.
Mange starter som vikarer i våre
barnehager, for etter hvert å få fast
ansettelse. Et sentralt krav er bestått
eksamen i norsk språk. HERO bidrar
til at praktikantene blir klare til denne
eksamenen.
På våre hoteller
Hotel St. Olav i Trondheim har gjennom
mange år tilrettelagt for praktikantplasser.
Vi ser dette som en del av vårt
samfunnsansvar og et vesentlig bidrag
til vår hotelldrift i form av nye idéer og
energi.
Praksisplasser ved St. Olav er i hovedsak
innenfor områdene renhold og matlaging.
Dette er avdelinger som er egnet
for å gi definerte oppgaver til denne
arbeidskraftressursen.
Siden tidlig i 2014 har rengjøring hatt seks
personer som praktikanter. Disse kommer
fra land som Syria, Bhutan, Afghanistan,
Eritrea og Etiopia. Av disse jobber fortsatt
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én person som tilkallingsvikar og én
person som sommervikar.
I samme periode hadde kjøkkenet seks
personer som praktikanter fra land som
Sri Lanka, Libanon, Romania og Norge.
Av disse er en person gått inn i en 100%
stilling som kokk og en annen i en 60%
stilling som servitør.
Vurderingen ved våre hoteller i Oslo
(Gaustad og Montebello) er den samme
som ved St. Olav: Rengjøring og kjøkken
fungerer best som praksismuligheter.
Arbeid i resepsjonen har en tendens
til å være for komplisert og for
hektisk. Vi er veldig fornøyd med de
praksiskandidatene som vi har hatt de
siste årene.

Norlandias
servicekonsept

“Vi sier hei til alle vi møter”. “Vi banker på
døra og venter tre sekunder før vi går inn
i rommet “. “Det er alltid rent og ryddig
på vår virksomhet “. Dette er noen utdrag
fra Norlandias servicekonsept. Konseptet
er en del av Norlandias retningslinjer for
hvordan vi yter utmerket service til våre
kunder. Konseptet er et av de klareste
eksemplene på fordelen som de to andre
divisjonene har av å ha hotellkompetanse
i selskapet. Hver ansatt er forventet å
opptre i henhold til retningslinjene.
Gjennom utdanningsseminarer blir kon
septet kommunisert ut i Norlandias virk
somheter. På seminarene blir begrepet
tjenestekvalitet gjennomgått i dybden.
Tjenestekvalitet er definert som forskjel
len mellom en kundes forventninger og
faktisk opplevd service. Sagt på en annen
måte: Forventning + Opplevd service =
Servicekvalitet. I utgangspunktet er god
service vanligvis ikke hva vi gjør; snarere
er det hvordan vi gjør det.

Innovasjon i
barselsomsorg

Tampere universitetssykehus, som satte
i gang et prosjekt for et mer familieori
entert barselsomsorgstilbud ved pasi
enthotellet, mottok en kvalitetspris fra
den finske legeforeningen i desember

2014. Dette konseptet er unikt i Finland.
Prisen ble gitt som en anerkjennelse for
forbedring av helsetjenester til befolknin
gen. I kunngjøringen ble det lagt vekt på
den positive effekten på pasienter som
prosjektet har vist. Familiene som har
brukt hotellet har vært veldig
fornøyd: Pasienttilfredsheten har vært i
gjennomsnitt 4,7 på en skala fra 1 til 5.
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Hotelldivisjonens innsikt i tjenesteledelse
preger organisasjonen på andre måter
også: Vi streber etter å skape en atmos
fære på våre eldreomsorgsenheter som
er lys og oppløftende. Blomster, bilder,
møbler: Alt spiller en rolle i å skape en
ønsket stemning. På enkelte dager setter
vi sammen en “hotellfrokost” for våre
beboeres glede og nytelse. Gjennom en
servicekontrakt forplikter den ansatte
seg til å gi god service til våre kunder i
henhold til retningslinjene. Dette er en
del av vårt felles mål om å skape et godt
liv - hver dag for barn, gjester og eldre.

