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Norlandias samfunnsansvar
På de følgende sidene finner du årets utgave av vår samfunnsansvarsrapport. Vi har
som uttalt visjon for vår virksomhet å være et referansepunkt for samfunnet. Vi håper
at både private og offentlige aktører lar seg inspirere av noen av eksemplene vi viser.
Vi har også som mål at rapporten skal gi et kort overblikk over vårt kvalitetsarbeid. Det
er blitt investert svært mye de siste årene i vårt elektroniske kvalitetssystem. Dette
systemet bruker vi 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 2016 er vi blitt re-sertifisert av
eksterne ISO-revisorer. Vi har utvidet vår sertifisering til å gjelde også vårt miljøarbeide.
Vi er nå sertifisert både i henhold til ISO 14001:2004 og ISO 9001:2008. Nye deler av
vår virksomhet er sertifisert for første gang. Dette er en validering av det omfattende
kvalitetssikringsarbeidet som utføres i organisasjonen.
Verdenssamfunnet tok et stort skritt i riktig retning ved at klimaavtalen fra Paris ble
undertegnet i slutten av 2015. Vi følger opp på områder vi kan påvirke ved å redusere
klimabelastningen fra vår virksomhet. Økt gjenvinning og redusert energiforbruk er
viktige tiltak her.
Flukt, migrasjon og utfordringer ved integrasjon av nye befolkningsgrupper har preget
mediebildet i lang tid. Vi viser i denne rapporten eksempler på hvordan Norlandia
kan være en vei inn i arbeidslivet og derved en ressurs for tilknytning til et nytt liv i
Skandinavia.
I Norge har debatten bølget våren 2016 om hvilke forventninger samfunnet skal kunne
ha til barnehagesektoren. Vi kan slå fast at forventningene er store. Blant områdene
som løftes frem i diskusjonen er idéen om at barn skal ha en stemme i hvordan
egen hverdag skal være. Vi viser i rapporten resultater fra vårt arbeid rundt barns
medvirkning. Her er vi i front.
Både i Norge og i Sverige foregår det en vedvarende meningsbrytning om hva som er
god eldreomsorg. Private, kommersielt orienterte foretak er under press. Vi peker i
denne rapporten på noen initiativ som vi mener gir et kvalitetsløft til omsorgspraksis.
Vi tror fundamentalt på at konkurranse er bra ved at det får aktørene til å strekke seg
og tenke nytt. Konkurranse driver innovasjon. Innovasjon driver sektoren fremover.
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 mer enn 5735 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 kan bare ta oss
så langt. Dermed er denne rapporten en refleksjon av den store verdien våre ansatte
skaper hver dag.
Vennlig hilsen
Hilde Britt Mellbye
Konsernsjef
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389
underleverandørene til Norlandia
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kan dette gi positive ringvirkninger
I skatter og
hos deres underleverandører
igjen
avgifter
(andreordens effekt). Dette
kan for
eksempel være møbelprodusenter som
opplever økt etterspørsel som følge av at
møbelforhandleren har behov for å levere
flere varer til Norlandia.  
Som figuren viser bidrar Norlandia direkte
og indirekte til Kan
at det
i 2015 blelønn
betalt
ﬁnansiere
forom lag
452 millioner kroner i skatter og avgifter til
712
stat og kommune i Norge.
lærere

3012

r

353

Ved aktivitet knyttet til velferdstjenester
oppstår behovet for underleverandører.
Norlandia konsernet er opptatt av
innovasjon. Norlandias virksomhet øker
aktiviteten til produsenter og forhandlere
av teknologiske hjelpemidler, som igjen vil
bidra til økte skatteinntekter til staten. Andre
underleverandører er blant annet relatert til
inventar, renhold og mattilbud.

Kommunale
barnehageplasser

le

På oppdrag fra Norlandia har selskapet
NyAnalyse satt opp et samfunnsregnskap
for konsernets totale virksomheten i
Norge. NyAnalyse har utviklet en såkalt
ringvirkningsmodell. I denne modellen
har de benyttet en kryssløpstabell fra
Statistisk sentralbyrå, regnskapsinformasjon
fra Norlandia Care Group og
Finansdepartementets Prop. 1 LS (20141,32 mrd.
2015) – Skatter, avgifter og toll 2015.
Omsetning i
Norlandia (Norge)
Modellen beregner ringvirkningseffekter fra
Norlandia Care Group på underleverandører
952 mill.
og resten av økonomien.
viser
VerdiskapingBeregningene
(BP)
verdibidraget fra Norlandia Care Group både
gjennom egen aktivitet og indirekte gjennom
1 749
aktivitet hos underleverandører.
Årsverk i
Norlandia (Norge)
Ringer i vannet
Norlandia Care Group bidrar direkte til
samfunnsregnskapet i form av selskapsskatt.
I tillegg mottar medarbeiderne på de ulike
områdene lønn hvor63
deler av denne går
mill. og
kroner
i skatter
og medfører
avgifter
til skatter
avgifter.
I tillegg
Norlandias virksomhet positive økonomiske
ringvirkninger utenfor egen drift.

el
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Kan ﬁnansiere lønn for

712

lærere

Kilde: SSB/NyAnalyse/Norlandia Care Group

mill.

Historien om
Norlandia

De to brødrene Kristian og
Roger Adolfsen kjøpte sitt
første hotell.

1990

1992
-93

Benn Eidissen (1992) og
Even Carlsen (1993)
etablerte to separate
barnehageselskaper i
Norge.

1997

Barnehageselskapene til
Benn Eidissen og Even
Carlsen ble fusjonert.

2008

Kristian og Roger Adolfsen
kjøpte seg inn i barnehageselskapet til Benn Eidissen
og Even Carlsen samtidig
som de kjøpte ﬂere andre
selskaper gjennom ACEA
Holding AS.

2009
-11

Flere oppkjøp av barnehagevirksomheter gjennomført.

Even Carlsen
Kristian og Roger Adolfsen
etablerte formelt Norlandia
Hotels & Resorts som i dag
består av 30 enheter i
Skandinavia.

1995

Benn Eidissen
Etter vellykket etablering av
Norlandia Hotels & Resorts
ble Norlandia Care AS
grunnlagt ved en spinoﬀ fra
Norlandia Hotels & Resorts.

1997

Kristian Adolfsen

Private equity-selskapet
FSN Capital kjøpte 45% av
Norlandia Care AS.

2007
Roger Adolfsen

2011

Obligasjonslån på 500
millioner kroner tatt opp i
april 2013. Tilleggslån på
150 millioner kroner tatt
opp i desember 2014.

2013
-14

2015
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ACEA kjøpte Norlandia
Care AS på det tidspunkt
FSN Capital gikk ut av
selskapet. ACEA ﬁkk navnet
Norlandia Care Group AS
(NCG).
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NCG kjøpte eldreomsorgsvirksomheten Kosmo og
barnehagekjeden
Kids2Home, begge i Sverige.
Nådde tre milliarder kroner i
omsetning.

Kvalitet i sentrum

I Norlandia står kvalitet alltid i sentrum
Å tilby kvalitet i våre virksomheter er
Norlandias mest sentrale ambisjon. For at vi
som selskap skal lykkes og for at de kundene
vi yter tjenester til hver dag - barn, foreldre,
beboere, pårørende, gjester – skal være
fornøyde og trygge, er kvalitet i alt vi gjør av
største betydning.
Kvalitet oppstår i møtet mellom oss og
beboeren, barnet eller forelderen. De
eldre på våre omsorgsenheter skal oppleve
trygghet, stimulerende aktiviteter, god mat
og lydhørhet fra oss. Barna i våre barnehager
skal komme til et trygt og stimulerende
miljø, hvor de blir møtt av erfarne ansatte
som ser og utvikler barn. Dette arbeider
våre kompetente medarbeidere med
hver dag, året rundt. Det er i det daglige
arbeidet at kvalitet oppstår og kan måles, det
handler om alt vi gjør og hvordan vi utfører
våre oppgaver for våre kunder i hele vår
virksomhet.
Norlandias systematisk kvalitetsarbeid
For å sikre kvaliteten på våre tjenester, er det
viktig å arbeide systematisk og kontrollere
vårt kvalitetsarbeid. I Norlandia jobber
vi med kvalitetsstyringssystemet TQM,
Total Quality Management. Systemet ble
innført i 2011 og ble ISO-sertifisert i 2015.
Systemet sikrer at alle ansatte har tilgang
til styringsdokumenter og prosedyrer.
Kvalitetsstyringssystemet TQM er også et
elektronisk hendelsesregistreringssystem
hvor tilbakemeldinger og klager registreres,
håndteres og følges opp.
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Hendelse registrering
I 2015 hadde vi totalt 17 252
registreringer av hendelser i konsernet,
dette er omtrent det samme som i 2014.
Grafen på neste side viser en god utvikling
i antall registrerte hendelser for de
enkelte delene av konsernet. Barnehager
Norge har en liten reduksjon i antall
registreringer. Dette kan henge sammen
med at de i 2013 hadde et veldig stort
fokus på registreringer da de hadde et
nytt elektronisk registreringssystem. Når
det gjelder hoteller i Norge har det variert
noe fra år til år som grafen viser. Det har
i disse årene vært stabilt antall enheter,
men registreringsfrekvensen varierer.
Eldreomsorgen i Sverige og Norge er de
med desidert flest registreringer og dette
øker fra år til år.
Norlandia ønsker mange registreringer
for å sikre at vi får med oss gode
forbedringsforslag samt får informasjon
om mindre og større feil vi begår. Vi er en
organisasjon som ønsker å lære av disse
registreringene og behandlingen av disse
følges opp.
De ulike typene av registreringer som
gjøres er forbedringsforslag, avvik og
observasjoner.

Hendelsesregistrering TQM
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Susanne Levinsson
Hjelpepleier
“Jeg trives kjempebra med å jobbe
i Norlandia siden jeg arbeider
sammen med så dyktige og
ambisiøse kollegaer. Jeg kan selv
påvirke min arbeidssituasjon fordi
jeg jobber med stor frihet under
ansvar.”

Nærvær
2015
2014
2013

92,03%
91,85%
91,73%

Barnehager
Sverige

Barnehager
Nederland

Hotell
Sverige

Hotell
Finland

Våre medarbeidere
Våre 5735 ansatte er vår viktigste ressurs,
og bidrar til å skape et godt liv, hver dag
for våre kunder. Det at våre ansatte trives
hos oss bekreftes av at nærvær har økt
jevnt de siste årene, og ligger nå på over
92%. Målet for 2016 er å øke dette til
94%.

gjennom året på ulike nivåer og vi har
implementert flere endringer. Revisjonen
av Kosmo i 2015 ble også en revisjon
for å se på “gapet” mellom Kosmo sine
systemer og Norlandia sine systemer.
Dette gav oss en god bakgrunn for
integreringen utover høsten 2015 og for å
oppnå et felles sertifikat i 2016.

ISO-sertifisering
Norlandia ble ISO-sertifisert i mars 2015
i henhold til kravene i 9001-standarden.
Selskapet blir  deretter revidert årlig av et
eksternt sertifiseringsorgan, Intertek, som
er godkjent av Swedac. Intertek sikrer at
vi lever opp til kravene som sertifiseringen
innebærer og at vi følger våre prosedyrer.
Revisjonsprosessen er en grundig
gjennomgang av vår virksomhet der
Intertek besøker våre barnehager, hotell
og eldreomsorgsenheter for å være sikre
på at det systematiske kvalitetsarbeidet
blir utført på en tilfredsstillende måte.
Også konsernledelsen blir revidert. Med
konsernledelsen er det prosessene rundt
ledelse, planlegging og gjennomføring av
planer som gjennomgås. Målsettinger og
handlingsplaner er viktige tema som man
kan kontrollere.

