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Här finns ett starkt
engagemang för
människors värde
– Det är dags att inse vilken
oerhörd rikedom de idéburna
organisationerna
står för.
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Hela denna bilaga är en annons från famna

Fakta om Famna
❍ Famna är branschorganisation för vård och social
omsorg utan vinstsyfte som
bildades i oktober 2004.

Hela denna bilaga är en annons från famna

❍ Famna arbetar för en ökad mångfald av vårdgivare genom att fler
idéburna vårdgivare utan vinstsyfte
ges möjlighet att sluta avtal med
huvudmännen.

❍ Preliminära beräkningar* visar att hundratals idéburna organisationers samlade arbete utgör en betydande tillgång både på individ- och samhällsnivå.

❍ I flera offentliga utredningar lyfts
idéburna organisationer fram och
utgör en del av socialtjänsten och
hälso- och sjukvårdens utveckling.

Fotnot: Eftersom idéburen vård och social omsorg inte särredovisas i den offentliga statistiken saknas ännu säkra siffror.

Medlemmar i Famna (jan 2011):
• Betaniastiftelsen

växande del av svensk
vård och social omsorg

• BOSSE- råd, stöd &
kunskapscenter
• Bräcke Diakoni
• Danvikshem/Stiftelsen Danviks
Hospital
• Ersta Diakoni
• Förbundet St Lukas
• Föreningen Edsätras vänner

Med den här tidningsbilagan vill vi i första hand nå alla
som arbetar med hälso- och sjukvård och socialtjänst
inom kommuner och landsting.

V

i vill uppmärksamma er på möjligheten att samverka med ideella
föreningar, stiftelser, kooperativa
företag, trossamfund och andra
idéburna organisationer. Vi har
det gemensamt att vi ser på vård
och social omsorg som en rättighet och som en gemensam
solidaritetshandling.
Vård och social omsorg, liksom skolan, måste drivas effektivt
och rationellt. För Famnas medlemmar innebär det att vinster och
överskott från verksamheterna
används för att utveckla dessa och
att upparbetade värden tillfaller
dem som behöver våra tjänster.
Vi hämtar kraft
ur våra värdegrunder och
vinster är medel
för utveckling.

I tidningsbilagan
möter ni

människor
och verksamheter. Några känner ni igen,
andra blir nya bekanta. Vi representerar tillsammans en växande

del av svensk vård och omsorg
och vill fortsätta så. Behoven av
vård och social omsorg förändras
och växer. Vi är beredda att möta
dessa. Den mångfald och den erfarenhet vi äger bör fler få ta del
av. Ni som verkar inom kommuner och landsting har möjlighet att
tillsammans med oss ytterligare
utveckla den lokala välfärdsverksamheten. Såväl upphandlingar
som valfrihetssystem kan utformas för att stimulera en sådan utveckling. Det gäller också villkor
och regler för olika former av bidrag och investeringar i idéburna
verksamheter.
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tid som stadsdirektör i Södertälje se detta på nära håll vid
antroposofernas verksamhet.
Denna utvecklingskraft
är betydelsefull idag – och
kommer nog att bli ännu mer
betydelsefull i framtiden.
◗ Maria
Larsson
(KD),
Barn - och
äldreminister:
Jag och regeringen anser att det är mycket
viktigt att stärka den ideella
sektorn. Jag välkomnar och
är övertygad om att frivilliginsatserna och utförandet av
välfärdstjänster kan fortsätta
att växa väldigt mycket, men

För tidningsbilagor kontakta:
Martin Wallenberg, tel. 070-743 25 26
martin.wallenberg@activemediapartner.com

www.activemediapartner.com

Famna – idéburen vård och social omsorg

• Föreningen Skyddsvärnet i
Stockholm
• Föreningen Solberga by
• Föreningen Solåkrabyn
• Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Med vänliga hälsningar
Lars Pettersson,
Generalsekreterare
Famna

• Göteborgs Räddningsmission
• Haganäs
• Hajdes Ekonomisk Förening
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Nära kunderna och
uppdragsgivarna
Foto Lena Fredriksson

• Hela Människan RIA Järfälla
• Kvinnojouren MIRA
• Linköping Stadsmission
• LP-verksamhetens ideella
riksförening
• LP-arbetet i ABC-området ideell
förening

lingen av Öppna jämförelser,
Nationell eHälsa, utformningen
av konkurrensvillkor och andra
nationella initiativ. Våra medlemmar verkar lokalt inom kommuner
och landsting. Vi representerar
företagsformer på framväxt, kon-
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• Föreningen Saltå By

Famna deltar aktivt i utveck-

◗ Håkan Sörman, vd
Sveriges
Kommuner
och Landsting SKL:
Ett gott samspel mellan offentlig sektor och civilt samhälle
är centralt för en god samhällsutveckling. All hälso- och
sjukvård och socialtjänst
kräver ett ständigt pågående
förbättringsarbete avseende
kvalitet och effektivitet. I ett
historiskt perspektiv har de
idéburna organisationerna
mycket ofta bidragit till sådana innovationer och nytänkande som bäddat för en positiv
utveckling av vård och social
omsorg – jag kunde under min

Producerad av:

• Föreningen Kristoffergården

Jag hoppas att tidningsbilagan
ska stimulera till fortsatt kontakt
oss emellan.

• Löjtnantsgården/Immanuelskyrkan Vård AB
• Psoriasisförbundet
• Psoriasisföreningen i
Stockholms län
• Rosstorps Äldreboende
• Selenekollektivet för kvinnor
• Sorgmottagningen/Sjukvårdsföreningen för Övre Norrmalm

Hur ser du på värdet av non-profit-sektorn
inom vård och social omsorg?
◗ Lars-Erik
Holm, Generaldirektör
Socialstyrelsen:
Nonprofitorganisationerna är ett mycket viktigt
komplement till den offentligt
och enskilt bedrivna vården
och omsorgen. Organisationernas verksamhet bidrar till
nödvändig kvalitetsutveckling
och innebär över huvud taget
en vitalisering av hela vården
och omsorgen. Famna – som
intresseorganisation för nonprofitverksamheten – är en
central samarbetspart för Socialstyrelsen.

• Föreningen Framtidståget

kurrenskraftiga med tydlig värdegrund, ekonomiskt effektiva och
med bra reslutat. Vi hämtar kraft
ur våra värdegrunder och vinster
är medel för utveckling.

Foto erik mårtensson

Inledare

Vi representerar en

• Stiftelsen Credo
• Stiftelsen Gabriel/Hospice Gabriel

det är organisationerna själva
som ska bestämma grad av
engagemang och på vilka
områden. Överenskommelsen som regeringen träffat
med SKL hoppas jag blir en
utgångspunkt för långsiktigt
samarbete lokalt och regionalt. Det bästa är när företrädare för det offentliga och det
ideella möts, för att i grunden
tala igenom hur samarbetet
kan utvecklas. Samtidigt vill
jag betona att större utrymme
för idéburna organisationer
inte får betyda att socialtjänsten på något sätt frångår eller
abdikerar från sitt lagstadgade ansvar.

