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NHC Group är ett norskägt multinationellt företag med
säte i Oslo. Företagsgruppen omfattar Norlandia Care
(äldreomsorg, hemtjänst & patienthotell), Norlandia
Förskolor, Hero Group (asylboende, kompetensutveckling &
tolkförmedling) och Aberia Healthcare (Individ & familj).
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Being the welfare innovator
a powerhouse safeguarding and developing welfare
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NHC – en välfärdsinnovatör att räkna med
Med denna rapport vill vi återigen belysa hur NHC arbetar för
att göra skillnad i samhället i allmänhet, och för våra kunder i
synnerhet. En rapport som innehåller mängder med berättelser
om våra kunder och medarbetares vardag, och hur vi tillsammans med närstående och samarbetspartners arbetar mot
gemensamma mål.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Genom sin kompetens, erfarenhet och professionalitet kavlar de varje dag upp
ärmarna och utformar och erbjuder dagens och morgondagens
välfärdstjänster. Att främja hälsa & aktivitet hos våra barn, bryta
ensamheten hos de äldre, skapa en meningsfullhet i vardagen
för våra asylsökande och ett värdigt liv för våra kunder med en
funktionsnedsättning, är alla viktiga områden där våra medarbetare gör sitt yttersta för att NHC alltid ska ligga i framkant.  
Vårt strategiska inriktning – being the welfare innovator – är
NHC-gruppens gemensamma förhållningssätt som i stort innebär att vi ständigt uppmuntrar nya idéer och utmanar invanda
arbetssätt. Exempelvis, kan en vård & omsorgsinsats utföras
mer effektivt genom en identifierad välfärdsteknologi? Kan ett
samarbete med den närliggande förskolan öka livskvaliteten för
de äldre på äldreboendet? Kan ett partnerskap med frivilligorganisationen som bygger broar mellan olika samhällsgrupper
bidra till en mer effektiv integration? Goda exempel på hur vi
förhåller oss till innovation, där vi menar att det är de små enkla
idéerna som oftast ger den stora effekten för våra kunder.
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Ett konkret exempel på vår satsning inom innovation är vårt
partnerskap med Charge Incubator, Norges första entreprenörsinkubator som specialiserat sig på att hjälpa företagare med invandrarbakgrund. Genom en gemensam satsning – Accelerator
Program Welfare 2.0 – har tre startup företag inom välfärdssektorn kvalificerat sig att få samarbeta med NHC och vårt nätverk.
Partnerskapet är en win-win för alla parter där vi med spänning
ser fram emot hur vi kan lära av varandra och utveckla oss som
organisationer, stora som små.
Ett brett och utpräglat engagemang för vår miljö och klimatpåverkan har under många år genomsyrat hela NHC-gruppen.
Konkreta exempel på fokusområden är och har varit hur vi min
skar vårt matsvinn, vår energiförbrukning och nytänkande inom
transportlösningar. Ett av våra miljöarbeten som jag är särskilt
stolt över är Norlandia Förskolors miljö & hållbarhetssatsning
GoGreen. Genom konceptet ger vi barnen kunskap om nuläget
och hur vi tillsammans kan bidra till ett mer miljövänligt och
hållbart samhälle – ur ett socialt, globalt och lokalt perspektiv.
I skrivande stund befinner vi oss mitt i en pandemi som världen
över har skördat många liv. Vår vardag har kastats upp och
ner med arbetslöshet, lågkonjunktur och social distansering
som följd. Den ena efter den andra statsmakten har lanserat
historiskt omfattande stödpaket för att stävja den negativa
ekonomiska utvecklingen som på ett eller annat sätt drabbat oss alla. NHC har liksom många andra aktörer inom den

Being the welfare innovator
– a powerhouse safeguarding and developing welfare

Our role:
Driver of positive change

“We add value by
progressing standards
and building society”
Yngvar Tov Herbjørnssønn
Koncernchef, NHC Group

offentliga sektorn påverkats av pandemin. Trots tiderna har vi
dock outtröttligt fortsatt vårt arbete för att upprätthålla en god
kvalitet på våra verksamheter. Det är och har varit tufft, men vi
ger aldrig upp.

Med dessa rader lämnar jag nu ordet över till denna rapport
med en förhoppning om att du som läsare tar del av och låter
dig inspireras av vårt arbete inom NHC.

Med det ökade behovet av välfärdstjänster som följd har den
offentliga sektorn satts hårt på prov. Efterfrågan på främst vård
och omsorg är större än någonsin. Glädjande ser vi ett ökat intresse, främst hos den yngre generationen, att arbeta inom det
offentliga. Att genom sitt arbete få göra skillnad för andra och
bidra till samhällets utveckling, skapar en meningsfullhet som
inte går att köpa för pengar. De privata aktörernas roll och betydelse för den offentliga sektorn kan inte underskattas. Privata
alternativ som driver utvecklingen framåt är en förutsättning
för att samhället – idag och imorgon – ska kunna utveckla och
erbjuda kvalitativa välfärdstjänster. Konkurrens och innovationsanda driver en snabbare kvalitetsutveckling på alla nivåer.
Vinnarna är samhällets medborgare som har fler alternativ att
välja bland.
Trevlig läsning!
Avslutningsvis, jag är övertygad om att framtidens välfärdstjänster ser dagens ljus genom att vi samarbetar mer och lär av varandra. En ökad samverkan mellan privata, offentliga och ideella
krafter där vi delar med oss av beprövade och framgångsrika
arbetssätt, skapar förutsättningar för att vi tillsammans ska lyckas. Engagemang, transparens och innovation är viktiga komponenter som understödjer denna målsättning.

Yngvar Tov Herbjørnssønn
Koncernchef, NHC Group
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Kristian och Roger Adolfsen

Bröderna Adolfsen:
Kvalitet ska vara vårt kännetecken
Ägarna till NHC utformar och utvecklar välfärdstjänster till
samhällets medborgare, till unga såväl som till äldre.
– Vi vill alltid erbjuda kvalitativa välfärdstjänster och vara en
referens i samhället. Vi måste alltid leverera och ligga i framkant så att kunderna väljer oss, säger bröderna Kristian och
Roger Adolfsen, grundare och ägare till NHC Group.
Båda bor i Oslo, men den uppväxt som har format dem mycket
var ute vid havet, på Andøya i norra Norge. Brödernas livsverk
som grundades på Andøya har idag expanderat, inte bara till
resten av Norge utan även till Sverige, Finland, Tyskland, Nederländerna och Polen.
– Vi började med två tomma händer, men hade många bra råd
och tips hemifrån. Sedan har det sakta men säkert vuxit med
verksamheter inom fastigheter, turism, hotell, personal och
hälsa/omsorg till där vi är idag, förklarar Roger.

– Kritiker till privata utförare försöker säga om oss, att vårt mål
bara är att tjäna pengar, att vi vill maximera vinsten. Det är helt
fel. Om målet var att maximera vinsten hade vi gjort andra saker och på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Naturligtvis är
det också vårt mål att tjäna pengar och inte förlora våra investeringar. Men vi har en genuin önskan att bidra till utveckling och
skapa bättre tjänster. Vi måste serva samhället och bidra till att
göra välfärdsstaten hållbar. Vi ska serva brukaren. Då behöver vi
vara så bra att de väljer oss framför andra, säger Kristian, innan
Roger skjuter in:
– Vinsten behålls mestadels i våra företag för att utveckla och
förbättra dem och för att ha reserver för att klara dåliga tider
som vi ser nu under coronakrisen. På detta sätt kan vi vara både
en säker och solid leverantör och arbetsgivare även under tuffa
perioder. På så sätt bidrar vi också till samhället genom bland
annat serviceinnovation, förbättringar och utveckling inom de
områden där vi verkar.

– Varför har ni investerat i vård och omsorg?
– Vi började inom andra branscher och är fortfarande verksamma inom mycket annat. Men varför vård och omsorg? Det är en
kombination av flera saker, inklusive lite tillfälligheter, men vi
har byggt upp kompetensen och vi vill bidra till bättre tjänster
för brukarna. Som leverantör av vård- och omsorgstjänster måste vi ställa högre krav på kvalitet än man behöver i många andra
branscher. NHC har ett mycket större mål snarare än att skapa
värde för oss ägare, verksamheten måste gynna hela samhället.
Vi har skickliga och motiverade medarbetare som varje dag ser
till att våra kunder får ett bättre liv.
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– En annan drivkraft är att vi har egna erfarenheter av flera av
dessa tjänster. Jag minns väl från när vi var små att pappa tog
oss till äldreboendet på Åse på Andøya varje julafton. Vi körde
en timme varje väg i alla slags väder på julafton i 31 år i rad för
att besöka och dricka julkaffe med de äldre. Det gjorde intryck.
– Vi har också våra egna barn som har varit små en gång och
som har gått i förskola. Vi har sett vad som funkade bra och
vad som kunde ha varit bättre inom dessa serviceområden,
och vi vill vara med och bidra med både kapacitet, innovation,
utveckling och ökad värdighet för brukarna, eller kunderna, som
vi ofta säger.

”NHC ska leverera tjänster av hög kvalitet och sätta brukarna
i centrum. Vi vill att NHC ska utvecklas vidare och är därför
angelägna att NHC ska vara innovativt och ligga i framkant”

Roger Adolfsen
Ägare, NHC Group

Från hotelldriften vet vi hur viktigt det är att kunden är nöjd,
och att tillhandahålla så bra service att kunden väljer oss. Samma mentalitet är viktig även när vi driver flyktingmottagningar,
individ- och familjetjänster, förskolor, hemtjänst, patienthotell,
äldreboende och liknande. Helst bör den som är bosatt på ett
äldreboende känna sig som om han eller hon bor på ett hotell
med fyrstjärnig service.

het och ville försäkra sig om att kvalitet, och inte pengar, skulle
prioriteras . Vi lovade henne det. Vi sa att om man levererar god
kvalitet så kan man på lång sikt inte undvika att tjäna pengar.
Och det har varit vårt mantra sedan dess; att du levererar en
bra produkt så tjänar du pengar till slut och får merförsäljning.
Kvalitet har varit hörnstenen sedan vi började och Nina är fortfarande central inom NHC.

– Hur vill ni att NHC ska vara?

På frågan om vad som driver dem svarar de båda att de älskar
att skapa och ständigt bygga något nytt.

– NHC ska tillhandahålla tjänster av hög kvalitet och sätta
brukarna i centrum. Vi vill att NHC ska utvecklas vidare och
är därför angelägna att NHC ska vara innovativt och ligga i
framkant, säger Roger. Kristian jämför att bygga företag med att
uppfostra barn:
– Vi känner stolthet eftersom vi är ansiktena bakom företagen.
Om vi levererar tjänster med dålig kvalitet slår det tillbaka på
oss. Så vi tjänar hellre lite mindre och levererar en produkt vi
är superstolta över. Samtidigt måste vi vara lönsamma, annars
är det inte hållbart på lång sikt. Coronakrisen har visat att saker
kan förändras mycket snabbt från lönsamt till förlustbringande
– Titta bara på hela den norska turistnäringen. Många som inte
har tidigare års vinster att leva på kommer tyvärr att gå omkull i
framtiden.

