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Beste praksis

Being the welfare innovator
NHC Group er et norskeid, multinasjonalt selskap med hovedkontor i Oslo. Gruppen består
av Norlandia Care Group (barnehager, eldreomsorg og pasienthoteller), Kidsa Barnehager
(barnehager), Hero Group (integreringstjenester og mottaksdrift) og Aberia Healthcare
(barnevern og avlastning).
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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
Konsernsjef, NHC Group

NHC - en velferdsinnovatør som er til for brukerne
For samfunnet er våre ansattes ytelser viktigere enn våre
gaver til gode formål. Vi har noen nøye utvalgte saker som
vi bidrar økonomisk til. Dette er verdifullt, men vårt store
samfunnsbidrag skjer gjennom at ansatte innenfor rammer
skapt av selskapet over år leverer tjenester som er av verdi
for individuelle brukere og for storsamfunnet. Våre ansatte
skaper en forskjell i verden ved sin daglige jobb. Mindre
ensomhet blant eldre, mer fysisk aktivitet hos barn, større
verdighetsfølelse hos vanskeligstilt ungdom og myndiggjøring
av asylanter som søker tilflukt i Europa, for å nevne noe. Vi vil
i denne rapporten nok en gang søke å dele med omverdenen
noe av alt det spennende og fine som skjer i våre selskaper,
og som alle på hver sin måte bidrar til samfunnet.
Både når det gjelder sosiale tiltak, miljø og bærekraft og andre
samfunnsbidrag er det viktig for oss å konsentrere innsatsen
der vi har best forutsetninger for å skape størst mulig effekt
og hvor vi kan se konkrete og synlige resultat.
Vi har i noen år nå sagt både internt og eksternt at vår
aspirasjon er «Being the welfare innovator». I det ligger det
en grunn-leggende åpenhet for nye idéer og for å utfordre
måter ting alltid har blitt gjort på.
Vi forstår vår rolle i samfunnet som å være en pådriver
for positiv endring. Med det mener vi større grad av
brukerorientering, mer bevissthet på effektiv ressursbruk,
vedvarende bevissthet på klimapåvirkning, helsefremmende
arbeidsmiljø, og bærekraftige velferdsløsninger.

Vi skal være med å bygge samfunnet ved å utvikle standarder
og modeller som andre aktører – kommersielle, ideelle og
offentlige – lett kan kopiere og ta i bruk.
Et helt nytt initiativ og et av våre viktige samfunnsbidrag de
siste par årene er samarbeidet med organisasjonen Charge om
akseleratorprogrammet Welfare 2.0. Etter skarp konkurranse
i flere runder har vi gitt tre utvalgte oppstartsbedrifter innen
velferdssektoren mulighet til å jobbe gjennom NHC sitt nettverk
og trekke veksler på kompetanse innen vår organisasjon og vice versa.
NHC skal være en velferdsinnovatør som setter bruker og
kvalitet i sentrum. Vi skal hele tiden søke løsninger som gir økt
verdighet og som gjør tjenestene våre bedre og mer effektive.
Gjennom akseleratorprogrammet Welfare 2.0 tar vi et stort
steg i retning av en mer målrettet måte å stimulere til
innovasjon. Vi ønsker å samarbeide med gründere som
utfordrer oss, som inspirerer til omstilling, som bidrar med
innovasjon og konsepter som gir et bedre tjenestetilbud
hvor brukeren er den store vinneren. Jeg gleder meg til å se
resultatene av dette arbeidet.
Et bredt miljøengasjement har vært uttalt i alle deler av NHC
over flere år. Det siste året har jeg spesielt gledet meg over at
våre barnehager har grepet fatt i temaet «Go Green». Ut fra
lokale forutsetninger har hver barnehage dypdykket i hva de
og barna kan gjøre annerledes for miljøet. Vi har blant annet
sett prosjekter for å redusere matsvinn, kutte strømforbruk,
øke gjenbruk av klær og tenke nytt innen transportløsninger.

Hva mer effektfullt kan vi bidra med enn det å motivere
kunnskap og gode holdninger hos barn?
I skrivende stund er vi fortsatt inne i vår tids store pandemi.
Stater over hele verden tar historiske grep for å sikre inntekter
til bedrifter og privatpersoner. I en slik situasjon er det lett
å tenke at staten «redder» bedriftene, men la oss huske at
statens penger kommer av skatteinntekter fra private bedrifter
og privatpersoner. Vi kan kanskje si at vi låner av fremtiden for
å redde en samfunnsorden som har tjent oss vel. Levedyktige
bedrifter finnes fordi de direkte eller indirekte dekker behov
hos mennesker. Det at vi har kommersielle bedrifter og ikke
bare offentlige etater er fordi historien har lært oss at dette
er en hensiktsmessig måte å organisere et samfunn på, og
det har gitt en enorm utvikling.
Jeg er bekymret for at mange mennesker, særlig yngre,
ikke anerkjenner verdien av en blandingsøkonomi. Dette
synes å være forsterket av koronakrisen – vi ser blant annet
at ønsket om å arbeide i det offentlige øker. Her har alle
ansvarlige stemmer i offentligheten et ansvar for å gjenta
fakta om hvordan vårt samfunn er bygget opp. La oss hegne
om samfunnsmodellene som er utviklet i Nord-Europa over
de siste tiårene med noen tydelige fellestrekk: Et sterkt
sosialt sikkerhetsnett, markedsøkonomi, skattefinansierte
velferdstjenester, en arbeidsdeling mellom offentlig og privat
sektor. Tillit bygget på åpenhet. Det er blant annet på denne
bakgrunn vi sier at merverdien av NHC er utvikling av nye
standarder og positive bidrag til samfunnsutviklingen.

Gevinsten av konkurranse og mangfold er ikke primært
kostnadsbesparelser, selv om det er verdifullt at det
skattefinansierte fellesskapet får mer igjen for knappe midler.
Hovedgevinsten er bedre kvalitet, raskere utvikling, mer
innovasjon og et større brukervalg. Ved å introdusere et
element av konkurranse vil summen av anstrengelser fra et
mangfold av tjenestetilbydere over tid drive opp kvaliteten
som sluttbrukeren opplever. Konkurranse er sunt – og de største
vinnerne er brukerne, pårørende og skattebetalerne – altså
innbyggerne. Ikke virksomhetene selv. I et miljø av konkurranse
oppstår nye modeller for hvordan tjenester ytes. Eksemplene
er mange; noen av dem er belyst i denne rapporten.
Vi eksisterer for brukerne. Vi er transparente, og vi vil dele
våre læringer og oppdagelser med andre. Vi tror kvaliteten på
leveranser fra alle aktører innen våre sektorer – kommersielle,
ideelle og offentlige – blir bedre ved at vi lærer av hverandre
og stimulerer hverandre til stadige forbedringer.
Vi håper derfor du vil la deg inspirere av å lese om noe av alt
det fantastiske arbeidet som pågår i våre selskap. Til beste for
våre brukere og samfunnet og for en spennende og utviklende
arbeidsplass for våre medarbeidere.
God lesning!

Yngvar Tov Herbjørnssønn
Konsernsjef, NHC Group
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“NHC skal levere kvalitetstjenester og sette brukerne i
sentrum. Vi ønsker at NHC skal utvikle seg videre og er
derfor opptatt av at NHC skal være innovative og ligge i front”

Roger Adolfsen
Eier, NHC Group
Kristian og Roger Adolfsen

Gründerbrødrene Adolfsen:
Kvalitet må være vårt kjennemerke
Eierne av NHC ønsker å bidra til å utvikle og forbedre tilbudet
til både unge og eldre gjennom sine bedrifter: -Vi må gagne
samfunnet, og ikke minst må vi gagne brukeren. Vi må være
så gode at de vil velge oss, sier gründerne og eierne av NHC
Group, brødrene Kristian og Roger Adolfsen.
Begge bor i Oslo, men oppveksten som har formet dem mye
hadde de ute i havgapet på Andøya i Nord-Norge. Det som
startet der har i dag ekspandert ikke bare til resten av Norge,
men også til Sverige, Finland, Tyskland, Nederland og Polen.

settes først. Det lovet vi henne. Vi sa at hvis hun klarer å levere
god kvalitet så kan hun i det lange løp ikke unngå å tjene
penger. Og det har vært vårt mantra siden; at leverer du et godt
produkt så tjener du penger til syvende og sist, og får gjensalg.
Så det har vært grunnpilaren helt siden vi startet – kvalitet
først. Og Nina er fremdeles sentral i NHC.

- Hvordan ønsker dere at NHC skal være?

På spørsmål om hva som driver dem, svarer de begge
«skapertrangen». De elsker å skape og å stadig gjøre noe nytt.

- NHC skal levere kvalitetstjenester og sette brukerne i sentrum.
Vi ønsker at NHC skal utvikle seg videre og er derfor opptatt av
at NHC skal være innovative og ligge i front, sier Roger. Kristian
sammenligner det å bygge opp bedrifter med å oppdra unger:
- Vi vil jo gjerne være stolt av dem. Vi er ansiktene bak
bedriftene. Er det dårlige leveranser eller dårlig drift, så slår
det tilbake på oss. Så vi vil heller tjene litt mindre og levere et
produkt vi er superstolt av. Samtidig er vi nødt å tjene penger,
hvis ikke er det ikke bærekraftig i det lange løp. Korona-krisen
har jo vist at ting svært raskt kan endre seg fra lønnsomt til
tapsbringende - se bare på hele Norges reiselivsindustri.
Mange som ikke har tidligere års overskudd å tære på vil
dessverre gå over ende fremover.

- Da vi starta som gründere var vi det på kveldene, for vi hadde
vanlig jobb som ansatte hos andre på dagtid. Vi begynte med
to tomme hender, men hadde med oss mange gode råd og tips
hjemmefra. Så har det sakte, men sikkert ballet på seg med
aktivitet innenfor eiendom, reiseliv, hotell, bemanning og helse/
omsorg til der vi er i dag, forklarer Roger Adolfsen, som er tre
år yngre enn storebror Kristian Adolfsen.   

- Overskuddet beholdes for det meste i våre bedrifter for å
utvikle og forbedre dem og for å ha reserver til å takle dårlige
tider slik vi ser nå under korona-krisen. På den måten kan
vi både være en trygg og solid leverandør og arbeidsgiver
også gjennom tøffe perioder. Slik bidrar vi også til samfunnet
gjennom blant annet tjenesteinnovasjon, forbedringer og
utvikling innenfor de områdene hvor vi driver.

- Hvorfor har dere satset innenfor helse og omsorg?

- En annen motivasjon er at vi har våre egne erfaringer med
flere av disse tjenestene. Jeg husker godt fra vi var små at
pappa tok oss med på gamlehjemmet på Åse på Andøya hver
julaften. Vi kjørte en time hver vei i all slags vær på julaften i
31 år på rad for å besøke de gamle og drikke julekaffe sammen
med dem. Det gjorde inntrykk.

Brødrene mener man undervurderer private eiere og
medarbeidere i private velferdsbedrifter hvis man tror at
det ikke er mulig å være opptatt av kvalitet, og samtidig
være opptatt av at bedriften skal ha et bærekraftig
økonomisk resultat.