• Stiftelsen Gyllenkroken
• Stiftelsen Isaak Hirsch Minne
• Stiftelsen Josephinahemmet
• Stiftelsen Kristen Familjehemsvård
• Stiftelsen Margaretagården
• Stiftelsen Rödakorshemmet/
Röda Korsets sjukhus
• Stiftelsen Skåne Stadsmission
• Stiftelsen Stockholms Sjukhem
• Stiftelsen Stora Sköndal
• Stiftelsen Unga Kvinnors Värn
• Stiftelsen Vidarkliniken
• Stiftelsen Västgötakollektivet
• Stockholms Stadsmission
• Svenska Röda Korset

En annonsbilaga från Famna – idéburen vård och social omsorg
Vid frågor om innehållet i bilagan kontakta:
Anita Olsson
Information och kommunikation
tel. 08-546 949 33
anita.olsson@famna.org
www.famna.org

Bräcke Diakoni bedriver verksamhet i 13 olika kommuner. En av dem
är Lerum. Där är Christian Ohlsson chef för vård och omsorg, och
han är nöjd med att kunna göra upphandlingar där det är kvaliteten
som avgör vilken aktör man väljer.
I Lerum kommun sköter Bräcke Diakoni mix av engagemang och professionalism i
tre olika verksamheter: en daglig verk- en idéburen och icke vinstdrivande orgasamhet inom LSS, ett psykiatriboende nisation som vår.
och ett äldreboende. De tog över driften
av den dagliga verksamheten under 2010, En strävan hos Bräcke Diakoni är att armedan äldreboendet togs över 2008. Psy- beta flexibelt och lösningsorienterat med
kiatriboendet startades av Bräcke Dia- närhet till de nyttjande kunderna, alltså
de personer som besöker eller bor i verkkoni i augusti 2010.
– I Lerum har vi i många år varit öppna samheterna man driver. Men det är också
för olika sätt att driva verksamheter, säger viktigt att förstå uppdragsgivarnas perChristian Ohlsson. Vi har undan för undan spektiv och att ha ett gott samarbete med
dem.
lärt oss hur man for– Vi inom kommunerna
mulerar upphandmåste ha en ständig dialog
lingskrav och hur
Min uppfattning är att
med aktörerna, eftersom
man bedömer anbud
Bräcke Diakoni har en
det i slutänden är vi som
för att kunna välja
humanitär människosyn
har ansvaret, säger Chrispå bästa sätt.
tian Ohlsson. Det tycker
Numera använder
och sätter människorna
jag är en självklarhet.
sig Lerums kommun
i centrum.
– I en sådan kommuniofta av så kallade
kation försöker vi skapa
kvalitetsupphandlingar, där de själva sätter en prislapp och en konstruktiv relation, där båda parter
de olika aktörerna beskriver vad de kan ge ger och tar för att hitta de bästa lösningarna, säger Martin Ärnlöv. Kontinuerlig
till det priset.
kontakt är också ett bra sätt för oss att få
– Min uppfattning är att Bräcke Diakoni feedback på vår verksamhet.
har en humanitär människosyn och sätter människorna i centrum. De har en bra Lerum är en kommun med omkring 38 000
idé och verkar vara duktiga på att sprida invånare. Bräcke Diakoni är den första
ett engagerat förhållningssätt till sina idéburna organisation som har upphandmedarbetare. Därför är vi hittills mycket lats där för verksamhet inom vård och
nöjda med de verksamheter de bedriver omsorg.
– Vi har just nu verksamhet i 13 komi vår kommun.
– Jag blir glad och stolt över att höra muner, och är en av få organisationer av
detta, säger Martin Ärnlöv, direktor/vd vår typ som är så geografiskt utbredda i
för Bräcke Diakoni. Samtidigt vill jag akta Sverige, säger Martin Ärnlöv. Tack vare
mig för att säga att vi är bättre än andra detta har vi chans att bidra till att goda
aktörer – spelreglerna är desamma för oss exempel sprids mellan olika kommuner,
som för alla andra. Men jag tror att det något som annars brukar ske ganska långfinns goda förutsättningar att skapa en bra samt inom just vård och omsorg.

Christian Ohlsson, vård- och
omsorgschef i Lerums kommun,
och Martin Ärnlöv, direktor/vd för
Bräcke Diakoni, besöker Utsikten,
en daglig verksamhet inom LSS i
Lerum. Sedan i höstas drivs den
av Bräcke Diakoni. I verksamheten finns bland annat Butik Unik,
en liten affär där besökarnas
alster säljs, till exempel smycken
och tröjor med tygtryck på.

Bräcke Diakoni:
● Bedriver en bred non profitverksamhet inom vård och
omsorg, med målsättningen
att människor ska växa.
● Organisationen startades år
1923 i Göteborg, för att göra
något åt misären bland fattiga
i staden.
● Nu bedriver organisationen exempelvis barn- och
ungdomsboenden, daglig
verksamhet, hospice, rehabverksamhet, vårdcentraler och
äldreboenden i 13 kommuner
i Sverige.
● Enheterna är grupperade
i fyra områden: Äldreomsorg
och hospice, Barn och ungdom, Rehab och psykiatri
samt Hälsa och vård.

www.brackediakoni.se
Famna – idéburen vård och social omsorg
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Famna – även
i Bryssel

får känna
sig fri

J

söka sig hit, för fyra år sedan. Det har
hon inte ångrat.
– Det är viktigt för oss att våra boende känner sig som hemma här,
säger Patricia Crone. Vi försöker
hela tiden tänka på att vi som
bedriver verksamheten också är
gäster hos dem som bor här.

osephinahemmet har varit verksamt i
Sverige i över hundra år. Det grundades
år 1873 av drottning Josephina som ju
själv var katolik – en tro som hon tilläts
behålla när hon gifte sig med Oscar I.
Från att tidigare ha legat på Södermalm, bedrivs nu verksamheten sedan
23 år i Bromma.
– Det här är en plats där man ska
få känna sig fri. Man får lägga sig när
man önskar och gå upp när man önskar
och gå på mässa när man önskar, säger
verksamhetschef Patricia Crone, med
ett leende.
Det är en strålande vinterdag när vi
kommer och hälsar på. Den här morgonen har de boende fått besök av en
liten grupp tre- och fyraåringar som tillsammans med sin dagmamma går Luciatåg för dem. Det är en imponerande
kavalkad sånger som framförs. Efter
applåderna delar barnen ut julkort till
de äldre. Ett behagligt sorl fyller lokalen.
– Vad fantastiskt att de lärde sig så
många sånger, utbrister Jolanta som är
en av de boende på hemmet.
Hon trivs väldigt bra på Josephinahemmet, säger hon. Det var hennes
präst som rekommenderade henne att