– Vi står för ett obevekligt entreprenörskap. Vi är engagerade i
att bygga våra företag ytterligare och skapa säkra, bra, meningsfulla jobb. Vi gillar att sätta mål och jobbar hårt för att nå
dem. Det ger en enorm tillfredsställelse, menar Roger. Kristian
påpekar att detta är som en sport för dem, det vill säga att sätta
tuffa mål och sedan arbeta hårt för att nå dem – precis som
toppidrottare lägger en enorm mängd träningstimmar för att
vinna sina medaljer.
– Pengar är inte en drivkraft för oss. Vi älskar båda att arbeta
och lever mestadels normalt. Jag var i koma i fyra dagar efter
ett tio minuters hjärtstopp 2011 och har verkligen upplevt och
känt att den största rikedom man har i detta liv är god hälsa,
familj och vänner. Det är det viktigaste av allt, slår Kristian fast.

Bröderna tror att man underskattar privata ägare och anställda
i privata välfärdsföretag om man tror det är inte möjligt att vara
angelägen om kvalitet och samtidigt vara angelägen att företaget ska nå hållbara finansiella resultat.

Han är tacksam för livet och för dem som hjälpte honom.
– Jag tänker ofta på dem, speciellt under semestrar, helgdagar
och andra gånger då jag upplever fina saker som jag uppskattar
att vara en del av. Jag kan aldrig tacka dem tillräckligt.

– En lite rolig historia är när vi skulle anställa Nina Torp Høisæter som chef för Norlandia Care 1997. Då var vi med om en
omvänd intervju – vi var tvungna att sälja in oss till henne för
att hon skulle ta jobbet. Hon är sjuksköterska med yrkesstolt-

Innan han skämtsamt tillägger: – Det var väldigt bra att jag inte
förblev död, för jag hade inte riktigt tid för det! Jag har ju fortfarande så mycket att uträtta.

CSR RAPPORT
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Fem saker som kännetecknar Kristian och Roger Adolfsen
Kristian och Roger Adolfsen lyfter fram fem egenskaper som
kännetecknar de som personer. Egenskaper som även genomsyrar deras entreprenörskap och som de vill ska återspeglas i
NHC:s företagsgrupper.
1. Informellt men professionellt
– Det har alltid legat i vår natur att vara informella. Vi kommer
från ett litet samhälle, långt ifrån storstadslivet, där vi alltid har
tjänat våra egna pengar och gjort rätt för oss. Det är har format
oss som individer och företagare. Det enda som var formellt på
vår uppväxtort Andøya var att försvarsanställda bar uniformer,
annars var det en informell atmosfär i samhället.
– Vi är försiktiga med pengar och vi har inga dyra vanor. Vi unnar oss det vi vill, men överlag lever vi vanliga liv. Samtidigt är vi
angelägna om att vara professionella i vårt yrkesliv och företagande. Vi har båda en MBA från USA och en magisterexamen i
ekonomi från BI, så vi är välutbildade.
2. Var pålitlig – lita på varandra
– Vi har haft fördelen att växa upp på en liten plats där alla
känner alla. Då lär man sig att visa respekt, lita på varandra och
att hålla det man lovar.
– När våra barn idag säger att vi inte förstår hur utmanande det
är med sociala medier som Snapchat, Instagram och Facebook,
säger vi att vi växte i ett litet samhälle på en liten ö där alla
visste allt om alla.

4. Se lösningar, inte problem
– Vi försöker alltid se möjligheter där andra ser problem. Den
egenskapen har vi vår far att tacka för. Det finns inga problem,
bara utmaningar och ett nej är ett steg närmare ett ja. Det
handlar mångt och mycket om att våga. Det är bättre att fatta
tio beslut och göra ett misstag än att inte fatta något beslut alls.
Ett gott självförtroende byggs inte upp genom att alltid ha rätt,
det handlar snarare om att inte vara rädd för att göra misstag.
– Vi är också ganska opportunistiska och har ofta gjort "spinoffs" från ett affärsområde till ett annat.
5. Ge aldrig upp
– Det var tufft när pappas hotellrörelse förklarades i konkurs
1981 och vi förlorade verksamheten och en hel del personliga
tillhörigheter. Den erfarenheten har format oss som personer
och företagare. Där och då gav vi oss tusan på att kämpa vidare
och arbeta hårt för att en dag kunna köpa tillbaka hotellet. Det
bidrog till en inre drivkraft och motivation som har följt oss
sedan dess.
– När något liknande händer sätter sig vissa ner och tycker synd
om sig själv, men vi bestämde oss för att kavla upp ärmarna och
komma tillbaka – starkare än någonsin. Från 1981 till 1990 gick
hotellet i konkurs fem gånger under andra ägare. Vi försökte
köpa tillbaka det varje gång men misslyckades. Men till slut,
1990, lyckades vi.
– Mottot att aldrig ge upp försöker vi också pränta in i våra barn.

– För oss handlar det om att vi gör det vi säger att vi ska göra
och att lita på personer. Folk vet att vi gör saker ordentligt. Vi
som företagare drar nytta av det förtroende som vi har byggt
upp genom åren.
– Ett exempel är vår starka vilja att rädda företag som har det
tufft och som vi egentligen borde släppa taget om. Vi visar att vi
inte ger upp, vi lägger inte av bara för att det är svårt. Bankerna
vet det. Så vi har tagit några förluster, även om det hade varit
mer lönsamt att lägga ner. Vi har alltid gjort rätt för oss och
aldrig försatt något av våra bolag i konkurs.
3. Handla rätt – ha respekt för alla
– Vi växte upp med föräldrar som lärde oss att vi ska ge
människor förtroende och visa respekt, oavsett vem de är och
vad de gör. De lärde oss också att när du har framgång träffar du
en hel del personer som du kanske även träffar när du upplever
motvind. Då kommer de ihåg hur du var mot dem. Därför måste
vi alltid bete oss väl och visa människor respekt – i alla livsfaser.
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– Och vi tittar aldrig tillbaka. Naturligtvis har vi gjort många
misstag, men vi ger som sagt aldrig upp och väljer att alltid att
blicka framåt. Under vår drygt 30-åriga företagsresa har vi hela
tiden startat nya företag och kontinuerligt vuxit i antal verksamheter, medarbetare och kunder – både hemma i Norge och i
andra länder. Det kommer vi att fortsätta med.   

Kristian och Roger Adolfsen
CSR RAPPORT
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Kvalitetsarbetet i NHC Group
NHC och dess underliggande företag arbetar kontinuerligt för
utveckling inom kvalitet och hållbarhet. Under senare år har
större delar av företaget certifierats enligt ISO-standarden och
arbetar med systematiskt förbättringsarbete och certifieringar.
Norlandia är certifierat enligt ISO 9001: 2015 (kvalitet) och
ISO 14001: 2015 (miljö). Hero har certifierats inom samma
områden med Hero Tolk och våren 2020 följde resten av
företaget med certifiering inom dessa standarder. Aberia
arbetar även de målmedvetet med systematiskt kvalitets- och
förbättringsarbete. Under 2019 har de haft fokus på att skapa
gemensamma processer inom kvalitets- och miljöledning.
Certifierade verksamheter per land och division, totalt = 324
verksamheter

ISO-certifikat 2020
Land

Affärsområde

Sverige

Förskolor

63

Äldreomsorg

38

Hero
Norge

Förskolor
Äldreomsorg

Finland

NHC GROUP

2
62
6

Hero

12

Förskolor

72

Äldreomsorg

1

Tyskland

Hero

6

Nederländerna

Förskolor

Totalt		
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Antal verksamheter

62
324

Avvikelsehantering
Det finns en god kultur gällande rapportering av avvikelser inom
företaget. Under det senaste året har mer än 20 000 incidenter
registrerats. För oss är detta 20 000 möjligheter att bli bättre. Vi
vill ha en kultur där våra medarbetare är öppna kring saker som
inte går enligt planen. Det är viktigt att vara transparenta och ta
itu med eventuella avvikelser.

Antal
avvikelser
Antal händelser
Hero
307
Förskolor
7.152

Aberia
1.264

Alla våra anställda har tillgång till vårt kvalitetssystem. De
utbildas i att använda systemet och inte minst att registrera avvikelserapporter om något behöver förbättras. Vi tror att ju fler
saker som lyfts fram och som vi tillsammans som anställda och
chefer kan ta itu med, desto bättre omsorg kommer vi att ge
våra kunder på lång sikt. Våra ledare måste behandla händelserna individuellt och hitta orsaken och vidta rätt åtgärder för de
olika händelserna. Vi vill ha en kultur där alla lätt kan meddela
oss om något måste eller bör förbättras. Vi vill vara bäst på att
bli bättre.

Äldreomsorg
12.015

Andel allvarliga:
Äldreomsorg: 3%
Förskolor: 15%
Hero: 7%
Aberia: 0,1%

CSR RAPPORT
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Resultat och mål
Kundnöjdhet
Företagen inom NHC genomför olika kundundersökningar.
Mätningarna genomförs minst en gång per år, men de flesta bolagen har flera typer av mätningar under året. Dessa undersökningar ligger till grund för de åtgärder vi genomför för att öka
kundnöjdheten ytterligare. Till exempel kan vi nämna förskolorna som mäter en gång per år, men som också har sina egna
mätningar för barnen i förskolan såväl som för nya föräldrar.
Patienthotellen har bland annat svarsformulär som gästerna
kan fylla i när de lämnar hotellet, samt direkt feedback i kafé-/
restaurangområdet som de kan använda dagligen. Många
divisioner i de olika länderna deltar också i offentliga undersökningar för att våra kunder lätt ska kan jämföra bolag och
verksamheter inom branschen. Ett exempel är Socialstyrelsens
brukarundersökning i Sverige som låter äldre berätta vad de
tycker om verksamheten på det äldreboende de bor på.
Medarbetarnöjdhet
Från 2019 till 2020 har koncernen ett mål om 80% medarbetarnöjdhet i en ny undersökning – den första gemensamma för
hela koncernen.
Miljö
NHC arbetar utifrån FN:s hållbarhetsmål och de enskilda divisionerna väljer de områden som är mest relevanta för dem själva
utifrån dessa mål. Enheterna i divisionerna kan också styra
en del av insatserna till de områden de vill fokusera på. Detta
skapar ett stort engagemang för miljö och koncernens miljösatsning. Vi fokuserar mycket på att skapa bra åtgärder som
fungerar och som minskar vårt miljöavtryck.

Inom förskolor är konceptet "GoGreen" väl implementerat i
alla länder och förskolor. Detta bygger på FN:s hållbarhetsmål
och innehåller ett antal gemensamma aktiviteter och åtgärder
relaterade till miljö och hållbarhet.