Norlandia har bevisst valgt å ha ett
sertifikat, og ikke dele opp sertifiseringen
på divisjoner eller land. Bakgrunnen for
dette er at vi ønsker ett felles system,
samt at vi ønsker at alle våre enheter
uansett land eller region skal levere en
minstestandard av kvalitet. Ved å gjøre
det slik er vi mer avhengige av at “alle
leverer”, hvis ikke er det ingen som får
sertifikat.

Under revisjonen i 2015 fikk vi frem
mange gode forbedringsforslag for
enkeltenheter og for konsernet totalt
sett. Vi oppnådde et bedre resultat
enn i 2014 og utviklingen av det
systematiske kvalitetsarbeidet er
positiv. Forbedringsforlagene fra forrige
revisjon har organisasjonen jobbet med
9
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En daglig leder på en av våre
eldreomsorgsenheter hadde følgende
refleksjon etter tilsynet: “Det er fantastisk
morsomt og tilfredsstillende å kunne
bevise for eksterne revisorer at vi leverer
på inngåtte avtaler, forholder oss til lover
og regler, og at alle i Norlandia jobber ut
fra våre felles CARE-verdier.”
Nå er vi også ISO-sertifisert som
miljøbedrift
I løpet av året har vi gjennomført et
arbeid på miljø som gjør at vi har utvidet
vår ISO-sertifisering med miljøstandarden
14001: 2015. Vi har med dette innført
en kvalitets- og miljøpolitikk som
gjennomsyrer alle våre aktiviteter.
Med økt bevissthet på miljøet vil

Type hendelsesregistreringer i TQM
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Norlandia anstrenge seg for å bidra til en
klimavennlig utvikling i vår virksomhet.
Vi har formulert en rekke mål for vårt
miljøarbeid. Blant annet skal våre enheter
sortere minst fem typer avfall ved
utgangen av 2016. Vi tar også sikte på å
redusere forbruket av elektrisitet med 5%
for hele konsernet i 2017.

RESULTAT KVALITETSMÅL 2015
• Kundetilfredshet
Mål: 85 %
Resultat: 84,3 %
• Medarbeiders vurdering av kvalitet
Mål: 3,5 av 4
Resultat: 3,4 av 4

Våre virksomheter arbeider aktivt med
miljømålene. På Lövuddens barnehage
i Sverige har barna utviklet et øko-ikon i
form av en klode som symboliserer hvor
de kan spare energi i barnehagen. Barna
har nå satt opp symbolet på lamper og
andre steder hvor de mener de kan spare
energi.

• Medarbeiders kjennskap til etiske
retningslinjer
Mål: Alle kjenner våre etiske
retningslinjer
Resultat: 3,6 av 4
KVALITETSMÅL FOR 2016
• Kundetilfredshet: 90 %
• Medarbeidertilfredshet: 3,5 av 4
• Frisknærvær: 94 %

Kundeundersøkelser
Som et ledd i kvalitets- og
forbedringsarbeidet gjennomfører vi
kundeundersøkelser. Våre kunder er
viktige bidragsytere med tanke på å
komme med forbedringer og forslag til
hva og hvordan vi kan gjøre ting bedre.
Kundeundersøkelser gjennomføres i
alle markedene og resultatene benyttes
aktivt. I enkelte tilfeller deltar vi på
offentlige eller kommunale undersøkelser,
andre ganger gjennomføres dette av
oss selv. Resultatet for Norlandias egen
kundeundersøkelse i 2015 ble tilnærmet
85 % fornøydhet med våre tjenester, som
også var målet vårt.
I Sverige gjennomfører Socialstyrelsen
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hvert år en brukerundersøkelse hos eldre
som bor på eldreomsorgsenheter rundt i
landet. På flere av spørsmålene som går
helt i kjernen av vårt kvalitetsarbeide,
nemlig hvordan vi kommer beboerne
i møte og tar hensyn til deres behov –
fikk Norlandia spesielt bra resultat. For
eksempel mente 94% av de eldre på våre
omsorgsenheter (Norlandia Care sine
enheter i 2014) at personalet anerkjente
dem på en god måte.

Sirishof vård- och omsorgsboende, Örebro

Utmerkelser og priser

Høy kvalitet - Sirishof
Sirishof sykehjem viser i en fersk
gjennomgang fra Örebro kommune en
gjennomgående høy kvalitet på omsorgen
som ytes.
“Totalt gir vi Sirishof en veldig god
vurdering. De arbeider med kontinuerlig
forbedring og jeg føler meg trygg på
at våre eldre får et godt tilbud i denne
eldreomsorgsenheten. Den har et godt
system for primærkontaktrollen, noe som
gir mulighet for beboere og pårørende til
å påvirke virksomheten “, sier Fisun Yavas,
nestleder i programkomiteen for sosial
velferd i Ørebro.
Pris for Bra mat i eldreomsorgen tildelt
Garnisonen eldreomsorg, Linköping
På Garnisonen har driftsleder Anna Bergdahl
og matlagingsteamet - bestående av Pernilla
Roos, Carin Gunnarsson, Jessica Bladh og
Lisa Branth - jobbet hardt for å løfte mat og
måltider til nye høyder.
Som bevis på et vellykket konsept:
Hjemmelaget, varm, næringsrik, og
velsmakende mat tilberedt med kjærlighet
og servert i et hyggelig miljø – ble
Garnisonen kåret til vinner av prisen “Bra
mat i eldreomsorgen”. Prisen har blitt
tildelt av en enstemmig priskomité på
Hagdahlsakademiet.
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Pia Sjölund, Hagalidsgården

Prisen God ledelse i demensomsorgen 2015
Pia Sjölund, daglig leder ved Hagalidsgården
i Västerås, fikk prisen God ledelse i
demensomsorgen 2015.
I begrunnelsen for prisen skrev juryen
følgende: ”Pias engasjement for at hver
person skal bli sett har smittet over på hele
personalgruppa og gjort Hagalidsgården
til et levende eksempel på personsentrert
demensomsorg”.
Sveriges beste sykehem for munnhelse ble
hedret
For tredje år på rad ble prisen ”Gulltannen”
delt ut i Sverige. Årets vinner ved
markeringen i Stockholm ble Granparken
sykehjem i Norrtälje som har vist
engasjement, bidratt til god munnhelse for
beboerne og utvist utmerket samarbeide
med tannhelsetjenesten til det beste for
pasientene.

Nybrottsarbeid om
barns trivsel og
medvirkning

Intervjuguiden inneholder også
oppfølgingsspørsmål for å fange opp
utfyllende informasjon. Som en avslutning
på samtalen skal barna lage en tegning:
«Her liker jeg meg best i barnehagen».
Den som intervjuer noterer gjerne det
barnet forteller om tegningen sin.

Norlandia gjennomførte i april 2016 en
spørreundersøkelse blant 863 5-åringer
i de norske og svenske barnehagene.
Dette er begynnelsen på en systematisk
undersøkelse om barnas trivsel og
medvirkning i barnehagen. Vi laget et
relativt kort spørreskjema og henvendte
oss til de eldste barna. Spørsmålene på
skjemaet er hentet fra undersøkelsen
«Barns trivsel og medvirkning i
barnehagen», som ble utført av NTNU
Samfunnsforskning. Spørsmålene er
konsentrert rundt tre viktige områder
innenfor pedagogisk kvalitet:
• Barns trivsel
• Barns medvirkning
• Relasjoner. Barn/barn og voksen/barn

«Barns trivsel og medvirkning i
barnehagen», NTNU Samfunnsforskning.

Spørreskjemaet blir brukt som grunnlag
for samtale med små grupper av
5-åringer, gjennomført av en pedagog
som barna kjenner godt. Den som
gjennomfører samtalen blir enig med
barna om hva som skal skrives ned. Dette
er kjernespørsmålene i undersøkelsen:
1. Liker du å gå i barnehagen?
2. Hva er mest artig å holde på med?
3. Kan du være med å bestemme hva dere
skal gjøre i barnehagen?
4. Kan du bestemme hvem du vil leke med
i barnehagen?
5. Har du noen gode venner i
barnehagen?
6. Hører de voksne på deg når du
snakker?

Bakgrunn for vår prosedyre: På
oppdrag fra Kunnskapsdepartementet
gjennomførte NTNU Samfunnsforskning
ved Barnevernets utviklingssenter i
samarbeid med Dronning Mauds minne
høgskolen for førskolelærerutdanning i
2012 en undersøkelse av barn, foreldre
og ansattes opplevelse av medvirkning
og trivsel i barnehagen, og hvordan
dette eventuelt hang sammen med
ulike forståelser av barnehagekvalitet.
Forskningsrapporten fra 2012 ble skrevet
av Åse Bratterud, Ellen Beate H. Sandseter
og Monica Seland. Spørreskjemaer brukt
her og innsikter fra studien har ligget til
grunn for vår prosedyre.
Foreldrene til barn i Norlandia
Barnehagene blir orientert om
undersøkelsen i forkant, og kan reservere
seg mot at deres barn deltar. Foreldrene
får informasjon om felles, anonymisert
resultat. Dette er et godt utgangspunkt
for en samlet refleksjon om utvikling av
barnehagens tilbud. Der det er behov for
særskilt oppfølging rundt et barn, danner
det utfylte skjemaet et godt grunnlag for
refleksjon i foreldresamtaler.

Liker du å gå i barnehagen?

Ka
hv

100 %

80 %
70,23 %
60 %

40 %

21,95 %

20 %

5,34 %

0%
Veldig godt

12

NORLANDIA CARE GROUP

Godt

Sånn passe

2,49 %
Ikke så godt

Fra undersøkelse i april 2016. 863 barn deltok i undersøkelsen.

49 %

Barn blir i for liten grad benyttet som
informanter, og dette vil vi gjøre noe
med. Systematisk informasjon fra
barna om deres trivsel og opplevelse av
medvirkning vil kvalitetsmessig styrke vårt
forbedringsarbeid. Årets undersøkelse
vil bli systematisk gjentatt i utvidet
form, med noen flere spørsmål og ved
at vi planlegger å spørre både 4- og
5-åringene.  
Norlandias arbeid på dette
området henger tett sammen med
barnehagelovens § 3 om barns rett til
medvirkning. Lovteksten er som følger:
• Barn i barnehagen har rett til å gi
uttrykk for sitt syn på barnehagens
daglige virksomhet.
• Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv
deltakelse i planlegging og vurdering av
barnehagens virksomhet.
• Barnets synspunkter skal tillegges vekt i
samsvar med dets alder og modenhet.

“Her er lekehuset ute. Her liker jeg meg.
Vi bruker å klatre opp på taket. Det er
også en sklie der. Jeg liker å ha på meg
t-skjorte og shorts.”

Liker du å gå i barnehagen?

100 %

av muligheter til selv å påvirke hvor de
skal bevege seg og hva de skal gjøre ser
altså ut til å være viktig for barnas trivsel i
barnehagehverdagen.
Det er ulike forhold som ser ut til å bidra
til at barna trives dårligere i barnehagen.
Dette er hvis voksne ikke støtter og
videreutvikler samspill mellom barn eller
mellom seg selv og barnet, at voksne
kjefter, at de ikke føler seg sett av de
voksne, at de selv eller andre barn ofte
blir plaget eller at de må delta i aktiviteter
som de ikke ønsker å delta i.»
Dette er forskningsfunn som vår egen
undersøkelse nå understøtter.