Mødrene og deres familier har kunnet bo
på Norlandia sitt pasienthotell i sykehu
sområdet fra sommeren 2013. Hotellet
har så langt innkvartert mer enn 2200
familier. Tampere universitetssykehus er
Finlands tredje travleste når det gjelder
fødsler, med opp til 5400 fødsler hvert år.
Pasienthotellet imøtekommer ønsket om
å holde familier sammen. Dermed bidrar
pasienthotellet til tidlig samspill mellom
barnet og foreldrene. Dette gir rom for
utvikling av trygg tilknytning innenfor et
sikkert miljø. Hotellet åpner for at flere
familiemedlemmer kan bo på rommet:
Barnefaren eller en støtteperson, eller
også søsken. Graviditet og fødsler er
normale hendelser på hotellet. For å bo
på hotellet, må både morens og barnets
tilstand oppfylle forhåndsdefinerte krit
erier. For tiden er det 16 familierom, og
gjestene blir tatt vare på av to jordmødre.
Barneleger besøker hotellet daglig for å
se til babyene. Om nødvendig, kan mor
og baby bringes tilbake til sykehuset raskt.

Helhetlig tilnærming til
fallforebygging

Et prosjekt på Oppsalhjemmet har
gitt gode resultater på reduksjon av
fallfrekvens blant beboerne. “Antall
registrerte fall har gått ned med 20% det
siste året “, rapporterer Sverre Andersen,
fysioterapeut ved sykehjemmet.
Innføring av vårt kvalitetssystem
(TQM) i 2010 var den uoffisielle
starten av prosjektet. Uoffisiell, fordi
implikasjonene av systematisk oppfølging
av avvik og vår innsats for kontinuerlig
kvalitetsforbedring ennå ikke var kjent.
Når en beboer faller, er de ansatte pålagt
å registrere dette og omstendighetene
rundt det i TQM. Denne informasjonen
blir et virkemiddel for å sikre målrettet
omsorg. I sin rolle som fysioterapeut,
begynte Andersen å legge merke til
noen gjentakende årsaker til at beboerne
falt. Ved å implementere tiltak for å
eliminere disse årsakene, har de ansatte
vært i stand til å gjøre sykehjemmet til
et tryggere sted å være for beboerne.
Konkrete eksempler på disse tiltakene
inkluderer; endringer eller reduksjon av
medisiner, redusert tid alene på rommet,
justering eller endring av rullestol, bruk av

Sverre Andersen, fysioterapeut på
Oppsalhjemmet
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sengehest for å unngå fall fra sengen, og
balansetrening.
Andersen skriver en månedlig rapport
som oppsummerer utfordringene på
sykehjemmet. I disse rapportene liker han
å inkludere suksesshistorier for å inspirere
til videre innsats. En av disse historiene
var om “David”. David er 91 år gammel
og bruker rullestol. Han lider også av
demens. I en tomåneders periode falt
han seks ganger - og hver gang var han
alene. David hadde bestemt at han ønsket
å tilbringe mye tid alene på rommet sitt.
En konsekvens av hans demens var at
han ikke ringte etter hjelp når han hadde
behov for å bruke toalettet eller flytte
seg fra rullestolen til sengen. I samarbeid
med avdelingslederen på Davids etasje,
bestemte Andersen seg for å oppmuntre
David til å delta i gruppeaktiviteter,
kulturelle arrangementer og aktiviteter i
regi av fysioterapeuter. Dette har gradvis
hjulpet David ut av hans isolasjon og
gjort ham til en mer aktiv deltaker på
sykehjemmet. Siden planen ble iverksatt
har ikke David hatt noen nye fall.

Unikt samarbeid
mellom sykehus og
hotell

Vi åpnet det første pasienthotellet i
Finland i 2012. Siden åpningen har vi
samarbeidet tett med Tampere univer
sitetssykehus på områder som pasientflyt,
tilfredshet og innovasjon. Sammen har vi
sett på bruksmønstre for pasienthotell i
Sverige og Norge, og vurdert disse i lys av
finsk lovgivning og nåværende rutiner for
pasientflyt. Med dette i bakhodet har vi
kontinuerlig utviklet vår evne til å ta i mot
nye pasientkategorier som brukere av
pasienthotellet, og stadig økt andelen av
pasienter som kan bo på hotellet i stedet
for på en tradisjonell sykehusavdeling.