- Vi har også egne barn som har vært små engang og som har
gått i barnehage. Vi har sett hva som er bra og hva som kunne
vært bedre innenfor disse tjenesteområdene, og vi ønsker å
være med og bidra til både kapasitet, innovasjon, utvikling og
økt verdighet for brukerne – eller kundene, som vi ofte sier.
Fra hotelldrift vet vi hvor viktig det er at kunden er fornøyd,

- En litt artig historie er da vi skulle ansette Nina Torp Høisæter
som leder i Norlandia Care i 1997. Da opplevde vi et omvendt
intervju – vi måtte selge oss inn til henne for at hun skulle
ta jobben. Hun er sykepleier og var opptatt av hennes
sykepleierstolthet, og ville forsikre seg om at det ikke skulle bli
for mye fokus på penger, men at kvalitet og brukerne skulle

-Vi begynte med andre ting, og driver jo også fremdeles
med mye annet. Men hvorfor helse og omsorg? Det er en
kombinasjon av flere ting, inkludert litt tilfeldigheter, men
vi har bygget opp kompetansen, og vi ønsker å bidra til
bedre tjenester for brukerne. Som leverandør av helse- og
omsorgtjenester må vi sette høyere krav til kvalitet enn man
må i mange andre sektorer. NHC har selvsagt et mye større
mål enn å skape verdier for oss eiere, bedriften må komme hele
samfunnet til gode. Vi har dyktige og motiverte medarbeidere
som hver dag sørger for at kundene våre får et bedre liv.
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- Politiske motstandere prøver å si om oss at vårt mål kun er
å tjene penger – at vi skal maksimere overskuddet. Det er helt
feil. Hadde målet vært å maksimere fortjenesten hadde vi
drevet med andre ting og på en helt annen måte enn vi gjør i
dag. Selvsagt er det også vårt mål å tjene penger og ikke tape
investeringene våre. Men vi har et genuint ønske om å bidra
til utvikling og skape bedre tjenester. Vi må gagne samfunnet
og bidra til å gjøre velferdsstaten bærekraftig. Vi må gagne
brukeren. Da må vi være så gode at de vil velge oss fremfor
andre, sier Kristian, før Roger skyter inn:  

og å gi så god service at kunden velger oss. Den samme
mentaliteten er viktig også når vi driver flyktningmottak,
barnevernstjenester, barnehager, hjemmetjenester,
pasienthotell, sykehjem og lignende. Ideelt sett bør en
beboer på et sykehjem føle seg som om han eller hun bor
på et hotell med super service.

NHC GROUP

- Vi står for et ustanselig gründerskap. Vi er opptatt av å bygge
virksomhetene våre videre og skape trygge, gode, meningsfylte
arbeidsplasser. Vi liker å sette oss mål, og jobbe steinhardt
for å nå målene våre. Det gir en enorm tilfredsstillelse, mener
Roger. Kristian skyter inn at dette er som en sport for dem, det
vil si å sette seg tøffe mål og deretter jobbe steinhardt for å nå
dem – akkurat som toppidrettsutøvere legger ned enormt med
treningstimer for å vinne sine medaljer.
- Penger er ikke en drivkraft for oss. Vi elsker å jobbe begge
to, og lever stort sett helt normale liv. Jeg lå i koma i fire dager
etter en timinutters hjertestans i 2011, og har virkelig fått erfare
og kjenne at den største rikdommen man har her i livet, er
god helse, familie og venner. Det er det viktigste av alt, slår
Kristian fast.
Han er takknemlig for livet og for dem som hjalp han.
- Jeg tenker ofte på dem, spesielt i ferier, høytider og andre
ganger jeg opplever hyggelige ting som jeg setter pris på å få
være med på. Jeg kan jo aldri få takket dem nok.
Før han spøkefullt legger til: - Det var veldig bra at jeg ikke
forble død, fordi det hadde jeg egentlig ikke tid til! Jeg har jo
fortsatt så mye jeg ikke har fått utrettet.

CSR RAPPORT
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Fem ting som kjennetegner Kristian og Roger Adolfsen
Kristian og Roger Adolfsen ønsker å fremheve fem ting som er
viktige for dem, og som de ønsker skal gjenspeiles i bedriftene
deres. Vi har utfordret dem til å utdype litt rundt hver av dem.
1. Uformell, men profesjonell
- Det har alltid vært i vår natur å være uformell. Vi kommer jo
fra en liten plass, et lite fiskevær i det kalde nord og langt fra
storbylivet, og vi har ikke vokst opp i en rik familie. Det er klart
at det har formet oss. Det eneste som var formelt på Andøya
var at forsvarsansatte gikk i uniform, ellers var det veldig
uformelt.
- Vi er forsiktige med penger, og har ikke noe stort forbruk.
Ikke røyker vi og ikke drikker vi. Vi unner oss det vi har lyst på,
men vi har ikke så dyre vaner. Og vår væremåte er uformell,
samtidig er vi veldig opptatt av å være profesjonelle i det vi gjør.
Vi har begge MBA fra USA og er siviløkonomer fra BI, så vi er
godt utdannet, men har en uformell stil.
2. Vær til å stole på – stole på hverandre
- Vi har hatt stor fordel av å vokse opp på en liten plass, hvor
alle kjenner alle. Da lærer du å oppføre deg skikkelig, og at et
ord er et ord.
- Når våre barn sier at vi ikke forstår oss på hvor utfordrende
det er i dag med sosiale medier som Snapchat, Instagram og
Facebook, så sier vi at vi vokste opp midt i et sosialt medium,
på en liten øy og et lite samfunn hvor alle visste alt om alle hele
tiden og så alt du gjorde. Da må du alltid oppføre deg skikkelig,
ellers er du ferdig.
- For oss i dag som bedriftseiere handler dette om at vi gjør det
vi sier, og stoler på at også andre er til å stole på. Folk vet at vi
gjør ting ordentlig. Vi som selskap tjener på den tilliten som er
bygget opp.

4. Se løsninger, ikke problemer
- Vi forsøker å se muligheter der andre ser problemer. Vi er
flaska opp med det fra faren vår. Det finnes ikke problemer,
bare utfordringer. Et nei er ikke et svar, bare en utsettelse.
Og så må man tørre, og vi er av den oppfatning at det er bedre
å ta ti beslutninger og gjøre en feil, enn ikke å ta beslutninger
i det hele tatt. Selvtillit kommer jo ikke av å bestandig ha rett,
men av å ikke være redd for å ta feil.
- Vi er jo også ganske opportunistiske, og har ofte sett løsninger
og laget «spin-offs» fra andre ting vi driver med.
5. Aldri gi opp
- Det var tøft da pappa ble slått personlig konkurs i 1981 og
vi mista nesten alt, inkludert hotellet og mange personlige
eiendeler. Opplevelsen har vært med på å forme oss. Vi
forbannet oss på at vi skulle stå på og jobbe så hardt at vi en
dag hadde råd til å kjøpe hotellet tilbake til familien. Det var
med og gav oss en ekstra indre driv og motivasjon, som har
fulgt oss siden.
- Når slikt skjer setter noen seg ned og synes synd på seg selv,
men vi bestemte oss for å være blant dem som bretter opp
ermene og kommer sterkere tilbake. Fra 1981 til 1990 gikk
hotellet konkurs fem ganger under andre eiere. Vi prøvde å
kjøpe det hver gang, men rakk aldri opp. Men til slutt klarte vi
det i 1990.
- Dette med å ikke gi opp prøver vi å prente inn i våre unger
også.
- Og vi snur oss aldri bakover. Selvsagt har vi gjort mange
feil, men vi gir aldri opp og velger alltid å rette blikket mot
fremtiden. Vi har reinvestert, ekspandert og satset i over 30 år,
og det skal vi fortsette med.

- Et eksempel på dette er vår høye vilje til å redde bedrifter
som sliter og som vi egentlig burde latt gå over ende. Vi viser
at vi ikke gir oss, vi legger ikke inn årene når det er vanskelig.
Dette vet bankene. Så vi har tatt en del tap, selv om vi kunne
ha konket ting. Vi har alltid gjort opp for oss, og aldri slått et
selskap konkurs.
3. Opptre skikkelig – ha respekt for alle
- Vi har vokst opp med at våre foreldre lærte oss at vi skal gi
folk tillit og respekt uansett hvem de er og hva de gjør. De lærte
oss også at på veien opp i livet, når du har medgang, så møter
du på ganske mange mennesker, både i karrieren og privat, og
da skal du oppføre deg skikkelig, for det er akkurat de samme
menneskene du møter når du er på tur ned en annen gang.
Da vil de huske hvordan du var mot dem. Derfor må vi alltid
oppføre oss skikkelig og vise folk respekt i alle livets faser.

Kristian og Roger Adolfsen
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Kvalitetsarbeid i NHC Group
NHC med underliggende selskaper arbeider kontinuerlig for
utvikling innen kvalitet og bærekraft. Gjennom de siste årene
er større deler av selskapet sertifisert innen ISO standarden og
arbeider med systematisk forbedringsarbeid og sertifiseringer.
Norlandia er sertifisert innen ISO 9001:2015 (kvalitet) og
ISO 14001:2015 (miljø). Hero har vært sertifisert innen de
samme områdene med Hero Tolk og våren 2020 fulgte resten
av selskapet etter med sertifisering innen disse standardene.
Aberia arbeider målrettet med systematisk kvalitetsarbeid
og forbedringsarbeid. I 2019 har de hatt et større fokus på å
etablere mer felles prosesser innen kvalitet og miljøstyring.

ISO-sertifikat 2020
Land

Divisjon

Sverige

Preschool

63

Care

38

Hero

2

Norge

Preschool

Antall enheter

Hendelsesbehandling
Det er en god kultur for melding av hendelser i selskapet.
Det siste året er det registrert over 20.000 hendelser. For oss
er dette 20.000 muligheter til å bli bedre. Vi ønsker en kultur
der man sier fra om smått og stort som ikke går etter planen.
Det er viktig å løfte ting frem i lyset og ta tak i disse tingene.

Antall
hendelser
Antall
hendelser

62

Care

6

Hero

12

Preschool

72

Hero
307

Aberia
1.264

Alle våre ansatte har og skal ha tilgang til vårt kvalitetssystem.
De skal få opplæring i bruk av systemet og ikke minst i det å si
fra gjennom hendelsesregistreringen om det er ting som må
forbedres. Vi har troen på at desto flere ting man løfter frem
og vi sammen som ansatte og ledere kan ta tak i, desto bedre
tilbud gir vi på sikt til våre kunder. Våre ledere skal behandle
hendelsene individuelt og finne årsak og treffe rett tiltak på de
ulike hendelsene. Vi ønsker en kultur der alle tør å gi beskjed
om noe må eller bør forbedres. Vi ønsker å bli best på å bli
bedre!

Care
12.015

Preschool
7.152

Sertifiserte enheter pr land og divisjon, totalt = 324 enheter:

Finland

Care

1

Tyskland

Hero

6

Nederland

Preschool

Totalt		

12

Andel alvorlige:
Care: 3%
Preschool: 15%
Hero: 7%
Aberia: 0,1%

62
324
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Resultater og mål
Kundetilfredshet
De ulike selskapene gjennomfører ulike kundemålinger.
Målingene gjennomføres minimum en gang pr år, men de fleste
har flere typer målinger gjennom året som danner grunnlag for
våre tiltak rettet mot kundene for at de skal oppleve en bedre
kundetilfredshet. Som eksempel kan vi nevne barnehagene som
måler en gang felles i året, men som også har egne målinger for
barna i barnehagen samt for nye foreldre.
Hotellene har for eksempel tilbakemeldingsskjemaer som
gjestene kan fylle ut når de forlater hotellet, samt direkte
tilbakemeldinger i kafe/restaurantområdet som de daglig kan
benytte. En del av divisjonene i de enkelte landene deltar også
på offentlige undersøkelser til f.eks. alle brukere/pårørende
i sykehjemmene i Sverige, mens andre bare benytter interne
målinger.
Medarbeidertilfredshet
Konsernet har fra 2019 til 2020 et mål om 80% tilfredshet på
en ny og felles undersøkelse. Tallene under viser resultater
fra 2019. I 2020 gjennomførte vi for første gang en felles
undersøkelse for hele konsernet. Tidligere har de ulike
divisjonene gjennomført egne undersøkelser.
Miljø
NHC jobber ut fra FN`s bærekraftsmål og den enkelte divisjon
og selskap finner de områdene som er mest relevante for dem
selv ut fra sine og NHCs miljøaspekter. Enhetene i divisjonene
kan også selv styre en del av innsatsen til områdene de ønsker å
sette søkelys på. Dette skaper et større engasjement rundt miljø
og miljøsatsingen til konsernet. Vi fokuserer mye på å få til gode
tiltak som virker og reduserer vårt miljøavtrykk.

Innen barnehagene er konseptet «Go Green» godt
implementert i alle land og barnehager. Dette bygger på
bærekraftsmålene til FN og inneholder en del felles aktiviteter
og tiltak relatert til miljø og bærekraft.