Vi ser att matavfall, CO2, plastavfall/konsumtion, resor och energi minskar i de enskilda divisionerna. Kunskapsmålet GoGreen
inom förskolorna är något utmanande att mäta, men när man
tittar på aktiviteten och allt arbete som görs med barnen är det
lätt att se att barnen lär sig mycket om miljön i förskolan. Inom
Care Norge visar resultaten från koldioxidutsläpp på grund av
bilkörning i hemtjänsten en markant nedgång. 2020 och under
2021 kommer detta att minskas ytterligare eftersom vi nu befinner oss i en fas att byta till elbilar. Care Sweden och Finland har
arbetat aktivt med matavfall och har uppnått goda resultat där.
NHC arbetar aktivt för att vi under 2020 och 2021 ska utvecklas
till att bli ännu mer klimatneutrala.

Resultat och mål

2019

Affärsområde

Kundnöjdhet

Medarbetarnöjdhet

Miljö – Fokusområden

Aberia

80 %

75 %

NA

Hero

79 %

79 %

Resor & energi

Äldreomsorg

80 % (Sverige)

80 %

Mat & matsvinn

86 % (Norge)
Förskolor Europa

81 % (Finland)

Co2 & plast
79 %

Kunskapsmål

80 %

Kunskapsmål & matsvinn

80 % (Nederländerna)
Förskolor Skandinavien

85 % (Sverige)
88 % (Norge)
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NORLANDIA F Ö R S KO LO R

NorlandiaSkuttet – för barns hälsa och välmående
De flesta barn och unga idag rör sig för lite och äter för dåligt.
Barnen blir mer stillasittande framför skärmar och rör sig allt
mindre. Undersökningar visar att dagens fyraåringar sitter stilla
nästan hälften av sin vakna tid, och bara 3 av 10 unga når upp till
den rekommenderade mängden fysisk aktivitet 60 minuter per
dag. Dessutom finns stora skillnader mellan barn som växer upp
under olika förutsättningar. För lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken senare i livet för bland annat depression, diabetes typ 2, sömnstörningar och hjärt-kärlsjukdom.
Norlandia Förskolor har bestämt sig för att vända denna utveckling och har därför inlett ett unikt partnerskap med Kronprinsessparets stiftelse Generation Pep. Vi har tillsammans påbörjat
en satsning på alla våra förskolor som vi kallar NorlandiaSkuttet.
NorlandiaSkuttet innebär att barnen på våra förskolor har mer
fysisk aktivitet, vistas utomhus flera gånger per dag, serveras god
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och hälsosam mat genom vårt matkoncept Mat med Smak och
hela familjen involveras med särskilda FamiljePep aktiviteter.
Satsningen är unik i Sverige då Norlandia är enda förskoleföretaget som inlett partnerskap med Generation Pep. Vi har tillsammans med Generation Pep skapat en öppen modell som har som
ambition att rullas ut på alla Sverige förskolor. Norlandia bidrar
med vår gedigna kunskap kring barns utveckling samt insikt i hur
ökad fysisk aktivitet kan länkas till mål i läroplan.
NorlandiaSkuttet har nu tagit ett skutt över landets gränser och
har även introducerats under namnet Norlandia Jump i Norge.
Genom vår satsning når vi på Norlandia ut till fler än 11 000 barn
och gör en stor samhällsinsats när vi ger barnen en god start i
livet med sunda matvärderingar och mycket rörelseglädje!

Foto: Impande
NORLANDIA F Ö R S KO LO R

Fortsatt samarbetet med Impande
Under 2018 ingick Norlandia Förskolor ett partnerskap med
Impande, en organisation som arbetar för att skapa goda
uppväxtförhållanden och stimulera utveckling hos barn och
ungdomar i KwaZulu Natal, Sydafrika. Partnerskapet innebär att
vi bidrar till byggnation av nya förskolor och med pedagogisk
erfarenhet och kompetens.
Ugu-distriktet som är en del av KwaZulu Natal har varit föremål
för de inledande insatserna. I distriktet bor det cirka 1 miljon invånare där hälften av befolkningen är under 20 år. Genom värdefulla insatser av medarbetare och vårdnadshavare från Norlandia
och Kidsa Förskolor har fyra förskolor byggts under 2019; Toddler
of Hope, Tholimfundo, Lindokuhle och Grinokuhle.

NORLANDIA CARE

Zefyr patienthotell
Häromåret tog Norlandia över driften av
Zefyr Patienthotell vid Nordlandssjukhuset
i Bodø, Norge. Inför öppningen renoverades rummen för att erbjuda gästerna en
bekväm och modern hotellupplevelse.

Snabbare tillfrisknande
på patienthotell
Norlandia är den ledande hotellkedjan i Norden inom
affärsområdet patienthotell. Våra hotell är belägna på sjukhusets område och därmed i direkt anslutning till sjukhusets medarbetare och medicinska expertis. Utöver patienter
och deras anhöriga välkomnar vi givetvis även turister och
affärsresenärer.
Hörnstenar i vårt hotell- och servicekoncept är hög servicekvalitet, dygnet runt bemannad reception, konst och
kultur och möjlighet till aktiviteter.
Norlandia bidrar till att minska vårdköerna genom att våra
patienthotell frigör vårdplatser inom sjukvården. På så sätt
sparas kostnader för samhället samtidigt som patienterna
och deras närstående får en bättre service.

CSR RAPPORT
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Innovation Board

Har du en god idé?
NHC Innovation Board är ett koncernövergripande initiativ
som har som målsättning att uppmuntra innovation i hela
NHC-gruppen. Initiativet riktar sig till våra medarbetare
som uppmuntras inkomma med förslag på goda idéer
som kan förfina och utveckla våra koncept och arbetssätt.
Målsättningen är att stärka kvaliteten i våra tjänster och öka
kundnöjdheten.
Innovation Board som administrerar initiativet är sammansatt av representanter från koncernens företagsgrupper.
Genom en kvalificeringsprocess väljer gruppen ut de bästa
idéerna för att därefter förverkligas genom allokerade resurser, expertis och ekonomiska medel.
Suzane och Lotta hade bra idéer
Först ut att förverkliga sina idéer var Suzane och Lotta, både
verksamma inom Norlandias äldreomsorg i Sverige. Suzane
Erlandsson, verksamhetschef på Norlandia Solliden hade en
idé om att visa upp äldreboendets lokaler i 3D på vår hemsida. Lotta Jörgensen, aktivitetsansvarig på vårt äldreboende i
Lund, hade en idé om att via digitala kommunikationsvägar
dela med sig av verksamhetens aktivitetsutbud för att inspirera sina kollegor på systerverksamheterna.
Suzane
NORLANDIA F Ö R S KO LO R

Utekläder till alla barn i
Norlandia Förskolor Polen
För att främja utomhusaktiviteter på Norlandias förskolor i
Polen har ett samarbete inletts med det polska klädföretaget
4F. Partnerskapet omfattar tillgång till nya klädesplagg såsom
overaller, jackor och byxor som barnen kan använda under
höst och vintersäsongen. Med de nya kläderna har det varit
full rulle på verksamheterna med hälsosamma utomhus
aktiviteter och utflykter till närliggande grönområden och
lekplatser.
Vi säger som det svenska talesättet; ”Det finns inga dåliga
väder, bara dåliga kläder”.
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Lotta

Norlandia Förskolor erbjuder trygga, utvecklande och lekfulla lärmiljöer där barnens nyfikenhet
och lärande stimuleras. Genom vårt pedagogiska arbete,
gastronomiska måltider och nära samverkan med
vårdnadshavare skapar vi nya upptäckter – varje dag.

CSR RAPPORT
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NORLANDIA CARE

Förstklassig boendemiljö efter lyckat samarbete
I november 2019 slog slogs portarna upp till Norlandia Björknäsgården, ett nybyggt äldreboende beläget i centrala Boden.
Tillsammans med fastighetsägare Hemsö och byggherre PEAB
har Norlandia på uppdrag av Bodens kommun skapat en framtida
boendemiljö där kommunens seniorer ska trivas. Moderna lägenheter, lounge, café, solrum och en vidsträckt utemiljö är en del av
innehållet i Norrbottens modernaste äldreboende.
Sedan första spadtaget i januari 2018 har projektet noga planerats
och utformats genom ett nära samarbete mellan projektets aktörer. Genom att involvera olika professioner och interna experter
under byggprocessen har man haft möjlighet att skapa en boendemiljö utifrån de äldres perspektiv och förutsättningar. Utöver en
bekväm boendeform och individanpassad vård & omsorg bjuder
fastigheten på fina förutsättningar att anordna sociala aktiviteter
och evenemang av olika slag. Allt för att sätta guldkant på tillvaron
för Bodens seniorer.

40-tal boende och under sociala former tar del av läckerheterna. I
Björknäsgårdens lounge och bibliotek kopplar Sonja av, gärna med
en god bok och en kopp kaffe.
– Vår lounge är underbar. Här kan jag sitta själv och njuta av utsikten eller ta med mina boendegrannar för att fika och samtala. Och
vårt bibliotek är så fint inrett, rogivande och med ett brett utbud av
böcker som jag kan låna hem, säger Sonja Engfors.
Att Sonja trivs på i sitt nya boende går inte att ta miste på. Eller
som en av hennes anhöriga uttryckte det för en tid sen.
– Du har blivit en mycket gladare person sen du flyttade till
Björknäsgården.

Sonja Engfors är 86 år och flyttade in på Björknäsgården strax efter
öppningen i november. Hon är född och uppvuxen i Boden och
varit staden trogen i alla år. Efter en kortare boendevistelse på ett
korttidsboende gick flytten till sitt nya hem där hon stortrivs. De
hälsofrämjande aktiviteterna, kulturella evenemangen och det
sociala umgänget uppskattar hon särskilt mycket.
– Det händer så mycket på Björknäsgården. Jag tittar på vårt
aktivitetsprogram flera gånger i veckan och bokar in mig på det
som faller mig i smaken. Gymnastik, promenader, musikstunder
och ett besök i Solrummet är alla trevliga sammankomster, säger
Sonja Engfors.
Maten och de harmoniska gemensamhetsutrymmena är andra
aspekter som Sonja uppskattar på Björknäsgården. Måltiderna
är goda tycker hon och hotellfrukosten som varje vecka anordnas i samlingssalen är en av veckans höjdpunkter. Då samlas ett
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Sonja Engfors är mycket nöjd med nya
Björknäsgården, äldreboende i Boden.

NORLANDIA F Ö R S KO LO R

Norlandia Sentrumsløpet
Norlandia Förskolor har som målsättning att hälsa, rörelse
och fysisk aktivitet ska vara en naturlig del av alla barns
vardag. Ett konkret exempel på vårt engagemang är vår
samverkan med Sentrumsløpet, en av Norges största löptävlingar som årligen går av stapeln i centrala Oslo.
Tillsammans med tävlingsledningen arrangerar vi numera
Norlandia Sentrumsløpet som är en rolig och lite utmanande löptävling till våra barn på våra norska förskolor. Utöver själva tävlingen arrangeras lekar, aktiviteter, hälsosam
mat och en vetenskapsshow som underhållning. Varje år
deltar hundratals barn och evenemanget växer för varje år.

Den alpina skidåkaren och världsmästaren Kjetil Jansud
delade ut medaljer till alla deltagare.

