Kvalitets- och
hållbarhetsbokslut 2017



På omslaget:
Nytida Kasper kollo erbjuder korttidsvistelse,
sommarkollo och helgläger för barn, ungdomar
och unga vuxna med autismspektrumtillstånd –
exempelvis högfungerande autism och aspergers
syndrom. Foto: Jenny Drakenlind.
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Från och med räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2016
ska större företag upprätta en hållbarhetsrapport enligt Årsredovisningslagens 6 kap 11§. Hållbarhetsrapporten ska innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling,
ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten, däribland
upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal,
respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.
Denna hållbarhetsredovisning utgör hela koncernens lagstadgade
hållbarhetsrapport.
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Detta är Ambeas kvalitets- och hållbarhetsredovisning.
Redovisningen beskriver verksamheten under kalenderåret
2017, och är upprättad i enlighet med riktlinjerna för GRI
Standard(Global Reporting Initiativ), nivå Core.
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LEDARE

Vd och kvalitetsdirektör har ordet

Hög kvalitet en förutsättning
för hållbar tillväxt
Under 2017 har vi ytterligare stärkt vår position som en kvalitetsledande aktör
inom omsorgen. För oss är kvalitet att uppfylla regelverk och lagstiftning,
men framförallt en personcentrerad vård och omsorg. Det är helt avgörande
för att vinna förtroende hos våra kunder, omsorgstagare och närstående och
lägger därmed grunden för Ambeas långsiktiga tillväxt. Vi har en ledande
ställning när det gäller kvalitet och kommer att fortsätta utveckla våra system
och rutiner för att behålla den ställningen. Under 2017 har Ambea vunnit en
rad kvalitetsutmärkelser vilket stärkt vår övertygelse att fortsätta investera i
utvecklingsarbete.
Vad menar vi då med hållbar tillväxt? Vi lyckas bara med tillväxten om vi
bedriver högkvalitativ omsorg och samtidigt skapar en bra arbetsmiljö och
utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Vi ska utveckla de bästa medarbetarna inom omsorgen. Vi lägger stora resurser på utbildning, ledarskaps- och
metodutveckling för att skapa goda arbetsplatser, där medarbetarna trivs och
gör ett bra arbete för våra omsorgstagare.

”Vi ska utveckla de bästa
medarbetarna inom omsorgen.”
Att möta samhällets behov handlar också om fler boendeplatser för äldre och
personer med funktionsnedsättning. Våra kunders och omsorgstagares behov
styr när, var och hur vi bygger nya boenden. Vi bygger där det behövs och
hjälper kommuner som saknar resurser att bygga själva. Vi väljer hållbara
material som är bra för miljön, och inredningen är anpassad till de boendes
speciella behov. Våra nya boenden håller mycket hög klass och den inredning vi
valt har under året vunnit Svenska Designpriset.
Det betyder att vi erbjuder en hållbar tjänst med hög kvalitet för både omsorgstagare, medarbetare och kommuner. Grunden för hur vi varje dag på varje
boende säkerställer att vi når upp till denna höga ambition finns samlat i det
vi kallar Vår värld, som du kan läsa mer om på sidan 10. Där har vi samlat
våra värderingar, vår vision och strategi för en fortsatt hållbar utveckling
och tillväxt. Och det är inte bara vackra ord på papper, utan ett fungerande
verktyg för oss i vårt dagliga arbete. Alla chefer och medarbetare utbildas och
arbetar kontinuerligt med Vår värld. Det ger dem en stabil värdegrund att luta
sig mot i det viktigaste av allt – hur vi bemöter varje enskild individ. Så kan vi
göra världen bättre, en människa i taget.

Fredrik Gren
Vd

Lena Freiholtz
Kvalitets- och hållbarhetsdirektör
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DE T TA ÄR AMBE A

Detta är Ambea
Ambea är en marknadsledande aktör inom omsorgstjänster i Sverige med fokus på
boendeomsorg inom funktionsnedsättning och äldreomsorg i egen regi och med
cirka 200 kommuner som kunder. Ambeas tjänster omfattar också utbildning samt
bemanningslösningar för både vård och omsorg. Ambea har cirka 500 enheter i
Sverige och i Norge samt cirka 15 000 medarbetare. Vår vision är att göra världen
lite bättre, en människa i taget.

Vardaga – äldreomsorg
Vardaga erbjuder äldreomsorg med inriktning på äldreboenden för omsorgstagare med avancerade och särskilda
omsorgsbehov samt olika typer av profilboenden. Vardaga
är inriktat på äldreboenden, som drivs i egen regi eller på
entreprenad genom kontrakt med kommuner. På Vardagas
boenden runt om i Sverige arbetar medarbetarna med
varje individs livskvalitet och trygghet i fokus.

Nytida – tjänster inom funktionsnedsättning
Nytida erbjuder omsorgstjänster till vuxna och barn
inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik.
Verksamheten omfattar boende, daglig verksamhet, stöd
till individ och familj samt skola med kommunen som
upphandlare av dessa tjänster. Verksamheten är inriktad
mot boendeomsorg, främst i enheter i egen regi, och finns
i hela Sverige. Våra medarbetare inom Nytida arbetar
utifrån en väl förankrad pedagogisk plattform med syfte
att stärka individen i att leva ett självständigt liv.

Heimta – tjänster inom funktionsnedsättning och
psykiatri
Ambeas verksamhet i Norge bedrivs under varumärket
Heimta och omfattar tjänster inom funktionsnedsättning
och psykiatri. Heimta är främst verksam inom boende
omsorg men erbjuder också kompletterande tjänster till
kommuner inom brukarstyrd personlig assistans (BPA),
rehabtjänster, avlastning och utredning.
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Klara – bemanningslösningar
Ambeas bemanningsverksamhet Klara är en av Sveriges
ledande aktörer för bemanning inom vård och omsorg.
Klara är ett auktoriserat bemanningsföretag och är
ISO-certifierat. Med lång erfarenhet i branschen, hjälper
Klara såväl offentliga som privata uppdragsgivare med
bemanning av läkare, sjuksköterskor och socionomer.

Lära – Utbildning och handledning
Ambeas utbildningsverksamhet Lära utvecklar och
erbjuder kompetenshöjande utbildningar och handledning
inom LSS, SoL, äldreomsorg och skola. Verksamheten
finns i hela Sverige och vänder sig till såväl kommuner
och landsting som den privata sektorn. Lära medverkar
till olika projekt inom forskning, innovation och utveckling med syftet att utveckla utbildningar, tjänster, orga
nisation och medarbetare inom vård och omsorg. Lära
samarbetar bland annat med Karolinska Institutet och
Malmö Högskola och medverkar i projekt med fokus på
specialpedagogik, kompetens och digitalisering.

Ambea AB (publ) är sedan den 31 mars 2017
noterat på Nasdaq Stockholm.
Se ambea.se/investerare för aktuell och full
ständig ägarfördelning.
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DE T TA ÄR AMBE A
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ÅRE TS VIK TIGA STE HÄNDEL SER

Årets viktigaste händelser
Året har präglats av bland annat utveckling av utbildningsverksamheten inom Lära, utmärkelser och priser för Vardaga,
implementering av ett nytt ramverk för pedagogik i Nytida
samt samarbeten för integration av nyanlända.
Lära
Sammantaget har Ambeas utbildningsverksamhet, Lära,
haft cirka 9 000 deltagare i lärarledda utbildningsinsatser
inom LSS, SoL, äldreomsorg och skola. Vidare har utbildningsprogrammet systemstöd utvecklats for chefer och
specialister inom omsorgen.
Utmärkelser och priser för Vardaga
Året har varit fyllt med fina kvalitetsutmärkelser för
Vardaga. Bland annat fick medarbetare från Lund i
oktober motta en hedrande silverplats för arbetet kring
förebyggande av BPSD (beteendemässiga och psykiska
symtom vid demenssjukdom), ett pris som delas ut av
Vårdförbundet. Och samma månad tilldelades Vardaga
Svenska Designpriset för sitt designkoncept med nordisk
prägel, som nu implementeras i alla Vardagas nybyggda
äldreboenden.