Foto Johanna Wass

så mängder av aktiviteter att ta del
i på Josephinahemmet. Tre dagar i
veckan har man sittgymnastik. Med
regelbundna mellanrum får man besök av frisör och fotvårdare. En arbetsterapeut kommer dagligen. Och
Josephinahemmet
så har man högläsning i salongen,
grundades 1873.
förstås, och därtill alla specialarrangemang tillsammans med olika
viktigt att våra boende inte känner sig
danskompanier och sångsällskap
som kommer till Josephinahemmet. isolerade utan att de kan fira högmässa
Afrikansk dans är särskilt populärt, får som de alltid har gjort, omgivna av andra i alla åldrar. Det skapar trygghet,
vi veta.
Eftersom det är ett katolskt äldrebo- säger syster Ludwika som arbetar på
ende håller man mässa i kapellet varje hemmet.
dag och ber rosenkransen tillsammans,
för dem som vill. På söndagar håller Eftersom de boende har olika natioman högmässa och då kommer folk i nell bakgrund och talar flera språk är
alla åldrar till kapellet.
också personalen anpassad efter situa– Det blir som en extra högtid. Det är tionen. Syster Ludwika har själv polskt

påbrå så hon kan tala polska med den
stora grupp polacker som bor på hemmet. Men det finns även chilenare, holländare, ungrare, tyskar samt en rumän
och en fransman på boendet. Många
talar svenska utan problem, men andra
har kommit hit sent i livet och inte hunnit tillgodogöra sig språket. Lyckligtvis
har de personalen att tillgå så att de inte
känner sig isolerade.
– Där andra ser problem försöker vi
se lösningar. Till exempel har vi alltid
haft möjlighet till parboende här. Ifall
endast en är i behov av vård är det inga
problem för den andre att leva tillsammans med sin maka eller make. Och
skulle den som är frisk bli kvar ensam,
får han eller hon också bo kvar hos
oss. Eftersom vi är en icke vinstdriven
verksamhet har vi möjlighet att finna
sådana lösningar, avslutar Patricia
Crone. 
Text Edith Söderström

Vårdcentraler i non-profit-regi
Det fria vårdvalet som infördes i Västra Götalandsregionen 2009 möjliggjorde
primärvård i privat regi. Bräcke Diakoni i Göteborg var inte sena att haka på.
Först med vårdcentraler i Alingsås, Falköping och Skara. Nu även i Jönköping
och Nässjö.

F

Per Starke, områdeschef
för Hälsa & Vård inom
Bräcke Diakoni.
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Det är viktigt för
oss att våra boende
känner sig som
hemma här.

För den som önskar finns det ock-

ör oss var det att gå tillbaka till
våra rötter. Det var så föreningen
Bräcke Diakoni startade 1923,
berättar Per Starke, områdeschef för
Hälsa & Vård inom Bräcke Diakoni,
idag en stiftelse med bred non profitverksamhet inom vård och omsorg.
– Primärvård fanns inte på den tiden,
berättar han. Fattiga hade helt enkelt
inte råd med sjukvård, något måste
alltså göras när samhället inte grep
in. När den offentliga sjukvården
så småningom tog över ansvaret
för primärvården sökte Bräcke
Diakoni andra områden att
verka inom. Det blev först

Famna – idéburen vård och social omsorg

Foton rikkard häggbom

Josephinahemmet i Bromma är Sveriges enda katolska äldreboende. Hit vallfärdar människor från landets alla hörn – och de kulturella erfarenheterna är
många och olika.
– Det är så roligt med alla kulturer och språk, säger
Edith som har bott på Josephinahemmet i snart sex
år.

äldrevård och vård för personer med
medfödda funktionshinder, senare hospice – vård vid livets slutskede. Sedan
några år tillbaka bedrivs även rehabilitering för personer med förvärvade
funktionshinder.
Här finns också en koppling till satsningen på primärvård, menar Per Starke och förklarar:
– Rehabkedjan som regeringen infört bygger på att patienten ska fångas
upp av primärvården för att sedan lotsas
vidare. Vi hade alltså rehabverksamheten men inte inkörsporten. Det var
därför vettigt att starta vårdcentraler
både ur ett patient- och organisationsperspektiv.
– Idag kan vi ta fram en rehabplan
redan första dagen, det som tidigare

kunde ta både veckor och månader,
säger Per Starke.
Att satsningen på primärvård var
riktig visar också patienttillströmningen. Utan den skulle Bräcke Diakoni
knappast ha satsat som man gjort. På
några år har man gått från tre hundra
anställda till cirka tusen och har nu
verksamhet i flera landsting.
– Det har varit en stor kraftansträngning att starta fem nya små sjukhus,
som vårdcentraler ju faktiskt är, men
vi räknar ändå med att på sikt fortsätta
expandera. Inte minst för att visa upp
non profit som ett alternativ till offentlig och privat vård, även inom
primärvården. Det ser vi närmast som
ett samhällsuppdrag.


Text Per-Åke Hultberg

V

i bevakar och för fram våra medlemmars intressen, säger Ariane Rodert, men påpekar
samtidigt det faktum att man även försöker
verka för det svenska civilsamhället i stort. Detta
genom att värna svenska värderingar och att driva
frågor som rör idéburen vård och social omsorg.
Ariane Rodert betonar betydelsen av att vara
på plats i Bryssel för att tidigt i processen kunna påverka EU:s politik och därigenom även den
svenska. Det handlar bland annat om att idéburen
verksamhet ska kunna verka på likvärdiga villkor
som kommersiella och offentliga verksamheter och
att samtidigt skapa en struktur för att idéburen vård
och omsorg ska kunna finnas till. Minst lika viktigt är uppgiften att bygga upp en kännedom om
non-profitorganisationer, dess speciella värden och
sociala mål.