Kan du være med å bestemme
hva dere skal gjøre i barnehagen?

80 %
70,23 %
60 %

40 %

21,95 %

20 %

0%
Veldig godt

Godt

Vi har også vært inspirert av
Utdanningsdirektoratet sin veileder
«Barns trivsel – voksnes ansvar» fra 2012.
Forfatterne av NTNU-studien poengterte
i sin oppsummering følgende: «Det er
positive sammenhenger mellom barns
generelle trivsel i barnehagen og at de
liker vanlige hverdagsaktiviteter, at de
fritt kan ta i bruk rom, leker og inventar
5,34 %inne og ute og får være med å bestemme
2,49 %
det som
der. Medvirkning i form
Sånn passe
Ikkeskjer
så godt

Kan du være med å bestemme
hva dere skal gjøre i barnehagen?

38,98 %

38,98 %

Ja, ofte

51,9 %

Noen ganger

6,04 %
3,08 %

Nesten aldri
Nei, aldri

Kan du bestemme hvem du vil
leke med i barnehagen?

Ja, ofte

51,9 %

Noen ganger

6,04 %
3,08 %

Nesten aldri
Nei, aldri

så godt
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75,48 %

Ja, ofte

22,61 %

Noen ganger
Nesten aldri - 1,32 %
Nei, aldri - 0,6 %

Tåsen helsehus, Oslo

Helsehus –
et helsefremmende
tiltak

Helsehus er et relativt nytt
eldreomsorgstiltak i Norge. Helsehus
tilbyr kortvarig opphold for eldre
mennesker med nedsatt funksjonsevne
med henblikk på rehabilitering og
optimalisering av helsetilstand. Helsehus
benyttes også som et verdig tilbud i
livets sluttfase. Omsorgstilbudet samler
pasienter og kompetanse under ett tak
og gir profesjonelle omsorgstjenester
med en helsefremmende tilnærming.
Ved å styrke helse og opplevelse av
selvstendighet legger vi forholdene
til rette for at de eldre skal kunne bo
hjemme i egen bolig så lenge som mulig.
Oslo er en av kommunene som har
besluttet å åpne helsehus. I Oslo er det
i dag fire slike virksomheter. Tre drives
av kommunen selv. Det fjerde, Tåsen
helsehus, drives av Norlandia. Tåsen
helsehus var tidligere et sykehjem,
Tåsenhjemmet, som også ble drevet
av Norlandia. Etter konvertering fra
sykehjem til helsehus tilbyr Norlandia i
dag 137 korttids- og rehabiliteringsplasser
for kommunens eldre.
Tåsen helsehus tilbyr profesjonelle
omsorgstjenester innen avansert
medisinsk behandling, rehabilitering,
ergo- og fysioterapi. Korttidsplasser
er som navnet antyder en form for
kortsiktige tilbud til personer som er
under utredning, for å avlaste familie,
eller for å tilrettelegge for en verdig
avslutning av livet.
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Personalet ved helsehuset har
kompetanse til å utføre avansert
behandling og medisinske intervensjoner
på vegne av sykehuset. Uavhengig av
hvilket tjenestenivå som er aktuelt, skal
pasienten alltid føle seg trygg på å motta
førsteklasses helse- og omsorgstjenester
fra høyt kvalifiserte leger, sykepleiere,
ergoterapeuter, fysioterapeuter og annet
helsepersonell.
For Norlandia har Tåsens overgang
fra sykehjem til helsehus medført
en betydelig innsats for å lære
opp og utvikle personell som er
kompetente til å ha ansvar for
denne spesielle driften. Gjennom
spesialiserte utdanningsressurser,
inkludert Diakonhjemmet sykehus, er
kompetansehevende tiltak iverksatt for å
møte den nye kundegruppens økte behov.
I fremtiden er det forventet at flere
norske kommuner vil åpne helsehus. Så
langt er det større kommuner som har
gjort dette, fordi det er her behovet er
størst. Men det er ikke usannsynlig at
mindre kommuner vil gjøre det samme
etter hvert. Norlandia tror på verdien av å
etablere flere helsehus i Norge for å tilby
målrettet rehabilitering av høy kvalitet til
flere personer.

Gave til hjelpe
organisasjonen CARE

I fjor ble det bestemt at en del av
julegaven til ansatte skulle være et bidrag
til hjelpeorganisasjon CARE. Pengene
var øremerket til støtte av syriske
flyktninger. CARE er en av verdens største
hjelpeorganisasjoner og har satt inn store
ressurser for å hjelpe flyktningene i hele
regionen rundt Syria. I tillegg hjelper de
dem som desperat forsøker å komme seg
inn i Europa. I Serbia og Kroatia deler de
ut pakker med blant annet mat, vann,
bleier, våtservietter og babymat.
Krigen i Syria har vart i over fire år, og
millioner av mennesker trenger nødhjelp.
Så langt har CARE nådd over en million
flyktninger. 75% av dem som trenger
humanitær hjelp er kvinner og barn.
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Kvinner på flukt er kvinner med ansvar
for barn, eldre og syke, og de er spesielt
sårbare. En av fire syriske flyktningfamilier
i Egypt, Libanon, Irak og Jordan har
en kvinne som eneforsørger. Derfor
fokuserer CARE på hjelp til kvinner.
Mange av kvinnene på flukt er gravide,
så mødrehelse er viktig. For pengene
CARE fikk av Norlandia har de blant
annet skaffet familier rent vann, delt ut
«kvinnepakker» med bleier, sanitetsbind,
barnemat og hygieneartikler, og gitt
familier varme klær og tepper.

Vi går til…

NORGE

forteller kulturmedarbeider Belinda
Leikanger Voje på Gullhaug bo- og
behandlingshjem i Bærum.

Den fiktive reiseruten hadde etapper
gjennom Europa, og åpnet for mange
gode samtaler om destinasjonene på det
spesiallagde kartet som hver enhet mottok.
En 100 meters spasertur tilsvarte 1 km på
reiseruten. Når enheten kom opp i 1700
km hadde de gått helt til Wien! For å skape
enda mer blest om turen la vi inn et aldri så
lite konkurranseaspekt og spurte: Hvilken
enhet kommer først frem til Wien?

På avslutningsdagen møttes rundt 80
spreke beboere fra Madserud sykehjem,
Oppsalhjemmet og Tåsenhjemmet i
Oslo, Gullhaug bo- og behandlingshjem
i Bærum, samt Orkerød sykehjem og
Skoggata bo- og behandlingssenter i Moss
for å gå siste etappe over målstreken i
Frognerparken. Som seg hør og bør ble
dette feiret med wienerbrød, wienerpølser
og en liten wienervals i parken. Eldrebyråd
i Oslo, Aud Kvalbein, kastet glans over
arrangementet og holdt en motiverende
tale til turgåerne før start; «Det viktigste er
at vi beveger oss og bevarer helsa!»

SVERIGE

Oslo

Initiativet til aktivitetskampanjen kom
opprinnelig fra kulturleder Tirill Fjeld på
Skoggata bo- og behandlingshjem i Moss,
hvor de tidligere hadde gjennomført en
liknende tur med stor suksess. Norlandias
kulturledere og kulturmedarbeidere
planla og gjennomførte prosjektet i
fellesskap med stort engasjement og til
stor glede for beboerne.

Göteborg

DANMARK

n

Københav

Berlin

TYSKLAND
Praha

TSJEKKIA
Wien

ØSTERRIKE

Bli med

Våren og sommeren 2015 arrangerte
Norlandia en aktivitetskampanje for
beboerne ved våre eldreomsorgsenheter.
Kampanjen het «Vi går til Wien» og
hadde som mål å få beboere og ansatte
til å komme seg ut og bevege seg ekstra
i løpet av perioden 7. mai - 27. august.
Det viktigste var å ha det gøy sammen og
komme seg enda mer ut, spesielt siden
2015 var Friluftslivets år.

ien!
oss til W

, og
ligger i løypa
din enhet
rg
kartet hvor
eldreomso
Følg med på
e Norlandia
?
n med de andr
este beboerne
sammenlig
t har de sprek
Hvilken enhe
enhetene.
at vi blir
sammen og
gøy
det
har
er at vi
Det viktigste
!
og glade
mer aktive

ETAPPER
ebørg
Oslo – Gøt
København
Gøteborg –
– Berlin
København
a
Prah
–
Berlin
n
Praha – Wie

289 km
293 km
443 km
345 km
331 km

«På Gullhaug knøt vi skolissene ekstra
godt og gledet oss til sommerens
kollektive spasertur til Wien! Vi hadde
hyggelige markeringer underveis, hver
gang vi nådde ett av delmålene våre»,

Plakat “Vi går til Wien” med hele
reiseruten markert på kartet.
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Alle aktiviteter beboerne var med på disse
månedene ble omregnet til kilometer
på reiseruten. Beboere og ansatte koste
seg underveis på turen med köttbullar
i Göteborg, røde pølser i København,
berlinerboller i Berlin og tsjekkisk øl i Praha.

Kulturleder Tirill Fjeld forteller følgende:
«Målsetningen for kampanjen var et
nasjonalt prosjekt for målrettet fysisk
aktivitet og sosialt fellesskap. Det skulle være
tilpasset for eldre og vare over en lengre
tidsperiode. Alle eldreomsorgsenhetene er
nå med på dette årlige prosjektet. Vi kan
dermed slå fast at vi har lykkes med vår
målsetning. I 2016 går turen fra Moss til
Kirkenes. I Moss ble idéen til for to år siden
da beboerne i Skoggata i Moss gikk til Paris».

Norlandias aktivitetskampanje for
eldre ble avsluttet med felles målgang i
Frognerparken i Oslo.

Etter målgang i Wien ble det feiret med
wienerbrød, wienerpølser og en liten
wienervals.
17
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Arbeid skaper
integrering

Norlandia mener at alle mennesker ut
fra sine forutsetninger skal kunne finne
sin plass i arbeidslivet og oppleve å få
være til nytte i samfunnet ved å arbeide.
Vi tilstreber mangfold blant våre ansatte
både for å inspirere og utvikle hverandre,
men også for bedre å kunne møte de
ulike behovene til våre kunder.

høyt verdsatte Misa-praktikantene fyller
ofte en sosial funksjon ved sykehjemmet.
De kan være samtalepartnere, turfølge,
en å spise sammen med eller en å
nyte musikk i fellesskap med. En av
praktikantene som har vært hos oss i lang
tid spiller piano for de eldre og bidrar til
mange fine musikalske øyeblikk.

På flere av Norlandias eldreomsorgs
enheter i Stockholm har vi i lengre tid
samarbeidet med organisasjonen Misa.
Misa tilbyr arbeidsrettede aktiviteter
for mennesker som av ulike grunner
trenger hjelp til å komme seg inn på
arbeidsmarkedet. De kan ha en eller
annen form for funksjonshemming, ha
en sykdom eller en psykisk lidelse, eller
ha vært utbrent. Misa sin grunnleggende
idé er at alle kan delta i samfunnet og
arbeidslivet hvis de mottar riktig støtte.