Fortsatt hög förvärvsaktivitet
Under året har Ambea fortsatt med sin förvärvsstrategi
och förvärvat fyra bolag i Sverige samt tre i Norge.
Det största förvärvet var Resursteamet, en Stockholmsbaserad aktör inom främst daglig verksamhet för personer
med kognitiv funktionsnedsättning, som Ambea förvärvade den 22 maj. I och med förvärvet blev Ambea marknadsledande i Stockholm inom LSS daglig verksamhet.
Den 14 juli förvärvades norska Varphaugen, med verk
samhet inom boendeomsorg för barn och unga med särskilda behov. I och med detta förvärv tog Ambea också klivet in
i ett nytt segment som en naturlig utveckling av erbjudandet i Norge.
Integrationsprojekt
Ambea har de senaste åren arbetat framgångsrikt med integration och nominerats till ett flertal
priser, bland annat som årets Samhällsaktör. I
januari ingick Ambea ett nytt samarbete med
Arbetsförmedlingen med syftet att introducera
nyanlända till omsorgsyrken och underlätta språk
träning och integration. Under 2017 har cirka
140 nyanlända fått teoretisk och praktisk språkoch omsorgsträning hos Ambea. En fjärdedel av
deltagarna har hittills erbjudits anställning inom
Ambea efter praktiken.
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Ramverk för pedagogik i Nytida
Nytida har tagit fram ett gemensamt ramverk för pedago
gik som rullats ut i hela organisationen. Ramverket tar
sin utgångspunkt i Vår värld (Ambeas vision, uppdrag
och värderingar) och sätter individen i centrum. Syftet är
en gemensam pedagogik som ska genomsyra alla Nytidas
verksamheter för samsyn kring grundläggande arbets- och
förhållningssätt. Utgångspunkten är ett gemensamt förhållningssätt kring människosyn, bemötande, arbetssätt
och professionalitet samt att öka den pedagogiska skickligheten hos alla medarbetare. I korthet uttrycks det så här:
Med hjärna och hjärta samarbetar vi med den enskilde för
att skapa ett positivt bemötande och en bra miljö.

GRI 102-10
201-1

ÅRE TS VIK TIGA STE HÄNDEL SER

Villa Vallonen är Vardagas
första boende med det nya
boendekoncept med fokus
på evidensbaserad och
hållbar design.

Kvalitets- och hållbarhetsredovisning
Sedan 2011 har Ambea redovisat sitt kvalitetsarbete i
årliga kvalitetsbokslut. Den 15 maj publicerades Ambea
gemensamma kvalitets- och hållbarhetsredovisning där
även hållbarhetsfrågorna för första gången ingick.
Nyetableringar
Ambea har en hög tillväxttakt, läs mer i Ambeas Årsredovisning. I januari öppnade Vardaga ett nytt äldreboende,
Villa Vallonen i Gävle. Boendet har 54 platser fördelade
på sex avdelningar och är Vardagas första boende med
det nya boendekoncept med fokus på evidensbaserad och
hållbar design, som belönats med Svenska Designpriset.

Priser och utmärkelser 2017
Svenska Designpriset 2017 – Vardagas boendekoncept
för äldreboenden
White Guide, Årets Seniormåltid 2017 – Vardaga Silverpark, Täby
Vårdförbundspriset 2017, andra pris – Vardaga Österbo/
Brunnsgatan 15 A, Lund
Täby kommuns kvalitetsbonus 2017 – Vardaga Höstfibblan, Furan, Slverpark och Broby gård
Växjö kommuns utmärkelse Omsorg i toppklass för 2016
och 2017: Nytidas verksamheter i Ingelstad, Växjö
Linköpings bästa aktiviteter för äldre – Vardaga Ånestad, Linköping

GRI
GRI102-10
201-1
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VÅR VÄRLD – VISION O CH VÄRDERINGAR

Vår värld – vision och värderingar
Ambeas värdegrund sammanfattas i det vi kallar Vår värld,
som innefattar vår vision, uppdrag, värderingar och strategi.
Visionen togs fram 2016.
Under 2017 har arbetet med att förankra och föra ut visionen i organisationen varit i fokus. En webbutbildning, Vår
värld, som belyser både visionen och vår uppförandekod
har tagits fram. Vid 2 880 tillfällen har medarbetare eller
grupper av medarbetare gått webbutbildningen. I den
första utrullningen av Vår värld, så visades webbutbildningen i samband med verksamheternas arbetsplatsträffar. 100 chefer har också gått en introduktionsdag med
fokus på vision, värderingar och värdegrund. Dessutom
har 150 medarbetare vid Ambeas huvudkontor gått
utbildning där man i grupp har fått reflektera och diskutera kring vision och värdegrund.

och kunskap gör de skillnad och skapar kvalitet för våra
omsorgstagare. Som företag säkerställer vi också att organisationens samlade kunskap kring omsorg når hela vägen
ut till varje verksamhet, medarbetare och omsorgstagare.
Grunden för vårt arbete är FN:s deklaration om mänskliga
rättigheter, våra etiska riktlinjer och vår uppförandekod.

Vår vision: Vi gör världen lite bättre, en människa i taget.
I vår vision fokuserar vi på den enskilda människan. Vårt
mål och ambition är att varje enskild person i våra verksamheter ska bemötas med respekt och leva ett så gott liv
som möjligt.

Ansvar: Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill
och chefer som lyssnar och leder.

Vårt uppdrag: Med engagemang och expertis gör vi skillnad för varje individ vi möter. Det innebär att var och en
av våra medarbetare arbetar varje dag, i stort och smått,
för att vi ska nå vår vision. Med engagemang, expertis

Kunskap: Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar
tillvara allas kompetens.
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De värderingar som genomsyrar all Ambeas verksamhet
kan beskrivas i fyra nyckelord:
Respekt: Hos oss har alla har rätt till ett värdigt liv med
såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.

Enkelhet: Hos oss är det enkelt att påverka och att vara
medarbetare eller omsorgstagare.

VÅR VÄRLD – VISION O CH VÄRDERINGAR

VISION
Vi gör världen
lite bättre,
en människa
i taget.

UPPDRAG
Med engagemang och
expertis gör vi skillnad för
varje individ vi möter.

VÄRDERINGAR
Respekt

Ansvar

Enkelhet
Kunskap

GRI 102-16
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VÅR VÄRLD – VISION O CH VÄRDERINGAR
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OMSORG SOM SK APAR VÄRDE

Omsorg som skapar värde
Värderingarna, visionen och strategin i Vår värld är den grund som
Ambea skapar kvalitet, hållbarhet och värde utifrån för kunder,
omsorgstagare och medarbetare. Våra nyckelresurser i det arbetet är
förtroende, medarbetare, kunnande och finansiella resurser. Vi använder dessa resurser för att skapa värde genom vår affärsmodell, som
bygger på grundpelarna, 1 medarbetarskap och ledarskap, 2 kvalitet,
innovation och effektivitet samt 3 tillväxt. Alla tre är beroende av
varandra och lika viktiga för värdeskapande.
Värde för medarbetare
Genom att vara ledande inom kompetensutveckling,
styras av våra värderingar och satsa på ett ledarskap
för mångfald och likabehandling skapar vi värde i form
av en attraktiv arbetsplats och nöjda medarbetare. Det
är viktigt inte minst mot bakgrund av att det råder brist
på omsorgsmedarbetare och konkurrensen om dem är
hård. Medarbetarna är den viktigaste resursen i all
omsorgsverksamhet. Därför måste vi se till att de har rätt
kompetens, trivs på sin arbetsplats och har de verktyg de
behöver för att göra ett bra arbete. Vi lägger stora resurser på utbildning, ledarskaps- och metodutveckling för att
skapa förutsättningar för välfungerande arbetsplatser,
där medarbetare trivs och gör ett bra arbete, som kommer
våra omsorgstagare tillgodo.
Värde för omsorgstagare, samhälle och uppdragsgivare
Genom expansion av boendeomsorg i egen regi anpassad till våra kunders specifika behov och ett långsiktigt
perspektiv i våra investeringar skapar vi värde i form av
nöjda kunder, samhällsnytta och avkastning. Vi utgår alltid från kunders och omsorgstagares behov när vi bygger
nya boenden inom funktionsnedsättning och äldreomsorg.
Vi bygger där behovet är som störst och hjälper kommuner som har behov av nya boenden, men med begränsade
möjligheter själva bygga nytt. Vi inreder alla nya äldreboenden och renoverar gamla boenden enligt Vardagas
nya unika boendekoncept, som belönades med Svenska
Designpriset 2017. Konceptet har fokus på nordisk design
och kombinerar funktion och form till en boendemiljö som
är anpassad för de boendes fysiska behov samtidigt som
miljön är ombonad och hemtrevlig.
Värde genom kvalitets- och processutveckling
Genom ett branschledande kvalitetsarbete, utveckling
av processer och metoder utifrån evidens och erfarenhet samt innovation och samarbeten som bidrar till nya
arbetssätt skapar vi värde i form av nöjda omsorgstagare
och närstående samt samhällsnytta. Vårt eget unika kvalitetsledningssystem Qualimax säkerställer kvalitet och
uppföljning i alla led. Process- och metodutveckling är en
naturlig del inom alla Ambeas verksamhetsområden. Ofta
i samarbete med externa utvecklingspartners, men också

GRI 102-16

GRI 201-1

byggt på egen kunskap och egna initiativ. Inom Nytida
har exempelvis ett nytt gemensamt arbetssätt utvecklats
och sjösatts under året – ramverk för pedagogik. Ramver
ket bygger på Vår värld samt evidensbaserad praktik
och sätter individen i centrum. Målet är största möjliga
självständighet och livskvalitet för den enskilde genom en
fungerande personlig pedagogik, som utgår från individens behov och förståelse för vem han eller hon är.
Kvalitet och hållbarhet hör ihop
Vi anser att en god kvalitet och en långsiktig och hållbar
tillväxt hör ihop. För oss är kvalitet att uppfylla regelverk
och lagstiftning, men framförallt en personcentrerad
vård och omsorg. Det är helt avgörande för våra kunder,
omsorgstagare och närstående och för att vi ska få deras
förtroende och kunna växa. Hög kvalitet är nyckeln till
framgång på omsorgsmarknaden, som ger oss en konkur
rensfördel. Vi har en ledande ställning när det gäller kvalitet och kommer att fortsätta tillämpa och utveckla våra
system och rutiner för att behålla den ställningen.