– Vi måste vara med i arbetet när viktig politik och
viktiga frågor utarbetas i EU och anledningen är
enkel, EU-politik är lika med svensk politik. Vi är
Visste
du att …
alltså i Bryssel för att vara med och påverka den
svenska politiken i ett så tidigt skede som möjligt
❍ Famnas medlemmar har en samlad
men också för att arbeta i ett större sammanhang
omsättning på 3 266
som medlemsland i EU. Det är viktigt att vi är promkr (avser 2009 års
aktiva, att till exempel bygga bort konkurrenshinbokslut) och att den
der och att underlätta för idéburna organisationer i
sammanlagda omsättupphandlingsskedet.
ningsökningen år
– Men vi är även nere i Bryssel för att lära av
2009 var 11%. Cirka
hälften av medlemsorvåra kollegor, poängterar Ariane Rodert. Vissa länganisationerna bedrider i Europa ger till exempel exklusivitet till nonver verksamhet inom
profit-organisationer när det gäller sociala tjänster
flera olika vård- och
som vård, omsorg och äldrevård. I några av EU:s
omsorgsområden.
medlemsländer är non-profit-verksamhet rent av
dominerande och väl etablerad. Det gäller till exempel Tyskland, Frankrike och i
Idéburen vård och omstora delar av Sydeuropa där de
sorg bygger välfärd,
största aktörerna inom vård och
och vårt uppdrag är att
omsorg är idéburna.
synliggöra detta viktiga
– Hemma i Sverige har den
arbete.
idéburna vården inte alls samma
utbredning, och kännedomen är låg om oss som aktörer. Orsakerna är många, menar Ariane Rodert,
vår välfärdsmodell med stort offentligt ansvar framförallt, men kanske också bristen på idéburna som
synliga aktörer i Sverige.
– Vi har dessvärre inte varit så kända i det offentliga

Visste
du att …
❍ Famna är medlem
i CEDAG, som är ett
nätverk inom EU för
paraplyorganisationer inom non-profitsektorn. Nätverket
bildades 1989 för
att utgöra en röst för
den europeiska nonprofit-sektorn i olika
EU-sammanhang.

YMER

Famna finns sedan 2006 representerade i EU och Bryssel, där Ariane Rodert som sakkunnig följer de
politiska frågor som ligger i medlemsorganisationernas intresse.
Nu också sedan oktober som ordinarie ledamot i den rådgivande
EU-institutionen Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén
(EESK).

Foto famna

Medlemmar

En plats där man

rummet trots att idéburna organisationers arbete de
senaste 100 åren ligger bakom en stor del av vår
välfärdsmodell. Men det är något
som det ska bli ändring på. Vi
jobbar mycket med att öka
kunskapen och kännedomen
om våra medlemsorganisationer och deras speciella värden
och fördelar. En sak är säker,
idéburen vård och omsorg
bygger välfärd, och vårt
uppdrag är att synliggöra detta viktiga arbete, i Sverige men
också i EU, avslutar
Ariane Rodert sakkunnig och
Ariane Rodert.
ordinarie ledamot i den rådgivande EU-institutionen Europeiska Ekonomiska och Sociala

Kommittén (EESK).

Kontaktperson Lars Trapp.
Hälsa, vård, omsorg, personlig assistans.

Hej arbetsgivare!
Jag hjälper dig att göra rätt.
Som din kontaktperson hjälper jag dig att agera rätt i rollen
som arbetsgivare. Du kan exempelvis ringa mig när du
behöver förhandlingshjälp eller få svar på frågor kring anställning, löner, semestrar, sjukdom och annat. Samtliga
handläggare på KFO är mycket kompetenta och vi har
lång samlad erfarenhet. All hjälp ingår i medlemsavgiften.
Du når mig på 08-702 54 26.
Arbetsgivarföreningen KFO har 3 600 medlemsföretag
och kollektivavtal inom ett 30-tal områden.
Vi har stöttat arbetsgivare i 67 år.

Text Ezra Hultberg

Famna – idéburen vård och social omsorg
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– En fråga om
respekt för de
boendes behov
och önskemål
Elvie Isaksson har lång erfarenhet från vård och omsorg av
äldre, både från privat och idédriven verksamhet, men hon har
främst arbetat som vårdlärare.
Sedan två år tillbaka är hon verksamhetschef för det nya idédrivna
äldreboendet Löjtnantsgården på
Gärdet i Stockholm.
Hur ser du på kvalitet och
kvalitetsutveckling inom
äldrevård- och omsorg?

– Det är ett ständigt aktuellt, alltid levande samtalsämne för alla oss som
arbetar med äldre. Inom
varje verksamhet handlar det om att lägga en
grund som är förankrad hos all personal
och som gör att vi
Elvie Isaksson, verksamhets- uppfattar kvalitet på i
chef för Löjtnantsgården.
stort sett samma sätt.
Framförallt är det kvaliteten i alla personliga möten som är viktiga, de
dagliga samtalen mellan vårdgivare och vårdtagare.
Här är det viktigt att alla inom personalgruppen är
medvetna om vad som gäller och agerar därefter.
Tror du att kvalitetsbegreppet skiljer sig beroende på vem som är utförare?

– Nej, det är nog egentligen ingen skillnad. Jag tror
alla har en likartad uppfattning om vad som är god
kvalitet. I grunden handlar det givetvis om att alla
ska vara hela, rena och mätta. Det som kan skilja
är på vilket sätt man vill uppnå den kvalitet som
eftersträvas. Men det viktigaste för alla är förstås
att skapa ett innehåll som också de boende uppfattar som kvalitet.

Foto istockphoto.com

Utveckling

Kvalitet i äldrevården

Famnas kvalitetsarbete

– för bästa
möjliga vård

H

Kvalitet är alltså inget som är spikat och klart, att
det måste vara lika överallt, utöver det självklara,
att alla ska vara hela, rena och mätta?

– Nej, vi måste inom varje verksamhet hela tiden
vara lyhörda för de boendes behov. Det är ju deras
behov och önskemål som ska styra utvecklingen och
som vi har att rätta oss efter. Och det kan naturligtvis
skilja sig från det ena boendet till det andra.

Hur ser du på den valfrihet som numera gäller
inom äldreomsorgen?

– Det är väldigt bra med mångfald, dessutom stimulerande med konkurrens. Det gör att vi hela tiden
måste utvecklas, fortsätta ge bra vård och hela tiden
bevisa oss värda det förtroende vi fått. Det kräver
ett stort engagemang, en öppenhet och en vilja till
förändring. Ska man förändra måste det ske i människors hjärtan och tankar, all annan förändring sker
bara på papperet.
Text Per-Åke Hultberg



Fotnot: Löjtnantsgården är en del av Immanuelskyrkans diakonala arbete.
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ur skapas kvalitetstid på ett äldreboende?
Hur förbättras bemötandet, kommunikationen och mötet med patienter? Kan boendes inflytande i hemtjänsten öka? Och
hur struktureras och motiveras veckosamtal med hemlösa?
– Vård och omsorg är komplexa system
där det lätt uppstår glapp, bland annat mellan olika vårdgivare. Huvudmålet för oss
inom Famna är att tillsammans med våra
medlemmar skapa en kultur av ständiga
förbättringar, bland annat att förhindra
dessa glapp i vård- och omsorgskedjorna, säger Thomas Schneider, kvalitetsansvarig på Famna.
Han betonar det faktum att små
förändringar kan medföra stora förbättringar för de enskilda människor som berörs, både vårdgivare
och vårdtagare.

lärandeseminarier där team träffas för att
utbyta erfarenheter och att lära sig metoder
och förhållningssätt genom att genomföra
ett kvalitetsförbättringsarbete i sin egen
verksamhet. Upplägget och pedagogiken
kan sammanfattas i orden: Vi gör och lär.
Målet för framtiden med kvalitetsarbetet

är glasklart.
– Vi vill erbjuda våra medlemmar ett
verktyg att kunna satsa på kvalitet och
ledarskap. Vi hoppas att internarbetet på
hemmaplan bland våra medlemmar ska bli
en externprocess där man tar del av varandras erfarenheter och jämför kvaliteter.
Att lära av varandra skapar en dynamik och ytterligare utveckling,
avslutar Thomas Schneider. 

