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Till dig som har en idé
Det krävs en idé för att kunna starta företag eller att utveckla en verksamhet.
Vi tror att du har en idé. Vi tror att du har sett ett behov och att du har en idé
om hur du skulle kunna göra skillnad.
Därför har vi gjort den här broschyren. Med några goda exempel på hur det går
att göra vill vi inspirera och vägleda dig som har börjat fundera. Kanske är det du
som startar nästa idéburna företag inom vården eller den sociala omsorgen?
Det finns många sätt att göra det på. Kanske lika många sätt som det finns idéer
eller människor som brinner för idéerna. Du kan starta ett företag på egen hand
eller tillsammans med andra. Du kan utveckla ditt företag utifrån en verksamhet
som redan finns inom något annat område eller starta ett helt nytt. Du kan välja
mellan en rad olika associationsformer, bland annat: enskild firma, aktiebolag,
stiftelse eller ekonomisk förening.
Här får du möta några olika företagare som verkar på olika sätt, i olika miljöer
och med olika inriktning och verksamhet. Det som förenar dem är den idéburna
affärsmodellen. Den som till exempel innebär att pengar inte är ett mål, utan ett
medel. Att företagets vinster återinvesteras i verksamheten och inte delas ut till
ägarna. Att det är brukarens, klientens, patientens – människans behov som styr
företagets inriktning och verksamhet. Att ditt fokus inte i första hand är att tjäna
mycket pengar utan att se människors behov och utifrån det skapa en värdefull
verksamhet. Eller för att du vill arbeta på ett annat sätt, utifrån din professionella
grund på ett sätt som du tror är bättre och ger bättre resultat.
Här får du några idéer, exempel och tankar kring vad det kan innebära att vara
en idéburen företagare.
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”Vi vill skapa ett trygghetsboende
värt namnet”

Foto: Cathrine Ringbäck

År 2001 flyttade Kungsportskyrkans församling in i nya lokaler, som bestod av
en fabrik med stor tomt. Efter en totalrenovering av fabriken inryms idag förutom
kyrkan även konferenslokaler, sporthall, second hand-butik, förskola och skola.
I grannhuset, som församlingen också köpt, finns kontorshotell.
– Redan från början fanns tankar om att göra något för äldre, trots att församlingen till större delen består av unga människor. Vi fick dock avvakta med detta
och startade i stället en förskola, som drivs i stiftelseform, och friskvård med
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gymnastiksal och gym, som bedrivs i aktiebolagsform och den verksamheten har
växt, berättar Stieg Johansson, som är med i planeringsgruppen för hemtjänst och
äldreboende.
Förra året blev frågan om boende för äldre åter aktuell. Kommunen beslutade
att bygga ett nytt bostadsområde ett par kvarter från Kungsporten. Då ansökte
Kungsportskyrkan om att få bygga och driva ett trygghetsboende. Nu är avtal
skrivet med Jönköpings kommun. I planerna finns ett 30-tal lägenheter, en stor
samlingslokal och en mindre för kreativ verksamhet.
– Trygghet, omsorg och gemenskap är våra nyckelord. Vi kommer att ha friskvård, studiecirklar, musikcafé, andakter – vi vill bygga ett boende med livskvalitet.
Hemtjänsten ser vi som ett naturligt komplement till trygghetsboendet. I all vår
verksamhet vill vi se till hela människan. Våra ledord ska vara: god service, bra
arbetsvillkor och balanserad ekonomi, vilket betyder att all vinst återinvesteras i
verksamheten. Vi planerar att starta hemtjänsten under hösten 2014 och trygg
hetsboendet ska vara inflyttningsklart under senare delen av 2015. Hemtjänsten
kommer att bli en del av aktiebolaget som driver konferensanläggning och friskvård.
Trygghetsboendet kommer att drivas i ett eget dotterbolag. Aktiebolagsformen
passar oss bra.

Stieg Johansson avstår helst från att ge goda råd:
– Vi har ju inte startat än. Men för oss är det viktigt att ha
en tydlig vision av vad vi vill med verksamheten, att göra ett
gediget förarbete och ha en god förankring i församlingen.