CSR RAPPORT
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Möt Heveen och Merveen
Heveen och Merveen är två spralliga
tvillingar som bor på en av Heros asylmottagningar.
Deras senaste födelsedag blev en lite
annorlunda tillställning eftersom de aldrig
tidigare firat i ett annat land och i en stad
där det inte bor så många andra barn i
deras ålder. Men trots det blev det ett fint
födelsedagskalas där deras mamma dagen
till ära bakat en grön tårta och gav dem rosa
prinsesstiaror.
Läs mer om Heveen och Merveen på
www.hilspå.no

HERO

”Hälsa på” de asylsökande
Känner du en person som söker asyl? På Heros asylmottagningar bor och jobbar det många människor som alla har sin
livshistoria. Följ med in till några av våra verksamheter och lär
känna de boende.
Med projektet ”Hälsa på” har vi som målsättning att öppna
upp Heros mottagningar för att skapa en ökad förståelse för de
asylsökandes vardag, livssituation och framtid.
Att bo och vistas på en asylmottagning kan för många vara en
omvälvande livshändelse. Man befinner sig oftast i en utsatt
situation där man inte behärskar språket, inte känner så många
människor och där frågorna oftast är fler än svaren. Personalens
arbetssätt handlar i mångt och mycket om att hjälpa de boende
till en bättre framtid med fokus på lärande och att utforma

trygga miljöer. Genom samtal och kommunikation har man som
målsättning att skapa ökad förståelse för varandras kulturer,
värderingar och livssituation.
Allt börjar med att öppna dörren – välkommen in till oss på
www.hilspå.no

Bereket
– Det handlar inte om hur man har det, utan hur man tar det!
Om du har en grundläggande positiv inställning njuter du mer av
livet och allt det har att erbjuda, oavsett livssituation. Exempelvis, jag och min nya vän på asylmottagningen kommer från två
olika stammar i Etiopien, Ahara & Oromo. Hemma i Etiopien
skulle vi inte ens prata med varandra men här på mottagningen
har vi på kort tid blivit goda vänner.
Läs Berekets historia på www.hilspå.no
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Jarle Lauvstad med kollegor.

NORLANDIA CARE

First Line Hero
Jarle Lauvstad, vaktmästare på Norlandia Oppsalhjemmet i Oslo,
var en av de tre nominerade till Oslo kommuns Seniorpris 2019.
Oppsalhjemmet är en av Oslos största äldreboenden med plats
för 152 personer. Jarle som har arbetat på verksamheten under
längre tid, gör ett fantastiskt jobb med att involvera de boende
i lättare arbetsuppgifter som ska skötas på verksamheten.
Exempelvis trädgårdsskötsel, byta glödlampor och ta hand om
hönshuset. En populär aktivitet är att tillverka fågelbon, små hus
till ekorrar och ett så kallat insektshotell som har hängts upp och
placerats ut i Oppsalhjemmets trädgård. Ett av fågelbona har till
och med utrustats med en webbkamera där de äldre i realtid kan
följa livet för fåglarna i sitt nya hem.

För Jarle betyder det mycket att få jobba tillsammans med de
boende: ”Jag stortrivs med mitt jobb som vaktmästare. Jag får
vara med och utforma meningsfulla aktiviteter för de äldre – att
göra skillnad för andra – vilket också skänker mig glädje. Jag är
ingen medicinsk expert, men jag vågar påstå att de äldre mår bra
av att känna sig behövda och delta i diverse arbetsuppgifter",
säger Jarle Lauvstad.
Tack Jarle för dina fantastiska insatser, du är en äkta First Line
Hero.

ABERIA

Välbesökta seminarier
under Arendalsveckan

Arendalsveckan är Norges motsvarighet till Sveriges
Almedalsvecka där politikerna träffar press, allmänhet och
näringsliv. Under 2019 års Arendalsveckan arrangerade Aberia
två seminarier som var mycket välbesökta och gav professionellt
stöd till många. Bilden är från seminariet med det angelägna
ämnet "Hur man återställer en förlorad barndom", som
hölls av Trygve Børve, psykolog i Aberia, och den välkända
barnpsykologen Magne Raundalen, båda efterfrågade
föreläsare, handledare och kliniker.

Arendalsuke
Psykologerna Magne Raundalen och
Trygve Børve föreläser vid Aberias
evenemang under Arendalsuke 2019.

CSR RAPPORT
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En godare nattsömn
genom välfärdsteknologi
På Norlandia Cares äldreboenden i Norge har den senaste välfärdsteknologin implementerats för att erbjuda de
boende en godare nattsömn. Somnofy är namnet på en
världsledande sömnmonitor som på ett unikt sätt analyserar en persons sömnvanor. Genom att registrera parametrar
som andning, temperatur, hjärtfrekvens, badrumsbesök och
rörelse i sängen kan olika insatser och behandlingar föreslås
för att förbättra vårdtagarens sömnmönster.
Remi Andersen som arbetar som läkare på Norlandia Oppsalhjemmet i Oslo är mycket nöjd med teknologin.
För de vårdtagare där monitorn testkörts har samtliga
upplevt en godare nattsömn genom de efterföljande behandlingar som satts in. Exempel på insatser har omfattat
justering av läkemedel, ljusterapi, ökad fysisk aktivitet och
ändrade sovtider. Remi Andersen menar att teknologin har
stor potential och hoppas på att fler aktörer inom äldreomsorgen ska anamma produkten. Förbättrad minnesförmåga, koncentration, viktminskning och färre fallolyckor är
konkreta resultat som förbättrar livskvaliteten för de äldre.

Dr. Remi Andersen

NORLANDIA CARE

Riksrevisionens rapport
Under november 2018 lanserade den norska Riksrevisionen
en rapport om landets äldreomsorg. Trots att rapporten
innehöll en del kritik omnämndes Norlandia Oppsalhjemmet hela 62 gånger som en framstående verksamhet som
uppvisar en god arbetsmiljö och utvecklade arbetsmetoder
för en god, säker och trygg vård och omsorg.
Under åren har Oppsalhjemmet positionerat sig som en
referens inom norsk äldreomsorg, inte minst genom verksamhetens systematiska kvalitetsarbete och framstående
insatser inom patientsäkerhet. Två fokusområden som verksamheten dessutom har prisats för i många sammanhang.

Elin Haug Nygård, verksamhetschef på Norlandia Oppsalhjemmet.
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ABERIA

Café Friperie skapar
arbetstillfällen
Café Friperie är nytt initiativ inom Aberia. Som namnet
antyder är det en caféverksamhet som drivs och utvecklas
av ungdomar som bor på Aberias boenden. Syftet med
projektet är att ge ungdomarna ett alternativ till skola och
utbildning där de kan ägna sig åt en meningsfull aktivitet
samtidigt som de skaffar sig värdefull yrkeserfarenhet.
Ledord för initiativet är engagemang, inkludering och sammanhållning.
Det hela tog sin början när en av ungdomarna gick en
baristakurs för att kort därefter starta ett café på Aberias
huvudkontor i Moss. Cafét blev en ”hit” och under det
senaste året har projektet vuxit rekordsnabbt och blivit en
populär aktivitet hos ungdomarna på verksamheterna.
Utöver caféverksamheten har projektledare Eva Bøhmer
med ett 20-tal ungdomar även utvecklat nya tjänster som
skapar nytta i samhället. Tjänster såsom målning, tapetsering, tillverkning av julkorgar och inköp av begagnade och
nya möbler har stått på agendan. Man har även hjälpt till
att inreda och dekorera på en handfull av Norlandia Förskolors verksamheter i Norge.

NORLANDIA F Ö R S KO LO R

Emojis mäter matsvinn
Under 2019 initierade Norlandia Förskolor ett pilotprojekt
inom matsvinn på fem förskolor i Finland. Projektet innebär
att väga barnens överblivna mat på en digital våg för att direkt
se hur stor mängd mat som är på väg att slängas. Utslaget ges
i form av emojis vilket är ett roligt och pedagogiskt tillvägagångssätt att upplysa barnen om hur stora portioner de framöver bör ta. Insamlade data är också viktig information inför
framtida beställningar av råvaror och livsmedel till förskolorna.
Ju mer kunskap desto mindre matsvinn är ett av initiativets
ledord.

CSR RAPPORT
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Kockar och kökspersonal från Kidsa och Norlandia Förskolor
Norge samlade under en dag i februari 2020 för att inspirera,
lära av varandra och vidareutveckla vårt gemensamma
måltidskoncept Mat med Smak.

NORLANDIA F Ö R S KO LO R

Mat med Smak – vårt måltidskoncept
Måltider och matlagning på våra förskolor ska ge barnen en grund
för att utveckla matglädje och hälsosamma kostvanor. Tänk bara på
hur goda vanor som du förvärvat som liten följer med dig hela livet.
I Norlandia tar vi vårt sociala uppdrag på allvar och har därför
utvecklat vårt eget matkoncept för förskolorna – Mat med Smak.
Vår smakliga mat ger barnen möjlighet till goda vanor och få en
grundläggande förståelse för hur hälsosam mat kan bidra till god
hälsa. Att lära sig att äta och njuta av olika typer av mat handlar om
att utforska sinnena med andra barn och vuxna.
Vi fokuserar alltid på hållbarhet och att minimera matsvinn. Vi har
även utarbetat egna handböcker och receptböcker för hur man
kan arbeta med matkonceptet Mat med Smak.
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Vi fokuserar på:
• Barns deltagande och medverkan
• Bra samtal runt måltiden och att ge barnen
om var maten kommer ifrån
• Sambandet mellan natur och kultur
• Vad kost betyder för vår hälsa
• Att skapa en unik och bra gemenskap runt bordet
Majoriteten av våra förskolor har sin egen kock och även barnen
är aktivt involverade i förberedelser och matlagning – de är våra
Minikockar.

HERO

Sommarfest för flyktingar i
Berlin
Under den årliga sommarfesten i Wittenberg-området i
Berlin visade sig vädret från sin allra bästa sida. Boende och
personal på Heros närliggande verksamhet deltog under
festiviteterna och fick uppleva många olika aktiviteter som
ponnyridning, trollerishow, hoppborg, karaoke och måleri.
På en uppbyggd scen spelades livemusik och på plats dukade lokalbefolkningen fram en fantastisk sommarbuffé med
många gastronomiska inslag från jordens alla hörn.

NORLANDIA F Ö R S KO LO R

Färgstarkt deltagande
för allas lika värde
Dala Pride är en gränsöverskridande och öppenhjärtig HBTQ-festival som årligen genomförs i Dalarna. Evenemanget pågår under en vecka med ett brett utbud
av workshops, föreläsningar, utställningar och avslutas med en
färgstark finaldag i Falun.
Norlandia Förskolor Falun har de två senaste åren deltagit
under finaldagen och gått med i den avslutande Prideparaden.
Med flaggor, banderoller och plakat har över 100 pedagoger
och rektorer från Norlandia värnat om människors lika värde
och rätten att få älska den man vill.
Inför och under festivalen genomförs olika projekt på våra förskolor i Falun med syfte i att ge barnen kunskaper om människors lika värde och att olikheter berikar vårt samhälle. Arbetet
ses även som en viktig del i vårt arbete att lägga grunden för
en trygg uppväxt och att man duger precis som man är.