Text Samuel Hultberg

Först och främst bör de olika verk-

Möter du fördomar att kvaliteten skulle vara sämre inom idédriven verksamhet?

– Nej, snarare tvärtom. Många söker sig till oss just
därför att vi inte är vinstdrivande. Jag tror att man
ser det som en slags garanti, att vi står för kvalitet
och att vi alltid återinvesterar eventuella överskott
direkt in i verksamheten. Det gör att vi har ett högt
söktryck, en lång kö av äldre som vill komma till
oss. Ytterligare en faktor som bidrar är vår kristna
värdegrund.

Frågor kring kvalitet och verksamhetsutveckling är högaktuella och samtidigt oerhört viktiga inom all vård och
omsorg – självklart även inom de idéburna organisationernas verksamheter.

Visste
du att …
❍ Kvalitetsfrågorna spelar stor roll
i utvecklingen av
vård och social
omsorg i Sverige.
Famna erbjuder
sina medlemmar
kvalitetsutvecklingsprogrammet
Famnas Värdeforum för att förstärka kompetens
och kunskapsutveckling.

samheterna internt diskutera hur
man vill förbättra sin verksamhet.
Vi vill erbjuda våra
Därefter kan man vända sig till
medlemmar ett
Famna för stöd och konsulverktyg att kunna
tation och ta del av Famnas Foto famna
satsa på kvalitet
Thomas
kvalitetsutvecklingsprogram
och ledarskap.
Schneider,
”Värdeforum”.
– Vi erbjuder vårt utbild- kvalitetsansvarig
ningsprogram och stoppar på Famna.
därmed in en dos kompetensutveckling i
Fakta
respektive verksamhet. Programmet syf● Famnas Värdeforum är ett
tar till att systematiskt utveckla kvaliteten,
kvalitetsutvecklingsprogram som har
utarbetats av Famna och Qulturum,
skapa ständiga förbättringar och belysa viutvecklingsenheten i Landstinget i
taliteten av förbättringskunskap, förklarar
Jönköpings län. Tvärprofessionella
Thomas Schneider.

Det var hösten 2009 som Famnas kva-

litetsutvecklingsprogram introducerades.
Sedan dess har programmet successivt
byggts på. Fler och fler söker nu stöd hos
Famna, vilket säger något om det stora
intresse som finns i de olika organisationerna att utveckla sina verksamheter.
– Värdeforum är uppbyggt kring

team arbetar med konkreta frågeställningar ur sin vardag i mötet med
patienter/brukare, samtidigt som man
utbildar förbättringscoacher i den
egna verksamheten som leder processen i de olika teamen.

Behöver du professionellt
arbetsgivarstöd?
Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation som med
branschspecifik kompetens sluter kollektivavtal och ger professionellt
arbetsgivarstöd.

Vi organiserar arbetsgivare som drivs av ett ideellt eller idéburet
engagemang. Våra medlemmar finns inom: idrott, intresse och
biståndsorganisationer, trossamfund, vård och omsorg, folkbildning,
utbildning och forskning, upplevelseverksamhet samt kultur,
tillsammans ca 3 000 arbetsgivare.
Välkommen till Arbetsgivaralliansen
du också! 08545 912 00

”Höga krav och djärva mål”

”En idéburen organisation behöver samma pro
fessionella arbetsgivarstöd som andra arbetsgivare,
men med en kulturkompetens vad det innebär att
leda där engagemanget är drivkraften. Därför är
Bräcke Diakoni medlem i Arbetsgivaralliansen.
Det känns bra att ha en arbets
givarorganisation bakom sig,
som både kan juridiken och
förstår idéernas kraft.”
Per Eckerdal,
ordförande Bräcke Diakoni

● Seminarierna sker en gång per
termin. I nästa omgång, våren 2011,
deltar cirka tjugo olika verksamheter.
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Värd

egrunden

Solberga by – med fokus på det friska

Ledare utbildas
för idéburen
verksamhet
För att klara den nya konkurrensen och de nya strukturerna inom
vård och omsorg startade Famna
2008 en ledarskapsutbildning för
chefer och ledare inom idéburen
verksamhet i Stockholms län.

V

i såg att det finns ett jättebehov av ledarskapsutbildning som fokuserar på bland annat affärsmässigt tänkande och ekonomi. Det
handlar om att öka möjligheterna för våra medlemsorganisationer att kunna konkurrera, säger Kerstin
Eriksson, näringspolitiskt ansvarig på Famna.
För att få utbildningen till stånd ansökte Famna
om bidrag från Europeiska socialfonden. 5,7 miljoner senare kunde man sätta upp en tvåårig högskoleutbildning på Ersta Sköndal högskola.
– Innan vi drog igång frågade vi våra medlemmar vad de efterfrågade och saknade idag. Den här
utbildningen är alltså baserad på vad de ansåg att
den borde innehålla, säger Kerstin Eriksson.

Idéburet är ett
självklart alternativ

D

et säger Anna Lönn Lundbäck,
direktor för Göteborgs Räddningsmission, en ideell förening med rötter från
1800-talet som arbetar med social omsorg
på kristen grund, en non profitorganisation utan krav på vinst.
– Men att ha en ekonomi i balans
är självklart viktigt. Har vi dessutom
ett positivt resultat kan vi återinvestera
och därmed ta ansvar för vår fortsatta
verksamhet, visa att vi finns kvar även
nästa år. Det gör att vi blir en säker och
trygg organisation, både mot anställda
och mot de människor vi jobbar för, säger
Anna Lönn Lundbäck, som också betonar
vikten av kontinuerligt kvalitetsarbete.
– Vi vill stolt kunna säga att så mycket
pengar som möjVi är sannerligen inte
ligt går direkt till
små, tillsammans är vi
verksamheten, inte
en stor aktör på marktill administration.
naden med ett enormt
Non profit gör att
stort nätverk.
vi hela tiden måste
vara på tårna. I verksamheter där lönsamhet är kravet kan man motivera sina
medarbetare med bonusar, provisioner
och höga löner. Så fungerar det ju inte
hos oss, poängterar Anna Lönn Lundbäck.