Om Kungsportskyrkan:
Kungsportskyrkan har cirka 650 medlemmar och tillhör samfundet
Evangeliska Frikyrkan (EFK).
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”Om det har blivit roligare
att gå till jobbet? Absolut!”
Nu är det tolv år sedan Jeanette Almbecker tillsammans med sex kollegor startade
personalkooperativet Synapsen. Idag är det fem medlemmar i den ekonomiska
föreningen (kooperativet) och fem distriktssköterskor är anställda. Alla har ett
gemensamt ansvar och är delaktiga i verksamhetens mål och vardag. Jeanette är
verksamhetschef men arbetar halva sin tid som distriktssköterska.
– Grunden är demokrati och delaktighet, men också ansvar. I stort och smått!
De sju distriktssköterskorna i Falkenberg ville arbeta på ett annat sätt, i en mindre
enhet. De ville ha kortare beslutsvägar, delaktighet, ansvar, frihet – och kul på
jobbet.
Synapsen fick en bra start. Falkenbergs kommun uppmuntrade avknoppningar
och därmed fick företaget uppdrag utan att behöva ge sig in i en upphandling.
Förberedelserna tog ett år, ett slitigt år då mycket praktiskt skulle fixas.
– Det tar tid, kräver mycket arbete – men det var värt varenda sekund! Vi började
med att gå en starta-eget-kurs, som Vårdförbundet och Coompanion arrangerade.
Det gäller att förbereda sig och att ha rejält på fötterna, inte minst när det gäller
ekonomi och juridik. När vi skulle bilda en grupp frågade vi några kollegor om de
ville vara med. Det är viktigt att inte vara för lika. Att se olikheter som en tillgång.
Det har vi vunnit mycket på. Det är förstås viktigt att ha samma värderingar, vilja
och mål. Men det är bra om de som är mest ivriga balanseras av någon som är mer
eftertänksam.
Jeanette Almbeckers råd till dig som funderar på att starta ett företag:
• Ta hjälp av rådgivare – det finns mycket kostnadsfri hjälp att få.
• Undersök olika driftsformer – se vad som passar er bäst.
• Kontakta dem som redan har startat – vi hittade inga som arbetade med
hemsjukvård, som vi ville göra, men vi lärde oss ändå mycket av andra som
startat eget.
Om Distriktssköterskegruppen Synapsen:
Synapsen drivs som ett kooperativt företag och har avtal om hemsjukvård
med Falkenbergs kommun.
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”Egentligen ska det inte
märkas någon skillnad på
vem som bedriver vården,
men vi tror ändå att det gör
det. Ett av våra mål är att
vi ska ha kul på jobbet. Och
jag är övertygad om att vi
får med oss den goa känslan
ut till patienterna.”
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Affärsmodell för
idéburen vård och omsorg
Vinsten för välfärden – idéburna företag
Sociala mål före ekonomiska. Den som vill starta ett idéburet företag drivs av sitt
engagemang och har en idé som väckts av ett behov. Företagets värdegrund är en
central del i affärsmodellen och värdegrunden återfinns i hur arbetet utförs. Vilken
värdegrund företaget vilar på kan vara olika – men ett idéburet företag sätter alltid
sociala mål före de ekonomiska.
Pengar är medlet, inte målet. Idéburna företag är professionella och affärsmässiga.
Vinsten används för att nå upp till företagets sociala mål, till att skapa en bättre
verksamhet.
Långsiktighet. Det finns en uthållighet hos idéburna företag, eftersom drivkraften
är idén och engagemanget, inte pengarna. Om behov finns försöker man finna
ekonomiska lösningar – även om lönsamheten blir låg – eftersom drivkraften inte
är ekonomisk vinst utan att skapa värden för människor.
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”De idéburna organisationerna tillför samhället, företaget
och individen värden som är speciella och unika.”