NORLANDIA F Ö R S KO LO R

Delibutiken firar två år
Under 2020 firade vår Mat med Smak Delibutik 2-årsjubileum.
Butiken som ligger i samma lokaler som Norlandia Förskolor
Upptäckten i Uppsala har under sina första verksamhetsår
gjort stor succé i området.
Varmt välkommen om du har vägarna förbi – kaffe, smörgåsar,
snacks, varm lunch och andra godsaker utlovas.

CSR RAPPORT
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HERO

Ökad boendeinvolvering
på asylmottagningarna
Under de senaste åren har Hero lanserat ett koncept som syftar
till att öka de boendes medverkan i den dagliga driften på de
norska mottagningarna. Genom att bland annat instifta boenderåd är målsättningen att skapa engagemang och ansvarskänsla
för ökad livskvalitet och meningsfullhet i vardagen.
Konceptet har överförts på Heros övriga verksamheter – däribland i Tyskland – där boenderåd numera är ett självklart inslag.
Konceptet har mottagits väl av såväl boende som personal där
huvuddragen numera ingår som nationella krav i den norska
flyktingmottagningen.

NORLANDIA F Ö R S KO LO R

Utbyte Finland–Nederländerna
Under 2019 var fem anställda från Norlandia i Nederländerna på
studiebesök hos kollegor i Finland. En pedagogisk ledare, en daglig
chef och tre förskollärare besökte flera finska förskoleavdelningar
(Sympaati, Kaarna, Ideapark, Voitto, Hilla och Onni). Besöket var
inte bara ett fantastiskt tillfälle att lära känna varandra, det var
också lärorikt och inspirerande. De nederländska anställda presenterade vad de lärt sig för sina kollegor när de kom tillbaka. Vissa
nederländska enheter har redan börjat använda finska idéer och
erfarenheter. Till exempel delar de ofta stora grupper av barn för
att arbeta med dem i mindre grupper. De arbetar mer med ordkort
och designar mer visualiserat material i sitt arbete. Man har blivit
bättre på att synliggöra olika symboler från Norlandia-trädet och
när man köper in nya leksaker fokuserar de anställda mer på hållbarhet – till exempel genom att välja återvunnen plast.

NHC GROUP

Politiska debatter
Arendalsveckan är en årligen återkommande politikervecka
i Norge som Aberia, Hero och Norlandia deltar i och genom
sina arrangemang är med och påverkar dagordningen inom
norsk politisk debatt.
Temat för de debatter Norlandia anordnade var diskussionen kring privata välfärdsaktörer som ett viktigt komplement till den offentliga sektorn. Och om den mångfald av
privata, ideella och offentliga aktörer som ger ökad kvalitet,
kapacitet, effektivitet och innovation.
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Nyskapande Kunskap &
Innovationsmässa
I november 2019 förvandlades Norlandia Förskolor Utkiken
i Nacka utanför Stockholm till en stor Kunskapsmässa där all
pedagogisk personal på 30 av totalt 70 Norlandia-förskolor
i Sverige, ungefär 150 personer, fanns med som deltagare
under dagen. På programmet stod workshops, föreläsningar
och kollegial samvaro. På mässområdet hade varje deltagande
förskola byggt upp en monter där de presenterade sin inriktning och sitt pedagogiska arbete för sina kollegor.
Syftet med evenemanget som är det första i sitt slag inom
Norlandia Förskolor är att lära av varandra och utveckla vårt
pedagogiska arbete. Även det kollegiala lärandet var under
fokus för att förskolorna på bästa sätt ska kunna utveckla varje
barn utifrån sina förutsättningar och förena kunskap med
innovation i vårt arbete.
– Kunskap är naturligtvis centralt, men vi ser också att dagens
barn redan under förskoleåren behöver lära sig att vara nyfikna, kreativa och våga utmanas för att utvecklas på bästa sätt.
Att under en dag samla all personal och tillsammans vara just
nyfikna och kreativa ser vi som ett naturligt led i vårt pedagogiska arbete, säger Ulla Dunell-Svensson, skolchef på Norlandia Förskolor.

NORLANDIA F Ö R S KO LO R

Sopvagnen

Förskolepedagogerna på Oosteinde förskola i Voorburg (nära
Haag i Nederländerna) vill redan från tidig ålder lära barnen
om miljön. Från en sopstation räddade de en gammal vagn som
gjordes om till en ”sopvagn”. Vagnen har små soptunnor där
avfall kan läggas och det finns även kassar för papper och plast.
Med hjälp av bilder lär sig barnen vilket avfall som ska sorteras
i de olika behållarna. På baksidan av vagnen hänger en sopsäck,
den kan användas för olika ändamål. På hösten används den som
förvaringskärl för hopkrattade löv, kastanjer och ekollon, vilket
även är roligt material för barnen att pyssla med senare. Tomma
plastflaskor, glas och kläder samlas också ihop och pantas eller
skickas in till återvinningen. Barnen går på promenader med vagnen och samlar ihop skräp med hjälp av handskar och sopgripare – det är tydligt att de tycker att det är ett äventyr och väldigt
roligt att göra deras område fint och rent.
Två gånger har det skrivits om Norlandia och sopvagnen i den
lokala tidningen och personalen och barnen hoppas att deras
handlingar kan motivera resten av lokalbefolkningen att tillsammans jobba för ett renare område.

CSR RAPPORT
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Norlandias generationskoncept – där generationer möts
Norlandia Generationskoncept är en ny välfärdstjänst som
erbjuds både barn och äldre. Konceptet innebär byggnation av
förskola och äldreboende i samma fastighet med en gemensam
målsättning att skapa levande miljöer där barn och äldre möts
på ett naturligt sätt. Utöver separata lokaler för respektive
verksamhet, utformas gemensamma utrymmen där generationer möts.
För den äldre innebär konceptet en mer social tillvaro på ålderns höst. Känsla av ensamhet är ett centralt samhällsproblem
och genom att bo i närhet av barn är förhoppningen att bryta
ensamheten och stärka livskvaliteten. Barnet och dess vårdnadshavare får å sin sida möta den äldre generationen och dra
nytta av livserfarenheter, få chans att dela naturnära aktiviteter,
fira traditioner med mera. En ”win win-tjänst” med andra ord!
En viktig del av konceptet är Norlandias måltidskoncept Mat
med Smak. En betydande grundsten där egna kockar lagar måltiderna från grunden. En näringsriktig och traditionell kost, men
även nya spännande smaker med ambition om en hög andel
ekologiska och närproducerade råvaror, står på menyn.
Norlandias första projekt öppnade under hösten 2020 i Tuusula
strax utanför Helsingfors i Finland. I fastigheten inryms även ett
hunddagis till glädje för gammal som ung. Ytterligare generationsprojekt planeras att öppna även i Sverige de närmaste
åren.
Erbjudandet om en förstklassig pedagogik och vård & omsorg
under samma tak är konceptets paroll. Genom att leva i en mer
social tillvaro med möten och samtal är målsättningen att stärka
livskvaliteten i dagens samhälle.

Norlandia Tuusula, Finland
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Aberia erbjuder individanpassade och
kvalitativa tjänster inom individ & familj.
Vårt ledord värdighet för den enskilde innebär
att vi sätter individen i centrum, och utformar en
meningsfull tillvaro med målsättningen att skapa ett mer
självständigt liv i samhället.

H E A LT H C A R E
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ABERIA

Lärlingsplatser på Aberia
På Aberia erbjuds olika former av lärlingsutbildningar.
Merparten av lärlingsplatserna är inom omsorg men även inom
andra verksamhetsområden. Dennis Olsen går i skrivande stund
en tvåårig lärlingsutbildning på Aberias IT-avdelning. Under sin
första tid har Dennis fått många nya kunskaper och värdefull
erfarenhet inför sin fortsatta yrkeskarriär. Lycka till Dennis!

Dennis Olsen, IT-lärling
HERO

Ledande i mångfald
Hero har som målsättning att vara ledande i mångfald. Man
menar att mångfald är en konkurrensfördel som skapar förutsättningar för att nå företagets verksamhetsmål. Konkret ska
minst 40% av personalen ha invandrarbakgrund där rekryteringsprocessen är utformad för att attrahera personer med
olika bakgrund.
Genom en heterogen personalstyrka med medarbetare från
olika kulturer är vi övertygade om att våra boende känner en
ökad trygghet och samhörighet i vardagen. Att kunna vara
sig själv är viktigt, oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, sexuell
läggning och funktionsnedsättning.
Två boende på Heros mottagning.

ABERIA

Aberia podcast

Helt hjem (Tryggt hem) är namnet på en ny podcast som
Aberia står bakom. Podcasten tar upp ämnet fosterhem och
hur en trygg barndom kan utformas. I ett av programmen
får lyssnarna möta Marius Karlstrøm som under sina
uppväxtår fick hjälp av den norska socialtjänsten att hitta
ett lämpligt fosterhem. Programmet belyser det stöd och
resurser som finns i samhället och att det alltid finns hopp
om en bättre framtid.
Aberia podcast hittar du på iTunes och Spotify.
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Norlandia Quest
Norlandia Quest – som genomförs samtidigt på våra förskolor
– är ett årligt pedagogiskt evenemang inom ramen för vår identitet Kunskap & Innovation. Med ett gemensamt tema uppmuntras barn och pedagoger att utforska ämnet för att samla nya
kunskaper och erfarenheter – helt i linje med vårt ledord nya
upptäckter – varje dag. Tidigare års teman har varit film, science
och GoGreen. 2021 års tema är Heroes.
GoGreen som var 2019 års tema vidareutvecklades påföljande
år med en inriktning mot Global Future. Engagemanget från förskolorna har varit stort. Engagemanget från förskolorna är stort
med över 200 deltagande förskolor i Polen, Nederländerna, Finland, Sverige och Norge deltagit i Quest. Evenemanget avslutas
varje år med en stor finalvecka i början av februari då vårdnadshavarna och allmänheten får ta del av barnens projektarbeten.

Alla förskolor markerar öppningen av Quest-veckan genom
att stänga av alla elektriska lampor och tända sina hem
gjorda gröna lyktor.