På Årsta sykehjem i Stockholm har vi i
lang tid samarbeidet med Lärvux, en
kommunal voksenopplæring for personer
med lærevansker. Studenter ved Lärvux
som har orientert seg mot helse og
omsorg kan få praktisk arbeidserfaring
hos oss for å få et innblikk i hvordan
arbeidet på et sykehjem fungerer.
Praktikanter bistår med viktige oppgaver
som å tilbringe tid med de eldre og hjelp i
kjøkkenet. “Våre praktikanter blir verdsatt
av beboere og ansatte, og vi håper deres
tid her gir dem innsikt i hvordan det er å
være en del av en arbeidsgruppe med alt
det gir av mening og fellesskap”, sier AnnChristine Johansson, leder på Årsta.

På sykehjemmet Kattrumpstullen i
Stockholm tar Norlandia imot ansatte fra
Misa. Vi veileder og støtter dem basert på
deres individuelle omstendigheter. Disse
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Skolefritidsordning i
Nederland

I Nederland begynner barna på skolen
når de er fire år gamle. Vanligvis varer en
skoledag fra 08.30 til 15.00. Om lag 40% av
barna går på en skolefritidsordning. I tillegg
til å drive barnehager for barn i alderen 0-4,
er en stor del av Norlandia sin virksomhet
i Nederland en skolefritidsordning for barn
i alderen 4-12. Av de barna som bruker
skolefritidsordningen, er det slik at de fleste
ikke bruker den hver dag.
En skolefritidsordning skal først og fremst
handle om fritid, mens skolen åpenbart
handler om læring. Vi prøver å la barna gjøre
det de liker å gjøre hjemme. Vi er veldig klar
over at dette er deres fritid, og prøver å legge
til rette for deres behov for å slappe av og ha
det gøy.
Vi tilbyr mange aktiviteter, men barna
står fritt til å velge om de ønsker å delta.
Aktiviteter kan være kunst, matlaging, spill,
friluftsliv, å bygge ting, eller hjelp med lekser.
De ansatte er pålagt ved lov å ha et
diplom som kvalifiserer dem for å jobbe i
skolefritidsordningen. Forskrift angir at det
må være en voksen per ti barn.
Vi vurderer systematisk og nøye barnas
trivsel. En gang i året fyller foreldre ut
et spørreskjema om sine oppfatninger
av hvordan deres barn opplever
skolefritidsordningen. Fra 6 års alder
gjennomfører vi strukturerte intervjuer
med barna for å forstå hva de synes om
programmet; hvordan liker barna de ansatte,
hva liker de å gjøre, har de noen venner, etc.
Resultatene blir formidlet til foreldrene i
årlige, individuelle møter.
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De ukene det er skoleferie tilbyr
skolefritidsordningen et heldagsalternativ
fra 07.30 til 18.00. For mange barn er dette
en vesentlig del av opplevelsen. Skolen er
stengt på grunn av ferie 12 uker i året, mens
foreldre i Nederland gjerne har fem ukers
ferie. Så Norlandia har ansvar for mange barn
hele dagen i syv uker per år. Skoleferiene gir
åpning for en endring i tempo og annerledes
opplevelser. Vi tar med barna til stranden,
til dyrehagen, til interessante virksomheter,
eller til store offentlige institusjoner.
For tre dager i uken, betaler foreldre rundt
500 euro per måned.
Skolefritidsordningen er lokalisert på
forskjellige steder: Noen er på selve
skolen, noen er i barnehager, noen er
på idrettsanlegg. Barna er delt i grupper
etter alder; 4-5, 6-8, 8 og eldre. Maksimal
størrelse på en gruppe er 20 barn.
Skolefritidsordningen tilbys opp til 12 år,
men mange slutter å bruke tjenesten i en
alder av 9 eller 10. Aktivitetstilbudet er
selvsagt forskjellig for hvert segment, rom og
fasiliteter er også annerledes.
Vi tilbyr frukt og drikke på begynnelsen av
hver dag, men ingen måltider som sådan
utover det. Mens vi har en rolig stund
med felles frukt og drikke, snakker vi med
barna om hvilke aktiviteter vi tilbyr den
aktuelle dagen. De vurderer om de ønsker
å delta eller hva annet de ønsker å gjøre.
Vi stimulerer barna som synes å kjede seg,
og prøver å hjelpe barn som ikke har noen
venner å leke med den dagen.
På onsdager slutter skolen kl 12.30.
På disse dagene er programmet på
skolefritidsordningen en blanding av en
vanlig dag og en feriedag.

Måltider med
restaurantfølelse

På Norlandias eldreomsorgsenheter
arbeider ansatte ut fra den såkalte matog måltidsmodellen FAMM både før og
under måltidssituasjonen. Modellen
ble opprinnelig utviklet av Michelinguiden, og brukes som et rammeverk i
Michelin-inspektørene sine vurderinger
av måltider i et restaurantmiljø. Gjennom
fem aspekter redegjør modellen for at et
måltid er så mye mer enn det som er på
tallerkenen og i glasset.
Madelene Karlsson jobber på Norlandia
som måltidsutvikler. Hun studerte
kostøkonomi ved Universitetet i
Gøteborg der FAMM-modellen er en
del av utdannelsen. Madelene påpeker
at fordelene ved FAMM er mange
fordi modellen synliggjør de ulike
komponentene som sammen påvirker
den enkeltes opplevelse av et måltid.

Madelene Karlsson, måltidsutvikler

små tiltak kan høyne opplevelsen av et
måltid. Å pynte med nyklipt persille og å
anrette i vakre fat er to eksempler som
løfter stemningen. Ved å utvikle rommet
eller måltidsmiljøet, for eksempel ved
å tenne lys og å spille dempet musikk i
bakgrunnen skapes forutsetningene for
en opplevelse av en restaurantfølelse.
I sin rolle som måltidsutvikler holder
Madelene kurs for Norlandias ansatte i
FAMM-modellen. Teorien bak modellen
blir gjennomgått. Deretter diskuterer og
reflekterer hun sammen med de ansatte
hvordan arbeidet med måltidssituasjonen
fungerer i praksis. Ved behov besøker
Madelene Norlandias virksomheter for å
veilede de ansatte. Målet er å skape en så
høy kundetilfredshet som mulig.

95

Med hensyn til aspektet produktet, det
vil si mat og drikke, sier Madelene at selv
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Norlandia

Private
aktører

Offentlige
aktører

Andel personer med gjennomførings
plan som inneholder informasjon om
den eldre personens ønsker og behov i
forbindelse med måltider.

Hva er FAMM?
FAMM er en forkortelse av «fem
aspekter måltids modell». Modellens
fem dimensjoner er rommet, møtet,
produktet (mat og drikke), atmosfæren og
kontrollsystemet. Alle har en innvirkning
på en persons opplevelse av et måltid. I
dag gjøres forskning og utdanning innen
FAMM ved restaurant- og hotellhøyskolen
ved Örebro universitet.
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Kilde: Kommun och Enhetsundersökningen 2015

Det å skape en restaurantfølelse før og
under måltidet synes Madelene er viktig.
Måltidet er vanligvis et av høydepunktene
på dagen og gjennom en god opplevelse
styrkes livskvalitet og trivsel for de eldre.
Det aspektet som ifølge Madelene særlig
bør prioriteres er møtet siden studier
viser at faktorer som empati, tillit og
trygghet mellom individet og den ansatte
er spesielt viktige forutsetninger for en
god måltidssituasjon.

Foto: Ingrid Fossvoll

Alna-frokosten:
En god start på dagen
for alle

Norlandia-barnehagene i Bydel Alna
har latt seg inspirere av den historiske
Oslo-frokosten ved å tilby nesten 400
barn i sine fem barnehager en næringsrik
start på dagen: Havregrøt med frukt eller
rosiner. Dette tilbudet ble innført i februar
2016.
«Hovedårsaken til at vi innførte denne
ordningen er at alle barn trenger en
god ernæringsmessig start på dagen.
Havregrynsgrøt gir mye energi, og gjør
barna gode, mette og klare for lek
og læring gjennom en hel dag», sier
prosjektleder i Norlandia, Synve Reitan.
Ordningen bidrar til sosial utjevning;
innholdet i barna sine matpakker kan
være veldig forskjellig. Det er et faktum
at barna starter dagen med høyst ulike
matvaner. De fleste har tradisjonelt hatt
med gode matpakker, mens andre kun
har med noen mariekjeks til frokost.
Barna kommer fra forskjellige kulturer
og tradisjoner. Det er barn fra 25 ulike
nasjoner i disse fem barnehagene.
Det er mange barn som aldri hadde smakt
havregrynsgrøt før, men de fleste spiser
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når de skjønner at dette er ganske godt
med rosiner og banan på. Resultatet er
en rolig og god start på dagen, hvor barna
sitter sammen med venner og de ansatte
og spiser opp maten sin. Reitan sier:
«Barna liker roen om morgenen, og sitter
gjerne i 20-30 minutter. Det er virkelig en
veldig hyggelig stund».
«Vi skjærer opp frukt i biter og varierer
litt med hva vi serverer. Av og til har vi
blåbær, av og til kanel og rosiner, men vi
har alltid banan og eple som de kan ha
oppi grøten, for det synes barna er veldig
godt», forteller Reitan.
Synve Reitan sier videre: «Internt i
Norlandia kaller vi dette Alna-frokosten
ettersom vi var inspirert av den historiske
Oslo-frokosten, som ble servert alle
skolebarn i Oslo i perioden 1932 til 1980,
da vi bestemte oss for dette.» Norlandia
serverer nå ca 8000 gratis porsjoner varm
grøt med frukt og rosiner som frokost
til alle barna våre hver måned. Den nye
frokostordningen er blitt godt mottatt av
både barn, foreldre og de ansatte.

Selvhjulpne barn gir
bedre ergonomi

Daglige gjøremål er pedagogiske aktiviteter
som byr på muligheter for barn til å bli
selvhjulpne og utvikle god motorikk. Eksemp
ler på disse inkluderer av- og påkledning,
måltider, bleieskift og toalettbesøk. I en
travel hverdag kan ansatte ”hjelpe” barn
med disse gjøremålene for å holde tids
planen i barnehagen. Innlært hjelpeløshet
kan bli et resultat for barna, samtidig som
disse hverdagsaktivitetene kan være slitasjesituasjoner for ansatte dersom de ikke
har gode arbeidsvaner.
Ideen om å starte prosjektet ble klekket ut i
et arbeidsmiljøutvalg-møte for region Vest i
Norge. Temaet ble tatt videre i en pedagogisk
ledersamling og deretter av en prosjektgruppe. Bedriftshelsetjenesten var på besøk
hos hver barnehage i regionen og laget en

Norlandiahallen

Eierne av Norlandia kommer fra NordNorge, et område de har sterk tilknytning
til. Med ønske om å gi noe tilbake
bestemte de seg for å være hovedsponsor
for en nybygget idrettshall på Andøya.

Konsernsjef Hilde Britt Mellbye klippet
snoren ved åpningen av Norlandia
hallen sammen med ordfører Jonni Helge
Solsvik.