Direkt skapat ekonomiskt värde
Skapat ekonomiskt värde
Intäkter
Fördelat ekonomiskt värde
Kostnader
Löner, sociala avgifter, pensioner och förmåner
Finansiella kostnader (utdelningar och räntor)
Skatter och avgifter

Belopp
5 906

1 429
3 986
121
64
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OMSORG SOM SK APAR VÄRDE

Externa faktorer: Politik och allmän opinion, demografisk

Nyckelresurser
FÖRTROENDE

KVALITET,
INNOVATION
OCH
EFFEKTIVITET

MEDARBETARE

KUNNANDE

FINANSIELLA RESURSER

VISION

UPPDRAG

Vi gör världen
lite bättre,
en människa
i taget.

Med engagemang
och expertis gör vi
skillnad för varje
individ vi möter.
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GRI 102-16
201-1

OMSORG SOM SK APAR VÄRDE

Detta är Ambeas värdeskapandemodell. Ambea bidrar till att omsorgstagare
får leva ett så bra liv som möjligt och vi hjälper våra uppdragsgivare att lösa
de utmaningar inom vård och omsorg som de står inför. Läs mer på sidan 13.

och socioekonomisk utveckling, välfärdens finansiering.

Resultat
MEDARBETARSKAP OCH
LEDARSKAP

NÖJDA OMSORGSTAGARE,
NÄRSTÅENDE OCH KUNDER
NÖJDA MEDARBETARE
SAMHÄLLSNYTTA

TILLVÄXT

AVKASTNING

VÄRDERINGAR

STRATEGIER

• Respekt
• Ansvar
• Enkelhet
• Kunskap

• Vi utvecklar branschens bästa
medarbetare.
• Vi ger högst kvalitet för
pengarna.
• Vi investerar i hållbar tillväxt.

GRI
GRI
102-16
201-1
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VÅR OMVÄRLD

Vår omvärld
Vård- och omsorgssektorn står inför en rad utmaningar både nu och framåt.
Samhällets resurser är begränsade, samtidigt som behovet av omsorg av
äldre och personer med funktionsnedsättning ökar. Omsorgsyrkena är redan
idag i bristyrken och i takt med kommande stora pensionsavgångar behöver
många fler medarbetare rekryteras inom de närmaste åren. Samtidigt är
det med några få undantag tyst i samhällsdebatten om hur de stora utmaningarna ska lösas.
Stora kostnader
I Sverige väntas kostnaderna för välfärden öka kraftig
de närmaste tio till femton åren. En av anledningarna är
de demografiska förändringarna med allt fler äldre som
kommer att behöva vård och omsorg. Enligt en rapport
från Riksrevisionen förväntas stadsbidragen till kommuner och landsting behöva öka med 200 miljarder kronor
till år 2030. Redan idag står äldreomsorgen för 19 procent
av kommunernas kostnader och 38 procent av landstingens, enligt en rapport från SKL. År 2015 uppgick kommunernas sammanlagda utgifter för äldre till 114 miljarder
kronor. Samtidigt konstaterar rapporten att äldreomsorgens kvalitet höjts på senare år och att de som utnyttjar
den oftast är nöjda. Läkemedelsbehandlingen har förbättrats, trycksår, undernäring och fallskador har minskat.
Fler personer med demenssjukdom får tidig och korrekt
diagnos, och god omvårdnad ersätter tung medicinering.
Nöjda brukare och möjligheter till förbättring
Att äldreomsorgen håller hög kvalitet bekräftas också av
omsorgstagarna själva. I Socialstyrelsens senaste brukarundersökning 2017 visar det sig bland annat att:
• 9 av 10 äldre är nöjda eller mycket nöjda med hem
tjänsten.
• Nästan 9 av 10 äldre känner sig trygga i särskilt
boende.
• 7 av 10 äldre i särskilt boende upplever att måltiderna
är en trevlig stund på dagen.
SKL pekar i sin rapport ut tre områden att satsa på för
att utveckla äldreomsorgen:
• Användning av modern teknik – digitaliseringen underlättar många tidigare tunga och krångliga arbetsmoment
för personalen och skapar nya trygghetslösningar för de
äldre.
• Förebyggande insatser för att undvika inläggning på
sjukhus – fortsätta minska risker för fallskador, vård
relaterade infektioner, trycksår, undernäring och förvirring, mer vård i hemmiljö.
• Samverkan mellan olika aktörer – behöver förbättras,
till exempel göra steget mellan sjukhusvård och kommunal vård och omsorg smidigare.
Ambea som en stor kvalitetsaktör har ett ansvar för att
bidra till att lösa välfärdens utmaningar. Vi ligger väl
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framme med utveckling av ny, modern teknik inom omsorgen. Bland annat är vi först i Sverige med en trygghetslösning med rörelsedetektorer nattetid, som underlättar
för medarbetarna på äldreboenden att snabbt få överblick
över vad som händer och kunna prioritera sina insatser.
Inom vår äldreomsorg använder vi oss på många håll
av nationella kvalitetsregister som BPSD-registret och
Senior Alert för att kartlägga och förebygga risker för
skador som kan förorsaka sjukhusinläggning.
Vi strävar också efter korta och smidiga samarbetsvägar med andra aktörer runt omsorgstagarna, som
kommunen, primärvården och sjukhusvården.
Omfattande rekryteringsbehov
Behovet av att rekrytera fler omsorgsmedarbetare inom
de närmaste åren råder det stor enighet om. I en färsk
rapport från början av 2018 gällande rekryteringsbehoven inom välfärden, visar SKL att ytterligare 200 000
medarbetare behöver anställas under de kommande tio
åren för att klara åtaganden utifrån den demografiska
utvecklingen. Därtill förväntas drygt 300 000 personer gå
i pension under perioden. Detta samtidigt som bristen på
arbetskraft är stor i Sverige nu och de kommande åren.
Men SKLs utredare visar också på möjliga lösningar –
rekryteringsbehovet kan minskas med upp till 180 000
personer om fler arbetar mer (går upp från deltid till
heltid) och längre upp i åren samtidigt som modern teknik
utnyttjas mer effektivt.
Jämställdhet i näringslivet
Kraven ökar på jämställdhet i näringslivet och organisa
tionen Svenskt Näringsliv är pådrivande för bättre jäm
ställdhet mellan könen. Men även om jämställdheten
har förbättrats under 2000-talet, är det i många stycken
fortfarande lång väg att gå. Enligt stiftelsen Allbright var
andelen kvinnor i ledningsgrupper 21 procent, i styrelser
33 procent, på vd-poster och ordförandeposter sex procent
i genomsnitt i Sverige 2017. Enligt Allbrights beräkning
uppnår vi med nuvarande ökningstakt jämställda styrelser
först år 2039.
Ambea har cirka 50 procent kvinnor i både ledningsgrupp
och styrelse. vd är man, styrelseordföranden kvinna. Vi har
därmed utsetts till ett av börsens mest jämställda företag av
fondbolaget Indecap, som under 2017 lanserade en ny Sverigefond som investerar i de 30 mest jämställda bolagen på börsen.

VÅR OMVÄRLD

Genom Vardagas samarbete
med Ung Omsorg väcks intresset
hos ungdomar för att arbeta i
omsorgsyrken, samtidigt som de
äldre får en guldkant på sin tillvaro
i kontakten med ungdomarna.