De viktigste pasientgruppene ved pasi
enthotellet kommer fra følgende avde
linger ved sykehuset: Barsel, gynekologi,
onkologi, pediatri, ortopedi (særlig hofte
og kne), nevrokirurgi, hjertekirurgi og ge
nerell kirurgi. Vi har vært i tett dialog med
ansatte ved hver av disse avdelingene for
å forstå hvordan vi kan skape de nødven
dige forutsetningene for at hotellet skal
være en realistisk mulighet for pasien
tene. Overgangen fra sykehus til hotell
har vært en fordel både for samfunnet og
for pasienter.

Matteglede

På Folkparken barnehage i
Stockholmsområdet leker de ansatte med
barna på en måte som stimulerer barnas
matematiske og logiske tankeprosesser.
Målet er todelt: Å sette pris på og å skape
glede for matematikk og å utvikle en
forståelse for logisk tenkning i tidlig alder.
Førskolelærer Helena Katila er i sitt
fjerde år på Folkparken og er ansvarlig for

Det følgende er de viktigste områdene
som Folkparken vier oppmerksomhet:

utdanning av sine kolleger i pedagogiske
fremgangsmåter for å stimulere og
utvikle barnas forståelse av matematikk.
Gjennom hyppige seminarer presenteres
pedagoger for forskningsmetoder
som deretter oversettes til morsom og
lettforståelig praksis i Folkparken.
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• Gradering og klassifisering - å se likheter
og forskjeller ved å sammenligne 		
objekter og spille spill
• Tall og fakta - for å snakke om ting som
alder og beskrive relasjoner mellom
ulike objekter
• Måling – å måle avstander og størrelser
og sammenligne disse
• Tidsoppfatning - å diskutere begreper
slik som i dag, i går, i morgen
• Romoppfatning - å diskutere begreper
slik som over, under, ved siden av, foran
• Grafer og diagrammer – fremstilling og
betydning av grafer og diagrammer
Under lek er bruk av riktige matematiske
begreper viktig for å utvikle barnas
vokabular innen feltet. Barn i
barnehagealder er raske til å lære og
Helena peker på at matematiske begrep
som triangel og kvadrat raskt tas i bruk
blant barna.

Den vågale kokken og
de nysgjerrige barna

Blåskjell, barnerestaurant og utdanning
i mat og måltider. Dette er blant
elementene i Eventyrstua barnehage sitt
ambisiøse arbeid med mat og måltider.
Kokk Kristian Midtøy, med lang erfaring
fra noen av Oslos beste restauranter, er
ansvarlig for tilberedning og servering av
frokost, lunsj og snacks til Eventyrstuas
100 barn. Eventyrstua er en av Norlandias
barnehager i Osloområdet. Eventyrstuas
mål for mat og måltider er enkelt: Å
servere velsmakende, næringsrike og
varierte måltider. Til tider tilberedes mat
fra eksotiske og luksuriøse ingredienser
som blåskjell, hummer og pattegris. Mer
vanlig er mat laget av friske, kortreiste
råvarer levert av lokale leverandører.
Konseptet har vakt oppsikt, ikke minst i
norsk presse. I 2014 hadde VG et tosiders
oppslag om Eventyrstuas noe uvanlige
tilnærming til mat og måltider til barna.
Tett samarbeid med Eventyrstuas
matleverandører har satt barnehagen i
stand til å kjøpe ferske matforsyninger
hver dag fra sitt nærområde for en rimelig
sum. Selv om tradisjonelle retter som
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spagetti bolognese og fiskepinner er
populære, er det stor interesse blant
barna for de varierte måltidene som
serveres på Eventyrstua. Barna viser også
stor interesse for måltidsforberedelser,
og liker å lære mer om mat. “Barnas
restaurant” er et konsept hvor
Eventyrstuas barn kan delta i arbeidet
på kjøkkenet, lage menyer og servere
hverandre, akkurat som i en ekte
restaurant. Konseptet inkluderer også
en pedagogisk komponent. Før maten
lages, særlig ved bruk av spesielle
ingredienser som hummer og blåskjell,
forteller kokken Kristian om råvarene og
deres opprinnelse. Etter hans mening er
kunnskap viktig, ikke minst for å vekke
barnas interesse for en mer variert
diett og en mer komplett opplevelse av
måltidene.