Utbildningen som än så länge bara är tillgänglig för
Famnas medlemmar i Stockholms län, är en tvåårig
kurs om 15 högskolepoäng. Samtliga 190 personer
som hittills påbörjat kursen är alla chefer eller ledare
med god kompetens inom vård och idéburen verksamhet. Men kursen kan erbjuda förstärkning inom
andra områden som ledarskap och affärsmässighet.
– Att det är verksamma chefer och ledare som
går utbildningen gör den extra intressant då de
direkt kan implementera i sina olika verksamheter
det de lärt sig. Samtidigt kan de också bidra med
sina erfarenheter och kunskaper till kursen.
Utbildningen, i vilken 22 medlemsorganisationer
i Famna deltar, är den första i sitt slag vilket gör den
unik. Den har dessutom skapat en samverkan och ett
samarbete som man aldrig haft förut. Ett samarbete
som Kerstin Eriksson ser väldigt positivt på.
– Våra chefer och ledare är mycket bra på mjuka

frågor men när det kommer till de hårda frågorna,
exempelvis avtals-, konkurrens- och personalfrågor
kan vi bli mycket bättre. Det är viktigt att poängtera
att vi i vissa frågor skiljer oss från privat och offentlig vård och omsorg. Det gör att våra ledare har
ett behov av särskild kunskap och utbildning för att
bättre kunna konkurrera med vinstdrivande aktörer.
Utbildningen, som nu är inne på sin fjärde och sista

termin fokuserar på affärsmässigt tänkande, bland
annat hur ledare inom idéburen vård och omsorg
bör agera och verka för att göra verksamheten mer
konkurrenskraftig.
– Vi har fått massor av erfarenhet och bra respons
från detta projekt som avslutas till sommaren. Men
vi kommer absolut att fortsätta arbeta med utbildningsfrågor, det är oerhört viktigt, avslutar Kerstin
Eriksson.

Text Ezra Hultberg
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– Det är idén som är motorn i det vi gör och det som
driver oss, inte resultat i form av ekonomisk vinst.
Därför valde vi för två år sedan att börja kalla oss för
en idéburen organisation.

Visste
du att …
❍ De flesta av
Famnas medlemmar har en
önskan att växa
både inom befintliga verksamheter och nya
verksamhetsområden. Bland de
hinder som
finns för tillväxt
är främst problem
i samband med
upphandlingar
följt av bristen
på extern
finansiering.

Här måste det alltså finnas andra drivkrafter och värden, engagemang för det
man tror på, själva idén i verksamheten som motiverar och som skapar incitament till goda resultat.
Tidigare använde sig Göteborgs Räddningsmission av
beteckningen frivilligorganisation. Men det lät som att
organisationen enbart var
uppbyggd på volontära insatser, vilket inte är fallet.
Därför valde man alltså att
byta till det mer korrekta
ordet idéburen organisation.
– Vi valde då också att gå
med i Famna. Det finns så
många namn på vår sektor, det
är därför bra att så många som
möjligt enas om en gemensam
beteckning. Det är också bra att vi
nu samlas under samma paraply där
Famna kan driva våra frågor på ett
övergripande plan.
Anna

Lönn

Lundbäck

inte ens känt till varandra. Inte heller det
offentliga – stat, kommun och landsting
– har känt till dem och därmed inte heller
hur stor den här sektorn faktiskt är.
– Vi har numera en självklar plats i
välfärdssamhället där brukare av vård och
omsorg har möjlighet att välja utförare.
Det är lätt att se oss som ett komplement
istället för det självklara alternativ, som vi
faktiskt är, till andra aktörer, både offentliga och privata. I annat fall blir vi en slags
städgumma som enbart arbetar med frågor
som har ramlat mellan stolarna inom det
offentliga. Att arbeta för de mest utsatta
är vår viktigaste uppgift och i det vill vi
erbjuda service och tjänster som är både
gåvofinansierade och avtalsfinansierade.
– Vi är sannerligen inte små, tillsammans är vi en stor aktör på marknaden
med ett enormt stort nätverk i form av
medlemmar, ägare och sponsorer. Bara vi
inom Famnas organisation omsätter cirka
3 miljarder kronor.

Idag hjälper hon, som kommunikationsansvarig, barn med autism på Solberga by att
kommunicera genom bilder och tecken.
– Det uppstår lätt missförstånd i kommunikationen med autistiska barn och det
gäller åt båda hållen. Det är det här jag
försöker arbeta med, berättar hon.
Skolan på Solberga by är en särskola av
Walldorfmodell för barn mellan 7 och 17 år
som tar emot elever från hela landet. Den
ligger vackert belägen på en av höjderna i
det sörmländska landskapet utanför Järna.
Husen vetter ner mot en öppen slätt och
alldeles bakom skymtar skärgården med
spegelblank is och snötäckta granar.
På elevhemmet Syren har Johannes och
Simon precis kommit tillbaka från en promenad i snön tillsammans med en av medarbetarna. På golvet sitter David 14 år och
lägger pussel. Pussel är hans favoritsyssla.
De tre pojkarna har var sitt rum på Syren
och är i trygga händer hos medarbetarna
Sara Fant och Carolin Lidström. Båda med
stor erfarenhet av arbete med utvecklingsstörda barn.
– Nu har jag nog jobbat här i snart 10 år,
säger Sara. För henne är det ett enkelt val.
– Man får en särskild närhet till de här
barnen som jag inte upplevt någon annan-

Lundbäck, att de idéburna organisationerna flyttar fram sina positioner ännu
mer, att de syns och finns med som ett
konkurrenskraftigt alternativ. Inte minst
nu när den privata sektorn
tar en allt större del av
kakan.
Text Per-Åke Hultberg

stans, säger hon. Carolin håller med. Det
bidrar också till självutveckling, menar
hon.
En stor del av eleverna på Solberga bor på
elevhem men det är inte något måste. Sammanlagt är man i nuläget 40 elever varav
28 bor på Solberga by.
– Vår idé är att alla elever ska få möjlighet att finna sin utvecklingsväg hos oss,
säger Henri Quarfood som är rektor på
skolan.
I enlighet med Walldorfpedagogiken
lyfts gärna det konstnärliga fram i undervisningen. På morgnarna och kvällarna
samlas man och sjunger tillsammans. Färg
och form är viktigt, liksom kommunikationen.
Utöver undervisningen erbjuder man också
olika arbetsterapier för eleverna. Bland
annat håller man hästar, grisar, får och getter på skolan. Genom djuren, menar man,
kan barnen lära känna sig själva. Ridterapi
är ett sätt som hjälper eleven att förbättra
kroppskoordinationen exempelvis.
Vi har ett så kallat läkepedagogiskt tillvägagångssätt. Det innebär att vi hela tiden ser till det friska hos människan och
fokuserar på det, avslutar Henri.