Debatt om vinst kontra utmaningar i välfärden
Välfärdsdebatten handlade under 2017 till stor del om
den så kallade Reepalu-utredningens förslag till vinstbegränsningar för välfärdsföretag. Förslaget har fått motta
mycket kritik redan under remissrundan från myndigheter, intresseorganisationer och företaget. Trots en massiv
kritik presenterade regeringen och Vänsterpartiet ett lagförslag om vinsttak där omröstning i riksdagen kommer
att ske under våren 2018. I nuläget finns det inte någon
majoritet för förslaget utan det förväntas falla.
Ambea har riktat kritik mot utredningen och det lag-

förslag som lagts fram. Ett förslag som skulle kunna få
mycket negativa konsekvenser för vården och omsorgen
i Sverige. Tyvärr har debatten om vinstbegränsningar
tagit fokus från de övergripande utmaningarna som
välfärden står inför med en åldrande befolkning, kraftigt
ökade kostnader och stort rekryteringsbehov. Utmaningar
som samhället måste fokusera på framöver och där olika
aktörer och driftsformer bidrar till en ökad kvalitet och
utveckling, vilket ytterst gynnar omsorgstagaren, medarbetarna och samhället.
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AMBE A S VIK TIGA STE HÅLLBARHE TSFR ÅG OR

Ambeas viktigaste
hållbarhetsfrågor
Kvalitets- och hållbarhetsarbetet är en integrerad del av
Ambeas strategi och verksamhet. Genom att erbjuda omsorg av hög kvalitet bidrar Ambea till individen och samhället samtidigt som det ger företaget ökad konkurrenskraft.
Ambea är beroende av att kunna tillgodose individers
behov av vård och omsorg för att kunna bedriva verksamhet. De som bor i våra boenden eller på annat sätt tar del
av våra verksamheter har valt oss i konkurrens med andra
utförare – privata eller kommunala. Mer än hälften av
landets kommuner anlitar Ambea som leverantör av tjänster. Vi åtnjuter kort sagt ett stort mått av förtroende från
åtskilliga individer och kommuner. Ambeas kvalitets- och
hållbarhetsarbete bidrar inte enbart till våra omsorgstagares välbefinnande, det är en integrerad del av vår affär och
bidrar till långsiktighet i utveckling av våra verksamheter.
Ambeas tre fokusområden i hållbarhetsarbetet är: Individen i centrum, Innovation i vård och omsorg och Etik
och kvalitet. Prioriteringarna är ett resultat av dialoger
med våra intressenter och de förväntningar de och omvärlden
har på oss som privat aktör. Vi lägger stor vikt vid att vara
transparenta med kvalitets- och hållbarhetsprioriteringarna.
Att följa utvecklingen inom vård och omsorg utifrån aktuell
forskning och evidensbaserad praktik är grunden i arbetet
med ständiga förbättringar och uppföljning.
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Ambea har sedan 2011 transparent redovisat kvalitet
genom utgivning av årliga kvalitetsbokslut. När vi 2016
arbetade fram de tre hållbarhetsområdena så redovisades
dessa integrerat i 2016 års kvalitets- och hållbarhetsredovisning. Under 2017 har medarbetare utbildats i de
prioriterade hållbarhetsfrågorna genom en framtagen
webb-utbildning som även utbildar i våra värderingar
samt uppförandekod.
Ambeas prioriterade hållbarhetsfrågor har sin grund i
FNs Agenda 2030 och FNs Global Compact. Vi har valt ut
sex av FNs 17 mål, som är relevanta för vår verksamhet
och vårt ansvar.

GRI 102-47

AMBE A S VIK TIGA STE HÅLLBARHE TSFR ÅG OR

Hälsa och välbefinnande
Att säkerställa att alla kan
leva ett hälsosamt liv och
verka för alla människors
välbefinnande i alla åldrar.

FN har satt upp 17 mål
för hållbar utveckling
i Agenda 2030. Ambea
har valt att fokusera
på de sex mål som är
mest relevanta för vår
verksamhet.

God utbildning för alla
Att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning
av god kvalitet och främja
livslångt lärande för alla.
Jämställdhet
Att uppnå jämställdhet,
och alla kvinnors och
flickors egenmakt.

Hållbar konsumtion
och produktion
Att främja hållbara
konsumtions- och
produktionsmönster.

Minskad ojämlikhet
Att minska ojämlikheten
inom och mellan länder.

Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Att verka för en inkluderande
och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv
sysselsättning med anständiga
arbetsvillkor för alla.

Ambeas tre fokusområden och sju prioriterade hållbarhetsfrågor
Individen
i centrum

• Hälsa, välbefinnande och
livskvalitet
• Respekt för individen och
mänskliga rättigheter

Innovation i
vård och omsorg

• Kompetens, metoder och tjänster
för bättre vård och omsorg
• Samhällsdebatt

Etik och kvalitet

• Kvalitet
• Affärsetik och transparens
• Leverantörskrav

GRI 102-42

GRI 102-47
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INDIVIDEN I CENTRUM

Individen
i centrum
Orsakerna för enskilda individer att söka
stöd och hjälp varierar. Det kan till exempel bero på olika funktionsnedsättningar
eller åldrandets sjukdomar. Allt Ambea
gör handlar om att människorna som tar
del av Ambeas verksamheter ska kunna
leva ett gott liv, utifrån egna förutsättningar, önskemål och behov.
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GRI 201-1

INDIVIDEN I CENTRUM – HÄL SA , VÄLBEFINNANDE O CH LIVSK VALITE T

Hälsa, välbefinnande och livskvalitet
Omsorgstagare som bor eller vistas i Ambeas verksamheter
är beroende av att vi gör ett riktigt bra jobb. Därför är hälsa,
säkerhet och välbefinnande alltid i fokus.
Våra verksamheter håller redan hög kvalitet, och vi arbetar
varje dag, i stort och smått, för att utveckla vårt omsorgsarbete
ännu mer. Ambeas verksamhet börjar med omsorg om medarbetarna – när de trivs och mår bra kan de göra mer för omsorgs
tagarna.
Ambea erbjuder trygga arbeten och arbetsplatser. Vi utvecklar
chefer som lyssnar och leder. Och vi satsar på medarbetarnas
kompetens och utveckling. Allt för att stärka både medarbetare
och omsorgstagare.
Omsorgstagare i våra verksamheter är personer med stora
behov av stöd beroende på till exempel olika diagnoser, multi
sjukdomar, missbruk eller annan problematik. De har rätt att
uppleva hälsa, välbefinnande och livskvalitet utifrån sina önskemål och förutsättningar. Det krävs stor kompetens för att arbeta
i våra verksamheter då det är en utmaning för våra medarbetare att alltid förstå, tolka eller kommunicera för att ge det stöd
och den hjälp som den enskilde önskar.

Kundombudsmannen
Ambeas kundombudsman ger omsorgstagare
och närstående en lättillgänglig röst in till oss.
Till kundombudsmannen kan man lämna
synpunkter, klagomål eller fråga om sådant som
känns viktigt.
Kundombudsmannens uppgift är att lyssna
och se till att den som vill ha svar på frågor och
synpunkter får det från ansvariga. Ambea vill
alltid bli bättre och frågor och synpunkter från
omsorgstagare och närstående är viktiga för att
vi hela tiden ska utvecklas.
Kundombudsmannen är oberoende från våra
verksamheter och arbetar för omsorgstagarnas
bästa. Hon står i direkt kontakt med företagsledningen och ser till att alla frågor, stora som
små, behandlas så snabbt som möjligt.
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INDIVIDEN I CENTRUM – H Ä L S A , VÄ LB EFI N N A N D E O CH LIVS K VA LITE T

Sara Sondell är verksamhetschef men också utbildad coach
och instruktör i första hjälpen
till psykisk hälsa för att kunna
upptäcka när en person mår
psykiskt dåligt.

Våga fråga när någon mår dåligt
Personer med autism löper hög risk att drabbas av psykisk ohälsa. Aktuell
forskning visar till exempel att risken att begå självmord bland dem som
har autismspektrumstörning utan intellektuell funktionsnedsättning är
mångdubbelt större än i samhället i övrigt. En som brinner för att skapa
en bättre psykisk hälsa är Sara Sondell.
Sara Sondell är verksamhetschef på en daglig verksamhet inom Resursteamet som är en del av Nytida. Hon har
också gått en utbildning till instruktör och coach i första
hjälpen till psykisk hälsa vid Karolinska Institutet. I dag
utbildar hon sina kollegor. Sara ser många skäl till att
personer med autism kan må särskilt dålig.
– Många gånger kan de här personerna ha varit mobbade och utsatta redan från barnsben. Skolan har inte
kunnat ge dem rätt stöd. Därför kanske de inte har klarat
gymnasiet och istället stannat hemma. Tills slut kan det

bli svårt att vända situationen. Man vet inte heller vart
man ska gå för att få hjälp.
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GRI 416-2

Framgångsrikt arbete
Resursteamet har tre dagliga verksamheter i Stockholm
som arbetar särskilt med personer som mår psykiskt
dåligt. Men kunskapen har även spridits till de övriga
verksamheterna. Sara är noga med att påtala att deras
uppgift inte är att behandla utan snarare att upptäcka och
se till att personen får rätt hjälp inom hälso- och sjuk-

INDIVIDEN I CENTRUM – H Ä L S A , VÄ LB EFI N N A N D E O CH LIVS K VA LITE T

debeteenden och tvång eller att personen är mer ledsen,
drar sig undan och kanske uttrycker självmordstankar,
berättar Sara.

vården. Samarbetet med psykiatrimottagningningarna i
Stockholms län har utvecklats och fungerar bra.
Arbetet är framgångsrikt. Resultaten i både deras egna
intervjuer med arbetstagarna och i kommunernas brukarundersökningar har ökat. Nöjdheten har mer än fördubblats och nästan 100 procent är nöjda.