Särskilda kort har utvecklats för barnen i Norlandia Förskolor
med frågor och uppgifter relaterade till hållbarhetsmålen.
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WELFARE 2.0
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Vårt eget acceleratorprogram – Welfare 2.0
NHC ingått i ett partnerskap med Charge Incubator, Norges
första entreprenörsinkubator som specialiserat sig på att hjälpa
företagare med invandrarbakgrund. Detta partnerskap erbjuder
ett 10-månaders utvecklingsprogram för nystartade företag
inom hälso- och välfärdssektorn – vi kallar det Welfare 2.0.
Många kvalificerade nystartade företag ansökte om att delta
och efter en grundlig utvärdering valdes tre som fick gå med i
programmet 2020.
Utmaningen med en uppstart är inte brist på tillväxtmarknader,
utan att hinna nå marknaden med sin produkt eller tjänst innan
kassan är tom.
“NHC kommer att vara en välfärdsinnovatör som sätter användare och kvalitet i centrum. Vi kommer ständigt att söka
lösningar som gör våra tjänster bättre, effektivare och som ger
ökad värdighet.
Vi vill arbeta ännu närmare med startmiljöer, både för att låta
oss stimuleras, men också för att vi vet att många nystartade
företag letar efter testarenor. Här kan vi göra skillnad. Genom
acceleratorprogrammet Welfare 2.0 tar vi ett stort steg mot ett
mer målinriktat sätt att stimulera innovation. Vi vill ansluta till
entreprenörer som utmanar oss, som inspirerar till förändring,
som bidrar med innovation och koncept som ger ett bättre
tjänsteerbjudande där användaren är den stora vinnaren",
säger VD för NHC Group, Yngvar Tov Herbjørnssønn.
Även för Charge är samarbetet med NHC banbrytande arbete.
“När NHC kom till oss med en önskan att använda vår expertis
för att upprätta en välfärdsinkubator tvekade vi inte! Etablering
av välfärd 2.0 är i sig ett entreprenörsprojekt där inkubatorn
möter näringslivet, och där vi tillsammans bygger ett effektivt
program riktat direkt till nystart/expansion inom NHC:s affärs-
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områden. Det är extra spännande eftersom NHC tillhandahåller
tjänster inom hela välfärdsområdet i flera europeiska länder,
och att dessa marknader kan göras tillgängliga för nystartade
företag som går med i Welfare 2.0. Det är det unika med detta
program", säger Aiman Shaqura, styrelsens ordförande.
OM DE TRE VINNARNA:
Bee Concepts:
Bee Concepts är ett norskt företag som via teknik kopplar
samman användare, anhöriga och hemtjänst. Lösningen på Bee
Concepts ger positiva bekräftelser på att allt är bra, varningar när något avviker från normala och analyser som förutser
hälsorisker.

Include:
Include är en medlingstjänst av omsorgstjänster för äldre.
Include kopplar samman företag som levererar vårdtjänster
med människor som behöver omsorgstjänster.

Dynamisk Helse:
Dynamic Health arbetar för att säkerställa likvärdig utbildning
av outbildad personal som arbetar inom hälsa och omsorg, så
att denna stora grupp medarbetare kan få status som en viktig
resurs. Målet är att detta ska ge stabilitet och säkerhet för anställda, chefer och den enskilda patienten.

ABERIA

Arbete som ger färdighet
och glädje
På Pumpvägen daglig verksamhet arbetas det intensivt för
att kartlägga och värdera varje arbetstagares styrkor och
sedan matcha dem med en extern arbetsplats där de kan
använda sina styrkor.
Tillsammans utarbetar de inblandade gemensamma mål
och enas om en plan. Sedan undertecknar det externa
företaget och arbetstagaren ett avtal. Det är noggrann
uppföljning längs hela vägen, särskilt i startfasen. Det finns
också regelbundna uppföljningsmöten mellan alla parter.
För de boende som av olika anledningar inte kan arbeta i
företagets lokaler, och där det är praktiskt möjligt, avtalas
att arbetet istället kan göras från Pumpvägens lokaler.
Arbetet ska vara meningsfullt och ge färdighet och glädje i
vardagen.
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Norlandia Care erbjuder tjänster inom
äldreomsorg, hemtjänst och patienthotell.
Genom ett gott ledarskap, hög professionalitet
och tydliga etiska riktlinjer arbetar vi för ett
gott liv – varje dag.
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Seminarium om förskolor
Den 19 november 2019 genomfördes ett seminarium i Norge
i regi av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) och arbetsgivarorganisationen Abelia. Seminariet hölls i Næringslivets
hus i Oslo under rubriken "Privata förskolor – Från kapacitets
utvecklare till kvalitetsutvecklare".
Representanter från de stora privata förskoleaktörena i Norge
presenterade systematiken bakom sitt kvalitetsarbete.
Nyckelpolitiker och experter inom området deltog.
Kristin Clemet, chef för tankesmedjan Civitadro, ledde seminariedeltagarna genom historien – från den reform som
regeringen och oppositionen i Norge kom överens om 2003,
förskoleförlikningen – och till nutid. Idag har Norge världens
näst bästa täckning av förskolor och Skandinaviens mest
nöjda föräldrar.
"Sedan förskoleförlikningen 2003 har privata förskolor varit
avgörande för att vi nu har nästan full förskoletäckning i Norge och för kvalitetsutvecklingen i sektorn", säger Clemet.
Kristin Voldsnes, direktör för Norlandia Förskolor, fanns bland
talarna på seminariet.

NORLANDIA CARE

Alina vann prestigefyllt pris
Under 2019 mottog Alina-gruppen utmärkelsen årets franchiseföretag i Finland. Priset delades ut på prestigefyllda Franchisegalan som årligen arrangeras av den nationella franchiseföreningen. Evenemanget syftar till att under glamourösa
former uppmärksamma framstående företag och organisationer inom just franchise.
Alina-gruppen är ett finskt företag som erbjuder hemtjänst,
barnomsorg och medicinsk omvårdnad på den finska marknaden. Företagsgruppen är uppbyggd genom en franchisemodell med lokala samarbetspartners på ett 30-tal orter runtom
i landet. Den unika affärsmodellen har genom åren skapat en
god lokalkännedom på de orter man verkar i. Ett faktum som
lyfts fram som den avgörande framgångsfaktorn till företagets
höga kundnöjdhet där hela 96% av kunderna är villiga att
rekommendera Alinas tjänster till andra.
Utöver franchisemodellen är Alina även synonymt med ett
systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer. Som bevis för sitt
kvalitetsarbete har moderbolaget och ett antal franchisetagare beviljats ett erkännande enligt det finska kvalitetsprogrammet SHQS som är en motsvarighet till kvalitetscertifieringen
ISO 9001. Sedan 2019 ingår Alina i NHC-gruppen.
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Nytt samarbete med
Parkdressen.no
Norlandia Förskolor har ett partnerskap med det norska
klädvarumärket Parkdressen.no. Företagets affärsidé är att
producera overaller av hög kvalitet med slitstarkt material
och sedan hyra ut plaggen till kunder. Just den högre kvaliteten som många andra overaller på marknaden inte kan mäta
sig med gör det möjligt att hyra ut plaggen under en lång
tidsperiod – säsong efter säsong.
Vårt partnerskap med Parkdressen.no innebär att overaller
levereras till våra förskolor och ersätts när barnen växt ur
dem eller när de behöver lagas. Vid varje terminsslut samlas
overallerna in och görs i ordning inför nästa termin.

NORLANDIA CARE

Minskad användning av mediciner
På Norges äldreboenden äter den genomsnittliga brukaren cirka
10 mediciner om dagen. På Norlandia Oppsalhjemmet i Oslo
var motsvarande siffra 4,2 mediciner. En delförklaring till den
låga siffran är verksamhetens systematiska kvalitetsarbete och
individanpassade vård och omsorg. Redan under den äldres
inflyttning till Oppsalhjemmet utarbetas en vårdplan med en
lista på läkemedel och hur en nedtrappning av medicinerna ska
utformas på bästa sätt.
En annan förklaring till den låga siffran är det stora utbud av aktiviteter som de boende erbjuds. Här bjuder personalen in de äldre
att delta i vardagssysslor som att byta glödlampor, förbereda
måltiderna och delta i planeringen av aktiviteter. Att få en uppgift
och känna sig behövd är viktigt för att må bra på ålderns höst.
Detta har uppmärksammats, inte minst av de närstående som
upplever att deras anhöriga mår bättre och är gladare.

NORLANDIA F Ö R S KO LO R

Norlandia sponsor
för minimaraton
Helsinki City Run Day är en stor löpartävling i Finland och
som en del av evenemanget anordnas ett separat Mini
Maratonlopp för barnen där Norlandia Förskolor var huvudsponsor.
Detta var ett bra sätt att få våra barn aktiva och erbjuda
familjer möjlighet att delta i ett roligt sportevenemang!
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Förskola i samekåtor
Varje dag har Norlandia Linnakangas förskola i Finland aktiviteter som bygger på konceptet "Hemma i naturen". Här är naturen den viktigaste inlärningsmiljön och barnen leker, lär sig
och tillbringar tid utomhus minst tre timmar varje dag. De tar
också längre promenader i skogen minst tre gånger i veckan.
Material och teman för lärande och lek finns redan i naturen.
Under 2020 öppnar vi nya skogsgrupper genom att bygga
samekåtor på Norlandia Linnakangas mark. Tre kåtor kommer att kunna erbjuda ännu bättre kontakt med naturen och
ge ytterligare 60 barn möjlighet att delta i denna fantastiska
naturupplevelse. Denna lösning ger en smidig och flexibel
ökning av antalet förskoleplatser på orten utan stora nya
byggnader i staden samtidigt som barnen erbjuds en unik
och pedagogisk inlärningsmiljö.

HERO

Ökad integration
med Face 2 Face
Face 2 Face Brobyggarcenter är ett start-up företag som arbetar i den offentliga sektorn. Som företagsnamnet antyder
bygger man broar mellan människor med ett huvudsakligt
fokus att hjälpa människor med minoritetsbakgrund. Språk,
kultur och yrkes- & familjevägledning är organisationens
huvudinriktning där man arbetar aktivt med frågor som
föräldraskap, familjeplanering, utbildning och arbetsliv.
Hero Kompetens och Face 2 Face samverkar genom olika
kurser och föreläsningar och arbetar nu gemensamt med
att utveckla ett nytt integrationskoncept för nyanlända.

K I D S A F Ö R S KO LO R

Maträddarpriset till Kidsa
Løvåsbakken
Förskolan Kidsa Løvåsbakken i Fyllingsdalen, Bergen fick
under 2019 motta Maträddarpriset för sitt arbete att minska sitt matsvinn. Maträddarpriset delas ut av Q-mejerierna
och är ett innovationspris till de bästa idéerna om hur
matsvinn kan minskas.
Utöver att minska matsvinnet har förskolan även involverat barnen i hela processen och fokuserat på att lära både
barn och föräldrar att ta tillvara på resurserna. – De är en
föregångsförskola och vi tycker de förtjänar den uppmärksamhet som detta pris ger, säger Mette Nygård Havre,
initiativtagare till Ät upp maten.

Kidsa Løvåsbakken mottog "Maträddarpriset" för sina
föredömliga insatser i att minska matsvinnet.
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Skidprofil i Falun
På Norlandia Förskolors fyra verksamheter i Falun erbjuder vi
Skidprofil i ett unikt samarbete med Svenska Skidförbundet.
Vintriga utomhusaktiviteter och spännande skidutflykter med
fokus på rörelseglädje, snövana och motorisk utveckling är
en del av profilinnehållet. Under barmarkssäsong erbjuds ett
aktivt uteliv med planerade rörelseaktiviteter och vistelse i
naturen.
Mars 2019 gick startskottet för vår Skidprofil där invigningen
ägde rum i den lokala skidbacken Källviksbacken i Falun. Under
en dag fick barn och vårdnadshavare fira tillsammans med
Norlandia Förskolor och Svenska Skidförbundet.