En vedvarende utfordring er å følge at man faktisk når målene
på et overordnet nivå. Enhetsvis og divisjonsvis er dette lettere
da man innen samme divisjon har felles målsettinger. Vi ser
at man reduserer matavfallet, CO2, plastavfall/forbruk, reiser
og energi i de enkelte divisjonene. Kunnskapsmålet innen
barnehagene er noe utfordrende å måle, men når man ser
på aktiviteten og alt arbeidet som gjøres sammen med barna
er det lett å se at barna lærer mye i barnehagene. Det er stor
aktivitet og deling mellom barnehagene. Innen Care Norge
viser resultatene fra CO2-utslippet på bakgrunn av kjøring i
hjemmetjenesten en markant nedgang. I 2020 og i løpet av
2021 vil dette reduseres ytterligere da man nå er inne i en fase
med å skifte over til elektriske biler. Care Sverige og Finland har
jobbet aktivt med matsvinn og har oppnådd gode resultater der.
NHC arbeider aktivt i 2020 og 2021 for å utvikle konsernet i en
enda mer klimanøytral retning.

Resultater og mål

2019

Divisjon

Kundetilfredshet

Medarbeidertilfredshet

Miljø – Satsingsområder

Aberia

80 %

75 %

NA

Hero

79 %

79 %

Reise og energi

Care

80 % (Sverige)

80 %

Mat og matsvinn,

86 % (Norge)
Preschool International

81 % (Finland)

Co2, plast
79 %

Kunnskapsmål

80 %

Kunnskapsmål, matsvinn

80 % (Nederland)
Preschool Scandinavia

85 % (Sverige)
88 %  (Norge)
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NORLANDIA B A R N E H A G E N E

Viderefører samarbeidet med Impande
Norlandia har videreført samarbeidet med  Impande ved å inngå
en ny treårig partnerskapsavtale. Ved siden av et engasjerende
innsamlingsarbeid sammen med barn og foreldre i barnehagene,
er det etablert nettkontakt mellom pedagoger i Norge og
kompetanseansvarlig i KwaZulu Natal. En fin start på et utvidet
samarbeid.
Impande jobber i Ugu-distriktet i provinsen KwaZulu Natal i SørAfrika. I distriktet bor det ca 1 million innbyggere, hvorav 50% er
under 20 år.

hos barn og ungdom fra fattige kår i Sør-Afrika slik at de får bedre
oppvekstsvilkår.
Samarbeidet med Impande vil også kunne omfatte overføring
av både kompetanse, ressurser og midler til barn fra fattige
kår i KwaZulu Natal. Mange ansatte i Norlandia er engasjert i
arbeid knyttet til Impande; de vil bidra med å dele erfaringer fra
pedagogisk arbeid i våre barnehager.

Midlene fra Norlandia vil gå til bygging av barnehager i dette
distriktet. Impande har en imponerende historikk på å få til mye
med små midler. De arbeider for å stimulere vekst og utvikling

NORLANDIA CARE

NORLANDIA B A R N E H A G E N E

Norlandia Jump – vårt aktivitetskonsept
De fleste barn og unge i dag beveger seg for lite og spiser for
dårlig. Barn er mer stillesittende foran skjermer og beveger seg
mindre og mindre. Undersøkelser viser at dagens fireåringer sitter
stille nesten halvparten av tiden de er våkne, og bare 3 av 10
ungdommer oppnår den anbefalte mengden med fysisk aktivitet
60 minutter om dagen. I tillegg er det store forskjeller mellom
barn avhengig av hvilke forhold de vokser opp under.  
For lite fysisk aktivitet og usunne spisevaner øker risikoen
for senere i livet å få blant annet depresjon, diabetes type 2,
søvnforstyrrelser og hjerte- og karsykdommer.  
Norlandia ønsker å bidra til å snu denne utviklingen og har derfor
innledet et unikt partnerskap med det svenske kronprinsesseparets
stiftelse Generation Pep. Sammen har vi startet en satsing i alle
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barnehagene våre, som vi kaller Norlandia Jump. Norlandia bidrar
med vår solide kunnskap om barns utvikling og innsikt i hvordan
økt fysisk aktivitet kan knyttes til mål i læreplanen.
Gjennom Norlandia Jump får barna i våre barnehager en
systematisk tilnærming til fysisk aktivitet, de er mer fysisk aktive
og oppholder seg utendørs flere ganger om dagen, de serveres
god og sunn mat gjennom vårt matkonsept Mat med Smak.
Satsingen er unik og startet i Sverige under navnet NorlandiaSkuttet. Konseptet rulles nå gradvis ut i alle Norlandias barnehager
også utenfor Sverige. I Norge har vi i samarbeid med fysioterapeuter
i bydel Alna i Oslo videreutviklet Jump-konseptet til mer fokus på
utvikling av barnas motoriske ferdigheter. Gjennom satsningen gir vi
barna en god start i livet med sunne matverdier og bevegelsesglede.

Zefyr pasienthotell
Vi overtok nylig driften av Zefyr pasienthotell ved Nordlandssykehuset i Bodø.
Rommene pusses opp for å gi en mer
moderne hotellopplevelse.

Raskere frisk
på pasienthotell
Norlandia er en av få tilbydere av pasienthotell i Skandinavia.
Dette konseptet er unikt i sin kombinasjon av moderne og
attraktive hotellfasiliteter i direkte tilknytning til sykehuspersonalet
og medisinsk ekspertise. For hotellenes gjester som er pasienter
på sykehus gir opphold på hotellet forutsetningene for raskere
rekonvalesens fra sykdom gjennom pasienthotellets sunnere
miljø.
Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv gir Norlandias pasienthotell
mange fordeler. Gjennom å redusere helsekøer ved å tilby et
kvalitetspreget, rehabiliterende og trygt opphold i harmoniske og
inspirerende pasienthotellmiljøer, skapes en betydelig besparelse
for sykehuset og dermed også for samfunnet.  

CSR RAPPORT
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Innovation Board

Har du en god idé?
NHC Innovation Board har blitt dannet for å fange opp og realisere
ansattes tanker og ideer om innovasjon på arbeidsplassen sin. Har
du tenkt på noe som vil forbedre eller forenkle arbeidet ditt? Du har
kanskje funnet en smart måte å løse et problem på, men har ikke hatt
muligheten eller ressursene til å implementere det på egen hånd?
Utvalgte ideer vil ha sjansen til å bli realisert sammen med NHC
Innovation Board og motta tilleggsstøtte i form av økonomiske
prosjektmidler eller annen nødvendig bistand. NHC Innovation Board
har representanter fra ledelsen i NHCs selskaper.
Suzane og Lotta hadde gode ideer
Suzane og Lotta var de første som fikk realisert ideene sine gjennom
NHC Innovation Board. De arbeider begge i eldreomsorgen i Sverige.
Suzane Erlandsson, som er daglig leder ved sykehjemmet Norlandia
Solliden hadde en ide om å vise fram Sollidens fantastiske lokaler i
3D på nett. Og Lotta Jörgensen, kultur- og aktivitetsleder ved
sykehjemmet Fäladshöjden foreslo å dele aktiviteter med andre
kolleger gjennom en egen Teams-gruppe for andre med tilsvarende
stillinger, slik at man kan la seg inspirere av andres aktiviteter og lære
av hverandre.

Suzane

Lotta

NORLANDIA BARNEHAGENE

Yttertøy til alle barn i
Norlandia Polen
For å øke muligheten for at alle barn får delta i friluftsliv,
har Norlandia i Polen startet et samarbeid med det polske
kleselskapet 4F. Samarbeidet inkluderer å gi alle barnehagebarn kjeledress, jakker og bukser til bruk i løpet av høst- og
vintersesongene. Klærne tilhører den respektive barnehagen,
men hvert barn får sin egen jumpsuit og kjeledress.
Prosjektet legger til rette for at barna kan leke ute i frisk
luft. Uansett vær kan barna ta del i sunne og morsomme
friluftsaktiviteter hele året!  
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Norlandia Barnehagene etablerer og drifter
barnehager. Vi jobber systematisk og målbevisst for
at barn i våre barnehager skal bli mer nysgjerrige, mer
utforskende, og mer idéskapende.  La oppdagelsene
begynne!
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Vellykket anbudskonkurranse om bygging og drift  

I november 2019 åpnet dørene ved Norlandia Björknäsgården, et
nybygd aldershjem i sentrale Boden, i Nord-Sverige. Sammen med
tomteeier Hemsö og utbygger PEAB har Norlandia på vegne av
Boden kommune utviklet og bygget et moderne og framtidsrettet
bomiljø hvor kommunens eldre skal trives. Moderne leiligheter,
lounge, kafé, solrom og et levende utendørsmiljø er en del av
innholdet i Norrbottens mest moderne eldresenter. Prosjektet kom
i stand etter at Boden kommune utlyste konkurranse om både å
tegne, bygge og deretter drifte sykehjemmet for en gitt periode.   
Fra prosjektets start til nøkkeloverlevering til kommunen gikk det
under halvannet år. Prosjektet var nøye planlagt, og siden den
første spaden ble satt i jorden januar 2018 har byggingen gått
så raskt takket være et nært samarbeid mellom alle prosjektets
aktører.  
Ved å involvere folk fra ulike profesjoner både før og undervegs
i byggeprosessen, inkludert våre egne medarbeidere som
jobber i eldreomsorgen, har det blitt skapt et levende miljø
bygget på de eldres behov og ønsker. I tillegg til en komfortabel
boform og individtilpasset pleie og omsorg, gir også bygget og
eiendommen gode muligheter for å organisere sosiale aktiviteter
og arrangementer av ulike slag. Målet er å sette gullkant på
tilværelsen for Bodens seniorer.   

promenader, musikkstunder og besøk i Solrommet, det er
hyggelige sammenkomster for meg, sier Sonja Engfors.
Maten og de harmoniske fellesarealene er andre aspekt som
Sonja setter pris på ved Norlandia Björknäsgården. Måltidene
er gode, synes hun, og hotellfrokosten som serveres ukentlig i
forsamlingssalen er et av ukens høydepunkt. Da samles beboerne
og forsyner seg av alle delikatessene i sosialt lag. I loungen og
biblioteket slapper Sonja av, gjerne med en god bok og en kopp
kaffe.
– Loungen er fantastisk. Her kan jeg sitte alene og nyte utsikten
eller ta med naboene mine for «fika» og en prat. Og biblioteket
vårt er så beroligende og pent innredet, og har et bredt utvalg av
bøker som jeg kan låne hjem, sier Sonja Engfors.

NORLANDIA BARNEHAGENE

Norlandia Sentrumsløpet
for Barn
Vi vektlegger fysisk aktivitet som en naturlig del av
hverdagen i barnehagene våre. Å støtte et av de største
løpsarrangementene i Norge er en naturlig forlengelse av
dette engasjementet.
Sentumsløpet finner sted hver vår i Oslo sentrum. Vi
støtter barneløpet som kalles “Norlandia Sentrumsløpet
for barn”. Selve løpet er avslutningen på en dag med
mange ulike aktiviteter for barna. Det er mange leker
å delta i, barna får utdelt sunn mat og får ta del i et
underholdende vitenskapsshow. Hundrevis av barn deltar,
og antallet vokser hvert år.

At Sonja trives i sitt nye hjem er tydelig å se. Eller som en av
hennes slektninger sa det for en tid siden:  
– Du har blitt en mye lykkeligere person etter at du flyttet hit.

Sonja Engfors er 86 år gammel og flyttet inn i Norlandia
Björknäsgården kort tid etter åpningen i november 2019. Hun er
født og oppvokst i Boden og har vært trofast mot byen alle disse
årene. Hun har blomstret etter at hun flyttet til sitt nye hjem.
Hun setter særlig pris på helsefremmende aktiviteter, kulturelle
arrangement og de sosiale møteplassene.
– Det skjer så mye på Björknäsgården. Jeg ser på
aktivitetsprogrammet vårt flere ganger i uken og booker meg
inn på det som passer meg. Jeg setter særlig pris på gymnastikk,
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Sonja Engfors er svært fornøyd med det nye
Björknäsgården aldershjem i Boden.