Så möter du en person som lider av psykisk ohälsa
Sara vill med sitt arbete öka kunskapen och minska fördomarna om psykiskt ohälsa. En sådan fördom är att personer som mår psykiskt dåligt är farliga och konstiga. Som
regel är de bara farliga för sig själva, inte för andra. Sara
understryker att det alltid är bättre att våga fråga om man
fruktar att en människa funderar på att begå självmord.
Det kan rädda liv. Här är hennes råd till den som möter
någon som lider av psykisk ohälsa:
– Ta det på allvar när du ser en person som verkar må
dåligt. Fråga hur hen mår och berätta att du är orolig.
– Våga stå kvar när personen ger ett gensvar och verkligen berättar om till exempel självmordstankar.
– Stanna kvar hela vägen. Var ett stöd och följ med
personen till en psykiatrisk mottagning eller annat ställe
där hjälp kan fås.
– Bli inte känslomässig gisslan, det vill säga bär inte
ensam ansvaret. Var noga med att berätta att du kommer
ta informationen vidare till andra.
– Ingjut hopp. Berätta att du ser att personen mår
dåligt, men säg också att det finns hjälp att få, att det
finns ett ljus längre fram.

”Ta det på allvar när du ser
en person som verkar må
dåligt.”
– Våra arbetstagare är mer trygga att vara i våra verksamheter när de märker att vi har lättare att fånga upp
den som inte mår bra. De får också större möjlighet att
sätta egna ord på hur de mår, säger Sara.
Medarbetarna har fått verktyg för att snabbare reagera
och känna igen om någon mår dåligt. Signalerna kan vara
flera.
– Vanligast är att personen inte kommer till den dagliga
verksamheten. Det kan också visa sig i ökade självska-

Nyckeltal 2017

Hållbarhetsmål 2018

Antal rapporterade avvikelser
Totalt antal avvikelser
Antal allvarliga – grad 4*
Grad 4 – andel per belagd plats

2016

2017

28 814

38 609

7

9

0,35%

0,50%

2016

2017

0

Inga allvarliga avvikelser
(grad 4)

Anmälningar
Lex Maria
% per belagd plats
Lex Sarah
% per belagd plats
Klagomål IVO
% per belagd plats

5

3

0,15%

0,09%

11

13

0,32%

0,39%

16

23

0,34%

0,60%

*Allvarlighetsgrad 1 till 4 (enligt Socialstyrelsens definition där 4 är allvarligast).

GRI 416-2
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Rehabspecialisterna ger stöd att
komma tillbaka i arbete
På Ambeas avdelning för HR- och medarbetarutveckling
finns det rehabexpertis. Radarparet Annelie Christensen
och Birgitta Lindberg utbildar och stöttar chefer i det
viktiga rehabarbetet som ingår i alla verksamhetschefers
ansvar. Båda har lång erfarenhet av rehabfrågor.
Att minska sjukfrånvaron är viktigt av många skäl. Fram
förallt för att minska lidandet för den enskilda anställde,
men också för att det kostar pengar och försämrar kontinuiteten i omsorgen. Det finns tydliga regler för arbetsgi
varnas rehabansvar, både i lagstiftning och avtal. Vid
långtidssjukskrivning eller upprepad korttidssjukskrivning
ska en rehabutredning göras, vilket är verksamhetschefens
ansvar.
Men hur gör man? När ska man kontakta Försäkringskassan eller sjukvården? Vem betalar? Det kan vara en
snårig djungel, där Annelie Christensen och Birgitta
Lindberg fungerar som vägvisare. De har olika bakgrund
och kompletterar varandra med olika kunskaper och
erfarenheter.
─ Jag är distriktssköterska och har bland annat lång
erfarenhet från företagshälsovården och Birgitta har
bland annat lång erfarenhet av arbete på både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen så hon har myndighetsperspektivet och jag det medicinska, berättar Annelie.

”Ambeas rehabpolicy är
bra och vi ska se till att
den följs.”
Birgitta har huvudansvar för stöd till Vardagas chefer och
Annelie för Nytidas, men de löser gemensamt olika frågor
utifrån sina respektive bakgrunder. Tillsammans har de
stor erfarenhet av struliga ärenden, är vana att arbeta
i projekt och att kunna lösa problem snabbt. De jobbar
också tätt tillsammans med sina kollegor på avdelningen
med de olika kompetenser som finns där, som HR-affärspartner och arbetsmiljöspecialist.
Hittills har rehabspecialisterna kunnat konstatera, att
drygt hälften av rehabärendena i Nytida och Vardaga är
relaterade till psykisk ohälsa. Det är samma trend som i
samhället i övrigt.
─ Här gäller det att våga prata om livet som helhet
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inklusive arbetsmiljön, hur arbetsgruppen fungerar,
skapa motivation och hitta helhetslösningar, säger Annelie och Birgitta.
Rehabspecialisterna har varit igång drygt ett år. Det
första uppdraget var att utbilda alla chefer i rehabfrågor
via de regionala ledningsgrupperna. Nu jobbar Birgitta
och Annelie med inventeringsmöten på olika orter runt
om i landet, där både Nytida och Vardaga har verksamhet. Dit kan cheferna komma med sina rehabärenden
och få vägledning, till exempel om frågor till hälso- och
sjukvården eller Försäkringskassan.
─ Ambeas rehabpolicy är bra och vi ska se till att den
följs. Ambea är en stor samhällsaktör, ledningen står
bakom policyn och vi har starka värderingar att luta oss
mot. Framförallt vill vi hjälpa cheferna att komma vidare
och få medarbetaren tillbaka i arbete, vilket naturligtvis
är målet, säger Birgitta.

Ambeas rehabiliteringspolicy
Genom en tydlig rehabiliteringspolicy har vi en vision att få
medarbetare tillbaka i tjänst med arbetsglädje, motivation
och ökad livskvalitet.
Policyn grundar sig på våra värderingar och visar:
• Respekt – företaget värnar om medarbetarnas hälsa och
välmående.
• Kunskap – genom tydlig ansvarsfördelning säkrar vi att
rehabilitering sker på ett bra och effektivt sätt där
medarbetarens engagemang och egna ansvar har en
central roll.
• Ansvar – vi ser våra medarbetare som viktiga resurser i vår
verksamhet och ser till medarbetarens förmåga till goda
prestationer.
• Enkelhet – genom en väl fungerande rehabiliterings
process fångar vi tidiga signaler om ohälsa. Vi vill på ett
enkelt sätt värna om att få medarbetare tillbaka i tjänst
så snart det är möjligt.

GRI 403-2

GRI 403-3

REHABSPECIALISTERNA GER STÖD AT T KOMMA TILLBAK A I ARBE TE

Ambeas rehabspecialister
Annelie Christensen och
Birgitta Lindberg utbildar och
stöttar chefer i rehabfrågor.

GRI 201-1
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Nyckeltal 2017

Hållbarhetsmål 2018

Kort sjukfrånvaro
5%
4,8%

4%

4,3%

3%

0

0

Inga arbetsrelaterade
allvarliga arbetsmiljö
avvikelser

Inga arbetsrelaterade
allvarliga arbetsmiljö
avvikelser (grad 4)*

2%
1%

Inga arbetsrelaterade
dödsolyckor

Inga arbetsrelaterade
dödsolyckor

0%

2016

2017

Vardaga och Nytida

Nytida – rapporterade avvikelser kategorin arbetsmiljö

61%

Fysiskt våld mot medarbetare (271)

20%

Risk för arbetsskada (88)
Inträffad arbetsskada (69)
16%

Risk hälso- och sjukvård,
t ex stickskador (16)

4%

Vardaga – rapporterade avvikelser kategorin arbetsmiljö

81%

10%

Fysiskt våld mot medarbetare (1 588)
7%

1%

Risk för arbetsskada (205)
Inträffad arbetsskada (139)
Risk hälso- och sjukvård,
t ex stickskador (27)

*Allvarlighetsgrad 1 till 4 (enligt Socialstyrelsens definition där 4 är allvarligast).

De data som ligger till underlag för beskriva nyckeltal och
statistik för anställningsformer, ålder, kön är hämtade ur
vårt HR-system och antalet medarbetare i underlaget är
14 174. Underlaget rörande hälsa och säkerhet är hämtade ur
Qmaxit, vårt IT-stöd till ledningssystemet. GRI efterfrågar
regionalt perspektiv, men för oss är det mer intressant att visa
per affärsområde, det vill säga Nytida och Vardaga. Data för
Heimta och Klara visas inte i denna redovisning. Under 2018
har vi ambitionen att säkerställa data för Heimta och Klara för
kommande redovisningar.