Idéburna företag gynnar hela samhället. Det handlar inte om att göra saker för
egen vinnings skull utan med helhetssyn och ett bredare perspektiv. Demokrati
och delaktighet är viktiga värdeord i många idéburna företag. Det gäller både i
synen på människan i vården, medarbetaren, organisationen och som samhälls
byggare – idéburna företag tar ansvar, ser till helheten och vill påverka där man ser
brister eller behov och skapa nya lösningar. En naturlig konsekvens av detta är att
tillämpa transparens och öppenhet.
Kvalitet – ständiga förbättringar. Kvalitet uppnås genom kontinuerligt pågående
utveckling, samverkan och lärande. För idéburna företagare är kvalitet att åstadkomma ständiga förbättringar i vardagen och skapa värde för människan i vården
och omsorgen – att ta ansvar och se till helheten.
Flexibilitet och utveckling. Kvalitet, flexibilitet och utveckling hör samman.
I det idéburna företaget finns möjlighet att vara flexibel, innovativ och utveckla
sin verksamhet för att möta behov som identifierats.
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Några frågor och tankar
att reflektera kring
Utifrån den affärsmodell för idéburen vård och omsorg som presenteras på förra sidan,
finns här några frågor och tankar som kan vara till stöd inför starten av ett företag inom
vård och social omsorg.
Vården och omsorgen bygger på en humanistisk människosyn som innebär att alla
människor har rätt att leva i ett samhälle som främjar hälsa och likaberättigande
och som erbjuder en god och fungerande vård och omsorg oavsett livsvillkor.
Idéburna företag utgår från att man har sett ett behov och utifrån det fått en idé
och ett engagemang.
➤ Reflektera över vad detta betyder för dig och hur det påverkar
dig som företagare.
➤ Reflektera över vilken värdegrund som kan utgöra en stomme i
din affärsidé.
Att vinsten återinvesteras i verksamheten är en självklarhet i idéburet företagande.
Pengarna är medlet och inte målet. Samtidigt skapar vinst förutsättningar för att
utveckla vård- och omsorgsverksamhet. De ekonomiska resultaten är ett mått på
hur verksamhet sköts och utan god ekonomi skapas inte förutsättningar för att leva
vidare och leverera kvalitet. I alla företag är det långsiktigt nödvändigt att verksamheten uppvisar ett visst överskott. Det behövs för att utveckla verksamheten och
för att klara längre perioder av mindre beläggning.
➤ Reflektera över hur vinst kan användas till att utveckla företaget
och utveckla nya former för vård och social omsorg.
Som företagare i vård och social omsorg måste du känna till vilka möjligheter som
finns att bedriva din verksamhet och ha god kännedom om vilka lagar och förordningar som gäller samt vad LOV och LOU innebär samt vilka andra möjligheter till
uppdrag från det offentliga som finns, t.ex. IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap.
➤ Reflektera över betydelsen av att förstå hur vården och omsorgens system
kan vara ett stöd för företagandet och inte ett hinder.
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Vården och omsorgen är ett system av utförare/vårdgivare i olika former och med
olika huvudmän. För att underlätta för vård- och omsorgstagaren är det viktigt att
bidra till att skapa en sammanhållen vård – en så kallad vårdkedja – för att underlätta personens väg genom vården.
➤ Reflektera över hur du som vård- eller omsorgsföretagare kan bidra
till att hålla samman vården och omsorgen.
Den enskilda individens möjligheter att välja vård och omsorg har blivit större,
bland annat genom införandet av valfrihetssystem.
➤ Reflektera över vad detta kan innebära för dig som företagare.
För att kunna bedriva ett professionellt vård- eller omsorgsföretag krävs yrkes
kunnande och kunskap i affärsmässighet.
➤ Reflektera över vad som behövs för att skapa ett hållbart företag.
Som utförare konkurrerar du om avtal och uppdrag med andra. Därför är det
också viktigt att se vad det är som gör ditt företag unikt, hur man skapar kvalitet
i verksamheten och om det finns innovativa lösningar för att utveckla företaget
utifrån de behov du möter.
➤ Reflektera över hur du som företagare kan se andra aktörer på marknaden
både som konkurrenter men samtidigt samverkanspartners.
➤ Reflektera över hur du kan tänka långsiktigt kring innovation och
kvalitetsutveckling.
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Helhetssyn blir vinst för patient och
samhälle – men det krävs lobbying
Psoriasisföreningen i Stockholm startade sin verksamhet för 41 år sedan. På den
tiden blev personer med psoriasis inlagda på sjukhus för veckolånga behandlingar