Alpinkongen og verdensmesteren, Kjetil Jansud, delte ut
medaljer til alle de flinke deltagerne.
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Heveen og Merveen (6)
Heveen og Merveen er tvillinger og veldig
glade i hverandre.
For litt siden hadde de bursdag. Det var
en litt rar bursdag. De har aldri hatt bursdag
så langt hjemmefra, på et sted
hvor det ikke er noen andre barn på deres
alder. Det var fint likevel, for mamma bakte
en grønn kake og ga dem hver sin rosa
bursdagskrone med prinsesseklistremerker,
slik som de alltid har fått.  
Les hele historien til Heveen og Merveen på
www.hilspå.no
Jarle Lauvstad med gode kollegaer

HERO

Bli kjent med asylsøkere gjennom «Hils på»
Kjenner du en asylsøker? I Heros asylmottak bor og jobber
mange ulike mennesker. Alle har sin egen historie å fortelle.
Vi ønsker å åpne døren for deg, ta deg med inn på mottaket
og la deg bli kjent med menneskene.
Med «Hils på» er det forståelsen vi ønsker å skape. Forståelsen
for asylsøkeres hverdag og utfordringer. Kanskje er vi likere enn
vi tror?
Vi er ydmyke i møte med den enkelte som kommer til våre
mottak. De kan ikke språket, de kjenner oss ikke og de har ofte
flere spørsmål enn svar. Hverdagen har fokus på å lære, mestre
og kjenne seg trygg. Vår drøm er å gjøre en ny framtid mulig. I
den nye framtiden er forståelsen for ulikheter større og frykten
mindre.

Det begynner med å åpne døren – velkommen inn på
www.hilspå.no!

Bereket
– Hvis du øver deg på å se noe positivt i livet uansett hvordan du
har det, da blir det bedre. Jeg prøver på det. For eksempel er jeg
og vennen min på mottaket fra to forskjellige stammer i Etiopia,
Amhara-stammen og Oromo-stammen. De liker ikke hverandre,
men når vi bor sammen her på mottaket snakker vi sammen. Vi
diskuterer først og ler etterpå. Slik lærer vi å leve sammen.

NORLANDIA CARE

First Line Hero  

Vaktmester Jarle Lauvstad ved Norlandia Oppsalhjemmet var en
av tre nominerte til Oslo kommunes Seniorpris 2019.  
Oppsal sykehjem er et av Oslos største med 152 beboere. Der gjør
Jarle en fenomenal jobb med å involvere beboere som ønsker det i
enkle vaktmesteroppgaver. Blant oppgavene er stell av sansehagen
og hønsegården, skifte av lyspærer og andre småting. En populær
aktivitet har også vært å snekre fuglekasser, ekornkasser og
insekthotell som har blitt hengt opp i sansehagen og rundt
sykehjemmet. I en av fuglekassene er det satt opp webkamera
med live-stream av livet inne i fuglekassen til TV-ene inne, til stor
glede for beboerne, som kan følge med på sin egen TV.  

«Jeg stortrives som vaktmester på Oppsalhjemmet, og det jeg
liker best er å ha «fikse og ordne» gruppen med beboerne.
Det gir meg personlig veldig mye å se at jeg gjennom dette kan
utgjøre en forskjell for flere av våre beboere. Det å se gleden
i øynene og gløden beboerne utstråler, er ubetalelig for meg
personlig,», sier Jarle.
«Jeg er ingen fagperson når det kommer til det medisinske, men
jeg tør påstå at det er mye god helse i det å føle seg nyttig, føle
på mestring og det å utgjøre en forskjell til glede for seg selv og
andre. Dette er noe jeg har sett i praksis,» sier Jarle Lauvstad –
en ekte First Line Hero.  

For Jarle betyr det mye å få jobbe så tett med beboerne:  
Les hele historien til Bereket på www.hilspå.no
ABERIA

500 på Aberias seminarer
under Arendalsuka

Aberias to arrangement under Arendalsuka var svært godt
besøkt, og gav faglig påfyll til mange. Her fra seminaret med det
viktige temaet «Hvordan gjenopprette en tapt barndom», som
ble holdt av psykologspesialist i Aberia, Trygve Børve og den
kjente barnepsykologen Magne Raundalen, begge etterspurte
forelesere, veiledere og klinikere.

Arendalsuka
Psykologene Magne Raundalen og Trygve
Børve snakker på Aberias arrangement
under Arendalsuka 2019.
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ABERIA

Bedre søvn
gjennom teknologi

Gir ungdommene arbeid

Aberia har startet et nytt, ideelt datterselskap - Cafe
Friperie. Hensikten er å gi ungdom på våre institusjoner et
alternativ til skole; hvor de skaffer seg yrkeserfaring og får
tilbud om meningsfylt aktivitet som er tett integrert med
driften i Aberia.  

På våre eldreomsorgsenheter i Norge tester vi et
revolusjonerende apparat for å forbedre beboernes liv
ved å gi dem en bedre natts søvn. Somnofy er verdens
mest avanserte non-contact søvnmonitor.  Ved hjelp av
radarteknologi leser den vitale tegn og analyserer viktige
parametere for å forbedre søvnen. Med informasjon om
søvntid og kvalitet, bevegelse i sengen, baderomsbesøk,
respirasjon, temperatur og puls, kan helsepersonell foreslå
behandlinger for å prøve å øke beboernes søvnkvalitet og
deres livskvalitet.

Målet er at ungdommene skal assosiere Cafe Friperie
med samhold, inkludering og positivitet. Tiltaket har
blitt så populært at det til tider er vanskelig å finne nok
arbeidsoppgaver til alle.   
Det hele startet med at ungdommer fikk baristakurs og
startet kafe på hovedkontoret i Moss, men da vi trengte
flere og nye treningsarenaer begynte vi å fokusere også
på vedlikehold, oppussing og interiørdesign ved Aberias
enheter. Prosjektleder Eva Bøhmer har hatt rundt 20
ungdommer med seg som har bidratt med blant annet
kafedrift, lage julekurver, tapetsere, male, kjøpe inn
brukte og nye møbler, pynte og gjøre det hyggelig ute på
barnevernsavdelingene våre.  

Dr. Remi Andersen ved Norlandia Oppsalhjemmet har i
samarbeid med Somnofy testet denne nye teknologien på
en rekke forskjellige pasientgrupper. Mange av disse har
opplevd forbedret søvnkvalitet etter behandlinger som
er gjort basert på informasjonen samlet av monitoren.
Behandlingene kan omfatte justering av medisiner, økt
aktivitet på dagtid, å ta en lur, lysbehandling og endring
av sengetid. En bedre natts søvn gir bedre livskvalitet for
innbyggerne; inkludert en mer positiv holdning, bedre
konsentrasjon og hukommelse, vektnedgang og redusert
risiko for å falle. Dr. Andersens evaluering av den nye
teknikken er at den har et stort potensial og bør ha en
betydelig innvirkning på eldreomsorgen i fremtiden.

Vi er takknemlige for gode bedrifter i lokalsamfunnet
som støtter arbeidet.  En bedrift har også ansatt en av
ungdommene som jobbet i Cafe Friperie.  

Dr. Remi Andersen

NORLANDIA CARE

NORLANDIA BARNEHAGENE

Riksrevisjonen leverte sin rapport om norsk eldreomsorg
i november 2018. I en ellers kritisk rapport ble Norlandia
Oppsalhjemmet trukket frem som et eksempel til
etterfølgelse på gode arbeidsmetoder, kultur for forbedring
og pasientsikkerhet. Sykehjemmets gode arbeid ble omtalt
hele 62 ganger i rapporten.

Vi startet en pilot for en ny type måling av matavfall i fem
av våre finske barnehager i 2019. I praksis fungerer det
sånn at hvis barna ikke har spist opp maten sin, så plasserer
de restene på Bio-skalaen. Den gir dem umiddelbar
tilbakemelding på avfallsmengden på en digital skjerm.
Tilbakemeldingene blir gitt av emojier og lærer barna hvor
store matporsjoner som er riktig for dem på en morsom måte.

Matsvinn

Riksrevisjonen roser praksis  

Det prisbelønte sykehjemmet har tatt en lederrolle
i kvalitetsutviklingen av eldreomsorgen, og mye av
Riksrevisjonens positive omtale er knyttet til sykehjemmets
forbedringsarbeid – spesielt innen pasientsikkerhet.  

De innsamlede dataene er også et viktig verktøy for
kjøkkenpersonalet vårt for å lære hvor mye mat vi trenger
å bestille og hjelpe oss med å nå våre mål om å redusere
matavfall.

Elin Haug Nygård, leder på Norlandia Oppsalhjemmet
24
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HERO

Sommerfest for flyktninger
i Berlin
Det var strålende vær og atmosfære under sommerfesten
i Wittenberger Straße. Beboere fra mottaket og naboene i
gata fikk oppleve mange ulike aktiviteter som ponniridning,
trylleshow, ballongfigurering, hoppeslott, lerretsmaling,
armbåndslaging og karaoke. Et band spilte livemusikk
og mange ulike matbidrag ga en svær buffet fra mange
matkulturer. For å bidra til søppelreduksjon hadde alle
beboerne og mange gjester med eget servise og bestikk.  

NORLANDIA BARNEHAGENE

Stolt deltakelse for likeverd
Dala Pride er en LHBTQ-festival som arrangeres
årlig i Dalarna i Nord-Sverige.
Norlandia barnehagene i Falun har vært med på avslutningsdagen de siste to årene og deltatt i den fargerike Prideparaden.
Med flagg, bannere og plakater har over 100 medarbeidere
fra Norlandia deltatt i toget under ønsket om å verne om
menneskers likeverd og retten til å elske den man elsker.  
I februar 2020 var kokkene i Kidsa og Norlandia
barnehagene i Norge samlet til en dag med inspirasjon,
erfaringsutveksling og videreutvikling av konseptet vårt
Mat med Smak. Det ble også diskutert hvordan de jobber
pedagogisk sammen med barna.

Før og under festivalen gjennomføres forskjellige aktiviteter i
våre Falun-barnehager for å gi barna kunnskap om menneskers
likeverd og at forskjeller beriker samfunnet vårt. Dette er også
en viktig del av vårt arbeid for å legge grunnlaget for en trygg
oppvekst og gi trygghet for at du er bra nok akkurat som du er.

NORLANDIA BARNEHAGENE

Norlandias måltidskonsept – Mat med Smak  
Måltider og matlaging skal gi barna et grunnlag for å utvikle
matglede og sunne helsevaner. Gode vaner som tilegnes i
barnehagen, kan vare livet ut.
I Norlandia tar vi vårt samfunnsoppdrag på alvor og har derfor
utviklet vårt eget matkonsept for barnehagene, Mat med Smak.
Vårt gode måltid skal bidra til at barna får muligheten til å tilegne
seg gode vaner og få en grunnleggende forståelse for hvordan
sunn mat kan bidra til god helse. Det å lære seg å spise og like ulike
typer mat handler om å utforske sansene sammen med andre barn
og voksne.

Vi har fokus på:
• Barns deltagelse og medvirkning.
• Gode samtaler rundt måltidet og gi barna
kunnskap om hvor maten kommer fra.
• Sammenhengen mellom natur og kultur.  
• Hva kostholdet betyr for helsa vår.
• Å skape et unikt og godt fellesskap rundt bordet.  

NORLANDIA BARNEHAGENE

Mat med Smak Delibutikk 2 år
Vår Mat med Smak Delibutikk i Uppsala feirer to år!
Konseptet har vært en stor suksess siden oppstart. Du
finner delikatessebutikken i tilknytning til Norlandia
Upptäckten barnehage i Uppsala. Her får du kjøpt blant
annet kaffe, snacks, varmlunsj, sandwicher og mye annet
godt.  

I våre barnehager er barna aktivt deltakende i å forberede og lage
mat – de er «Norlandia minikokker». Flere av våre barnehager
serverer alle måltidene i barnehagene og flere har også egen kokk.  