Fantastisk friluftsliv

Stordalen barnehage utenfor Bodø har i
noen år vært en del av et tverrkommunalt
prosjekt kalt “Robuste Saltenonga”.
Prosjektet har som målsetning å vise
verdien av utendørsaktiviteter. På
Stordalen legger barna ut på lengre
turer eller deltar i utendørsaktiviteter
hver dag, enten det er regn eller sol. De
lærer å sette pris på å være ute. Barna
er utendørs hver dag; målt i antall timer
er de mer ute enn inne. Barnehagen har
skapt et fantastisk uteområdet, inkludert
en gigantisk lavvo.
“Gjennom vår arbeidsmåte lærer barna
å sette pris på et aktivt friluftsliv. Vi
vet at dette gir helsemessige gevinster
livet ut. Ungene blir mentalt og fysisk
robuste”, sier daglig leder Vibeke
Mæhlum. Sanking har vært et stort tema
i prosjektet: Barna sanker spiselige ting
fra naturen. Gjennom dette lærer de å
sette pris på naturens gaver. Bær, sopp,
urter, blader, bjørkesirup, gransirup –
ungene lærer å bruke og sette pris på
ressursene på et nytt nivå. Barnehagen
har investert i et mattørkeanlegg, og
barna lærer nye teknikker for å lagre og
bevare mat. De lærer også å finne ting i
naturen som de kan leke med. Når barna
lager dekorasjoner til jul, påske eller
andre anledninger, bruker de vanligvis
materialer som finnes i naturen i stedet
for i butikken.
Et viktig tema de siste årene var alt mulig
som kan knyttes til elg. Barna har lært
om hva elgen spiser, hvordan den lever
og elgens historiske rolle som matressurs
for mennesker. Barna fulgte nøye med
på jakta på høsten og fikk mulighet til
å smake retter laget av ferskt elgkjøtt.
Mest fascinerende av alt: Barna samlet
tørr elgbæsj og malte dem til julepynt.
Resultatet: En unik og ny måte å pynte
juletreet på Radisson BLU Hotel i Bodø.
Et annet stort prosjekt har vært
snøkonstruksjoner. Barnehagen har kjøpt
inn spesialisert utstyr for å lage blokker
eller figurer av snø. Utstyret er i hovedsak
store esker som man bruker til å trampe
snøen hard for å lage bygningsmoduler.
Barn og ansatte har bygget tårn, slott,
broer og hus ved hjelp av modulene.
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Barna lærer å bli veldig selvstendige. De
hugger sin egen ved, tenner ild selv og
lager sin egen mat. De tar større ansvar
for egen sikkerhet og blir mer bevisst
potensielle farer. Barna har også fått
mulighet til å presse sine egne grenser
under isklatring. Med sikkerhetstiltak
godt ivaretatt fikk barna en følelse for
luftig eksponering ved nær vertikal
isklatring.
Av mer fredelige sysler har barna hatt
mulighet til å følge livet i en fuglekasse.
Et webkamera ble plassert på innsiden
slik at barna hadde full oversikt over
fugleungene som kom ut av eggene.
En konsekvens av prosjektet har vært
gjennomgående lavt sykefravær, både
blant barn og ansatte. “En gevinst ved
prosjektet er at barna modner og utvikler
en følelse av kontroll og mestring. En ting
er den åpenbare effekten på fysisk evne,
men de viser også mer empati og omsorg.
Det er langt færre konflikter og mindre
slåssing blant barna “, sier regionsjef
Vigdis Lillebjerka. Daglig leder Vibeke
Mæhlum har fått stor anerkjennelse på
vegne av Stordalen barnehage. Hun har
besøkt Universitetet i Nordland for å dele
innsikter fra prosjektet. Erfaringene er
også delt med våre andre barnehager
i regionen. Generelt passer temaet
for prosjektet veldig godt med den
helsefremmende profilen til Norlandias
barnehagedivisjon. Friluftsliv har en høy
prioritet i våre barnehager over hele
Norge.