Det har vært mye aktivitet i
Norlandiahallen siden åpningen i august
2015. Her er det full fart fra tidlig
ettermiddag til sen kveld. Det koker med
barn, ungdom og voksne i hallen.
Bruken av hallen er mangfoldig. Det er
mye fotballaktivitet og en klatrevegg er
under planlegging. I tillegg leies hallen ut
til Forsvaret som har kjørt fysisk aktivitet
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rapport om det fysiske arbeidsmiljøet til hver
avdeling med tilsvarende handlingsplaner.
De beste eksemplene fra alle barnehagene
ble samlet som inspirasjon til videre arbeid
og publisert i heftet «Back to Basic».
Interesse for metodikken har vært stor blant
våre barnehager. Heftet var også sentralt i en
søknad om prosjektstøtte fra Erasmus+, EUs
program for utdanning, opplæring, ungdom
og idrett. Som første barnehagekjede i Norge
ble Norlandias ansatte i region Vest tildelt
midler til å reise til andre land i Europa og
sammenligne praksis med andre barnehager
og reflektere over metodikk og læring.
En engelsk utgave av «Back to Basic» er
produsert for å stimulere til gode, faglige
diskusjoner med barnehagelærere de møter
i andre land.

samt sluttet orden der. Frisklivssentralen
og Norlandia Barnehagene har også
leietider.
Det har vært flere store konsert
arrangement i hallen. Eidissen
Consulting hadde sitt 25-årsjubileum
i Norlandiahallen, og det ble da
arrangert AIL-Show med flere artister
og band. I tillegg ble det arrangert
førjulskonsert med Oslo Gospel Choir. Alle
arrangementene har gått veldig bra.
Av andre populære aktiviteter arrangeres
det “åpen hall” på fredager. Det ligger
i navnet at det er åpent for alle, men
tilbudet retter seg mest mot barn og
unge. Det er i tillegg en løkkefotballtid
hvor spillerne (gjerne med foreldre) leker
seg i hallen, og hvor kafeen er åpen.
Lokalsamfunnet som helhet har fått en
helårsarena som gjør at de har tipp topp
treningsforhold hele året. Fotballen
har trukket seg ut av den kommunale
idrettshallen hvilket frigjør en hel masse
treningstid til andre lag og foreninger der.

Foto: Moomin

I Norlandias finske barnehager lærer
de engelsk ved hjelp av det prisbelønte
systemet fra Moomin språkskole.

Nyskapende
språkopplæring i
finske barnehager

Norlandias barnehageselskap i Finland,
Tenava, har inngått et samarbeid med
Moomin språkskole for å lære barn
engelsk. Det nyutviklede og prisbelønte
systemet kombinerer digitale verktøy
med finsk undervisningspedagogikk for
småbarn på en unik måte. Løsningen
gir barn muligheten til å utvikle
språkkunnskap gjennom sosial og leken
gruppeundervisning.

naturlig interesse og evne. Denne
muligheten går vi ofte glipp av i Finland.
I tillegg til språkkunnskap støtter tidlig
språkundervisning barnets generelle
utvikling. Positive effekter merkes
også senere i livet på områder som
skoleprestasjoner, konsentrasjon, sosiale
egenskaper og selvtillit”, forteller Anu
Guttorm, som er CEO i Moomin Language
School.

”Vi er svært entusiastiske til samarbeidet
med Moomin språkskole og setter
stor pris på deres sterke pedagogiske
forankring. Et viktig aspekt ved våre
barnehager er oppmerksomhet på
effektiv undervisning av høy kvalitet i
tidlig alder. Moomin tilbyr en meget god
verdiøkende tjeneste som legger til rette
for integrasjon av digitale løsninger i våre
daglige rutiner”, forteller Jonna Heikkilä,
undervisningsspesialist for småbarn i
Teneva.

Pedagogikk basert på digitale tjenester
kombinert med tilpasset utstyr for barn
åpner en helt ny verden av muligheter
i språkundervisning. Til å begynne med
vil tjenesten bli implementert på fem av
våre enheter. I løpet av høsten vil den
bli tatt i bruk på alle våre barnehager.
Forventingene er allerede høye hos både
barn, foreldre og personalet.

”Den beste tiden for barn å lære seg
språk er når de er unge og har en
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Moomin språkskole ble valgt som årets
beste e-læringstjeneste i den finske
kvalitetskonkurransen i 2015.

Matematikkglede i
barnehagen

Hvalrossen barnehage i Tromsø
gjennomførte vinteren 2016 et
pilotprosjekt om matematikk i
barnehagen i samarbeid med Nordnorsk
Vitensenter, Barnehagelærerutdanninga
ved Universitetet i Tromsø og
Matematikksenteret i Trondheim.
Kompetanseutviklingsprosjektet i
Hvalrossen fikk navnet «Når glede er
målet». Målet var blant annet å øke
personalets faglige bevissthet om barns
matematiske utforskning, styrke faglige
ferdigheter for å kunne tilrettelegge
for barns utvikling og utarbeide en
matematikkplan for alle avdelingene.
Det var viktig for barnehagen at hele
personalgruppa deltok, så alle var
involvert.
Forskning har vist at tidlig tallforståelse
hos femåringer er den tydeligste
indikatoren for senere skoleprestasjoner.
En studie gjennomført i 2007 av forskere
fra Northwestern University i USA med
36.000 barn fra England, Canada og USA
konkluderer med at dersom barna gjør
det bra i matematikk i barnehagen, så
vil de også hevde seg når de kommer på
skolen. Barna får altså et fortrinn i læring
senere ved tidlig utvikling av matematisk
forståelse i barnehagealder.
Hvalrossen startet opp prosjektet
med to planleggingskvelder i oktober
2015. Den første kvelden var de på
Vitensenteret i Tromsø. Ressurspersoner
fra barnehagelærerutdanninga og
Vitensenteret foreleste om betydningen
av tidlig utvikling av matematikk hos
barna og bakgrunnen for prosjektet.
De fikk også forståelse for personalets
forventninger og holdninger.
Neste steg var at de eksterne
samarbeidspartnerne kom til
Hvalrossen og delte ulike tips og ideer til
matematiske aktiviteter i barnehagen.
For å ansvarliggjøre den enkelte ble
alle pålagt å finne et område hvor man
tok et særskilt ansvar for å løfte fram
matematikken i barnehagen. Dette ble
så fulgt opp på personalmøter hvor
medarbeiderne gikk gjennom i plenum
hva den enkelte hadde gjort av aktiviteter.
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De pedagogiske lederne var flinke på
å bruke foreldretavla og dokumentere
fortløpende arbeidet som ble gjort.
Barnehagens iPader ble hyppig brukt.
Hvalrossen hadde en matematikkdag
i desember 2015 for fagarbeidere og
assistenter. Ledelsen ønsket spesielt å
heve kompetansen til denne gruppen,
derfor fikk de alle forberede en
matematikkaktivitet og gjennomføre
denne under påsyn av barnehagens fire
samarbeidspartnere. Dette ble en flott
læringsmulighet. Etter endt aktivitet
gikk de i grupper og fikk tilbakemelding
på aktiviteten de hadde gjort. En meget
lærerik dag. I begynnelsen av mars 2016
presenterte Hvalrossen prosjektet sitt
til de foresatte i forbindelse med en
foreldrekveld på Vitensenteret.
Ved oppstart av prosjektet ble de ansatte
og de eksterne bidragsyterne enige om
noen premisser for hva matematikk
i barnehagen skal være. Først og
fremst skal det være gøy. Det bør være
knyttet til spill og planlagte aktiviteter i
hverdagen. Læring av matematikk må ta
utgangspunkt i problemløsning, mestring
og samspill. Leken må skje på barnas
vilkår. Utvikling av matematisk forståelse
skal ikke gå på bekostning av leken, det
skal være en del av leken.
Det er lett å tenke seg at læring av
matematikk skjer ved en tavle eller
i et matematikkrom. De ansatte ved
Hvalrossen er blitt eksperter på å
fange muligheter for utvikling av
matematikkforståelse på helt dagligdagse
arenaer:
•
•
•
•
•
•

Ved borddekking
I garderobesituasjonene
I ryddetiden
På stellebordet
I planlagte aktiviteter
I utetiden

I sum har Hvalrossen gjennomført en flott
og lærerik prosess hvor alle var engasjert,
og matematikken ble integrert i det de
allerede gjør av ulike daglige gjøremål
og aktiviteter. Prosjektet har gitt økt
bevissthet på alle nivå.

Foto: Ronald Johansen

De ansatte ved Hvalrossen
trente på å gi barna matematiske
erfaringer på følgende måter:
• Være lyttende og oppmerksomme
på den matematikken barnet
uttrykker gjennom lek, samtaler og
hverdagsaktiviteter
• Støtte barnets matematiske utvikling
med utgangspunkt i barnets 		
interesser og uttrykksformer
• Være bevisst på egen begrepsbruk 		
om matematiske fenomener
• Styrke barnas nysgjerrighet,
matematikkglede og lyst til å
utforske matematiske
sammenhenger
• Resonnere og undre seg sammen
med barna om likheter, ulikheter, 		
størrelser og antall og stimulere
barnas evne til å bruke språket som
redskap for logisk tenkning
• Sørge for at barna har tilgang til og
tar i bruk ulike typer spill, 		
teknologi, tellemateriell, klosser, 		
leker og formingsmateriell og 		
tilby materiell som gir barna
erfaringer med klassifisering,
ordning, sortering og sammenligning
• Gi barna impulser og erfaringer med
design ved å utforske, oppdage og
skape ulike former og mønstre
• Legge til rette for at barna i lek og
hverdagsaktiviteter får erfaringer
med ulike typer mål, målenheter 		
og måleredskaper og stimulere
barna til å fundere rundt avstander,
vekt, volum og tid

Barn fra Hvalrossen barnehage inni en
kubikkmeter på Vitensenteret. Bak fra
venstre: Astrid Wara ved Vitensenteret,
Grete Kvaal Pettersen, daglig leder i
Hvalrossen barnehage og Linda Isaksen,
prosjektleder og pedagog i barnehagen.

Barna i Hvalrossen teller med ulikt
materiell. Alt kan telles!
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Bokebo vårdboende, Skåne

Egenregi:
En alternativ måte
å organisere private
innslag innen
eldreomsorg

En måte å involvere private aktører i
eldreomsorgsvirksomhet som er ganske
utbredt i Sverige og lite utbredt i Norge er
såkalt egenregi. Det vanlige ved egenregi
er at eldreomsorgsforetaket eier eller
leier selve bygget, og har langsiktig avtale
med kommunen om å tilby eldreomsorg.
Egenregi er altså et alternativ til et
anbudsdrevet marked. Det vil som regel
finnes en fast ramme for pris, men ikke
en forpliktelse (fra kommunen) på volum.
Ofte vil eldreomsorgsforetaket styre
prosessen med å finne tomt, utvikle
eiendommen, kjøpe utstyr og inventar og
rekruttere personal. Eiendomsutvikling
skjer oftest sammen med et profesjonelt
eiendomsselskap.
En fordel for kommunen ved egenregi
er langsiktighet og forutsigbarhet, og at
eldreomsorgsforetaket tar all risiko i bygging
og utvikling av eldreomsorgsenheten.
Beboer betaler en fast sum per måned,
uavhengig av om drifter er kommunal,
privat, eller ideell.
Gjennom oppkjøpet av virksomheten
Kosmo har Norlandia gått inn i
egenregi-delen av det svenske
eldreomsorgsmarkedet. Våre enheter
på Solliden og Bokebo er eksempler på
egenregi-virksomheter. Begge disse er
driftet ut fra rammeavtaler inngått med
kommunen.
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LOV
En driver i utvikling av egenregi i Sverige
er LOV. I 2009 ble LOV (loven om
valgfrihetssystem) innført i Sverige. Uansett
om utfører av eldreomsorgstjenester er
privat eller offentlig vil den få offentlig
finansiert betaling for sin virksomhet.
Med LOV kan fylker og kommuner i Sverige
stille krav som skal gjelde for alle utførere av
tjenester. Alle virksomheter som oppfyller
disse kvalitets- og kompetansevilkår blir
godkjent som omsorgsytere. Dette er
kjent som etableringsfrihet. Pasienter og
brukere kan fritt velge blant disse ut fra
personlige preferanser. Utførerne må bry
seg om sine pasienter for å ikke miste dem
som kunder. De konkurrerer ikke på pris
fordi kompensasjonsnivået er bestemt på
forhånd. Pasientene betaler den samme
prisen uansett om omsorgsyter er offentlig
eller privat.
Kommunene velger selv om de vil innføre
LOV. 176 av 290 kommuner i Sverige har
innført LOV eller besluttet at de skal gjøre
det. Men for mange kommuner gjelder
det at de har LOV innen hjemmetjenester,
mens de ikke har det for tradisjonelle
sykehjemsplasser (eldreboende på
svensk, altså plasser som krever såkalt
bistandsbeslut i henhold til Lov om särskilt
boende). Bare 19 kommuner har innført
LOV innen sykehjem.
LOV er altså en driver av egenregi, men en
kommune kan ha egenregi uten å ha innført
LOV. Solliden og Bokebo som er nevnt over
er driftet i kommuner som ikke har innført
LOV på dette området.