Vi fokuserer alltid på bærekraft, og å minimere matavfall. Vi har
utarbeidet egne manualer og oppskriftsbøker for hvordan jobbe
med matkonseptet Mat med Smak.  
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HERO

NORLANDIA BARNEHAGENE

Beboermedvirkning på
Heros asylmottak  

Nyskapende kunnskapsog innovasjonsmesse i svensk
barnehage

Et svært viktig konsept som Hero gjennom mange år har utviklet
gjennom det norske asylinstituttet er beboermedvirkning og et
aktivt beboerråd.  

I november 2019 ble Norlandia Utkiken barnehage i Nacka
utenfor Stockholm omgjort til en stor kunnskapsmesse. Alle
ansatte fra totalt 30 av 70 Norlandia-barnehager i Sverige
deltok, tilsammen rundt 150 personer. Programmet inkluderte
workshops, forelesninger og sosialisering. På utstillingsområdet
hadde hver barnehage laget en stand hvor de presenterte
sin barnehages profil og pedagogiske fokus for de andre
deltakerne.  

Vår visjon var å gi beboerne på mottak mer ansvar
og muligheter, og se dem som de ressursene de er.
Beboermedvirkning og beboerråd er senere tatt inn som
statlige krav i norsk mottaksdrift. Når vi etablerer oss utenfor
Norge, nå sist i Tyskland, er dette et konsept vi tar med
oss og som vi vektlegger ovenfor våre oppdragsgivere. De
tyske Hero-mottakene jobber nå med å implementere aktiv
beboermedvirkning i driften.

Hensikten med arrangementet var å lære av hverandre og
utvikle det pedagogiske tilbudet, med særlig fokus på kunnskap,
innovasjon og nysgjerrighet.
NORLANDIA BARNEHAGENE

Utveksling Nederland - Finland
I 2019 var fem ansatte fra Norlandia i Nederland på utveksling
til kolleger i Finland. En pedagogisk leder, en daglig leder og
tre barnehagelærere besøkte flere finske barnehageenheter
(Sympaati, Kaarna, Ideapark, Voitto, Hilla og Onni). Besøket var
ikke bare en fin mulighet til å bli kjent med hverandre, det var også
lærerikt og inspirerende. De nederlandske ansatte presenterte
det de lærte på besøket til sine kolleger når de kom tilbake.
Noen enheter har allerede begynt å bruke de finske ideene og
erfaringene. For eksempel deler de ofte opp store grupper med
barn for å jobbe med dem i mindre grupper. De jobber mer med
ordkort og utformer mer visualisert materiale i sitt arbeid.  Man
er flinkere å synliggjøre ulike symboler fra Norlandia-treet.  Og
ved innkjøp av nye leker fokuserer ansatte mer på bærekraft, for
eksempel ved å velge resirkulert plast.

- Kunnskap er selvfølgelig svært sentralt, men vi ser også at
barn allerede i barnehagealder trenger å lære seg nysgjerrighet
og kreativitet og vi må tørre å utfordre dem for at de skal utvikle
seg på best mulig måte. Å samle alle ansatte i løpet av en dag
bare for å være nysgjerrige og kreative sammen, ser vi som en
naturlig del av det pedagogiske arbeidet vårt, sier Ulla DunellSvensson, leder ved Norlandia Barnehagene i Sverige.

NORLANDIA BARNEHAGENE

Søppelvognen

De ansatte ved Oosteinde barnehage i Voorburg (nær Haag)
ønsker å lære barna å være bevisste på miljøet i en tidlig alder.
En gammel tralle ble reddet fra en søppeldynge og omgjort til
en 'søppelvogn'. Avfall kan legges i de små søppelkassene, og
det er separate kasser for papir og plast. Ved hjelp av bilder
lærer de minste barna hva slags avfall som skal inn i de ulike
kassene.

NHC GROUP

Politiske debatter
Arendalsuka er en årlig politisk festival i Norge, og både
Aberia, Hero og Norlandia setter ulike viktige tema på
dagsorden gjennom sine arrangement.
Tema for Norlandias debatter var private velferdsaktører
som et viktig supplement til det offentlige, og om
mangfoldet av både private, ideelle og offentlige
leverandører gir økt kvalitet, kapasitet, effektivitet og
innovasjon.  
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På baksiden av vognen henger en søppelsekk. Denne kan brukes
til forskjellige formål. Om høsten samles for eksempel blader,
kastanjer og eikenøtter i den. Kjekt å ha for å lage noe senere!
Tomme flasker, glass og klær blir også samlet inn og deretter
pantet eller levert til gjenbruk.
Mens barna går tur med trallen, jakter de søppel med hanskene
på. De synes det er et eventyr og de er veldig opptatt av å gjøre
nabolaget til barnehagen til et renere sted!
Norlandia har allerede vært i lokalavisen to ganger med
søppelvognen. Personalet og barna håper at deres handlinger
vil motivere de lokale innbyggerne til å samarbeide for å holde
byen renere!
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Norlandias generasjonskonsept - der generasjoner møtes
Norlandias generasjonskonsept er en ny velferdstjeneste som
tilbys både barn og eldre. Konseptet innebærer bygging av
barnehage og eldreboliger i samme eiendom med et felles mål
å skape levende miljøer der barn og eldre møtes på en naturlig
måte. I tillegg til separate lokaler for hver virksomhet, utformes
fellesrom der generasjoner kan møtes.
For eldre betyr konseptet et mer sosialt liv. Følelsen av
ensomhet er et sentralt samfunnsproblem, og ved å bo i
umiddelbar nærhet til barn, er håpet å bryte ensomhet og
styrke livskvaliteten. Barnet og dets foresatte får på sin side
møte den eldre generasjonen og dra nytte av livserfaringer,
hvor de eldre har mye å gi av omsorg, tid og visdom til de yngre.
Med andre ord, en "vinn vinn-tjeneste"!
En viktig del av konseptet er Norlandias måltidskonsept Mat
med Smak, hvor blant annet egne kokker tilbereder måltidene
fra grunnen av med fokus på næringsrikt og tradisjonelt
kosthold, men også på nye og spennende smaker fra hele
verden. Men alltid med ambisjon om en høy andel økologiske
og lokalproduserte råvarer på menyen.
Norlandias to første prosjekter åpnes i Sverige i løpet av 2020
- 2021. Ett åpner i Finland i 2020. I det finske prosjektet tilbyr
vi også en “hundebarnehage” på eiendommen for å lette
hverdagen til hundeeierne våre.
Tilbud om “førsteklasses pedagogikk og pleie og omsorg under
samme tak”, er konseptets slagord. Ved å knytte generasjonene
sammen er målet at de mange naturlige møtepunktene fører til
gode samtaler og relasjoner, hvor det overordnede målet er å
styrke livskvaliteten for alle i dagens samfunn.

Norlandia Lilla & Stora Alsike, Sverige

H E A LT H C A R E

Aberia Healthcare drifter barnevernstjenester,
avlastningsboliger for utviklingshemmede og BPA.
Vi arbeider ut fra en helhetlig, individuell tilnærming
basert på  individets egenverd, krav til verdig
behandling og ivaretakelse av integritet.
Norlandia Tuusula, Finland
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ABERIA

Norlandia Quest 2020: Global fremtid

Gir muligheter ved
å være lærlingbedrift

Det vi kaller Kunnskap & Innovasjon er både identitet og
arbeidssett for våre barnehager. Sentralt i dette står nysgjerrighet.
Hvert år gjennomfører vi en stor begivenhet vi kaller Norlandia
Quest i alle våre barnehager i alle de land vi er tilstede. Tema
for Quest er forskjellig fra år til år. Vi legger til rette for at barn
og ansatte får stimulert sin nysgjerrighet ved å dypdykke i en
ny tematikk.

Aberia er godkjent lærlingbedrift for ulike typer stillinger. De
fleste lærlingene jobber innen omsorg, men Dennis Olsen er
lærling i IT-avdelingen. Dennis skal være hos oss i to år. Han
lærer mye og stortrives på jobb, og får masse skryt for arbeidet
sitt fra alle kolleger.

I 2019 var tema for Quest Go Green og i 2020 bygde vi videre
på det med temaet Global fremtid. Engasjementet fra
barnehagene har vært stort. Svært mange har valgt et av FNs
bærekraftsmål og fordypet seg i hva de selv kan gjøre.
Til sammen over 200 barnehager i Polen, Nederland, Finland,
Sverige og Norge har deltatt i Quest. I 2021 er temaet HELTER.
Dennis Olsen, IT-lærling
HERO

Ledende i mangfold  
Hero ønsker å være ledende i mangfold. Blant annet skal
minst 40 % av våre ansatte selv ha flyktning- eller innvandrerbakgrunn. Fordi vi tror mangfold er en styrke. Etnisk bakgrunn
er en del av dette mangfoldet. Vi tror ulikhet og mangfold
hjelper oss som bedrift å bedre nå våre mål. Derfor rekrutterer
vi folk med forskjellig bakgrunn. Vi ønsker at både våre
kolleger og brukere skal kjenne seg trygge på at de kan være
den de er, kjenne empati, respekt og ha like muligheter,
uavhengig av etnisk bakgrunn, seksuell legning, kjønn, alder,
tro og funksjonsevne.  

To fornøyde beboere på Heros mottak.

ABERIA

Aberia-podcast  

Aberia har lansert sin egen podcast, kalt "Helt Hjem".
Podcasten setter fokus på fosterhjem og barnevern.  
En av episodene handler om Marius Karlstrøm. Han er
en person med bakgrunn fra barnevernet i sin oppvekst.
Marius er et eksempel som med all tydelighet viser at det
finnes håp for alle. Enhver har store iboende ressurser
og det gjelder å treffe på den eller de menneskene i
hjelpeapparatet som ser deg som et menneske og møter
deg med verdighet, respekt og omsorg.  
Du finner alle episodene på ulike plattformer som iTunes
og Spotify.  
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Alle barnehagene markerer åpningen av Quest-uka ved å
skru av alle elektriske lys og tenne sine hjemmelagde grønne
lykter.

Det er utviklet egne kort til barna i Norlandia barnehagene
med spørsmål og oppgaver relatert til bærekraftsmålene.
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ABERIA

Arbeid som gir mestring
og glede
Ved Aberia Pumpvägen jobber de godt med å kartlegge
og verdsette hver enkelt beboer sine styrker, og deretter
matche dem med en arbeidsplass hvor de får brukt disse
kvalitetene.  
Sammen utarbeider de involverte fellesmål og blir enige
om en plan. Deretter underskriver bedriften og beboeren
på en avtale. Det er tett oppfølging undervegs, særlig i
startfasen. Det er også  jevne oppfølgingsmøter mellom
Aberia, arbeidsgiver og beboer.  

WELFARE 2.0
NHC GROUP

Vårt eget akseleratorprogram – Welfare 2.0!  
NHC og Charge har gått sammen om å tilby et 10 måneders
akselerator-løp for start ups innen helse- og velferdssektoren –
kalt Welfare 2.0.  
Mange godt kvalifiserte startups søkte om å få delta, og etter
en grundig seleksjonsprosess ble 26 søkere redusert til tre som
fikk bli med i programmet i 2020.  
Utfordringen i start-up verdenen er ikke mangel på veldrevne
inkubatormiljøer, men å nå frem til markedet med et
behovstilpasset produkt eller tjeneste før kassen er tom.
“NHC skal være en velferdsinnovatør som setter bruker og
kvalitet i sentrum. Vi skal hele tiden søke løsninger som gjør
tjenestene vår bedre, mer effektive, og som gir økt verdighet.
Vi ønsker å jobbe enda tettere med oppstartsmiljøer, både
for å la oss stimulere, men også fordi vi vet at mange
oppstartsbedrifter etterlyser testarenaer. Her kan vi utgjøre en
forskjell. Gjennom akseleratorprogrammet Welfare 2.0 tar vi i
et stort steg i retning av en mer målrettet måte å stimulere til
innovasjon. Vi ønsker å knytte til oss gründere som utfordrer
oss, som inspirerer til omstilling, som bidrar med innovasjon
og konsepter som gir et bedre tjenestetilbud hvor brukeren er
den store vinneren,” sier konsernsjef i NHC Group, Yngvar Tov
Herbjørnssønn.  