SAMFUNNSANSVAR 2015

Photo: PBL

27

Salutogen ledelse

Høsten 2014 gjennomførte Norlandia
opplæring i salutogenese for alle
enhetssjefer i Sverige. Deltakerne fikk en
bedre forståelse av konseptene og lærte
teknikker som kan være nyttige i daglige
arbeidssituasjoner. Salutogenese, fra det
latinske ordet salus = helse og det greske
ordet genesis = opprinnelse, er et begrep
laget av Aaron Antonovsky, professor i
medisinsk sosiologi. Begrepet beskriver
en tilnærming med fokus på faktorer
som støtter menneskers helse og trivsel,
snarere enn på faktorer som forårsaker
sykdom (patogenese). Sentrale begreper
i det salutogene feltet er meningsfullhet,
begripelighet og håndterbarhet; disse tre
er sentrale elementer i den salutogene
teori SOC, ”Sense Of Coherence”.
Norlandia har lang erfaring med en
salutogen ledelsesstil. Norlandia
Eldreomsorg var tidlig ute med å ta i
bruk en salutogen tilnærming; i dag
er den salutogene arbeidsmåte vanlig
både i vår barnehager, og ved våre
pasienthotell. Fordelene er mange,
både for Norlandias kunder og for våre
ansatte. På organisasjonsnivå, har idéene
fra salutogen ledelse påvirket Norlandia
til å skape et helsefremmende miljø
som tjener til å inspirere, oppmuntre
og anerkjenne positive oppførsel. Dette
miljøet gir også muligheter for læring,
forståelse og å vise initiativ.
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Våre kunder er også berørt av en
salutogen tilnærming. Ved å identifisere
og evaluere aktiviteter som
støtter menneskers helse, styrker vi
den enkeltes evne til å opprettholde og
styrke sine evner. Et tankesett tuftet på
salutogenese bidrar til vår tilnærming for
å ivareta våre kunders trivsel.
Som nevnt ble Norlandias salutogene
tilnærming styrket i løpet av høsten
2014 med hjelp av Anders Hanson,
en av Sveriges fremste forfattere og
forelesere på feltet. Gjennom vårt årlige
lederutdanningsprogram, fikk Norlandias
enhetssjefer i Sverige opplæring i
salutogent lederskap. Vårt viktigste mål
med en salutogen ledelse er å skape
forhold som gjør at ansatte på Norlandias
virksomheter lykkes. Salutogent lederskap
gjør en forskjell ved å motivere og coache
på en måte som øker den enkeltes vilje
og evne til å ta ansvar. Den salutogene
måten å arbeide på er helt på linje med
Norlandias kjerneverdier CARE og vårt
mål om å skape et godt liv - hver dag.

Frihet og glede
I alle våre divisjoner legger vi vekt på
fordelene ved å bruke tid utendørs. Vi
griper dagen og oppsøker de aktivitetene
som er mest hensiktsmessige for dagen
og årstiden. Finnes det en bedre måte å
tilbringe en varm sommerdag enn ved
et bortgjemt skogsvann? Beboerne på
Gullhaug i Bærum utenfor Oslo utnyttet
til fulle det fantastiske været sommeren
2014.

Støtte til arbeid ved
Ersta Sköndal Högskola

Ersta Sköndal Högskola i Stockholm
er en av Sveriges ledende
forskningsinstitusjoner dedikert til
studier innen sosialt arbeid, sykepleie
og helseledelse med en eksplisitt etisk
orientering. Siden 2012 har Institutt
for Organisasjons- og arbeidslivsetikk
(IOA) ved Ersta Sköndal gjennomført
et forskningsprosjekt for å belyse ulike
aspekter ved svensk eldreomsorg. Viktige
deler av programmet omfatter etiske
problemstillinger, sosial behandling
og ledelsesaspekter av sosialt arbeid.
Tre bøker har blitt publisert av
forskningsteamet; Bemötandets etik,
Äldreomsorgen - Praktiken, Debatten och
framtiden og Chefsroller inom omsorgen.
Siden begynnelsen har Norlandia vært
en bidragsyter økonomisk til Ersta
Sköndal og IOA’s forskningsprogram.
Som en del av eldreomsorgsbransjen, vi
har tro på at dette er av stor betydning
for å støtte og bidra til svensk forskning
på samfunnets innsats for å forbedre
offentlig kunnskap om bransjen, samt å
bidra til utvikling av eldreomsorgen i hele
landet. I tillegg til det årlige økonomiske
tilskuddet, har nøkkelpersonell i
Norlandia dannet en referansegruppe
sammen med andre folk fra bransjen i
prosjektfasen. Den kvalitative delen av
forskningsprogrammet og påfølgende
bøker er basert på intervjuer og
diskusjoner med medlemmer av denne
gruppen. Den første boken Bemötandets
etik ble publisert i 2013, Äldreomsorgen