26 • A M B E A K VA L I T E T S- O C H H Å L L B A R H E T S B O KS LU T 2017

GRI 102-8

GRI 403-2

GRI 403-3

I N D IV I D EN I CENTRU M – R E S PEK T FÖ R I N D IV I D EN O CH M Ä N S KLI GA R ÄT TI G H E TER

Respekt för individen och mänskliga
rättigheter
Vår människosyn utgår från varje individs
personliga behov och önskemål. Respekt för
individen och hens rättigheter går igen i alla
våra relationer, inte minst till omsorgstagare
och medarbetare.
Det är viktigt att var och en som har kontakt med Ambea
känner sig sedd och respekterad. Medarbetarnas kulturella mångfald är en styrka. Det underlättar möjligheterna
till ömsesidig kommunikation och gör att vi utvecklas
som personer och som organisation. I Läras utbildningsutbud är utbildning kring mänskliga rättigheter integrerat, som till exempel i Demensakademins utbildningar,
utbildningar i metoder samt utbildning i värderingar och
värdegrund.
Vår verksamhet bygger på möten mellan individer som är
i olika åldrar, kommer från olika delar av världen och har
olika typer av erfarenheter. Detta är en stor tillgång samtidigt som det är en utmaning för såväl omsorgstagare som
medarbetare. Det är viktigt med den ömsesidiga respekten
och ett ledarskap som kan ta tillvara all denna samlade
erfarenhet och kompetens.

GRI 405-1

GRI 406-1

Sammanfattning av Ambeas
Likabehandlingsplan för 2017–2018
Ambeas utgångspunkt är att samtliga medarbetare inom
Ambea ska ha samma möjligheter, rättigheter och
skyldigheter. Alla människor har lika värde och ska
behandlas utifrån sina individuella förutsättningar och
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi
accepterar inte att medarbetare utsätts för någon form av
trakasserier eller sexuella trakasserier.
Alla dessa former av kränkningar är förbjudna på alla
våra arbetsplatser. Ambea är ett företag som vet att vår
framgång är beroende av mångfalden och kompetensen
hos våra medarbetare. Utgångspunkten för vårt synsätt är
våra värderingar samt vår uppförandekod. I Likabehandlingsplanen framgår det tydligt av vi har nolltolerans mot
kränkande behandling utifrån kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder. Likabehandlingsplanen bygger på
Diskrimineringslagen.
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Zlatan och Avicii förde Adnan
till Sverige
Hur hamnar en ung kille från Syrien som praktikant på daglig verksamhet
och gruppboende i mörkaste Småland? Adnan Mohamad har gjort en
lång och svår resa från sitt krigshärjade hemland till tryggheten i Ingelstad
utanför Växjö. Här är han nu en uppskattad medarbetare,
som både omsorgstagare och personal tagit till sina hjärtan.
På Nytidas dagliga verksamhet Tallskogen i Ingelstad
råder en varm och glad stämning. Här rustas till anhörigträff med försäljning av saker som deltagarna tillverkat.
Vackra trasmattor i de härligaste färger, grytlappar,
bordslöpare, tovade små tofflor och mycket annat fint
finns att välja mellan. Det dunkar rytmiskt från vävstolarna, skramlar av skruvjobb och någon lägger pussel på
en surfplatta.
Adnan pratar och skojar med alla och får många glada
ord och leenden tillbaka. Inte minst av Rikard, som brukar gå ut på promenad med Adnan och som lärt sig ”high
five” av honom. Nu vill Rikard göra high five hela tiden,
han sätter glatt upp handen och Adnan är genast med på
noterna.
– Han är en naturbegåvning i arbetet med personer med
funktionsnedsättning. Det klickade från första början,
säger verksamhetschef Cecilia Rosengren.
─ Jag kom till Sverige 2015, via Irak, Turkiet, Serbien,
Österrike, Tyskland och Danmark. Det var en 20 dagar
lång och väldigt tuff resa. Jag hamnade först i Sollefteå,
men där trivdes jag inte alls. Där fanns inget fotbollslag,
säger den fotbollsintresserade Adnan.
– Men jag hade en kompis i Växjö som jag höll kontakt
med. Jag flyttade hit, bodde först hos honom och hittade
sen ett eget hyresrum. Nu bor jag i ett hus som jag delar
med två tyska studenter, spelar högermittfältare i division
2-laget Ingelstads IK, DJ:ar, jobbar och läser svenska,
berättar han.
Intresset för fotboll och musik gjorde att Adnan kände
till och gillade två speciella svenskar – Zlatan och Avicii.
Det var det som fick honom att välja just Sverige som
destination för sin resa. Han har inga anhöriga här, men
en del släkt i Tyskland.
Genom musiken och Vuxenskolan fick Adnan tips om
att söka praktik på Ingelstads LSS-enheter. Han mailade Cecilia Rosengren och hon tog i sin tur kontakt med
Ambeas samordnare för integrationsprojektet med språkoch omsorgspraktikanter, Nina Thorén Forsanker.
– Det är bara att köra, men prata ihop er med Arbetsförmedlingen först, sa Nina, berättar Cecilia. Så Adnan
började som praktikant på vår dagliga verksamhet
Tallskogen i början av oktober 2017. Han jobbar halvtid
hos oss och läser svenska på halvtid. Det har funkat bra
från första början. Tanken var två månaders praktik, men

den har vi nu förlängt med målet att kunna ge honom en
timanställning när han även lärt sig rutinerna på gruppbostäderna.
– Det är vad jag verkligen vill, bli kvar och jobba här.
Jag trivs jättebra och alla är så snälla. I Syrien studerade
jag till veterinär, men jag tror inte jag vill satsa på en så
lång utbildning nu, utan hellre jobba, säger Adnan.
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”Det är vad jag verkligen
vill, bli kvar och jobba här.”
På Tallskogen har Adnan också fått uppleva sitt första
födelsedagsfirande. I Syrien finns inte traditionen att
fira födelsedagar. Men Cecilia fick se i handlingarna från
Arbetsförmedlingen att Adnan fyllde år just den dagen.
En chokladask inköptes och slogs in i paket.
– Det var mitt allra första födelsedagspaket, jag blev
väldigt glad och överraskad, berättar Adnan som bjöd
både arbetskamrater och omsorgstagare på choklad.

Ambeas integrationsprojekt
Ambeas integrationssatsning startade i januari 2016 med
asylsökande i samarbete med Migrationsverket. 180
personer var ute i praktik och 20 procent av dessa fick
senare anställning.
2017 gick Ambea med i Arbetsförmedlingens 100-klubb,
där arbetsgivare förbinder sig att ta emot minst 100
nyanlända praktikanter. Vi satte målet att erbjuda språkoch omsorgspraktik för 500 nyanlända under en treårs
period (Ambeas 500-klubb).
Under året har cirka 150 nyanlända fått praktik,
anställning, arbetsträning eller traineeanställning inom
500-klubben. Vi kan där erbjuda utbildning till under
sköterska kombinerat med anställning. Cirka 25 procent av
de nyanlända i projektet har hittills fått anställning.

GRI 406-1

ZL ATAN O CH AVICII FÖRDE ADNAN TILL SVERIGE

Adnan Mohamad är en uppskattad
medarbetare på Nytida i Ingelstad, där både medarbetarna med
verksamhetschef Cecilia Rosengren
i spetsen och omsorgstagarna tagit
honom till sina hjärtan.

GRI 201-1
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Ambeas styrelseordförande
Lena Hofsberger leder styrelse
arbetet i ett av börsens mest
jämställda företag.

Ambea – ett jämställt företag
Under 2017 lanserade fondbolaget Indecap en ny Sverigefond med börsens mesta jämställda företag. Ambea utsågs som ett av dessa, bland
annat med tanke på den jämna fördelningen mellan män och kvinnor
i styrelsen. Samtidigt blev jämställdhetsfrågorna brännande aktuella
under hösten i och med #metoo.
Hur jämställt är Ambea egentligen? Vi ställde frågan
till Ambeas styrelseordförande Lena Hofsberger.
– Det är väldigt positivt att Ambea har en rimlig fördelning
mellan män och kvinnor både i ledningsgruppen och i styrel
sen. Därmed har vi kvalat in på listan över börsens mest
jämställda bolag, och även utanför börsen är vi ett av de mer
jämställda bolagen. Om inte Ambea skulle vara rimligt jämställt på toppen hade det varit väldig konstigt, vi arbetar ju
i en kvinnodominerad sektor, hos oss är ungefär 70 procent
av medarbetarna kvinnor! Vi har många kvinnliga ledare
på verksamhetschefsnivå och regionchefsnivå – här skulle
vi behöva få in lite fler manliga chefer. För att bli ett riktigt
jämställt bolag skulle vi också behöva fler män som arbetar
hos oss. Vi har många medarbetare som kommer från andra
länder, ännu har vi inte sett att så många nått ledarpositioner hos oss, det är ett område att arbeta vidare med.