For de beboerne som av forskjellige årsaker ikke er i stand
til å jobbe i bedriftens lokaler og det er praktisk mulig,
gjøres det en avtale om at arbeidet i stedet kan gjøres fra
Aberia Pumpvägens lokaler. Arbeid som dette gir mestring
og glede i hverdagen.  

leverer tjenester innenfor hele velferdsområdet i flere
europeiske land, og at disse markedene kan gjøres tilgjengelige
for oppstartsbedriftene som blir med i Welfare 2.0. Det er det
unike med dette programmet,” forteller  styreleder i Charge,
Aiman Shaqura.
OM DE TRE VINNERNE:
Bee Concepts:
Bee Concepts er et norsk selskap som gjennom teknologi kobler
bruker, pårørende og hjemmetjenesten sammen. Løsningen
til Bee Concepts gir positive bekreftelser på at alt er bra,
varslinger når noe avviker fra normalen og prediktive analyser
om helserisiko.  

Include:
Include er en formidlingstjeneste for omsorgstjenester til
seniorer. Tjenesten kobler personer og bedrifter som leverer
omsorgstjenester med personer som har behov for
omsorgstjenester.  

NORLANDIA CARE

Forskning på
generasjonskonseptet
For å videreutvikle vårt generasjonskonsept ønsker vi at det
skal forskes på. Derfor har  Norlandia opprettet kontakt med
et svensk universitet, som jevnlig samarbeider med selskaper
og organisasjoner om ulik forskning, for å sette i gang et
samarbeidsprosjekt med en eller flere forskere.  
Med tesen “Kontakt over generasjonsgrensene for å skape
levende miljøer”, er målet å identifisere de positive verdiene
som skapes i generasjonsmiljøene våre hvor barnehage
og eldreomsorg bygges sammen. Forskningen skal se på
spørsmål som: “Hvordan utvikles barnas læringsmiljø med
omsorgsboliger og sykehjem på samme eiendom?” “Hvordan
påvirkes livskvaliteten for de eldre?”  “Hvordan påvirkes
slektninger og foresatte av generasjonsmiljøet?”   

Også for Charge er samarbeidet med NHC nybrottsarbeid.
“Da NHC kom til oss med et ønske om å bruke vår kompetanse
på å etablere en velferdsinkubator, var vi ikke i tvil! Å etablere
Welfare 2.0 er i seg selv et gründerprosjekt der inkubatoren
møter næringslivet, og hvor vi sammen bygger et effektivt
program rettet direkte mot startups/scaleups innen NHCs
forretningsområder. Det er ekstra spennende siden NHC
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Dynamisk Helse:
Dynamisk Helse jobber for å sikre lik opplæring av ufaglært
personell som jobber innen helse- og omsorgssektoren, slik at
denne store gruppen ansatte kan anerkjennes som en viktig
ressurs. Målet er at dette skal gi stabilitet og trygghet både for
ansatte, ledere og den enkelte pasient.

Vi ser fram til svar på disse spørsmålene fra forskningsprosjektet, som vi og andre kan bruke til å gi enda bedre
tjenester i framtiden.  
Når næringslivet og forskere samarbeider om et felles mål,
gjør det verden litt bedre.  
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NHO-seminar om barnehager
19. november 2019 ble det avholdt seminar i regi av NHO og
Abelia på Næringslivets hus i Oslo under overskriften «Private
barnehager - Fra kapasitetsutvikler til kvalitetsutvikler».  
Representanter fra de store barnehagekjedene i Norge
presenterte hvilken systematikk de legger bak sitt
kvalitetsarbeid.  
Sentrale politikere og eksperter på feltet deltok.
Daglig leder Kristin Clemet i tankesmien Civita dro
seminardeltakerne gjennom historien fra barnehageforliket
frem til i dag. Norge har verdens nest beste
barnehagedekning, og har i dag Skandinavias mest fornøyde
foreldre. «Siden barnehageforliket i 2003 har private
barnehager vært avgjørende for at vi nå har tilnærmet full
barnehagedekning i Norge, og for kvalitetsutviklingen i
sektoren», sa Clemet.
Direktør for Norlandia Barnehagene Kristin Voldsnes var blant
bidragsyterne på seminaret.

NORLANDIA CARE

Alina i Finland vant stor pris
Alina-kjeden i Finland, som er en del av Norlandia, tilbyr sine
kunder hjemmetjenester av høy kvalitet på alt fra rengjøring
til medisinsk behandling. Alina utvikler stadig nye tjenester
for å forbedre livskvaliteten og trivselen til kundene.
Alina ble en del av Norlandia i februar 2019. Tidlig i 2020 har
Alina 30 franchisetakere rundt om i Finland.

leverandør av hjemmesykepleie til privat og offentlig
sektor i Finland. Vi snur oss raskt, og vår kvalitet og
kundeorienterte service verdsettes av våre kunder. Våre
kundetilfredshetsundersøkelser er veldig gode år etter år,
og i 2019 var den såkalte Net Promoter Score (NPS, et mål
på i hvilken grad kundene vil anbefale et selskap til andre)
hele 93%.

Alina er stadig på jakt etter nye gründere over hele
Finland, enten for å starte tjenester i nye geografiske
områder, eller for å øke tilbudet av tjenester i områder
hvor Alina allerede har virksomhet.

Norlandia Care drifter sykehjem,
hjemmetjenester og pasienthotell. Vårt arbeidssett
legger grunnlaget for fellesskap og trygghet for våre
beboere og brukere. Vårt mål er å skape et godt liv,
hver dag.

Alina fokuserer på kvalitet i alle ledd, noe som ikke bare
gjenspeiles i kundearbeid av høy kvalitet, men også i all
annen forretningsvirksomhet. I tillegg til morselskapet, har
seks andre Alina-franchiseselskaper fått SHQS-sertifiseringen
(tilsvarende ISO 9001).
At Alina vant prisen som beste franchisekjede i Finland i 2019,
er også et vitnesbyrd om suksessen. I tillegg vant Alina Iisalmi
prisen som beste franchiseavdeling i Finland.
Gjennom årene har Alina utviklet seg til å bli en viktig
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Norlandia inngikk i 2019 et samarbeid med selskapet
Parkdressen.no. Parkdressen.no leier ut parkdresser
i stedet for å selge dem. For å lykkes produserer de
parkdresser av høyere kvalitet og mer slitesterkt materiale
enn det man ellers finner på markedet. Bare ved høyere
kvalitet er det mulig å leie ut dresser sesong etter sesong.

Daglige aktiviteter på Norlandia Linnakangas barnehage i Finland er
basert på konseptet "Hjemme i naturen". Naturen er det viktigste
læringsmiljøet og barn leker, lærer og tilbringer tid utendørs minst
tre timer hver dag. De tar også lengre turer i skogen minst tre
ganger i uken. Hovedutstyret og materiale for læring og lek finnes
i naturen.

Dressene blir levert direkte til barnehagen og byttet ut når
barnet vokser eller om noe skulle skje med dressen slik at
den behøver reparasjon. Når parkdress-sesongen er over,
samles dressene inn igjen og klargjøres for en ny sesong.

I 2020 vil vi åpne nye skoggrupper ved å bygge en Kota
(hyttelandsby) på eiendommen til Norlandia Linnakangas.
Tre hytter vil kunne tilby enda bedre kontakt med naturen
og gi 60 flere barn muligheten til å ta del i denne fantastiske
naturopplevelsen. Gjennom denne løsningen får man en jevn
og fleksibel utvidelse av barnehageplasser i byen uten å måtte
bygge store nybygg, og samtidig tilby barna et unikt og rikt
pedagogisk læringsmiljø.

Kota hyttelandsby

Samarbeid med Parkdressen.no

NORLANDIA CARE

HERO

Redusert medisinbruk  

Integreringssamarbeid med
brobyggerne i Face 2 Face

På norske sykehjem bruker den gjennomsnittlige beboer
mellom 9 og 10 medisiner. På Norlandia Oppsalhjemmet
i Oslo var dette ved siste opptelling redusert til 4,2.
Sykehjemmet arbeider systematisk med å gi forskjellige,
individualiserte tilbud til pasientene. Hos mange pasienter
blir det gjennomført en planmessig nedtrapping av
medisiner etter at de kommer til Oppsalhjemmet. Halvårlige
legemiddelgjennomganger blir gjennomført.  

Face 2 Face Brobyggersenter jobber for å bygge bro
mellom offentlige tjenester, fagmiljøer og mennesker
med minoritetsbakgrunn, og fokuserer på kultur, språk
og fagkompetanse. Hovedsakelig gir de familieveiledning
til minoritetsfamilier rundt forhold som foreldreskap,
oppdragerrollen, familieplanlegging, utdanning og
arbeidsliv.   

Gode aktiviteter på sykehjemmet er en av grunnene til
redusert medisinbruk. «Min medisin er fysisk aktivitet og
musikk!» sier noen. Andre eksempler kan være at beboere er
med vaktmester og skifter lyspærer på hans fikserunde og har
gevinst av det. Pårørende rapporterer om økt livsglede når
beboerne blir aktivisert ved Oppsalhjemmet.  

Hero Kompetanse og Face 2 Face samarbeider om ulike
kurs og foredrag, og jobber nå sammen for å utvikle nye
integreringskonsept for innvandrere.

NORLANDIA BARNEHAGENE

KIDSA BARNEHAGER

Helsinki City Run Day er et stort løpsarrangement i
Finland og som en del av arrangementet er det et eget
Minimaraton-løp for barna. Norlandia var hovedsponsor
for minimaratonen sommeren 2019.

Kidsa Løvåsbakken i Fyllingsdalen, Bergen, fikk i 2019 utdelt
Matredderprisen for sitt foregangsarbeid i kampen mot
matsvinn. Matredderprisen deles ut av Q-meieriene og er
en innovasjonspris til den beste forbrukeridéen for hvordan
vi kan redusere matsvinn. «Vi håper at de kan inspirere
andre barnehager i hele landet”, sier Mette Nygård Havre,
ildsjelen bak folkebevegelsen «Spis Opp Maten».

Norlandia minimaraton

Dette var en utmerket måte å få aktivisert barna våre
og tilby familier muligheten for å delta på et morsomt
sportsarrangement!

Matredderprisen

Kidsa Løvåsbakken fikk utdelt "Matredderprisen" for
sitt foregangsarbeid i kampen mot matsvinn.
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NORLANDIA BARNEHAGENE

Alpin- og skibarnehager i Falun
Et av målene i Norlandia Barnehagene er at fysisk aktivitet
og bevegelse blir en naturlig del av alle barns hverdag – og
dette er noe Norlandia-barnehagene Dalskidan, Toppstugan,
Äventyret och Expeditionen i Falun virkelig fokuserer på.   
I 2019 lanserte vi vår nye alpin- og skiprofil i Falun. Barn og
foresatte ble deretter invitert til Källviksbacken for å feire
vår nye profil sammen med Norlandia-ansatte og våre
samarbeidspartnere i det svenske skiforbundet.  
Profilbarnehagene fokuserer spesielt på alpin og langrenn.
I de snøfrie periodene av året er barnehagene også mye ute i
naturen og finner på andre typer spennende friluftsaktiviterer.

HERO

Støtter innvandrergründere  
Hero er partner og samarbeider med Charge for å bringe frem
og utvikle gode forretningsideer for og fra minoritetsspråklige.
Charge Incubator er Norges første gründer-inkubator som retter
seg spesifikt mot innvandrere. Målet er å hjelpe gründere med
innvandrerbakgrunn inn i markedet.
Charge tilbyr oppstartsbedrifter et ettårig akseleratorprogram
med tilpasset støtte og veiledning for å utvikle og realisere sine
startup.

NORLANDIA BARNEHAGENE

Norlandia-barnehage
kåret til Norges beste
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ABERIA

Første erfaringskonsulent i norsk barnevern

Norlandia Skistua barnehage i Oslo ble kåret til årets private
barnehage av Private Barnehagers Landsforbund (PBL) i
2018. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner delte ut prisen.  

I ungdomsårene bodde Angelica Kjos i 16 ulike barnevernsinstitusjoner og hjem. Hun var et offer for menneskehandel,
og ble i årevis utsatt for grov vold og seksuelle overgrep. Nå
er hun ansatt i Aberia Ung som den første erfaringskonsulenten
i barnevernet.  