29

SAMFUNNSANSVAR 2015

- praktiken, Debatten och Framtiden
i 2014 og den siste boken Chefsroller
inom omsorgen vil bli lansert i løpet
av våren 2015. Hver boklansering
har blitt etterfulgt av et seminar der
representanter fra Ersta Sköndal, de
private sponsorene av programmet samt
representanter fra svenske kommuner
har deltatt og diskutert de vitenskapelige
resultater. Fra Norlandias perspektiv,
har mange områder og kategorier
fra de to første bøkene inspirert oss
i vårt daglige kvalitetsarbeid på våre
eldreomsorgsenheter. Et spesielt
interessant eksempel er utviklingen
av et helt nytt treningsseminar i sosial
behandling basert på boken Bemötandets
etik tilbudt til ansatte ved våre svenske
sykehjem. Ved å identifisere og evaluere
sosiale behandlingsaktiviteter og praksis
basert på vitenskapelige resultater, er
profesjonaliteten til Norlandias ansatte
forbedret og enda større vekt legges på
våre kunders velvære.

Å gjøre hvert måltid til
en stor opplevelse

På våre eldreomsorgsenheter er
måltidene svært verdifulle situasjoner.
Utover det opplagte aspektet med
ernæring, er måltidet en arena for sosial
interaksjon, bruk av ferdigheter for å
opprettholde personlig uavhengighet og
en sanseopplevelse for øye og gane.
Norlandia har gjort store fremskritt
i løpet av de siste årene med å
sikre gjennomgående høy kvalitet i
den del av vårt tjenestetilbud som
knytter seg til mat. I Sverige har vår
eldreomsorgsdivisjon konseptualisert den
såkalte Five Aspect Meal Model (FAMM)
i samarbeid med Örebro universitet. Vi
har jobbet tett med prof. Åsa Öström
ved dette universitetet. Tradisjonelt
er FAMM-modellen blitt utviklet og
anvendt innenfor forskningsområdet
mat- og måltidsvitenskap. De fem
aspekter er: Rommet, møtet, produktet,
styringssystemet og atmosfæren. Den
opprinnelige idéen for FAMM-modellen
ble utviklet av Michelin-guiden.
Gjennom systematisk arbeid med maten
og måltidskonsept i henhold til FAMMmodellen, sørger vi for at alle ansatte
vet hvordan de skal skape en mest mulig
verdifull situasjon for beboerne ut av
måltidet. Med god kunnskap, etablerte
rutiner og et tydelig og inspirerende
lederskap, arbeider vi for å skape verdier
for våre brukere.

30

NORLANDIA CARE GROUP AS

Følgende er de viktigste fordelene med
FAMM:
• En opplevelse av høy kvalitet på mat og
måltidssituasjon
• Individuelle behov og ønsker blir verd
satt; vi søker å få til personlige valg for
brukerne
• Hver måltidssituasjon skal oppleves som
et høydepunkt på dagen
Norlandia har konseptualisert
FAMM-modellen og implementert
denne praksisen på en rekke av våre
eldreomsorgsenheter. Vårt FAMMkonsept legger nå en klar føring for det
matrelaterte tjenestetilbudet på våre
eldreomsorgsenheter i Sverige. Prof.
Öström har gjennomført opplæring ved
vår enhet St. Knut helt sør i Sverige. Alle
ansatte tok del i opplæringen, ikke bare
de som jobber med mat. Erfaringene
fra dette opplæringsarbeidet har blitt
formidlet til andre Norlandia-enheter
i Sverige, og vi er i stand til å levere
tjenesten på høyeste nivå i samsvar
med FAMM stadig oftere. Beboere og
pårørende har vært veldig fornøyde med
endringene.