Prosjekt
snekkerverksted i
Voksenkollen

I Voksenkollen barnehage hadde de lyst
på et lekehus ute i gården. Et ferdighus
ville blitt ganske dyrt. Pedagogisk leder
og snekkersønn Martin Trapp hadde en
god idé: Hvorfor ikke bygge det selv?
Slik ble snekkerverkstedet et prosjekt
som involverte hele barnehagen.
Fellesprosjektet gikk ut på at de barna
som hadde lyst kunne hjelpe til på de ulike
prosjektdagene. Grunntanken var å skape
felles engasjement i barnegruppen.
Prosjektet startet med de mange små,
glimrende idéene til barna. De reflekterte
over hva det gikk an å lage og hva som
trengtes i barnehagen. De ansatte satte
rammene ut fra barnas idéer og de
materialene som fantes tilgjengelig. Med
mål om mest mulig gjenbruk, med enkle
midler og ut fra egen fantasi skulle barn
og ansatte altså bygge et nytt lekehus
sammen. Dette syntes barna var veldig
spennende! Gjennom byggeprosessen
deltok barna i å bære frem materiale, måle,
vatre og sage. De fikk til og med prøve en
boremaskin. Mestringsfølelsen var stor da

barna så at de kunne lære seg å snekre. I
løpet av prosjektet fikk barnehagen levert
materialer de trengte av foreldre som var
glade for å bidra. Dette skapte også en sterk
felleskapssfølelse mellom barnehage og
hjem.
Snekkerprosjektet ble gjennomført i
samsvar med Reggio Emilia-filosofien som
sier at barn skal få være aktive i sin egen
læring. Gjennom lek og utprøving utvikler
barna forståelse for form og størrelser.
De ansatte har regelmessig reflektert
sammen med barna, både under praktisk
gjennomføring og i pauser under byggingen.
Her har det vært muligheter for å resonnere
og undre seg sammen om hvordan man kan
bruke materialer og verktøy.
«Det var så morsomt å se hvordan alle
barna var med og fikk lov til å prøve seg
frem. Vi har laget noe i felleskap som barna
kan bruke aktivt hver dag og være stolte
over» forteller daglig leder i Voksenkollen
barnehage, Ronny Storli.

Barna i Voksenkollen barnehage i Oslo har planlagt,
tegnet, målt, saget og spikret lekehus.
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Barnehagene som
skaper lykkelige
småbarnsfamilier

Kids2Home barnehager ble en del av
Norlandia i juni 2015 og siden da lever det
unike Kids2Home konseptet videre hos
oss. Norlandia Kids2Home barnehager
har høye ambisjoner om å skape lykkelige
småbarnsfamilier. Barnehagen tilbyr også
tjenester som barnevakt og matkasser til
å ta med hjem til middag. Dette frigjør
tid for foreldre og gir familien mer tid
sammen.
Hver barnehage har sin egen kokk som
tilbereder velsmakende og sunn mat
fra grunnen av til barna. For å løse det
evige puslespillet rundt hverdagsmaten
serverer barnehagen frokost til foreldrene
om morgenen, tilbyr muligheten til å
ta med lunsjboks til jobben, eller gir
anledning til å bestille middagskasse
for å ta med hjem. Hvis du trenger pass
når barnehagen er stengt, kan du kjøpe
barnepass ved barnehageansatte på
kveldstid og i helgene.
Det blir stadig vanligere med atypiske
arbeidstider, og mange familier har derfor
også et behov for barnepass utenfor
hjemmet på kvelder, helger, tidlige
morgener eller om natten. Norlandia
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Kids2Home tilbyr i samarbeid med
kommunen hva vi kaller Nattis i flere av
våre barnehager, og har innredet lokalene
for et koselig kvelds- og nattmiljø. På
kveldene er det ofte et rolig samvær
der barn og ansatte spiser middag og
kveldsmat sammen, leser historier eller
legger puslespill, eller de voksne hjelper
de eldre barna med lekser. I helgene er
det et mer aktivt program hvor barn og
ansatte spiller fotball, drar på utflukter
til museer eller deltar på arrangementer
i nabolaget. “Mange av våre foreldre er
svært takknemlig for denne aktiviteten,
og de sier ofte at de endelig får sine liv
med jobb og familie til å henge i hop,»
sier Armine Almroth, ansvarlig for Nattis
på Norlandia.
En annen sentral idé for Kids2Home er
at foreldre skal tiltales og behandles som
kunder. Personalet gjør regelmessige
evalueringer av kunderelasjonen og
diskuterer hvordan foreldre kan få stadig
bedre service. Det er viktig at foreldrene
får et godt innblikk i virksomheten og
nære relasjoner til pedagogene, slik at
hele familien føler seg involvert og trygg i
sitt valg av barnehage.

God omsorg gjennom
primærkontaktrollen

Innen svensk eldreomsorg er den unike
rollen til pasientens primærkontakt
et sentralt element i organiseringen
av arbeidet for å sikre kontinuitet. En
utpekt kontaktperson i personalgruppen
har hovedansvaret for den helhetlige
omsorgsinnsatsen, for å gi praktisk støtte
til de eldre i hverdagen, og for å fungere
som et bindeledd mellom pårørende og
virksomheten.
I Norlandia er primærkontaktrollen et
spesielt tillitsoppdrag med hovedansvar
for å skape et godt forhold til og kontakt
med den eldre beboeren. Oppdraget
starter allerede når beboeren flytter inn i
eldreomsorgsenheten: Primærkontakten
har ansvar for å fremme en positiv
opplevelse fra den første dagen og natten.
Etter det involveres de eldre i planlegging
av tiltak og aktiviteter. De pårørende
oppmuntres til å delta. Gjennom en
slik tilnærming skapes muligheten for i
fellesskap å utforme gode og personlige
omsorgstjenester.
Gjennom konseptet primærkontakt har
Norlandia designet en omsorgsrolle som
gir rom for å prioritere tid til meningsfylte
aktiviteter, sosialt samvær og samtale.
En samtale mellom den eldre og
primærkontakten er i seg selv et verdifullt
tiltak for å skape fellesskap, samhold
og respekt. Samtalen kan også være en
inngang til å endre noe i tilværelse, for å
dreie negative tanker til noe positivt, og
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derfor en tilnærming for å skape større
lykke og velvære. Ved også å involvere
pårørende i omsorgen og opprettholde
kontakt med lag og foreninger som har vært
viktige i personens liv stimuleres den eldre
personens kontakt og fellesskap med sine
kjære.
Ettersom Norlandia legger betydelig
vekt på den unike og individualiserte
omsorgsinnsats som skjer gjennom
innsikter og ansvar hos primærkontakten
legger vi stor innsats i å forberede den
ansatte for rollen. Før han eller hun
går i gang med oppdraget gjennomgår
den ansatte en opplæring, signerer en
kontrakt, og utformer sammen med sine
kollegaer en omsorgsplan i samsvar med
Norlandias verdibaserte tilnærming.
Gjennom regelmessige evalueringer,
systematisk forbedring og kontinuerlig
tilsyn av det daglige pleiearbeidet er vårt
felles mål å forsterke dag for dag Norlandias
evne til å ivareta beboerne gjennom
primærkontaktrollen.

God behandling ved
innsikt i pasientens
verden

BPSD er den primære metoden for
hvordan vi behandler en person med
demens i Norlandias eldreomsorgsvirksomhet i Sverige. Ved å observere og
bli svært godt kjent med personen gir
metoden grunnlag for å skape forståelse
og kunnskap hos de ansattes som bidrar til
innlevelse i hvordan personen føler og ser
på verden rundt seg.
BPSD er en forkortelse av atferdsmessige
(engelsk: behavioral) og psykologiske
symptomer på demens. Metoden ble tatt
i bruk i Norlandia i november 2010 med
henblikk på tverrfaglige helsetiltak for å
redusere forekomst og alvorlighetsgrad av
BPSD og den lidelse som det innebærer
for pasienten.
Målet med metoden er å reagere og
oppføre seg på en måte som skaper best
mulig livskvalitet og mening i hverdagen
for den demente.
Norlandias arbeid med BPSD omfatter
samordning av virksomhetens tverr

faglige team, dokumentasjon av hvilke
omsorgstiltak personen har behov for,
og gjennomføring av BPSD-evalueringer.
I sum gir disse en regelmessig oppfølging av pasientens helsetilstand. Teamet
scorer og dokumenter de ulike områdene
i BPSD-registeret og utarbeider en samlet
poengsum. Ved høy score på områder
som vrangforestillinger kan teamet
oppdatere personens behovsoversikt og
gjennom det utvikle en behandlingsplan
som gir svar på og veileder de ansatte
i hvordan de best kan bistå pasienten
slik at han eller hun får mindre vrang
forestillinger.
Den positive effekten Norlandia opplever
med BPSD som arbeidsmetode er
at vi jobber hver dag i henhold til en
vel utprøvd systematikk i møtet med
mennesker med en vanskelig demens
sykdom. Gjennom en kunnskap og
forståelse som kontinuerlig videreutvikles,
skaper vi bedre muligheter til å skape et
godt liv - hver dag basert på sikkerhet,
respekt og deltakelse.