Man får en särskild närhet till
de här barnen.
Manuela Friemann är kommunikationsutvecklare på Solberga by
och arbetar ständigt med att hitta
nya vägar för att nå ut till barn med
autism. Det finns många hinder att
överbrygga, men hon menar att
man är på god väg.
Foton rikkard häggbom

För att få veta mera gå in på: www.solbergaby.se

S:t Lukas

Det är viktigt, framhåller Anna Lönn

Erfarenhet och kompetens
S:t Lukas har 150 anställda legitimerade psykoterapeuter,
psykologer och handledare samt chefshandledare,
organisations- och ledarskapsutvecklare.
Vi erbjuder bland annat…

foto Åsa Dahlgren

Kerstin
Eriksson,
näringspolitiskt
ansvarig på
Famna.

Foto istockphoto.com

Foto erik mårtensson

Manuela Friemann vet hur det känns att ha begränsad kommunikationsmöjlighet
med omvärlden. Hon kom till Sverige från Tyskland för sju år sedan och fick lära sig
språket från grunden.

•
•
•
•

Handledning till personal och personalgrupper
Krishantering och traumabearbetning samt samtalsjour
Chefsstöd, chefsutveckling och coatchning
Ledarskaps- och organisationsutveckling

S:t Lukas finns på ett fyrtiotal platser i Sverige och har
över sjuttio års erfarenhet av att utveckla individer, grupper och organisationer. Vi är en non-profitorganisation,
eventuellt överskott går bland annat till reducerade
samtalsavgifter lokalt.

Inspirerande
förutsättningar
för individen!
Om du är mån om att bygga upp långsiktiga kontakter kommer du att trivas med
oss på Skogsgården Hajdes. Vi arbetar
inom LSS-området och har begränsat
antal personer i varje arbetsgrupp vilket
innebär större trygghet för var och en.
Tycker du det är viktigt med möjligheter
till utveckling och kulturell stimulans?
Det tycker vi och därför är våra miljöer
utformade med genomtänkt färg och
form.
Vi bygger vår verksamhet på antroprosofisk värdegrund och samarbetar med
liknande verksamheter runt om i landet.
Vi har en tydlig non-profit-profil.
Hajdes är ett socialterapeutiskt bykollektiv. Ett alternativt
boende för människor i behov av omsorg och omvårdnad.
På Hajdes finns möjlighet att anpassa boende och arbets
möjligheter för varje individ. Läs mer på www.hajdes.se eller
ring oss på 049824 41 33. Välkommen till vår gemenskap!

www.sanktlukas.se.

menar att idéburna verksamheter varit ganska oorganiserade och många gånger
Anna Lönn Lundbäck, direktor för
Göteborgs Räddningsmission.
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Dialog

Peter Örn – om nödvändigheten
av idéburna organisationer
– Det fanns ett behov av att bekräfta den roll som de idéburna organisationerna har i vårt
samhällsliv. Det berättar Peter Örn som 2007 fick uppdraget att leda den dialog som regeringen tog initiativ till, en dialog som 2009 utmynnade i en överenskommelse mellan
regeringen, de idéburna organisationerna och SKL – Sveriges Kommuner och Landsting.

Foto Melker Dahlstrand

T
Målet var att stärka
de idéburna
organisationernas
position vid sidan
om den offentliga
sektorn och den
privata.

idigare har de idéburna organisationernas viktiga insatser att bygga välfärdssamhället ofta mötts med skepsis och
en nedlåtande attityd. De har helt levt
i skuggan av offentlig sektor. Numera
inser väl de flesta att de ändå är en betydelsefull aktör i arbetet med utsatta
människor, betonar Peter Örn.
Han förklarar att begreppet idéburen, som nu alltmer börjat användas
systematiskt, kan ses som ett direkt resultat av dialogarbetet, då för övrigt ett
100-tal organisationer inom det sociala
området deltog.
– Det finns en rik flora av organisationer, folkrörelser, ideella föreningar, stiftelser, trossamfund och så vidare.
De har många likheter men också stora
skillnader. En del är enbart opinionsbildare, andra är utförarorganisationer
inom vård och omsorg. Att då som ofta
tidigare använda det samlande begreppet idéella organisationer visade sig
inte vara helt lyckat, säger Peter Örn
och förklarar att begreppet idéburna
bättre inkluderar alla organisationer
som bärs av en idé utan vinstsyfte, där
istället fokus ligger på samhällsnyttan.
Målet med överenskommelsen, förklarar Peter Örn, var att stärka dessa
idéburna organisationers självständig-

Peter Örn

Organisationerna å sin sida tog också på sig uppgiften att sprida kännedom
om överenskommelsen och att verka
för liknande dialoger ute i landet. Man
lovade också att jobba med kvalitetsutveckling och att ta strid mot främlingsfientlighet.

het och oberoende och samtidigt riva
de hinder som både fanns och finns för
dem att verka på lika villkor som andra
aktörer på marknaden. Från regeringen
var det alltså en tydlig ambition att stödja framväxten av en större mångfald av
utförare inom vård och omsorg.
– Målet var att stärka de idéburna organisationernas position vid sidan om
den offentliga sektorn och den privata,
säger Peter Örn.

Peter Örn säger att det nu är dags att inse vilken oerhörd rikedom de idéburna
organisationerna står för, att vi erkänner deras legitimitet när de verkar bland
utsatta människor – hur de ofta lyckas
när samhället gett upp – och att de får ett
erkännande för sin målmedvetna kamp
för solidaritet och demokrati, mot diskriminering och orättvisor.
– Här finns ett starkt engagemang för
människors värde i kombination med
erfarenhet, kunnande och kvalitet, som
samhället måste värdesätta och bättre
ta till vara.
Mångfalden får inte bara handla om
möjligheten att välja mellan offentlig
sektor och privata alternativ. Det är viktigt att även non-profit-verksamheter,
som ofta inte är så ekonomiskt starka
ges möjlighet att hävda sig i konkurrensen vid offentlig upphandling. Här
har det hittills varit svårt. Jag hoppas nu
att regeringen tar nödvändiga näringspolitiska initiativ till förändring.

Utöver de gemensamma och vägle-

dande åtaganden och principer som
parterna enades om i överenskommelsen, beskriver varje part ett antal
konkreta åtgärder man vill genomföra.
Regeringen lovade bland annat att satsa
på forskning och att utbilda myndigheter till att få en bättre förståelse för
idéburna organisationer. Dessutom att
ta fram bättre statistik som visar vad de
faktiskt åstadkommer.
SKL lovade att göra överenskommelsen känd bland landets kommuner
och landsting, bland annat genom att
utbilda tjänstemän och politiker, men
också verka för lokala överenskommelser med den idéburna sektorn. Ett
sådant dialogarbete har nu inletts i
Stockholm mellan staden och ett 60tal organisationer.