– men den effektiva behandlingstiden var egentligen bara någon timme per dag.
Patienterna insåg att detta kunde göras i öppenvård, på ett sätt som inte störde
familje- och yrkesliv. Idag driver Psoriasisföreningen sex mottagningar runt om i
länet, har ett 50-tal sjuksköterskor, undersköterskor och fotterapeuter anställda,
samt 15 hudläkare och en reumatolog timanställda.
Foto: Daniel Olsén
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Resan har inte varit någon dans på rosor – flera gånger har nedläggningshotet
varit nära.
– Bara sedan jag kom för sju år sedan har vi haft ett par kriser, berättar verksamhetschefen Gunnel Köhler. Patientflödet har vi hela tiden, men ekonomin är svår.
Landstinget har haft svårt att förstå vårt annorlunda arbetssätt. Tidigare fick vi
bara ettåriga avtal, och trots att vi har 5000 patienter som gör 90 000 behandlingar
vissa år klarade vi oss knappt. Vi fick äska medel utifrån en budget. Vi har en tran
sparent verksamhet och la en korrekt budget. Varje gång fick vi lite mindre än vi
äskat. De ekonomiska svårigheterna har lagt hinder för utveckling, vi har till
exempel en kostsam maskinpark med ljusboxar.
Gunnel Köhler berättar att föreningen har jobbat mycket för att få politikerna att
förstå varför det är viktigt att verksamheten finns kvar.
– Nu finns en enighet i att dessa mottagningar ska vara kvar. När vårdval för
Öppen Specialiserad Hudsjukvård infördes 2012 skapades ”Särskilt Uppdrag” –
som var anpassat efter vår verksamhet – inom vårdvalet.
Psoriasisföreningen i Stockholms län är ett exempel på en verksamhet som vuxit
fram ur en patientgrupps behov. All verksamhet utgår från patientens behov –
styrelsens ledamöter har alla psoriasis, vilket säkerställer att verksamheten behåller
fokus.
– Vi försöker fånga upp patienternas önskemål och utveckla. Ett exempel på det
är reumatologen. Vi vill ha en tvärprofessionell samverkan, häften av alla patienter
har psoriasisartrit.
Gunnel Köhlers tips till dig som vill starta verksamhet:
• Du behöver kunskap och kapital. Det är ett långt förberedelsearbete
– skaffa kunskap om hur politiken fungerar inom ditt område.
• Prata med andra idéburna organisationer. Kom och hälsa på oss!
• Knyt duktigt folk till dig.
• Fundera på vad som fungerar bra för den patientgrupp du tänker dig.
Vad skulle fungera ännu bättre? Gör ett eget förslag utifrån det.
Gapa inte över för mycket, hitta nischerna.
• Det är bra att ha ett hälsoekonomiskt tänk. Beskriv också hur det du vill
erbjuda kan bli samhällsekonomiskt bra.
Om Psoriasisföreningen i Stockholms län:
Psoriasisföreningen är en ideell förening som tillvaratar de psoriasissjukas intressen
bl.a. genom att erbjuda lättillgänglig vård.
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Vad gör man när man har pengar,
är engagerad och vill jobba långsiktigt
med sociala mål?
Då startar man en stiftelse. Det är den vanligaste formen för tyskt idéburet före
tagande, det borgar för kvalitet.
Lena Karlsson är VD för den svenska stiftelsen Fyrljuset som bedriver utåtriktad
verksamhet sedan ett halvår tillbaka. Hon berättar om den engagerade tyska sjö
kaptenen vars intresse för socialt arbete väcktes genom ”värstingresor”. Han startade
familjehemsvård för tyska ungdomar, som även placerades utomlands, i Frankrike,
Portugal och Estland. Sjökaptenen hade norskt påbrå – och därför startades för
tre år sedan den norska stiftelsen Fyrlykta.
– Varje land har sin egen stiftelse. Alla arbetar med familjehem, men upplägget
är lite olika beroende på land och lagstiftning. Vi i Sverige jobbar till exempel även
med vuxna. I Norge går non profitorganisationer före i upphandlingar, så de har
inte samma konkurrenssituation som vi har i Sverige. Men det finns många lik
heter och vi har mycket att lära av varandra.
Erfarenhetsutbytet är en viktig del. Den gemensamma värdegrunden som säger
att alla individer är unika – och har möjlighet till förändring – är en annan.
– Överskottet i verksamheterna används för att hjälpa andra. Norska Fyrlykta
har till exempel lånat ut pengar för att vi skulle kunna starta i Sverige, och de ger
pengar till den idrottsklubb i Fredrikstad där de har sitt huvudkontor. Förhoppningsvis kommer vi att kunna stötta med pengar och kunskap när finska Fyrljuset
ska starta.
För Fyrljuset i Sverige handlar det nu om att ta plats på den svenska marknaden.
– Det är en väldig konkurrens i Sverige. Det är en tämligen oreglerad marknad
där oseriösa aktörer tagit sig in – därför är tillståndsfrågan en fråga vi driver.
Det är en strategi för att visa att vi står för kvalitet.