Partnerskap med
Skåne universitetssykehus (SUS)
Norlandias arbeid med BPSD skjer gjennom
en langvarig samarbeid med professor
Lennart Minthon ved Nevropsykiatrisk
klinikk ved Skåne universitetssykehus
(SUS). Under veiledning av professor
Minthon har ansatte ved Norlandias
virksomheter Solliden og Bokebo utviklet
kunnskapsbaserte verktøy ved demens.
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Foto: Ingrid Fossvoll

Den sukkerfrie
barnehagen

I Norlandia satser vi på helsefremmende
kosthold. Mat er noe av det viktigste i
livet og god ernæring er sterkt forbundet
med livsglede. Derfor legger vi stor vekt
på å servere sunne måltider. Stadig
flere av våre barnehager innfører
helsefremmende tiltak. Et godt eksempel
på dette er Gaustadskogen barnehage:
Her spiser nemlig alle barna sukkerfritt!
Barn tilbringer størstedelen av dagen i
barnehagen og inntar de fleste måltider
her. Dermed har barnehagen stor
innflytelse på barnas matvaner og helse.
Gaustadskogen har vært en sukkerfri
barnehage i mange år, og serverer
hverken kaker eller godteri. Når de feirer
bursdag ønsker de at all oppmerksomhet
er på bursdagsbarnet og ikke på alle
kakene. I stedet får barna servert masse
sunne og næringsrike godsaker, som også
er allergivennlige. I Gaustadskogen er det
totalt 120 barn og åtte av de har allergier
som må tas hensyn til.
Daglig leder Trine Sjåstad Gundersby har
jobbet i barnehagen i seks år og har erfart
at det går an å dekke alle de individuelle
kostholdsbehovene uten at dette krever
så mye merarbeid. En forutsetninger er
at de ansatte kommuniserer eventuell
individuell tilrettelegging tydelig seg
imellom. Trine Sjåstad Gundersby sier: «Vi
ser ikke på det som et problem å tilpasse
maten til allergikerne». Norlandias
verdigrunnlag støtter en tilnærming
basert på individtilpassede tjenester, og
Gaustadskogens praksis er helt i tråd med
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dette. Det er viktig for de ansatte at barna
ikke føler det negativt at de har behov for
et tilpasset kosthold.
Barnehagens mål om å tidlig lære barna
sunne matvaner resulterte i at man valgte
bort sukker, men når barna selv fikk
velge så man at de helst ville ha frukt og
smoothie. De ansatte oppdaget stadig
mange gode alternativ til sukkerholdig
mat. Gundersby forteller at barnehagen i
starten måtte være streng på hva som fikk
være med i matpakken, men hun møtte
stor forståelse når hun forklarte hvorfor:
«Barns hjerner trenger riktig brennstoff
for å få utvikle seg». Barnehagebarna
får energi som gjør at de kan være i
aktivitet, og det blir da en god sirkel. Alle
i Gaustadskogen er nå veldig tilfreds med
den sukkerfrie hverdagen. De kan også
vise til eksempler på urolige barn som har
blitt mye mer harmoniske etter endringer
i kostholdet. «Nugatti eksisterer ikke
her», sier Trine Sjåstad Gundersby med
et glimt i øyet. Hun og hennes ansatte
kunne ikke tenke seg å gå tilbake fra
de sunne vanene de har fått på plass i
Gaustadskogen.

Bedre omsorg og
pasientsikkerhet ved
bruk av risikotavler

Ved Oppsalhjemmet, som har vært
drevet av Norlandia siden 2009, har
medarbeiderne over flere år jobbet med
pasientsikkerhet. Dette arbeidet har
gitt gevinster for beboere og mottatt
internasjonal anerkjennelse.
Ved sykehjemmet bruker de ansatte
risikotavler med bilde av og personlige
opplysninger om hver enkelt beboer. På
hvert vaktrom på Oppsalhjemmet henger
det risikotavler. Tavlene brukes i såkalte
risikomøter. Disse foregår stående rundt
risikotavlen og ledes av en medarbeider
med oversikt og lederegenskaper. Hele
personalet på avdelingen deltar, pluss
lege, fysioterapeut og ergoterapeut.
På korttidsavdelinger foregår de alle
hverdager på et fast tidspunkt, mens på
langtidsavdelinger foregår de i etterkant
av ukens legevisitt. Kjernen i risikomøtene
er kortfattet og fokusert utveksling
av fakta og observasjoner, med
påfølgende tydelig delegering av
oppgaver og ansvar. Risikotavlene
oppdateres i forkant av og underveis i
møtet for å reflektere det gruppen blir
enig om.
Et sentralt poeng er at tavlen har et felt
som heter «Viktig for meg» for å sikre
individualisert omsorg.
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Dette har vært noen av gevinstene av
arbeidet med risikotavler:
• Personliggjør pasienter/beboere
• Synliggjør pårørende som medspiller
• Pleiepersonalet engasjerte i kritiske
innsatsområder
• Økt observasjonsrapportering
• Fallhyppighet redusert
• Avdelingsleder fått bedre og raskere
oversikt
• Sykepleiervikarer får raskere oversikt
• Samarbeide internt i avdelingen bedret
• Dokumentasjon av såkalt indikasjon for
legemidler
• Systematisk dokumentasjon av effekt av
medikamentelle tiltak
«Dette supplerer, og kan erstatte, den
tradisjonelle muntlige rapporteringen ved
vaktskifte. Vi mener det er viktig å bruke
de visualiserende delene av hjernen:
Muntlige rapporter kan gå raskt inn og
raskt ut. Tavlene er enkle å oppdatere,
og de gir raskt en god oversikt over både
medisinsk og personlig informasjon»,
sier Stephan Ore, sykehjemslege og
medisinskfaglig ansvarlig.
I initiativene på pasientsikkerhet
ved Oppsalhjemmet har de ansatte
hatt nytte av samarbeid med
Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge
hender 24-7. Dette programmet
er et oppdrag fra Helse- og
omsorgsdepartementet. Sekretariatet

er plassert i Helsedirektoratet.
Oppsalhjemmet har bidratt til å
videreutvikle programmets tiltakspakker
og samarbeidet med sekretariatet om
dette. Noen av forandringene har ført til
endringer av de nasjonale anbefalingene.
Sekretariatsleder har brukt
Oppsalhjemmet som både utviklingsog utprøvningssted for tiltakspakkene.
Sykehjemmet har blitt benyttet til
opptak av instruksjonsvideoer og foto til
bruk av Pasientsikkerhetsprogrammet.
I samarbeid med programmet har
ansatte fra Oppsalhjemmet undervist
på lokale, regionale og nasjonale
fagkonferanser. Våren 2016 har
sykehjemmet tatt imot og undervist
fagpersoner fra mange sykehjem fra
hele Østlandet. Særlig Oppsalhjemmet,
men også Tåsen helsehus (som også
er driftet av Norlandia) har bidratt
med betydelige ressurser for å spre
Pasientsikkerhetsprogrammets
tiltakspakker til andre sykehjem i Norge.
Eksperter fra Institute for Healthcare
Improvement (IHI) fra Boston i USA
besøkte Oppsalhjemmet høsten 2015 og
vinteren 2016. IHI er et verdensledende
miljø innen forbedringsarbeid i helse- og
omsorgstjenesten. IHI har støttet over
30 land med nasjonalt arbeid innen
pasientsikkerhet og forbedring, deriblant
Danmark, England og Nederland. Blant
de som har besøkt Oppsalhjemmet er
seniorrådgiver og tidligere leder av IHI,
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Maureen Bisognano. Tema var hvordan
Oppsalhjemmet jobber med tiltak
innen Pasientsikkerhetsprogrammet.
Disse amerikanske ekspertene på
pasientsikkerhet mener arbeidet ved
Oppsalhjemmet er nyskapende på
verdensbasis.
Oppsalhjemmet har brukt
flere av tiltakspakkene fra
pasientsikkerhetsprogrammet helt
siden 2012. Disse tiltakspakkene er:
Legemiddelgjennomgang (LMG),
Tavleprosjekt og pasientsikkerhetsvisitter.

Bilde over: Besøk på Oppsalhjemmet fra
IHI. Fra venstre: Stephan Ore, Vikram
Kapoor, Hugh Mc Caughey, Maureen
Bisognano (IHI), Hulda Gunnlaugsdottir
og Kim Bonite.

Café Care åpner
virksomheten mot
byen

Midt i den sentrale delen av Moss, bare
et steinkast fra gågaten, ligger Café Care i
hjertet av Skoggata bo- og servicesenter.
På caféen møter de eldre som bor i huset
en stor variasjon av kafégjester. Disse
kan bestå av elever fra den videregående
skolen ved siden av eller spontant
besøkende.  De kan glede seg over ferske
boller eller vafler eller de kan bestille
hjem de deilige kakene som Café Care kan
tilby.

Café Care ligger i et stort, lyst rom i
hjertet av bygget. Rett ved siden finnes
også gode, funksjonelle møterom til leie
som brukes av lag og organisasjoner. Lunsj
fra Café Care er en tilleggsattraksjon!

Café Care er en vanlig kafé, men det er
også en møteplass der de eldre møter
resten av byen, et sted der unge møter
gamle. Nylig har en gruppe ferske
mammaer i fødselspermisjon begynte å
komme sammen for “mammatrening”
på Café Care med sine nyfødte. De
spiser lunsj og lærer mer om mors
rollen av hverandre. Husets beboere kan
bruke caféen til å ta imot slektninger
som kommer på besøk. De kan også
bestille julemiddag i desember med sine
pårørende.

Café Care åpner opp bo- og
servicesenteret mot byen og åpner
derved beboernes liv mot andre
mennesker. Café Care er et tiltak
som effektivt forebygger isolasjon og
ensomhet.

Også om kveldene er det aktivitet i
huset. Musikken strømmer fra caféen. Et
flygel står der permanent. Noen ganger
arrangeres flygelkonserter og kor øver i
lokalene regelmessig.

Samarbeid om
integrasjon
”Vi får ofte henvendelser fra kommunen
om å hjelpe til med integrering av våre
nye landsmenn. Det sier vi naturligvis ja
til når vi har mulighet til det” sier daglig
leder Ann Kristin Hovdhaugen i Tre Troll
barnehage. Å møte folk med en annen
bakgrunn enn vår egen er en berikelse
for både barn og ansatte. Kinesiske Ping
Ouiang er et godt eksempel på dette.
Hun kom til barnehagen for nærmere
et år siden fra et kvinneprosjekt i regi av
flyktningetjenesten i Lørenskog kommune.

Rita Ødegård og Ping Ouiang i Tre Troll barnehage.
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Ping begynte i barnehagen som en del av
sin språkpraksis og fikk Rita Ødegård som
sin fadder. Språkopplæringen krever også
en del av fadderen som deltar på samlinger
i regi av kommunen. Opplæringen er delt
opp i faser. Etter hver fase har hun blitt
vurdert for om hun er klar til å begynne
med neste. Hun nærmer seg slutten av
opplæringen nå, men har trivdes så godt
i barnehagen at hun vurderer å ta fagbrev
for å bli barne- og ungdomsarbeider.