Under 2017 blev #metoo ett begrepp. Hur ser det ut
i Ambea och hur arbetar företaget för att motverka
trakasserier?
– Jag tror att vi är ganska förskonade från sexuella trakasserier i Ambea, vår medarbetarundersökning pekar på att vi
generellt inte har stora problem med trakasserier eller mobbning. Jag tror att det beror på att vi är många kvinnor också
på chefsnivå och på att alla som valt att arbeta inom omsorg,
både chefer och medarbetare, har gjort det för att man
älskar att arbeta med människor och att hjälpa andra. En
sådan inställning skapar mindre grogrund för att utnyttja
andra människors svagare ställning. Det betyder inte att det
inte förekommer alls, även kvinnor kan förstås utnyttja sin
situation för egna syften, så det är något som vi alla ständigt
måste vara uppmärksamma på och bevaka. Vi har nolltolerans mot alla former av mobbning och trakasserier, oavsett
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om det gäller kön, etnicitet eller sexuell läggning, det hör
inte hemma på arbetsplatser som våra.
Många chefer på lokal nivå inom Ambea är kvinnor.
Hur ser du på kvinnligt ledarskap?
– Jag vet inte om det finns något som speciellt utmärker
kvinnligt ledarskap, kvinnor är förstås väldigt olika som
individer och ledare sinsemellan också. Allt ledarskap
måste anpassas till situationen. Ambeas verksamhet handlar om människor till 100 procent, att få människor att må
bra, våra omsorgstagare och våra medarbetare så att de

ska kunna göra ett bra jobb i mötet med våra omsorgstagare. Att vara ledare hos oss är utmanande och krävande.
Lyhördhet, respekt och glädje är viktiga beståndsdelar. Tydlighet vad gäller förväntningar och målsättningar är en bra
start. Jag hoppas och tror att Ambeas ledarutvecklingsprogram gör att våra ledare, oavsett kön, känner trygghet i sin
roll och har förstått hur ett bra ledarskap ser ut. Jag tror att
vi genom vår kultur, våra värderingar och vår ledarutveckling gör det möjligt för både män och kvinnor att bli riktigt
bra ledare i vår miljö. Det lokala ledarskapet är grundpelaren i vårt företag och helt avgörande för att vi lyckas.

Nyckeltal 2017
Heltid och deltid fördelat
på kvinnor och män

Månadsanställd och timanställd
fördelat på kvinnor och män

Månadsanställd och timanställd
fördelat på Nytida respektive Vardaga
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Inga ärenden
rapporterade om
diskriminering.

GRI 102-8
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23%

GRI 102-41

Vi bedriver vår verksamhet över dygnets alla
timmar och vi utgår från omsorgstagarens
behov och önskemål. Det kan innebära en
utmaning vid olika former av frånvaro, som till
exempel sjukdom eller semester. Vi har kollektivavtal och försöker alltid tillgodose medarbetarens önskemål i tjänstgöringsgrad, planering
och schemaläggning av verksamheten.

GRI 405-1

GRI 406-1

0

Inga incidenter kopplade
till diskriminering
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Innovation
i vård och
omsorg
I takt med att befolkningen växer och
åldras ökar trycket på välfärdssystemet.
För att säkra framtidens vård och omsorg
krävs omfattande satsningar. Innovation
för bättre vård och omsorg handlar om
människor, kompetens, metoder och
välfärdsteknik.
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Kompetens, metoder och tjänster
för bättre vård och omsorg
Ambea nyttjar teknik och innovationer för bättre vård och omsorg. Det gör vi med siktet inställt på omsorgstagarnas trygghet
och självständighet samt medarbetarnas arbetsmiljö.
För omsorgstagarna skapar vi tjänster som ökar trygghet, delaktighet och livskvalitet. För medarbetare utvecklar vi verktyg
som förbättrar arbetsmiljön samt underlättar organisation och
administration. Det handlar om att lägga tid och engagemang
på det som verkligen är värdefullt för omsorgstagaren. Vi
utgår från relevant forskning och erfarenhet för att utveckla
Ambeas metoder och pedagogik. Ny kunskap omsätts i praktik
genom Ambeas utbildningsverksamhe Lära och våra olika
utbildningsprogram.
Det är vårt ansvar att ständigt utveckla verksamheten för
omsorgstagarnas säkerhet och trygghet. Det behövs kunskap
och kompetens för att arbeta med personer med olika sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar. Utmaningen är
att säkerställa rätt kompetens och arbetsmetoder över dygnets
alla timmar. Kunskap är en färskvara som ständigt utvecklas, vilket innebär att våra metoder och utbildningar hela
tiden behöver utvecklas. För att ge omsorgstagarna den allra
bästa vården och omsorgen behöver medarbetarna bra verktyg
genom kunskap och välfärdsteknik.

GRI 412-2

Läras forskningsanknytning
Malmö Högskola och Lära startade 2015 ett gemensamt forskningsprojekt där forskare från högskolan
tillsammans med medarbetare från Nytida genomförde en forskningscirkel. Syftet var att öka kunskapen om hur man får omsorgstagaren delaktig i
processen kring genomförandeplaner. Resultatet
ledde fram till rapporten En plan skapar inte
delaktighet.
Under 2017 presenterades rapporten dels vid en
workshop på Malmö högskola under gemensam
ledning av Lära och högskolan. Där medverkade
omkring 55 personer från kommunala verksamheter
och privata bolag samt från Ambeas egna verksamheter. I oktober 2017 presenterade Lära rapporten på
Autism- och Aspergerförbundets Rikskonferens i
Malmö där omkring 300 personer närvarade.
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Louise Cederholm och Lisbeth Lundvall
har tillsammans med övriga medarbe
tare på Sunnangården arbetat med
materialet till Ramverket för pedagogik
och tycker att det är ett bra verktyg att
luta sig mot i det dagliga arbetet.
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Ramverket för pedagogik – en
gemensam plattform för Nytida
Nytidas Ramverk för pedagogik är en gemensam pedagogisk plattform för
hela Nytida som har rullats ut under året. Ramverket utgår från Ambeas
vision, att sätta individen i centrum och uppdraget att ta fram en pedagogik
som är personlig utifrån varje enskild individ vi möter.

– I Nytida är vi 7 000 medarbetare med otroligt mycket
kunskap och erfarenhet. Men vi har arbetat på lite olika
sätt och framförallt använt olika ord för samma sak. Vårt
uppdrag har varit att koka ner det bästa från våra verksamheter till det som är gemensamt för oss, berättar Eva
Lundberg på Nytidas verksamhetsutveckling. Hon är en
av dem som varit med i den projektgrupp som utarbetat
Ramverket för pedagogik.
Pedagogik är det gemensamma ord som beskriver hur
Nytida arbetar med människor. Pedagogik är det som
händer mellan människor i ett professionellt omsorgssammanhang. Utgångpunkten för Nytidas Ramverk för
pedagogik är att den enskilda personens behov ska styra,
och att metoder, arbetssätt och bemötande anpassas till
individen och inte tvärt om.

”Det vi vill göra med
Ramverket för pedagogik
är att öka delaktighet och
livskvalitet.”
– Det vi vill göra med Ramverket för pedagogik är
att öka delaktighet och livskvalitet. Varje person ska få
möjlighet att lyckas, utvecklas och må bättre. Det gäller
inte bara omsorgstagarna utan även oss medarbetare, om
vi lever som vi lär stärker vi den positiva utvecklingen hos
alla, säger Eva Lundberg.
Varje verksamhet har fått material och checklistor att
använda för gruppdiskussioner och vid nyanställningar.
Nytidas internutbildningar får nu också sin bas i Ramverket för pedagogik.