HERO

Stöttar företagare med
invandrarbakgrund
Hero är partner till Charge Incubator, Norges första entreprenörsinkubator som uteslutande jobbar med företagare med
invandrarbakgrund. Verksamhetsidén är att kort och gott hjälpa
grundarna att positionera sina företag på marknaden. Genom
ett acceleratorprogram med skräddarsydda rådgivningstjänster,
vägleder man genom hela företagsresans olika faser med en
målsättning att skapa framgångsrika start-up bolag.

NORLANDIA F Ö R S KO LO R

Norges bästa förskola utsedd
Härom året utsågs Norlandia Skistua i Oslo till årets bästa fristående förskola. Initiativtagare till priset är Private Barnehagers
Landsforbund och prisutdelare var Norges Kunskapsminister Jan
Tore Sanner.
I sin motivering framhölls ett framstående pedagogiskt arbete,
en imponerande arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och en hög kundoch medarbetarnöjdhet.
Norlandia Skistua som har en friluftsprofil ligger i natursköna
omgivningar strax utanför Oslo. Namnet härstammar från den
skidstuga som 2003 byggdes om till just Norlandia Skistua som
idag erbjuder 84 förskoleplatser.

40

NHC GROUP

ABERIA

Första erfarenhetsexperten inom norska socialtjänsten
Angelica Kjos bodde under sina uppväxtår i sexton olika fosterhem. Hon var ett offer för människohandel där hon under många
år utsattes för grova våldshandlingar och sexuella övergrepp.
Idag är hon anställd av Aberia som erfarenhetsexpert med fokus
på socialtjänstens ungdomsgrupp. Dessutom har hon valts in i
Aberia Ungs styrelse, är rådgivare till Norges barnombudsman
och släppte under 2019 en bok under namnet "Släpp mig fri".

Vad gör en erfarenhetskonsulent?
Som erfarenhetsexpert åker Angelica till Aberias verksamheter
och stöttar ungdomarna och personalen. Hon samtalar med de
boende, ger feedback, föreslår förbättringsåtgärder och är ett
språkrör för ungdomarna. För att skapa en struktur på sitt arbete
har hon utvecklat en kundundersökning med ett frågebatteri som
hon använder sig av under sina möten med ungdomarna.
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Vinnande idrottsteam
Norlandia Förskolor i Rotterdam, Nederländerna lägger stor
vikt på idrott och träning. De har ett team av idrottslärare
som bland annat organiserar gymnastik för småbarn i förskolan, idrotts-workshop för grundskolebarn och idrottsaktiviteter på alla skolor under rasterna. Utöver dessa idrottsaktiviteter är teamet aktivt i området där de har en social roll. De
arbetar med idrottsklubbar, grundskolor och andra föreningar
i närområdet. Man har också ett partnerskap med Cruyff
Foundation. Denna stiftelse stöder och utvecklar idrottsaktiviteter för särskilt utsatta barn, såsom barn med funktionsvariation eller barn som växer upp i en familj med ekonomiska
utmaningar.
2019 utnämndes Abdel Kechouh från Norlandia till Årets Pedagog i Rotterdam. "Det är en ära att tilldelas priset som årets
pedagog i hela staden. Det här är ett pris som jag vill dela
med alla kollegor, partners och barn vi arbetar med.
Det är ett pris för oss alla'', kommenterade den stolta vinnaren.

Abdel Kechouh från Norlandia Förskolor utnämndes till Årets
Pedagog i Rotterdam 2019

NORLANDIA F Ö R S KO LO R

Norlandia Familjetjänster – för en enklare vardag
Norlandia Familjetjänster är en serie tjänster med målsättning
att underlätta våra småbarnsfamiljers vardag. Genom att erbjuda barnpassning, föreläsningar och take away-mat med mera är
vår förhoppning att familjerna får mer tid till roliga aktiviteter.
Mat med Smak
FrukostPåsen, VardagsLådan och HelgLådan är våra gastronomiska familjetjänster som vårdnadshavare kan köpa med sig
från förskolan.
Barnpassning
Familjetjänsten Barnpassning erbjuds utanför ordinarie
verksamhetstid och i det egna hemmet. Anställd personal på
Norlandia Förskolor tar hand om barnet vilket skapar trygghet.
FamiljePepp
FamiljePepp är trevliga evenemang som vi anordnar på våra
förskolor. Intressanta föreläsningar och gastronomiska matkvällar som ibland kombineras.
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Inspirerar till goda måltider
På Tibblehemmets äldreboende strax utanför Stockholm
är mat och måltider ett prioriterat område. Hotellfrukost,
vällagad husmanskost och tre rätters meny på helgerna är ett
par gastronomiska höjdpunkter som varje vecka äger rum.
För att säkerställa ett effektivt måltidsarbete finns en anställd
måltidsinspiratör vid namn Lotta Sjöblom.

Sammantaget trivs Lotta bra med sin tjänst som matinspiratör. Med lång erfarenhet inom café, restaurang och vård &
omsorg har hon precis de rätta kunskaper och erfarenheterna
för att säkerställa en gastronomisk guldkant för de äldre. En
målsättning som gång på gång uppnåtts under samtal med de
boende. Både maten, dukningen och den sociala atmosfären
har förbättrats tycker många.

Som matinspiratör har Lotta ett övergripande ansvar att
utveckla måltidsarbetet på avdelningarna med en målsättning
att stärka kundnöjdheten. Arbetsuppgifterna är många och
Lotta trivs med sitt omväxlande arbete. Ena dagen utvecklar hon menyn tillsammans med de boende och den andra
agerar hon bollplank och vägleder personalen. Den dagliga
kontakten och samverkan med både boende och personal är
A och O för att lyckas.
Matobservationer, kvalitetsuppföljningar och utbildningar
är också återkommande arbetsuppgifter. Måltidsmodellen
FAMM är ett viktigt utbildningsmoment för att skapa förståelse hos personalen att en måltid är så mycket mer än det som
ligger på tallriken och ryms i glaset. Måltidsmiljön, bemötandet och den sociala atmosfären bidrar också till en förhöjd
måltidsupplevelse.

Lotta Sjöblom

NORLANDIA F Ö R S KO LO R

Barn och äldre under
samma tak
Norlandia Förskolor Zonnehof i Tilburg, Nederländerna är placerat i en fastighet som även inrymmer seniorlägenheter och
ett gruppboende för äldre. Tillsammans delar man på både
gemensamhetsytor och en vacker trädgård.
Genom gemensamma luncher och mängder med aktiviteter
kommer barn och de äldre i naturlig kontakt med varandra.
Spontanaktiviteter som lek, pyssel och att lägga pussel står
ofta på agendan liksom sång, konst och hantverk. Även
mer planerade aktiviteter äger rum mellan målgrupperna.
Fördelarna att bo och vara under samma tak är många. För de
äldre innebär det en mer social boendeform med interaktion,
stimulans och aktiviteter att delta i tillsammans med barnen.
Barnen har å sin sida fått en extra mormor & morfar och kan
lära av deras kunskap och livserfarenhet.

Barn på Norlandia Förskolor Zonnehof besöker de äldre på
gruppboendet.
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Mästerkocken lär barnen om matsvinn
Christer Rødseth, kaptenen i det norska kocklandslaget har
satt matsvinnet under lupp genom tv-serien “Matsjokket” som
går i norska NRK. Som en del av vårt pedagogiska evenemang
Norlandia Quest 2020 besökte han Norlandia Sjøflyhavna för att
ge barn och pedagoger tips om hur man minskar matsvinnet - i
förskolan och hemma.

hur man kan göra välsmakande smoothies av gammal frukt och
hur man kan ersätta delar av mjölet i våfflor med torra brödsmulor från brödrester.
Barnen var överens om att ”gammal” mat faktiskt kan smaka
gott.

Sjøflyhavna har gjort en hel del ansträngningar för att minska
matsvinnet, bland annat används överbliven havregröt som ingrediens i bröd. Även rester från rotfrukter som morot används
som garnering av soppor. Christer Rødseth visade bland annat

Sara är kock på Norlandia Sjøflyhavna
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Christer med barn från Norlandia Sjøflyhavna

Hero Group erbjuder tjänster inom asylboende,
kompetensutveckling och tolkförmedling. Mångfald,
medmänsklighet och alla människors lika värde är våra
prioriterade områden för en snabbare integration i
samhället.
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Innovativ
språkundervisning i Polen
Som enda fristående förskoleaktör i Polen erbjuder Norlandia Förskolor ett digitalt utbildningsprogram i engelska.
Genom den digitala tjänsten Moomin Language School får
barnen lära sig engelska med hjälp av en interaktiv applikation på sina läsplattor.

HERO

Give a Job
Ett av Heros viktigaste mål är att bidra till ökad sysselsättning
bland de nyanlända. Sedan 2016 är Hero partner till organisationen Give a Job vars verksamhetsidé är att skapa arbetstillfällen genom att bygga broar mellan lokala företag och arbetsföra personer med invandrarbakgrund. Genom kontinuerliga
arbetsmarknadsdagar som arrangeras på olika orter runtom
i Norge skapas en värdefull plattform mellan företagare och
arbetstagare.
Det fysiska mötet, möjligheten att ställa frågor och personligen
lämna över sitt CV har visat sig vara en framgångsrik arbetsmetod för att skapa arbetstillfällen. Hero är en aktiv partner
och deltar på evenemangen för att hjälpa fler personer till en
meningsfull sysselsättning.

NORLANDIA F Ö R S KO LO R

Besök på äldreboende
Två gånger per månad besöker barn och pedagoger på
Norlandia Förskolor i Rotterdam, Nederländerna de
boende på det närliggande äldreboendet. De arrangerade träffarna uppskattas av alla och vanliga aktiviteter är
musik, läsning och att spela sällskapsspel.
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Kick-off med Marit Bjørgen
När Norlandia Sørhellinga förskola hade kick-off för NorlandiaSkuttet deltog världsmästaren och skidlegendaren Marit
Bjørgen. Förskolans hinderbana var en av huvudattraktionerna
under dagen där Marit tillsammans med barnen balanserade,
gungade, kröp under och rullade nedför backarna. Skräddarsydda aktiviteter för att utveckla barnens motorik.
– Jag tycker att hinderbanan är ett bra pedagogiskt verktyg
som uppmuntrar alla barn till rörelse och fysisk aktivitet. Hälsofrämjande aktiviteter som dessa utvecklar barnens förmågor
och ger ett gott självförtroende och självkänsla, säger Marit
Bjørgen.
Marit Bjørgen tillsammans med barnen på Norlandia
Sørhellinga förskola.

CSR RAPPORT

47

NORLANDIA F Ö R S KO LO R

Välgörenhetsfokus
i Polen

Norlandia Förskolor stödjer en mängd polska välgörenhetsprogram och stiftelser för barn såsom Big Family Card
program, Toddler Program, UNICEF School Club och Noble
Package. Särskilt stolta är vi över vårt partnerskap med Great Orchestra of Christmas Charity som är den största privata, icke vinstdrivande välgörenhetsorganisationen i landet.
GOCC sponsrar avancerad medicinsk utrustning till polska
sjukhus och kliniker och har etablerat flera medicinska
utbildningsprogram. Vidare anordnar Norlandia Förskolor
regelbundna insamlingar till härbärgen runt om i Polen.