Juryen trakk fram et imponerende arbeidsmiljø med høy
medarbeidertrivsel, lavt sykefravær, fornøyde foreldre og
godt arbeid med alle områder i rammeplanen.  

Angelica er også valgt inn i styret for Aberia Ung, hun er rådgiver
for barneombudet, og utgav i 2019 bok om sin sterke historie;
«Slipp meg fri».   

Friluftsbarnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på
Frognerseteren i Oslo og er en gammel skistue som ble
omgjort til barnehage i 2003. Den har særskilt fokus på
natur, friluft og ski og har 84 barn og 20 ansatte.  

Hva gjør en erfaringskonsulent?
Angelica har selv lang erfaring med å bo i institusjon.
Nå reiser hun ut til Aberias boliger og gir viktige tilbakemeldinger
til lederne og er en forsterker for ungdommenes stemme.

NHC GROUP

Hun foreslår forbedringer, hun snakker med enkeltungdom og
hun sørger for at ledere og ansatte aldri får hvile på laurbærene.
Angelica stiller spørsmål til ungdommene, om de føler seg
trygge, om de har gode voksne som det er lett å snakke med
og hun hjelper miljøterapeutene til refleksjon rundt egen
praksis. Angelica har utarbeidet egne brukerundersøkelser for
ungdommene på institusjonene. Spørsmålene er enkle, tydelige,
nære og varme.  

CSR RAPPORT
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NORLANDIA BARNEHAGENE

Idrettsteamet i Rotterdam
gjør seg bemerket
Norlandia barnehagene i Rotterdam legger mye vekt
på sport og trening. De har et trenerteam som blant
annet organiserer småbarnsgymnastikk i barnehagene,
idrettsverksteder for barneskolebarn og sportsaktiviteter på
alle skoler i friminuttene. I tillegg til disse sportsaktivitetene
er trenerteamet aktive i nabolaget der de har en sosial
rolle. De jobber sammen med idrettsklubber, barneskoler
og nabolagsforeninger. Det har også et samarbeid med
Cruyff Foundation. Denne stiftelsen støtter og utvikler
sportsaktiviteter for spesielt utsatte barn som for eksempel
barn med nedsatt funksjonsevne eller barn som vokser opp i
en familie med økonomisk utfordringer.
I 2019 ble Abdel Kechouh fra Norlandia kåret til Årets
Pedagog i Rotterdam. ”Det er en ære å bli tildelt prisen som
årets pedagog i hele byen. Dette er en pris som jeg vil dele
med alle kollegene, partnerne og barna vi jobber med.
Det er en pris til oss alle'', kommenterte den stolte vinneren.

Abdel Kechouh fra Norlandia ble kåret til årets prdagog i
Rotterdam i 2019.

NORLANDIA CARE

Inspirerer til gode måltider
På Tibblehemmet sykehjem rett utenfor Stockholm er mat
og måltider et prioritert område. Hotellfrokost, tradisjonell
hjemmelaget husmannskost og treretters meny i helgene er
noen av de faste mathøydepunktene som finner sted hver
uke. For å sikre et godt måltidarbeid, er det ansatt en egen
måltidsinspektør ved navn Lotta Sjöblom.
Som matinspektør har Lotta det overordnete ansvaret for å
utvikle måltidsarbeidet i avdelingene med mål om å styrke
kundetilfredsheten. Oppgavene er mange og Lotta er fornøyd
med sitt varierte arbeid. Den ene dagen utvikler hun menyen
sammen med beboerne og den andre fungerer hun som
samtalepartner og veileder for de ansatte. Daglig kontakt og
tett samarbeid med både beboerne og ansatte er viktig for å
lykkes.  
Matobservasjoner, kvalitetsoppfølging og opplæring er også
gjentagende oppgaver. Gjennom måltidsmodellen FAMM
sørger Lotta for å skape forståelse blant personalet for at
et måltid er så mye mer enn det som står på tallerkenen og
inneholdet i glasset. Deriblant måltidsmiljøet, velkomsten
og den sosiale atmosfæren bidrar til en forbedret
måltidopplevelse.

Norlandia Familietjenester

Småbarn og eldre kommer
sammen i Zonnehof Tilburg
i Nederland

FamiliePepp
Vi inviterer til inspirerende forelesninger om aktuelle emner
samtidig som foreldre spiser middag, omgås og skaper nettverk.  

Zonnehof barnehage i Tilburg ligger i omsorgssenteret i
Zonnehof. Ulike målgrupper holder til i dette omsorgssenteret. Det er leiligheter og gruppehus for eldre mennesker.

Mat med Smak
Foreldre kan kjøpe med seg ferskt brød, en frokostpose, lunsjeller middagsboks som er tilberedt av barnehagens Mat med
Smak-kokk.

Barnehagen og omsorgsboligen deler en felles hage. Både
eldre og småbarn spiser lunsj og leker her regelmessig,
og på denne måten kommer de i kontakt med hverandre.
Av og til ringer noen damer i åttiårene spontant til
barnehagen for å spørre om å leke med barna. Om det
passer inn i programmet, får de lov til å komme inn og legge
puslespill med barna eller delta i en aktivitet som kunst og
håndverk eller sang. Det er også planlagte avtaler mellom
barnehagebarna og de eldre beboerne.

Barnepass
Barnevakt ved personale fra barnehagen tilbys utenfor ordinær
åpningstid.
Fleksibel Omsorg og Helgeåpent
Omsorg som ytes utenfor barnehagens ordinære åpningstider,
altså kvelder, netter, tidlige morgener og helger. Fleksi-barnehage
(’Nattis’) er avhengig av avtale med kommunen. Foran høytider,
for eksempel jul, har barnehagen ekstra åpent et par timer i løpet
av helgen for at foreldre skal kunne få ekstra tid til å planlegge og
forberede seg til den forestående begivenheten.
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For å forenkle hverdagskabalen for småbarnsfamilier tilbyr
Norlandia i Sverige en rekke familietjenester til våre foreldre.
Tanken er at våre barnehager ikke bare skal levere omsorg og
pedagogisk utvikling av høy kvalitet, men også annen service
som våre foreldre etterspør. Et utvalg av de familietjenestene
vi tilbyr er:

Lotta trives i rollen som matinspektør. Med lang erfaring innen
kafé, restaurant og helse og omsorg har hun akkurat den rette
kunnskapen og erfaringen for å sikre en topp matopplevelse
for de eldre. Gjennom kundeundersøkelser og daglige samtaler
med de eldre, merker Lotta og kollegene at beboerne er mer
fornøyde.   

Det flotte med dette samarbeidet er at alle gleder seg over
tiden de tilbringe sammen. Noen barn bygger sterke bånd
med de eldre og ser dem som 'besteforeldre'. Å lese til og
leke med barna er for mange eldre en måte å føle seg mindre
ensomme.
Barn i Norlandia Zonnehof barnehage på besøk hos de eldre i
omsorgssenteret. Barna tilbringer mye tid med de eldre.
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Mesterkokk lærte barna å redusere matsvinn  
Kapteinen på det norske kokkelandslaget, Christer Rødseth,
har satt søkelyset på matsvinn gjennom NRK-serien
«Matsjokket». Som en del av Norlandia Quest 2020 besøkte
han Norlandia Sjøflyhavna barnehage, for å gi barn og ansatte
tips for å redusere matsvinn i barnehagen og hjemme.  
Barnehagen har tatt en del grep for å kutte matsvinnet,
blant annet brukes havregrøt som blir til overs fra frokosten
som ingrediens i brød, mens gulrotskrell gratineres og blir til
topping på supper. Norlandia har også laget en ny oppskriftsbok for alle barnehager med oppskrifter og tips for å redusere
matsvinn.

Christer Rødseth viste blant annet hvordan man også kan lage
velsmakende smoothie av gammel frukt, og hvordan man
kan erstatte noe av melet i vafler med tørre, oppsmuldrede
brødskiver.  
Barna var unisont enige om at gammel mat faktisk kunne
smake godt!

Hero Group drifter asylmottak, tolketjenester,
og integreringstjenester. Vi tilbyr ekspertise i
håndtering av noen av de mest prekære og engasjerende
spørsmål moderne vestlige demokratier står overfor.
Vi gjør en ny framtid mulig.
Sara, kokk på Norlandia Sjøflyhavna
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Christer med barn fra Norlandia Sjøflyhavna
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Digital engelskopplæring
i Polen
Som det eneste barnehageselskapet i Polen tilbyr Norlandia et
innovativt undervisningsopplegg på engelsk ved hjelp av den
nyeste teknologien. Gjennom en digital undervisningstjeneste
fra det finske selskapet Moomin Language School og bruk
av deres metode, kan barna lære engelsk gjennom lek i
grupper og ved hjelp av en interaktiv applikasjon via et
nettbrett.

HERO

Give a Job
En av Heros viktigste oppgaver og mål er å bidra til god
integrering. Økt sysselsetting av flyktninger og innvandrere er et
viktig bidrag i dette arbeidet.  Derfor er Hero en stolt partner av
“Give a Job”, helt siden oppstarten av organisasjonen i 2016.  
Sammen med Give a Job ønsker vi å skape en mulighet for at
lokale bedrifter og lokalsamfunn kan møte og bli kjent med
flyktninger som ønsker å bidra til lokalsamfunnet.
Et Give a Job-arrangement er som en utvidet jobbmesse hvor
innvandrere kan vise seg fram til bedrifter som har et reelt
behov og interesse for å ansette folk. Give a Job organiserer slike
konferanser rundt omkring i byer i Norge, og Hero er med som
partner og deltar på disse.  Mange har allerede funnet seg arbeid
gjennom disse konferansene, og målet er å hjelpe mange flere.   

NORLANDIA BARNEHAGENE

Norlandia Jump kick-off
med Marit Bjørgen
Verdensmester og skilegende Marit Bjørgen var med da
Norlandia Sørhellinga barnehage gjennomført sitt kick-off for
Jump. Hun deltok sammen med barna i barnehagens egen
hinderløype denne dagen. Hinderløypa innebar blant annet
å balansere på benker, krabbe under huska og rulle ned
bakker. Dette er aktiviteter som er skreddersydd for å utvikle
motoriske ferdigheter.
"Jeg syns det er et kjempebra tiltak som inkluderer alle barna,
enten det er den hyperaktive ungen eller han som bare liker
å sitte i sandkassa. Fysisk aktivitet utfordrer barnas evner og
en hinderløype er moro å delta i. Det skaper mestring som gir
selvtillit og trygghet", sier Bjørgen.

Verdensmester og skilegenden, Marit Bjørgen, var med da
Norlandia Sørhellinga barnehage hadde Jump kick-off.

NORLANDIA BARNEHAGENE

Besøk på sykehjemmet
Barn fra skole- og fritidsordningen utenfor Rotterdam
besøker et sykehjem to ganger i måneden. Både barn
og eldre synes dette er fantastisk! De spiller spill, leser
sammen og spiller musikk. Det er mye moro for begge
gruppene. Alle gleder seg alltid til dette besøket!
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Norlandia i Polen støtter en rekke nasjonale programmer
og stiftelser for barn, for eksempel Big Family Card, Toddler,
UNICEF School Club og Noble Package. Vi er spesielt stolte
av å støtte Great Orchestra of Christmas Charity (GOCC,
i polske Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - WOŚP)
som er den største private veldedighetsorganisasjonen i
landet. GOCC sponser avansert medisinsk utstyr til polske
sykehus og klinikker og har etablert flere medisin- og
utdanningsprogram. Videre samler Norlandia regelmessig
inn penger til krisesentre rundt om i Polen.

Norlandia Lianen barnehage i Sverige er ikke bare en barnehage.
Den fungerer også som en plattform til videre integrering for
familier i det multikulturelle området Berga i Linköping. På tross
av store kulturelle forskjeller på Lianen, er den en av Linköpings
mest populære barnehager. Hva er oppskriften?

I noen kulturer er det ikke like mye fokus på barns motorikk,
helse og bevegelse. Da brukes ofte bildeillustrasjoner for å
forklare Norlandias utendørspedagogikk og for å forklare
motorikkens innflytelse på læring, samt verdien av lek, læring og
utforsking i utemiljøer.  