Videobasert intern
opplæring innen
eldreomsorg

Norlandia i Norge har skapt en
videobasert internundervisning der
utvalgte ansatte selv presenterer
eldreomsorgens konsept. Opplærings
videoene blir primært brukt i
gruppebasert undervisning ute på våre
eldreomsorgsenheter. De kan også
brukes av enkeltpersoner hjemmefra via
intranett, via vårt kvalitetssystem eller via
Norlandias internkanal på YouTube.
Kortfilmene presentere de ulike
konseptene vi jobber spesielt med
innen den norske delen av Norlandias
eldreomsorg: Demenskonsept,
pårørendeomsorg, kultur- og

Kreativiteten får utløp
i atelieret

Jennie Löwgren arbeider i barnehagen
Henriks Hage i Vellinge kommune i Sverige
som en av Norlandias få kunstpedagoger.
Barnehagebygget i Höllviken er nytt og har et
eget atelier hvor kreativiteten spirer og gror.
Rommet er på 65 kvadratmeter og har en
takhøyde på nesten 4 meter. Det er plass nok
til at barnas kreasjoner kan bli stående lenge
i rommet og tjene som inspirasjon for mange
andre grupper av barn. Barna ser hva deres
venner har laget, dermed blir idéer, bilder og
materialvalg spredt blant forskjellige grupper
og i ulike aldersgrupper.
Yrket kunstpedagog (på svensk brukes
tittelen ateljerista) er en del av den
såkalte Reggio Emilia pedagogiske filosofi.
Yrkesgruppen består av lærere med
utdanning både innen kunst og pedagogikk.
Med spennende prosjekter og skapende
verktøy arbeider de for å vekke barnas
nysgjerrighet og kreative impulser.
Våren 2016 har flere grupper av barn
arbeidet med leire og formet huler og
grotter. Grottene har blitt er en del av
«naturboken» – deres eget oppslagsverk
om natur og dyr. Natur, læringsprosesser
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aktivitetskonsept, måltidskonsept og
servicekonsept.
Arbeid med informasjon på denne måten
muliggjør distribusjon av tydelige og felles
budskap til mange forskjellige grupper
samtidig.
Filmen om demenskonseptet informerer
om konseptets innhold, men gir også
målgruppen mulighet til å ta del i
og diskutere en rekke spørsmål om
hvordan omsorg kan gjennomføres på
en bedre måte. Også de andre filmene
er tilrettelagt for aktiv deltagelse hos de
ansatte.

og å være en del av skaperprosessen gir
barna innganger til kunst, men også til
nysgjerrighet om vitenskap og andre fag.
I løpet av våren er det også skapt teater
i atelieret: Barna har selv satt sammen
stykket Pomperipossa i eventyrland med til
sammen 18 roller. Både stykkets rekvisitter
og kostymer er laget av barna. Til og med
scenen er bygget etter barnas tegninger
og idé. Atelierets størrelse og Jennie sin
veiledning muliggjør storslagne prosjekter
som dette, hvor mange barn samarbeider
med hverandre og skaper noe som blir vist
for et stort publikum.
Både de yngre og de eldre barna jobber med
Jennie i hennes atelier til faste tider, men de
eldre barna kan spontant komme tilbake og
jobbe med sine prosjekter og idéer når de
selv vil. Jennie forteller at hun prøver å skape
uavhengighet hos barna, slik at når de har
vært hos henne i noen år kjenner materialet
og vet hvordan arbeidsflyten kan se ut. Ikke
minst ønsker hun også at de får en følelse av
stolthet over å være i stand til å skape noe av
seg selv og i samarbeid med andre barn.

Lederskap innen
eldreomsorg

Pia Sjölund har etter fire år som driftsleder
på Hagalidsgården i Västerås i Sverige
tatt på seg nye utfordringer. Fra mai
2016 er hun daglig leder for Norlandias
to nye eldreomsorgsenheter i Västerås,
Haga Äng og Björkbacken. Pia ble i 2015
utnevnt til «Årets sjef i demensomsorgen»
av foreningen God ledelse i
demensomsorgen. Hagalidsgården har
tidligere blitt hedret av byen Västerås
for deres innsats for å fremme helse
og å redusere karbonutslipp knyttet til
matlaging i kommunen.
Hva har du som leder av Hagalidsgården
vært opptatt av?
- Det viktigste har vært at alle ansatte i
fellesskap har skapt et felles mål, en felles
drivkraft og en lidenskap for å gi eldre og
deres pårørende det aller beste. Hvis du
lykkes med det, så er det også veldig gøy
å gå på jobb. Alle føler arbeidsglede og
yrkesstolthet. Ingen skal være redd for å bli
gammel. Det er vårt motto!
Du startet din karriere med sikte på
å bli eiendomsmegler, men byttet til
å bli sykepleier og senere leder innen
eldreomsorg. Hva var din personlige
motivasjon for å ta det skrittet, til
eldreomsorg?

Pia Sjölund, daglig leder på
Hagalidsgården äldreboende i Västerås

- Det var en eiendomskrise på begynnelsen
av 90-tallet, så jeg fikk øynene opp for
sykepleiefaget som et alternativ. Jeg hadde
alltid hatt et ønske om å gjøre en forskjell
i livet til andre mennesker. Mens jeg var
under utdanning for å bli sykepleier, hørte
jeg et foredrag av en forsker som hadde
undersøkt hvordan de eldre opplever
sin hverdag når de bor på sykehjem.
Konklusjonen av forskningen var dessverre
at de eldre sitter og venter på å dø. Jeg så
også hvordan eldre mennesker hadde en
tendens til å falle gjennom sprekkene i det
svenske systemet når de ble syke. Hvis du
ikke har slektninger som kjenner systemet
fra innsiden eller har god kunnskap om
medisinsk behandling, blir det enda
vanskeligere. Min drivkraft er rett og slett
at ingen skal behøve å være redd for å bli
gammel i Sverige i dag.
Prisen Årets sjef inkluderte et stipend som
Pia har brukt til egen etterutdanning. Hun
36

NORLANDIA CARE GROUP

har det siste året tatt kurset Master of
Strategy, et kurs arrangert av M-gruppen
i Stockholm. Denne utdanningen tar sikte
på å utvide perspektivene hos studentene
og utvikle deres kunnskaper i strategisk
analyse og ledelse.
Hvilke kunnskaper og ferdigheter har
du vært i stand til å bringe tilbake til din
egen virksomhet? Og hvordan skiller ditt
perspektiv seg fra de andre deltakernes?
- Jeg har lært om ulike strategiske verktøy
og analysemodeller for å utvikle vår
virksomhet slik at vi kan få enda mer
fornøyde eldre og pårørende. Samtidig
er det like viktig å ha ansatte som er
lidenskapelige i sitt arbeid. Har vi ikke de
rette folkene med de riktige verdiene og
holdningene, så vil det være vanskelig
å få virkelig glade eldre og pårørende.
Jeg er den eneste studenten ved kurset
som kommer fra helsesektoren. De fleste
andre jobber i industrien eller i store
multinasjonale selskaper. I helsevesenet
har vi kommet langt i å tenke på hvor viktig
det er å jobbe med kjerneverdier. Vi er nær
våre “kunder” og tar utgangspunkt i deres
behov hele tiden. Vi er også langt fremme
i hvordan vi verdsetter de ansatte, og i
hvordan vi jobber med tydelighet, nærhet,
ansvar og anerkjennelse. Deltakelse og
vilje til å ta ansvar skal belønnes, det gjør
at vi vokser som mennesker.
Du er en av hovedtalerne på konferansen
«Ledelse i eldreomsorgen» nå i mai, hva
skal du snakke om?
- Jeg vil fortelle om reisen som jeg
har gjort sammen med de ansatte på
Hagalidsgården. Hvilke veier vi har valgt og
hvilke vi har valgt bort. Jeg vil også fortelle
om mitt lederskap, slik jeg ser på meg selv
som leder. Jeg vil snakke om hvordan jeg
klarte å få med meg mine medarbeidere
slik at vi i fellesskap har skapt en
arbeidshverdag full av glede. Jeg tror at
alle mennesker er likeverdige, uavhengig
av rolle på jobben eller i livet. Det handler
mye om å vise gjensidig respekt i alle
situasjoner.

Digitale verktøy –
en naturlig del av
læringsprosessen

I Norlandia Barnehagene i Sverige har
vi jobbet for fullt med digital lek. Målet
med prosjektet er at barna skal utvikle
nye måter å skaffe seg kunnskap, få nye
erfaringer og innsikter og at digitale
virkemidler skal ha sin naturlige plass i det
pedagogiske arbeidet.
I Norlandias barnehager i Linköping Lianen, Kullerbyttan, Skogslyckan og
Skogsmyran - har det vært et spesielt
fokus på digital læring gjennom året.
Representanter fra hver barnehage har
etablert en gruppe som jevnlig møtes
for å utvikle og følge opp en plan for
hvordan barnehagene kan integrere digital
teknologi i pedagogisk arbeid, utveksle
erfaringer og organisere studiedager for
andre pedagoger.

Les mer om Norlandias arbeide med digital
praksis på bloggen:
www.norlandiabarnehagene.blogspot.no
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“Vi kaller våre hjelpemidler“lærings
plater”, ikke iPads eller tablets, for det
er læring som er i fokus når de brukes i
barnehagen,” sier Hasse Gustavsson, leder
for våre barnehager i Linköping.
Hver pedagog ved barnehagene
har ansvar for de respektive
læringsplatene, som kontinuerlig blir
SAMFUNNSANSVAR 2016

oppdatert med ny informasjon og nye
utdanningsprogrammer. Det er mye
som skjer innenfor digital læring, og
det er viktig å holde seg oppdatert på
ny kunnskap og nye verktøy. Lærings
platene brukes som en naturlig del av
virksomheten, og er med ut på det meste
av aktiviteter.  
Når barna er på utflukt i skogen
dokumenterer de planter og dyr som
de deretter kan sette seg mer inn i
og diskutere videre når de er tilbake i
barnehagen. Bilder blir projisert på veggen
og informasjon søkes på internett av det
de har sett og tatt bilder av. Hvordan ser
blåveisen ut? Hvor er det den vokser? Når
blomstrer den? Erfaringen fra arbeid med
digitale verktøy er at det er en god måte å
stimulere til barns deltakelse.
«For barna er den digitale teknologien
helt naturlig og noe de vokser opp med»,
sier Hasse Gustavsson, «men for oss er
det viktig at det er en pedagogisk idé med
læringsplatene og at de inngår som ett
av mange verktøy som brukes i barnas
læring.”

Daglig ledere og regionleder i region Vest
ved uteksaminering fra NHH i Bergen.

Nye innsikter gjennom
lederutdanning ved
NHH

I januar ble våre daglige ledere i
Norlandia-barnehagene i region Vest
uteksaminert fra Norges Handelshøyskole
(NHH) der de har fullført og bestått
Nasjonal lederutdanning for styrere
i barnehager. Programmet er et
samarbeid mellom NHH og Administrativt
Forskningsfond, på oppdrag fra
Utdanningsdirektoratet.  
Regionleder i Vest, Hilde Christensen,
var den som fikk idéen om å søke dette
studiet. Hun lanserte forslaget til ledelsen,
hvor ønsket om kompetanseheving ble
godt mottatt. Christensen inviterte sine
kolleger til å bli med på utfordringen.
Etter halvannet år med studier ved siden
av full jobb sitter de nå med økt kunnskap
om administrasjon og ledelse, i tillegg til å
ha blitt et enda mer sammensveiset team.
Studieprogrammet hadde følgende
hovedmålsettinger: Bidra til at deltakerne
får økt teoretisk kunnskap om ledelse,
gi deltakerne bedre lederferdigheter, og
bidra til å gi deltakerne et mer avklart
forhold til ledelse. Hilde Christensen
mener ledere i ulike virksomheter har
mange like utfordringer uavhengig av
hvilken bedrift man jobber i: «Under
studiet fikk vi muligheten til å ha et
fugleperspektiv på mekanismer innen
ledelse».
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Inkludert i utdanningen var et
analyseverktøy hvor alle skulle gjøre
en 360-graders evaluering av seg selv
som leder. Resultatene ble tatt opp i
en felles refleksjonsgruppe og der fikk
man utfordre hverandre, noe deltakerne
opplevde som veldig utviklende.
Alle deltakerne måtte også skrive en
avhandling. Her skrev lederne om
forskjellige tema, for eksempel temaet
makt, som ble knyttet opp mot egne
erfaringer. «Gjennom lesing og drøfting
av pensumlitteraturen ble det mang en
aha-opplevelse for oss alle», forteller
Hilde Christensen, som er takknemlig for
at lederteamet kunne gjennomføre denne
kompetansehevingen sammen.
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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
Vetenskapsvägen 10
191 38 Sollentuna
Sverige
Norlandia Care OY
Biokatu 14, building Finn-Medi 6
33520 Tampere
Finland
Norlandia kinderopvang BV
Bachlaan 2
2253 BA Voorschoten
Nederland
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www.norlandia.no / se / fi / nl
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