Kvalitet som gör skillnad
är en vinst för alla.
läs mer om oss och vår verksamhet på www.stockholmssjukhem.se

Text Per-Åke Hultberg

Stiftelsen Credo – Specialiserade på konsulentstödd familjehemsvård för barn, ungdomar och vuxna
Vi erbjuder:
• Välutredda
och kvalificerade
familjehem i
hela landet

• Kontinuerlig
handledning och
stöd till placerade
och familjehemmen

• Välutbildade
familjevårdskonsulenter
med gedigen erfarenhet

• Väldokumenterad • Ramavtal med
verksamhet
ett 90-tal kommuner
samt med
Kriminalvården

• Internationella
erfarenheter

Credo är en icke vinstutdelande stiftelse
som är politiskt och religiöst obunden
Stiftelsen Credo
Västmannagatan 10, 111 24 STOCKHOLM	

GYLLENKROKEN ÄR EN MÖTESPLATS
FÖR MÄNNISKOR MED PSYKISK OHÄLSA
OCH FÖR DERAS ANHÖRIGA

Tel: +46 (0) 8 34 10 85, info@credo.se

www.credo.se

All verksamhet erbjuder besökare möjlighet till individuell
utveckling efter egen förmåga.
Anordnar utbildningar, arbetsträning samt praktikplatser.

VÄLKOMMEN TILL VIDARKLINIKEN
Vidarkliniken erbjuder kvalificerad somatisk vård och
rehabilitering. Vi tar i första hand emot patienter för:
• cancerrehabilitering
• smärtrehabilitering
• rehabilitering vid stressrelaterade tillstånd

VIDARKLINIKEN –
HELHETSSYN SOM GER LIVSKVALITET

VIDARKLINIKEN
E N U N I K K O M B I N AT I O N AV S K O L M E D I C I N
OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST
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Famna – idéburen vård och social omsorg
100, 35, 27
215

95, 40, 49
216

Kontakta oss gärna och ta del av våra:
• Vårdprogram
• Patientenkäter
• Forskningsprojekt såsom bl a aktuell studie
gällande hälsoekonomiska effekter
• Utbildningar

Vi inbjuder kommuner och landsting, politiker och
tjänstemän till presentations- och diskussionsmöte.
Vi ser även fram emot ett samarbete gällande arbetslivsinriktad rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa.
Kontakta oss för att boka in ett möte.

www.vidarkliniken.se
info@vidarkliniken.se – tel 08-551 509 00

Stiftelsen Gyllenkroken består av tre boenden med olika inriktning,
gruppverksamheter för barn och tonåringar, ett aktivitetshus, ett
socialt arbetskooperativ samt projekten Inre Rum och Gulhaken.
Alla besökare, deltagare och boende har stort inflytande över
verksamheternas innehåll och utveckling. Förtroenderådet är ett
forum för dessa diskussioner.
Deltar i debatter, genomför utbildningar och gör utställningar,
framförallt genom projekt Inre Rum, för att öka förståelsen i
samhället om psykiska sjukdomar och motverka fördomar.
Stiftelsen Gyllenkroken:
● finns sedan 20 år i Göteborg
och grundades av personer
med egen erfarenhet av psykisk
ohälsa/sjukdom och av deras
anhöriga.


www.gyllenkroken.se

PRECIS SOM DEN
HÄR ANNONSYTAN
SÅ ANVÄNDS INTE
VÅR KUNSKAP
FULLT UT.
Vi vill göra vården bättre,
säkrare och mer effektiv.
Visa ditt stöd på fulltut.se

● är politiskt och religiöst
obunden.
● är en idéburen organisation
utan vinstintresse.

info@gyllenkroken.se
telefon: 031 – 80 89 95

Famna – idéburen vård och social omsorg
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Foton erik mårtensson

Efterfrågan är stor,
en ledig plats står
sällan tom.

Gérard Lartaud verksamhetschef på Saltå By.

Saltå By – en
läkande miljö
Saltå Kvarn i Järna är ett välkänt ekologiskt företag som på senare
tid har uppmärksammats i pressen för sitt goda bröd och ekologiska
produkter i färgglada förpackningar. Mindre välkänt är att Saltå Kvarn
har sina rötter i Saltå By, som är en verksamhet för ungdomar och
vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Saltå By är närmsta
granne till Saltå Kvarn.
– Det var på 60-talet, berättar Gérard
Lartaud, verksamhetschef på Saltå By,
som en medarbetare började baka bröd
med några ungdomar i källaren till det
huset, som numera heter Bagarbo och i
dagsläget fungerar som gruppbostad.
Brödbakningen ingick, vid sidan om
undervisningen och andra verkstadsaktiviteter, i den specialpedagogiska verksamheten som bedrivits vid Saltå By sedan början av 40-talet. Men brödet blev
väldigt populärt och efterfrågan blev
mycket större än man trott. Man insåg
snart att brödproduktionen krävde en
egen verksamhet. Då kom Saltå Kvarn till.
På Saltå By har alltså mycket hänt sedan
starten 1942. Gården Saltå ingår idag i
en by med ett 30-tal hus, skolbyggnader,
verkstäder, elevhem och bostadshus för
några av skolans medarbetare och deras
familjer. Här bedriver man skola och boende för ungdomar samt daglig verksamhet och boende för vuxna. Skolan har plats
för ca 50 elever och i elevhemmen finns 30
platser. I den dagliga verksamheten finns
plats för 30 arbetstagare och i vuxenboendet finns 14 platser.
– Vi arbetar utifrån den antroposofiska
människosynen och det präglar nog hela
verksamheten säger Gérard Lartaud.
Det centrala i Saltå Bys arbetssätt är en

Estetisk verksamhet är ett
viktigt inslag i skolans
profil. Eleverna får
möjlighet att lära sig
formgiva i olika material.

helhetssyn på människan, en harmonisk
och läkande miljö samt en strukturerad
vardag. Därför är maten till exempel av
god ekologiskt kvalitet, byggnadsmaterial
och möbler valda med omsorg, liksom
färgsättningen i de olika rummen. Då
skollokalerna ligger på samma område
som internatboendet kan man, på ett naturligt sätt erbjuda en helhet med skola,
boende och fritid för ungdomar, som mår
bra av en lätt överblickbar tillvaro.
Efterfrågan är stor, en ledig plats står sällan
tom. I regel är det kö och det är därför
alltid bra att höra av sig i god tid säger
Gérard Lartaud. Självklart tror jag att
vi gör ett gott arbete men jag tror också
att det faktum att vi är en non-profit idéburen verksamhet spelar in. Förutom att
vi har en human prissättning börjar allt
fler människor inse att skola och omsorg
bör drivas utan privat vinstsyfte. Sedan
gäller det att alltid förnyas. Just nu håller
vi till exempel på att se över vår skola
med hänsyn till sjösättningen av den nya
gymnasiesärskolan som kommer att ske
om ett par år.
Förnyelsen kan man också se i den yttre
miljön, en ny matsal står färdig sedan hösten 2010 och fler byggprojekt står på tur.
Det är inte brist på idéer och framtidstro
på slätten utanför Järna!

Saltå By
www.saltaby.se