Kvalitet
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Kvalitet lønner seg
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Norlandia er forpliktet til å levere god
kvalitet i alle aspekter av våre tjenester.
Det vi alltid etterstreber er: Gjør det riktig
første gang, og i henhold til beste praksis.
Det lønner seg både for samfunnet og for
selskapet. Likevel gjøres det hver dag feil
som må rettes opp. Gjennom planlegging
og risikovurdering blir potensielle hin
dringer for god kvaliteten avdekket. Høy
bevissthet om potensiell risiko minimerer
sannsynligheten for feil eller substandard
leveranser. I vår produksjon av tjenester
vil det være umulig å eliminere alle kilder
til feil. Det er derfor viktig å ha et godt
system for å evaluere tjenestene som ytes
og følge opp feil som blir gjort. Gjen
nom avvikshåndteringsmodulen i vårt
kvalitetssystem TQM har vi et verktøy
som gjør oss i stand til å følge opp og lære
av feilene som er gjort. Dette gir oss mu
ligheten til å utvikle oss slik at vi ikke gjør
de samme feilene neste gang. Alle hen
delsene er fulgt opp av linjeledelsen og
kvalitetsansvarlige. Hendelsesbehandling
er svært viktig på alle nivåer av organisas
jonen. Implementering av gode prosesser
før, under og etter tjenesteleveranse er
viktig. Disse prosessene er beskrevet i
vårt kvalitetssystem, og vi er stadig ute
etter å forbedre og forenkle disse slik at vi
gjør færre feil i fremtiden.

sert av det eksterne revisjonsselskapet
Intertek. Etter mange års systematisk
kvalitetssikringsarbeid og vurderinger av
om hvorvidt virksomheten skulle gjen
nomgå sertifisering, ble det besluttet i
slutten av 2012 at Norlandia skulle søke
ISO-sertifisering. Gjennom året 2013
brukte organisasjonen tid til forbere
delser til sertifiseringsprosessen. Selve
sertifiseringen startet i desember 2013
med hovedkontoret og fra januar 2014
med revisjoner av enkelte driftsenheter.
Totalt åtte barnehager, tre hotell og
fem eldreomsorgsenheter ble revidert i
tillegg til hovedkontoret. Prosessen med
ISO-sertifisering har bidratt til at grup
pen i dag har et mer helhetlig og enhetlig
kvalitetssystem. Systemet består av en
identisk styrende del som gjelder for
alle våre virksomheter i Norge, Sverige
og Finland. De enkelte divisjoner har
felles kjerneprosesser som fokuserer på
kundebehov og hva kundene kan forvente
av oss. I kjerneprosessene er beskrivel
ser av prosesser og prosedyrer som er
laget for å sikre at våre ansatte leverer et
kvalitetsnivå som våre kunder har krav på.

Vellykket ISO-sertifisering
Norlandia gjennomgikk i 2014 for første
gang i sin historie ISO-revisjon. Den
norske delen av gruppen ble ISO-sertifi

Resultat ISO revisjon 2014
Ekstern revisor fant i 2014 14 mindre
avvik for konsernet som helhet. Innenfor
ISO er avvik klassifisert som “alvorlige”
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Hvert land har en felles støttende del som
skal støtte opp under driften av de ulike
enhetene.

eller “mindre alvorlige” avvik. For mindre
alvorlige avvik, skal en handlingsplan
utarbeides som så blir godkjent av revisor.
Ved alvorlige avvik kreves ny revisjon.

kvalitetsspørsmål, kontroll og utvikling. I
løpet av 2014, er dette arbeidet også godt
i gang i barnehagedivisjonen og hotel
ldivisjonen. Norlandia vil ha et overordnet

ISO Sverige
I den svenske delen av konsernet arbeidet
organisasjonen i 2014 med å forberede
ISO-revisjonen i 2015. En prosess for å
overføre relevant kompetanse fra den
norske prosjektgruppen til den svenske
ble gjennomført på et tidlig stadium.

kvalitetsteam for hele konsernet som vil
bli etablert i 2015.

Våt kvalitetssystem, TQM.

KVALITETSMÅL 2014
Følgende er resultatene for de ulike
kvalitetsmål i 2014:

• Alle ansatte kjenner og etterlever vårt
Alle divisjoner i Sverige utarbeidet felles
verdigrunnlag.
prosedyrer, oversatte overordnede
98 prosent positive svar.
prosedyrer og utviklet
• I alle undersøkelser som sammenligner
opplæringsmateriell i første halvår av
2014. I siste halvdel av året var opplæring oss mot konkurrenter, skal vi være i den
og internrevisjoner hovedfokus.
øvre tredjedel.
Det har vært svært få målinger som samKvalitetsteam
menligner oss med våre konkurrenter.
Norlandia har vokst raskt og betydelig i
• Alle ansatte har nødvendig kompetanse
antall enheter. God struktur rundt vårt
kvalitetsarbeid er viktig for at organisas
og deltar i bedriftens opplærings
jonen skal kunne vokse og utvikle seg
program.
samtidig som den fortsetter å levere god
Revisjoner bekrefter at vi er i overenskvalitet. Kvalitetsteamene skal først og
stemmelse med dette målet.
fremst sørge for at “beste praksis” aktivt
deles internt i region og divisjon. I tillegg • Ingen vesentlige avvik i ekstern tilsyn.
vil de delta i kvalitetskontroller. Videre
Vi har hatt en rekke tilsyn og vi har fått
utvikling av våre tjenester og bidrag til
mindre avvik på flere tilsyn innen ulike
hvordan tjenestetilbudet i våre sektorer
kategorier.
ser ut i i fremtiden er sentrale målset
Vi har ikke hatt noen virksomhetskritiske
tinger for selskapet. Kvalitetsteamene
avvik som ikke er blitt lukket innen tilsyns
har en viktig rolle å spille i utviklingen
utførers tidsfrister. Vi har ikke hatt noen
av tjenestekvalitet. I tillegg er teamene
avvik som krevde umiddelbar korreksjon
sentrale i å utnytte synergier mellom våre (fare for nedleggelse eller lignende).
tre divisjoner. Det er ingen tvil om at
• Minimum 80% brukertilfredshet i alle
eldreomsorgsdivisjonen både kan gi
kunnskap til og lære fra de andre divis
brukerundersøkelser.
Det finnes en rekke brukerundersøkelser
jonene. Vår eldreomsorgs-virksomhet
i ulike divisjoner som viser at vi når dette
i Norge og Sverige har over tid utviklet
målet.
sine egne kvalitetsteam og lokale
team som systematisk arbeider med
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• Medarbeidertilfredshet på 3,65 (av 4) på
spørsmål om kvalitet og kompetanse i
medarbeiderundersøkelsen.
Vi nådde ikke dette målet i 2014.
Medarbeidertilfredsheten var i snitt 3,45
i Norge og Sverige.

KVALITETSMÅL FOR 2015
Basert på forslag fra vår eksterne
revisor Intertek, har vi redusert antall
mål vi har satt for 2015. Målene er:
• 85% brukertilfredshet
• Alle ansatte i Norlandia kjenner våre
etiske retningslinjer
• En score på 3,50 på en 1-4 skala på 		
spørsmålet om ansattes vurdering 		
av kvaliteten

Miljø
Norlandia har jobbet lenge for å
bli miljøbevisst lokalt. Barnehager,
eldreomsorgsenheter, og pasienthotell
har jobbet med miljøspørsmål. Dette har
hevet bevisstheten om vår påvirkning
på miljøet. Ett resultat av dette arbeidet
er at våre driftsenheter har etablert
praksis for kildesortering. Et annet
resultat er kravene til våre leverandører
med hensyn til miljøforurensning.
Barn i våre barnehager lærer om sortering
av avfall for gjenvinning.
Noen barnehager har mye
oppmerksomhet på natur og friluftsliv
og er derfor spesielt opptatt av å
beskytte naturen. Andre barnehager
er opptatt av sitt nærmiljø og bidrar på
forskjellige måter til å holde den ren.
Et godt eksempel på dette arbeidet er
Sagoskeppet barnehage i Malmö som
i 2014 mottok en pris for sitt arbeid
med bærekraftig utvikling fra
skolemyndighetene i Sverige.
For å oppnå en mer systematisk og
helhetlig tilnærming til sitt miljøarbeid,
vil Norlandia i 2015 forberede
organisasjonen på sertifisering i henhold
til “ISO 14001”. Dette er en spesifikk
miljøstandard, som vi planlegger å innføre
fra 2016.
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Norlandia Care Group AS
Forretningsadresse
Verkstedveien 1
8008 Bodø
Norge
Hovedkontor
Øvre Vollgate 13
0158 Oslo
Norge
Norlandia Care AB / Norlandia Förskolor AB
Garvargatan 9
112 21 Stockholm
Sverige
Norlandia Care OY
Biokatu 14, building Finn-Medi 6
33520 Tampere
Finland
KindeX
Bachlaan 2
2253 BA Voorschoten
Nederland
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www.norlandia.no / se / fi
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