HERO

Kurs i att förebygga sexuellt våld
”Tillsammans för ökad säkerhet” är en internutbildning inom
området sexuellt våld som har utvecklats av Hero i Norge.
Utbildningen omfattar områdena lagstiftning, värderingar
och kulturella koder och har som målsättning att förebygga
sexuellt våld mellan män och kvinnor. Kursen har fått ett
stort genomslag, inte minst i norsk och internationell media
där NRK, BBC, Der Speigel och New York Times bevakat
initiativet.
Under det senaste året har utbildningen vidareutvecklats
och erbjuds numera även på Heros asylmottagningar i
Tyskland. Även externa aktörer har fått upp ögonen för initiativet och har köpt in utbildningen för att bidra till ett säkrare
och tryggare samhälle.

NORLANDIA CARE

Vårt äldreboende hjälper hälsomyndigheten
Norska folkhälsomyndigheten har vunnit ett prestigefyllt
kvalitetspris på World Hospital Congress. Utnämningen är ett
resultat av myndighetens utveckling av det norska patientsäkerhetsprogrammet och som en av myndighetens prioriterade
samarbetspartners var Norlandia Oppsalhjemmet delaktigt i
att testa och utveckla det program som blev belönat.
Sedan 2012 har Norlandia Oppsalhjemmet i Oslo varit del
aktiga i utvecklingen av de flesta äldreomsorgspaket som ingår
i det norska patientsäkerhetsprogrammet. Efter utvärdering
sprids de metoder vi testat till resten av landet. I vår roll som
stor omsorgsaktör ser vi detta som en viktig del av företagets
samhällsansvar.
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Elin Nygård, verksamhetschef på Norlandia Oppsalhjemmet
och hälsominister Bent Høie tar emot "IHF Excellence Award
for Quality & Safety and Patient-centered care".

NORLANDIA F Ö R S KO LO R

Mångkulturell förskola som inkluderar familjerna

Norlandia Förskolor Lianen är inte bara en förskola. Det är
även en plattform för familjerna i det mångkulturella området
Berga i Linköping att ta sig in och vidare i det svenska samhället.
Kulturskillnaderna är många på Lianen, som samtidigt är en av
Linköpings populäraste förskolor. Vad är framgångsreceptet?
På Lianen går det 65 barn där över 10 nationaliteter samsas
under samma tak. Den mångkulturella atmosfären är tydlig och
personalgruppen med rektor Annsofi Hultbäck i spetsen möter
ständiga frågor. ”Vad är galonisar? Varför är barnen ute när det
regnar? Vad är en förskola egentligen?”.
En nära samverkan, god kommunikation och att bygga broar har
visat sig vara framgångsfaktorer för att ge barnen och familjerna
en bra start i det svenska samhället.
– För att fullfölja vårt uppdrag som förskola och rusta barnen
inför framtiden, måste vi varje dag kommunicera och berätta
om vår intention med vår pedagogik, arbetssätt och koncept.
Vi använder ofta bilder och bildstöd som guidar barnen i leken,
men fungerar även som stöd i kommunikationen med vårdnadshavarna, säger Annsofi Hultbäck.
En kulturskillnad som uppmärksammats är synen på motorik,
hälsa och rörelse. I en del kulturer prioriteras inte detta på samma sätt som i Norlandia Förskolor. Här fyller bildstödet en viktig

funktion för att förklara idén med förskolans utomhuspedagogik
– i ur och skur – motorikens inflytande på lärandet och värdet
med lek, lärande och utforskande i utomhusmiljöer.
En annan kulturskillnad är hur man av välvilja i vissa kulturer
matar och klär på och av barnen kläderna långt upp i åldrarna.
Pedagogerna försöker skapa förståelse kring betydelsen av att
stärka barnens självständighet och tro på sig själva. Även här
använder man sig av bildstöd och dokumentation.
– För att skapa förutsättningar för mer självgående och trygga
barn, utmanar och uppmuntrar vi de att våga och pröva själva i
de aktiviteter som ingår i förskolans dag.
Trots det multikulturella klimatet med olika synsätt och värderingar, är relationen och samarbetet med vårdnadshavarna
hjärtlig och respektfull. En samverkan som bidragit till Lianens
höga popularitet och långa kö.
– Det är högt i tak och så ska det vara. Självklart blir det ibland
kulturkrockar, men vårt sätt att kommunicera och arbeta tillsammans med familjerna har visat sig framgångsrikt. Vi vill ju alla
samma sak, att barnen ska utvecklas till att bli sitt bästa möjliga
jag, avslutar Annsofi Hultbäck.
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Norlandias breda miljöengagemang

Norlandia arbetar aktivt för att vara den ledande kvalitetsleverantören
samt för att bidra till en klimatvänlig utveckling. Vi jobbar konstant i linje
med de globala målen och med att stärka vårt miljöarbete utifrån vår ISOcertifiering. Varje verksamhet har miljöombud som två gånger per år går
på miljöutbildningar. Miljöutbildningarna är inte bara en viktig del för att
få information om aktuella miljöfrågor utan även ett forum för att kunna
inspirera och dela tips med varandra.
En annan viktig del i att jobba hållbart är att minska matsvinn. På Norlandia
tar vi vårt ansvar och arbetar med tydliga strukturer och processer i
mathantering. Något som har visat sig vara ett framgångsrecept i frågan
är kombinationen av att aktivt arbeta med planering av inköp och menyer
samt att hålla ordning i skafferier och kylar.

ABERIA

Stödjer avgångselevernas
arbete att sprida glädje
Aberia Norge var sponsor och deltagare i St. Hallvard
Games, ett stort årligt evenemang för funktionshindrade,
anordnat av avgångseleverna vid St. Hallvard High School.
170 deltagare från skolor, institutioner och bostadsföreningar i Östlandet fick prova på dans, teckning, bowling och
rullstolsracing. Det var också underhållning med kändisbandet Dissimilis. Dagen toppades med två fotbollsspelare
från elitligaklubben Strømsgodset som deltog, och många
ville ha en pratstund och selfie med dem.

NORLANDIA F Ö R S KO LO R

Spring för välgörenhet
I 2019 deltog Norlandia Förskolor i Rotterdam, Nederländerna i Run for KiKa (barncancerfond). Personalen och barnen
fick välja att springa (eller gå) en, fem eller tio kilometer och
vinsten från loppet gick till KiKa. Norlandia har valt att stötta
KiKa för att de delar vårt mål om att ge barn ett gott och
tryggt liv. Norlandia vill 2020 delta i Run for KiKa Nightrun i
Rotterdam och hoppas då kunna bidra med ett minst lika bra
bidrag igen!
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Ungt ideellt engagemang
på asylmottagningarna
“Let’s do it!” var mottot för ungdomarna från USA, Libanon,
Ukraina och Tyskland som sommaren 2019 arbetade som
volontärer på Heros asylmottagning i Berlin. Sommarpraktiken
och det ideella engagemanget är ett resultat av ett samarbetsprojekt som Hero driver tillsammans med frivilligorganisationen
HOPE Worldwide. Under sommarveckorna arrangerade de unga
volontärerna mängder med aktiviteter och utflykter för barnen
och ungdomarna som bor på mottagningen. Mötena, samtalen
och den fina gemenskapen som tillsammans skapades blev ett
minne för livet.

NORLANDIA CARE

App som skapar kvalitetstid
Under året har vi implementerat appen e-Planering som
våra medarbetare använder för att planera och följa upp
omsorgsinsatserna på Norlandias äldreboenden. Genom att
digitalt säkerställa SoL-insatserna, har vi numera möjlighet
att spendera mer kvalitetstid tillsammans med de äldre och
har skapat en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

ABERIA

Aberia lockar världsledande expert till Norge
Aberia bjöd in den amerikanska professorn James Garbarino till
Norge för att hålla två föreläsningar. Garbarino är en av de främsta experterna på barnmisshandel i världen. Han har skrivit 25
böcker i ämnen relaterade till vad som orsakar våld bland barn,
hur man hanterar det och hur de kan rehabiliteras.
Både evenemanget under Arendalsveckan (Norges motsvarighet
till Almedalsveckan) och det vid Litteraturhuset i Oslo var öppna
för allmänheten och mycket välbesökta. Detta var Garbarinos
första besök Norden och var ett unikt tillfälle att höra honom
prata om hur barn och ungdomar kan rehabiliteras efter allvarligt våld och mord.
Aberia planerar ytterligare föreläsningar med Garbarino i Norge.

James Garbarino
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Rufilyn Sofio på Norlandia Oppsalhjemmet
NORLANDIA CARE

Skräddarsytt utbildningsprogram för norsk legitimation

Under 2016 uppdagades att HSL-personal vid Norlandias norska
äldreboenden med sjuksköterskelegitimation från ett land
utanför EU, gång på gång fått avslag från det norska Helsedirektoratet på deras ansökan om norsk legitimation. Det norska
Diakonhemmet i Oslo som drivs av en stiftelse stod inför samma
situation. För att finna en lösning initierades ett samarbete
mellan aktörerna som kontaktade Vitenskapelige høgskole
(VID), en privat högskola med forskning och utbildningar inom
vårdvetenskap och socialt arbete. Idén var att tillsammans med
VID ta fram ett skräddarsytt utbildningsprogram med kompletteringskurser för att erhålla en norsk HSL-legitimation.
För att komma vidare i frågan kontaktades Norges motsvarighet
till svenska Socialstyrelsen som snabbt nappade på idén. Genom
kommunala bidrag och finansiering lanserades ett pilotprojekt
under 2018 med 16 studenter, däribland HSL-personal från
Norlandias äldreboenden i Oslo. Genom distansstudier parallellt
med sitt arbete erhöll den första studentkullen sin norska legitimation hösten 2019.
Rufilyn Sofio, sjuksköterska på Norlandia Oppsalhjemmet i Oslo,
är en av studenterna som genomfört utbildningsprogrammet.
Liksom många av hennes kollegor hade Rufilyn gång på gång fått
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avslag av Helsedirektoratet på sin ansökan om legitimation. Att
på egen hand genomföra och bekosta en hel utbildning inom
omvårdnad hade inte varit möjligt för henne. När Rufilyn blickar
tillbaka har hon bara fina minnen från studietiden. Det faktum
att utbildningen direkt skulle leda till en norsk legitimation gav
henne extra motivation. Och väl på programmet fick hon en bra
handledare och många nya vänner för livet.
– Stödet från min arbetsgivare och kollegor har varit mycket
värdefullt under studietiden. Eftersom jag har kunnat kombinera
utbildningen med mitt arbete på Oppsalhjemmet har det också
varit ekonomiskt möjligt för mig att genomföra programmet,
säger Rufilyn Sofio.
I Norge och i övriga länder i Skandinavien råder en brist på
kvalificerad vårdpersonal. Samtidigt finns det utbildad arbetskraft men som saknar vissa formella krav mot bakgrund av att
examen har utfärdats i ett land utanför EU. Initiativet i Norge
med ett kompletterande utbildningsprogram är ett sätt att lösa
problemet. Under hösten 2020 påbörjar nästa studentkull sina
studier på programmet.
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