På Lianen er det 65 barn og mer enn 10 nasjonaliteter under
samme tak. Personalgruppen med leder Annsofi Hultbäck i
spissen får stadig spørsmål som: "Hva er egentlig en barnehage?
Hvorfor må barna ha vanntette klær? Hvorfor er barna ute når
det regner?”

En annen kulturforskjell man kan støte på er at noen mater
og kler av og på barna langt inn i barndomsårene og lenge
etter at barna kan klare dette selv. På Lianen prøver de å skape
forståelse for viktigheten av å styrke barns uavhengighet og tro
på seg selv. Også her brukes ofte bildeillustrasjoner for å oppnå
mest mulig forståelse.  

Veldedighet i Polen  

Populær integreringsbarnehage

Tett samarbeid, god kommunikasjon og brobygging har vist seg
å være suksessfaktorer for å gi barn og familier en god start i det
svenske samfunnet.
HERO

Kurs – forebygge seksuell vold
Hero har fått mye omtale i utenlandske og norske medier
som BBC, Der Spiegel, New York Times, NRK og VG for
kurset «Sammen for sikkerhet», som har som mål å
forebygge seksualisert vold og voldtekt.  

-For å oppfylle vårt oppdrag som en barnehage som ruster
barna for fremtiden, kommuniserer vi hver dag om intensjonene
bak vår pedagogikk, arbeidsmetoder og konsept. Vi bruker ofte
bilder og bildestøtte for å veilede barna i leken, men bilder
fungerer også som støtte i kommunikasjonen med de foresatte,
sier Annsofi Hultbäck.

Til tross for mange ulike kulturer og forskjellige synspunkter og
verdier, er forholdet og samarbeidet med foreldre og foresatte
godt og respektfullt. Den tette dialogen med foreldre har bidratt
til Lianen barnehage sin høye popularitet og lange ventelister.
-Vi har det høyt under taket, og slik ønsker vi å ha det.
Selvfølgelig vil det noen ganger være kulturkonflikter, men vår
måte å kommunisere og jobbe med familier har vist seg å være
vellykket. Vi ønsker jo alle det samme, at barna skal utvikles til å
bli sitt beste mulige jeg, avslutter Annsofi Hultbäck.

Kurskonseptet «Sammen for sikkerhet» vokste frem fra
engasjerte ansatte i Hero for noen år siden, og inneholder
informasjon om lovverk, kulturelle koder og uuttalte regler
som gjelder i samvær mellom kvinner og menn. Nå er
kurset blitt videreutviklet ytterligere og Hero har tatt med
konseptet fra Norge til Tyskland. Kurset har blitt holdt
både i Heros egne asylmottak i begge land, men også for
ulike eksterne aktører som ønsker det, inkludert flere kurs
i bydelen Marzahn-Hellersdorf i Berlin.   

NORLANDIA CARE

Foretrukken partner for Helsedirektoratet

Vi er stolte av at Norlandia er en foretrukken samarbeidspartner når Helsedirektoratet i Norge skal teste ut nye verktøy.  
Norlandia Oppsalhjemmet i Oslo har siden 2012 deltatt i
utviklingen av de fleste tiltakspakkene for sykehjem i Helsedirektoratets Pasientsikkerhetsprogram, for deretter å
implementere dem og bidra til spredning av kunnskapen
til hele landet. Dette er en viktig del av vårt samfunnsansvarsarbeid.
Norlandia Oppsalhjemmet er anerkjent for sitt arbeid av den
verdensledende kvalitetsarbeidsorganisasjonen Institute
for Healthcare Improvement i Boston. Oppsalhjemmet har
bidratt til at Helsedirektoratet vant Center of Excellenceprisen ved World Hospital Conference.  
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Daglig leder ved Norlandia Oppsalhjemmet, Elin Nygård, ble
overrakt pasientsikkerhetsprisen av helseminister Bent Høie.
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NORLANDIA CARE

Sterkt engasjement fra unge
frivillige på asylmottak

Norlandias brede miljøengasjement

Norlandia jobber aktivt for å være den ledende kvalitetsleverandøren,
samt bidra til en klimavennlig utvikling. Vi jobber kontinuerlig i tråd
med de globale målene og for å styrke vårt miljøarbeid utfra ISOsertifiseringen vår. Hver virksomhet har miljøombud som går på
miljøopplæring to ganger i året. Miljø-opplæring er ikke bare viktig for
å få informasjon om aktuelle miljøspørsmål, men også for å inspirere
og dele tips med hverandre.

“Let’s do it!” var mottoet til de elleve ungdommene fra USA,
Libanon, Ukraina og Tyskland som arbeidet frivillig i to uker i
juli 2019 på et av våre asylmottak i Berlin; Dingolfinger Straße.
Dette kom i stand gjennom samrbeidet med den frivillige
organisasjonen "HOPE Worldwide”. De elleve ungdommene
bidro med masse aktiviteter og ekskursjoner for særlig barn
og unge ved mottaket.  

En annen viktig del av å jobbe bærekraftig er å redusere matsvinn.
Hos Norlandia tar vi vårt ansvar og jobber med tydelige strukturer
og prosesser innen mathåndtering. Det er viktig å jobbe aktivt med
planlegging av menyer og innkjøp, samt å holde orden i både tørr-,
kjøle- og frysevarer. Vi skal dra nytte av rester som er til overs - en
overmoden banan gjør seg utmerket i en god og sunn smoothie,
for eksempel!
ABERIA

NORLANDIA CARE

Støtter russens arbeid
for å spre glede  

App gir mer kvalitetstid  

I Norlandia Care har vi implementert bruk av appen
e-Planning, som personalet bruker for å planlegge og
følge opp arbeidet og logistikken på våre ulike sykehjem i
Sverige.  

Aberia har tradisjon for å sponse gode tiltak i forbindelse
med russefeiringer og støtte opp under ungdommers
bidrag inn i ulike lokalsamfunn. Aberia Norge var derfor
med som sponsor og deltaker på St. Hallvard-lekene, et
stort årlig arrangement for funksjonshemmede, arrangert
av russen ved St. Hallvard videregående skole.  

Gjennom denne digitale løsningen har vi oppnådd to
viktige ting. For det første har det bidratt til bedre logistikk
som frigjør tid til at ansatte kan tilbringe mer kvalitetstid
med de eldre, og for det andre har det bidratt til å forbedre
arbeidsmiljøet for personalet.  .

170 deltagere fra skoler, institusjoner og bofellesskap på
Østlandet fikk utfolde seg innen dans, tegning, bowling
og rullestolrace. Det var også underholdning med
kjendisbandet Dissimilis. Dagen ble toppet med at to
fotballspillere fra eliteserieklubben Strømsgodset deltok,
og mange ville ha en prat og selfie med dem.  
NORLANDIA BARNEHAGENE

ABERIA

I 2019 deltok Norlandia-enhetene i Rotterdam i Run for KiKa
(barnekreftstiftelse). Ansatte og barn kunne velge å løpe
enten 1,5 eller 10 kilometer. Overskuddet fra løpet gikk til
KiKa. Årsaken til at Norlandia har valgt å støtte Kika er at
begge organisasjonene har et felles mål om å gi barn et godt,
trygt og sunt liv. Norlandia vil delta i Run for KiKa Nightrun
i Rotterdam også i fremtiden. Vi håper å bidra med en pen
sum igjen!

Aberia inviterte den amerikanske professoren James Garbarino
til Norge for å holde to foredrag. Garbarino er en av de fremste
barnevoldekspertene i verden. Han har skrevet 25 bøker om
ulike temaer knyttet til hva som forårsaker vold hos barn,
hvordan de takler det og hvordan de kan rehabiliteres.

Løper for veldedighet

Aberia fikk verdensledende ekspert til Norge

Både arrangementet under Arendalsuka og på Litteraturhuset
i Oslo var åpent for alle og svært godt besøkt. Dette var første
gang Garbarino besøkte Norden, og det var en unik anledning
til å høre ham snakke om faktorer som kan bidra til at barn
dreper og hvordan barn og unge kan rehabiliteres etter alvorlig
vold og drap.  
I 2020 inviterer vi Garbarino tilbake for å holde foredrag i regi
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av arbeidsgiverorganisasjonen NHO; for relevante fagpersoner
i både statlige og private virksomheter.  

James Garbarinho
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Rufilyn Sofio fra Oppsalhjemmet
NORLANDIA CARE

Tilpasset studieløp mot autorisasjon som sykepleier

Tidlig i 2016 gjennomførte Norlandia en kartlegging i våre
sykehjem som viste at et stort antall av våre helsefagarbeidere
hadde sykepleierutdanning fra et land utenfor EU/EØS og
hadde fått avslag av Statens autorisasjonskontor på søknad om
autorisasjon som sykepleier. Diakonhjemmet Omsorg hadde den
samme utfordringen. Norlandia og Diakonhjemmet kontaktet
VID Vitenskapelige Høyskole Oslo for å utrede muligheten for
å lage et individuelt tilpasset kompletterende kvalifiseringsløp
som sikrer norsk autorisasjon som sykepleier. Fakultet for
helsefag ved VID utarbeidet skisse til et studieprogram tilpasset
den enkelte student, slik at de kunne få kvalifisering i de fag de
manglet.
Norlandia Care, Diakonhjemmet Omsorg og VID Vitenskapelige
høyskole Oslo kontaktet deretter Sykehjemsetaten i Oslo
kommune for å invitere til et samarbeid. Dette pilotprosjektet
ble fort en realitet med støtte av prosjektmidler fra
Fylkesmannen i Oslo og Akershus knyttet til kommunalt
kompetanse- og innovasjonstilskudd.
Studiet startet i januar 2018 med 16 studenter, hvorav to fra
Norlandia Oppsalhjemmet og to fra Norlandia hjemmeomsorg.
Studieforløpet ble gjennomført ved siden av arbeid, med god
tilrettelegging fra arbeidsgivere. De fleste fra dette kullet ble
ferdige høsten 2019 og har nå blitt autoriserte sykepleiere.
En av dem er Rufilyn Sofio fra Oppsalhjemmet. Hun forteller at
hvis hun ikke hadde fått tilbud om denne type utdanning hadde   
hun ikke startet opp med sykepleieutdanningen her i Norge.
Hun mener selv at det ikke har vært økonomisk mulig for henne
tidligere. Permisjon med lønn gjorde studiet økonomisk mulig.
Rufilyn fikk støtte fra kollegaer og arbeidsgiver i denne perioden,
noe som var nødvendig for å kunne kombinere utdanning og
arbeid. Rufilyn forteller videre at hun tidligere hadde fått mange
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avslag fra Statens autorisasjonskontor som gjorde henne usikker
på om hun ville få autorisasjon i Norge noen gang. Dette var noe
av årsaken til at hun ikke startet opp tidligere.
Samarbeidspartnerne bak prosjektet gjorde henne trygg på
at denne utdanningen ville gi nødvendig autorisasjon. Det at
noen fra samme arbeidsplass som hun kjente fra før startet opp
samtidig gav henne en unik motivasjon. Mange i hennes klasse
var fra Filippinene, noe som gjorde at hun trivdes svært godt
mens hun studerte. Det gav henne nye venner og tilhørighet. På
skolen fikk hun en god veileder som bidro til hennes motivasjon.
Rufilyn sier: «Studiet gikk så fort, og nå er jeg autorisert
sykepleier og trives veldig godt på Oppsalhjemmet i ny rolle og
nye utfordringer».
Norlandia opplever en økende utfordring med
mangel på kvalifisert helsepersonell, særlig folk med
sykepleierkompetanse. Samtidig har vi mange kompetente
helsearbeidere fra andre land som ikke får utnyttet sitt fulle
potensiale nå. Det er stort behov for en slik sykepleierutdanning
som er fleksibelt og individuelt tilpasset gjennom deltidsstudier.
En slik tilpasning muliggjør studier for mange som må ha
inntektsbringende arbeid parallelt med studier, og som heller
ikke trenger å ta hele sykepleierstudiet på nytt.
Pilotprosjektet ble en suksess. VID planlegger nå et nytt kull
høsten 2020 som lyses ut åpent med studieavgift.
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