Om Stiftelsen Fyrljuset:
Fyrljuset bedriver familjehemsvård i ett europeiskt sammanhang.
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©Stiftelsen Fyrljuset

Några råd från Lena Karlsson:
• Utan hemsida finns man inte. Ta fram marknadsföringsmaterial!
• Vi gick med i Famna, det är ett sätt att visa att vi tänker kvalitet.
• Det tar tid! Uthållighet och tålamod är nyckelord.
• Ta tillvara de möjligheter som visar sig, var flexibel.
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Att tänka på när du startar företag
Det finns mycket att tänka på inför starten av ett eget företag inom vård och
omsorg. Här nedan får du några tips. Mer information och mer heltäckande
checklistor går att få via Nyföretagarcentrum eller Vårdförbundet.

Grundläggande förutsättningar
Det är viktigt att ha kunskap om de lagar och förordningar som gäller för att bedriva vård och social omsorg. Det gäller såväl regelverk för vård och omsorg som
möjligheterna att få avtal med kommuner och/eller landsting för att kunna bedriva
din verksamhet.

Skatter och moms
Sjukvård och närliggande tjänster, samt av kommunen individuellt behovsprövad
social omsorg är momsfria tjänster. Det innebär att du som företagare inte skall
lägga på moms när du tar betalt för denna typ av tjänster.

Kompetens och legitimationskrav
Det finns tjugoen legitimationsyrken inom vård och omsorg. Det är viktigt att du
som arbetsgivare kontrollerar att dina medarbetare har kompetens och behörighet
att utöva sina arbetsuppgifter.

Sekretess och tystnadsplikt
För all personal inom vården och socialtjänsten, oavsett om verksamheten är idéburen, privat eller offentlig, gäller att uppgifter om en patients tillstånd skyddas av
tystnadsplikt.
Sekretess och tystnadsplikt regleras på olika sätt beroende på om det är enskild
eller allmän verksamhet.
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Patientförsäkring och försäkringar
Starta inte företaget utan att ha företagsförsäkringar och kontrollera om du
behöver patientförsäkring. Om du har ingått avtal med en offentlig beställare är
det beställaren som ska inneha patientförsäkring. Annars måste du enligt lag ha
en patientförsäkring. Kontrollera om du behöver någon form av yrkes/ansvar
försäkring för din egen del.

Marknadsföring
Ta reda på vem som är din målgrupp och hur du kan relatera till den eller dem.
Det gäller såväl dem du skriver avtal med som dem som ska ta del av dina tjänster.

Att överta personal
Om du övertar en verksamhet som har anställda innebär det att du också övertar
arbetsgivaransvaret. Var noga med att kontrollera med säljaren vad som gäller
innan du övertar verksamheten.

Att ta över lokaler
Om du övertar en lokal där samma eller liknande verksamhet tidigare bedrivits är
det viktigt att kontrollera att det finns giltiga tillstånd för verksamheten. Kontakta
kommunen och eventuella andra tillsynsmyndigheter innan du skriver avtal om att
överta lokalen.
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Läs mer om:
Kungsportskyrkan
www.kungsporten.com/kungsportskyrkan.html
Distriktssköterskegruppen Synapsen
www.synapsen.info
Psoriasisföreningen i Stockholms län
www.pso.a.se
Stiftelsen Fyrljuset
www.fyrljuset.org

Vill du starta eget,
kontakta oss:
Famna
www.famna.org
Vårdförbundet
www.vardforbundet.se
Nyföretagarcentrum
www.nyforetagarcentrum.se
Coompanion
www.coompanion.se
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www.vardforbundet.se

www.famna.org

www.nyforetagarcentrum.se