GRI 412-2

På Sunnangården, ett boende i Solna för personer med
psykisk ohälsa, samlade man hela personalgruppen för att
gå igenom materialet och checklistorna.
– Vi kände alla att det var ett material som var lättarbetat och enkelt att ta till sig, säger Louise Cederholm
som är gruppchef.
De såg att mycket redan görs, men det blev också tydligt
var det fanns konkreta saker de kunde jobba med för att
förbättra här och nu.
– Det handlar om olika saker i vardagen. En sådan var
att bli tydligare i kommunikationen vi ger till de boende,
till exempel att inte sätta upp för många informationslappar på anslagstavlan samtidigt. Andra konkreta exempel
var hur vi använder mobiltelefoner på arbetstid eller att
stänga av diskmaskinen i köket om någon boende äter,
berättar Lisbeth Lundvall som är verksamhetschef.
Annat är mer långsiktigt och tar längre tid att förändra, som att jobba lågaffektivt i alla situationer och
att motivera de boende. På Sunnangården bor tolv
personer med psykisk samsjuklighet. De är ovana att ta
egna beslut, en del har en lång bakgrund av institutions
boende.
– Det är viktigt att jobba med små steg i taget för att få
de boende att våga ta ansvar och göra själv, med vårt stöd.
Vi diskuterar också med dem att till exempel rättvisa
inte innebär att göra likadant för alla. Den som själv
kan gå och handla med sällskap av personalen ska göra
det, medan någon annan kanske inte klarar att gå ut på
grund av social fobi och då får hjälp. Det kan upplevas
som orättvist men handlar i själva verket om att individ
anpassa, säger Louise.
– Vår målgrupp kräver mycket. Därför är det viktigt
att vi är en stabil personalgrupp som kan lita på varandra och diskutera de situationer som uppstår. Ramverket
för pedagogik är ett bra verktyg att luta sig mot, säger
Lisbeth.
– Det finns en bra dynamik och ett gott arbetsklimat i
personalgruppen och vi gör det här jobbet tillsammans.
Det är bara då man kan åstadkomma förändringar, avslutar Louise.
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Ledarprogrammet lyfter Högalid
På Vardagas äldreboende Högalid i Trelleborg har Ambeas
ledarprogram hunnit sätta tydliga spår. Det börjar på ett
personligt plan och blir allt mer märkbart i verksamheten.
Och resan har bara startat.
– Man måste komma ihåg att göra arbetet även när man
har mycket annat omkring sig och det är stressigt, konstaterar verksamhetschef Ida Ek.
I våras gick Ida Ek och strax därefter Högalids båda
gruppchefer Borgny Andersson och Marie Christiansson Ambeas ledarprogram, och kunde tämligen snabbt
omsätta kunskaperna från programmet i verksamheten.
Största poängen var insikten om var man stod som personer i förhållande till chefsrollerna.
– Jag vill bli bättre på att ge beröm och ge feedback till
gruppcheferna, och jag ska försöka jobba mer med öppna
frågor, nämner Ida Ek som några exempel, där de öppna
frågorna ska bidra till att skapa ännu mer handlingsfrihet för medarbetarna.
Frukost med feedback
Att bli duktiga på att ge feedback är en personlig utmaning även för gruppcheferna. Tillsammans med Ida Ek
arbetar de för att arbetsmetoden ska slå igenom i verksamheten. En fast punkt i den processen är personalens
fredagsfrukostar. Där delar man med sig av reflektioner
runt varandras arbetssätt. Feedback är tänkt att bli en
naturlig del i arbetet, även om den är negativ.

”Jag upplever att med
arbetarna blivit bättre
på att ta för sig och vill
ha mer ansvar.”
– Jag tror att den kulturen måste få växa fram, menar
Ida Ek. Men hellre bara positiv feedback än ingen alls.
För Borgny Anderssons del har programmet bland annat
inneburit att hon arbetat på att släppa sitt kontrollbehov,
som mycket hängt samman med tidigare arbetsuppgifter.
– Jag har till exempel förstått att jag inte behöver närvara i allt som görs.
Medan Marie Christiansson fått fundera över sina
prioriteringar, och ser till att vara mycket ute i vården.
Delegera och att följa upp ansvarsområden är exempel på
annat hon jobbar på att förbättra.
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Med hjälp av verktyg i programmet har man tillsammans
utarbetat tydliga spelregler.
– Vi har utgått från Ambeas värdegrund och brutit
ner den till exempelvis att visa respekt genom att alltid
knacka på boendes dörr innan vi kliver på. Vi ska också
alltid vara beredda att dela med oss av våra kunskaper,
förklarar Ida Ek.
Ökat sug efter ansvar
Effekterna av programmet visar sig på flera sätt. Gruppen
har blivit öppnare och känns mer tight, tycker Borgny
Andersson. Marie Christiansson menar att medarbetarna
mår bättre genom att bli sedda tack vare den feedback
som ges.
– Jag upplever att medarbetarna blivit bättre på att ta
för sig och vill ha mer ansvar, säger Ida Ek.
Ledarprogrammet, som alla chefer ska gå, startade
hösten 2016. Nya chefer, från gruppchef och uppåt, börjar
med att gå introduktionsprocessen med fokus på bland
annat gemensamma arbetssätt. Därefter går man ledarprogrammet och under introduktionstiden tar man också
del av Ambeas vision, uppdrag, värderingar och strategier.
Fördelarna med att gå en till stora delar likartad
utbildning är flera. Nu jobbar man mot gemensamma mål,
pratar samma språk och gör saker och ting mer enhetligt,
enligt cheferna på Högalid i Trelleborg.

Ledarprogrammet
Ledarprogrammet startade 2016 och vänder sig till alla
verksamhets- och gruppchefer med målsättningen att
alla ledare inom Vardaga och Nytida inom en treårsperiod
ska ha genomgått utbildningen.
Målet med satsningen är att samtliga ledare ska arbeta
utifrån ett aktivt och värdebaserat ledarskap. De ska med
hjälp av praktiska verktyg och metoder kunna engagera
sina medarbetare att växa inom Ambea.
Utbildningen omfattar totalt sex utbildningsdagar och
däremellan får deltagarna uppgifter att utföra och ge
feedback på via en läroplattform. I utbildningsgrupperna
blandas ledare från Vardaga och Nytida.
Under 2017 har 73 procent av cheferna i Vardaga och
Nytida genomgått ledarprogrammet.

GRI 412-2

LEDARPRO GR AMME T LYF TER HÖ GALID

Verksamhetschef Ida Ek och gruppcheferna Borgny Andersson och
Marie Christiansson har alla tre gått
ledarprogrammet. De har snabbt
kunnat omsätta kunskaperna från
utbildningen i den dagliga verksamheten på Högalid.

GRI 201-1
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Vi utvecklar branchens bästa medarbe
Ambeas utbildningstrappa ger förutsättning att utvecklas inom företaget
och bygger på samverkan mellan Lära
och externa aktörer.

HÖGSKOLA/UNIVERSITET
GYMNASIUM

GRUNDSKOLA
ARBETSFÖRMEDLINGEN

Undersköterska, habiliteringspersonal, boendestödjare,
vårdbiträde, vikariepool

Gruppchef
Enhetschef

Praktikant

INTERNUTBILDNING

MedView
Vardaga införde under 2017 verktyget
MedView, ett strukturerat arbetssätt för
regelbunden översyn av ordinerade
läkemedel. Syftet är att optimera
läkemedelsbehandlingen samt minska
antalet biverkningar hos omsorgstagarna.
En riskbedömning genomförs för alla
boende vid inflytt, två gånger per år samt
vid behov. MedView är ett komplement till
de årliga läkemedelsgenomgångarna
Målet är att öka de boendes välbefinnande och livskvalitet genom att observera,
analysera samt åtgärda misstänkta
läkemedelsrelaterade symtom. Varje
person ska ha rätt medicin till rätt dos
utifrån sina medicinska behov.

Nyckeltal 2017

73%

73 procent av gruppcheferna, verksamhetscheferna och regioncheferna har
deltagit i ledarutvecklingsprogram.

60%
60 procent av alla tillsvidareanställda har deltagit
i utbildning.

GRI 412-2 Utbildning i mänskliga rättigheter – Ambea arbetar med personer med olika
behov av stöd, hjälp, vård och omsorg. Våra värderingar och värdegrund är grunden i
all utbildning och kompetensutveckling som vår utbildningsorganisation Lära erbjuder.
Det betyder att det i samtliga utbildningar finns fokus på mänskliga rättigheter som ger
teoretisk kunskap som omsätts i den praktiska vården och omsorgen. Under fokusområde
innovation i vård och omsorg redogörs för genomförda utbildningar.
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tare
Om Lära
Våra medarbetare är vår viktigaste nyckelresurs. Vi
vill utveckla branschens bästa medarbetare. För att
trivas på jobbet och utvecklas vidare i sin yrkesroll
är det viktigt att få kompetensutveckling. Därför har
vi skapat utbildningsorganisationen Lära som bland
annat tillhandahåller olika internutbildningar.
Det är till exempel webbutbildningar i arbetsmiljö,
kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Men Lära erbjuder också ett ledarprogram.
Via Demensakademin utbildar och certifierar Lära
hela äldreboenden då alla medarbetare får genomgå
utbildning tillsammans. Lära erbjuder uppskattade utbildningar kring diagnoser och i lågaffektivt
bemötande men också intern handledning till verksamheterna. Då arbetar hela arbetsgruppen, inklusive
chefer, tillsammans med en av Läras utbildare för att
lösa ett specifikt problem. Den kompetensutveckling vi
erbjuder ger medarbetarna de verktyg de behöver för
att på bästa sätt kunna utföra sina arbetsuppgifter.
För den som inte vill gå vidare i en chefsroll finns
också många möjligheter att utvecklas linjärt genom
att få andra uppdrag, en expertroll eller medverka i
projekt. Lära bidrar då med kompetensutveckling om
det behövs.
Ambea verkar inom olika områden och i både Sverige och Norge. Det ger många möjligheter att stanna
kvar i koncernen men att byta arbetsuppgifter. Med
verksamheter i hela landet har vi också stora möjligheter att erbjuda nytt jobb för den som flyttar.

YRKESHÖGSKOLA

Regionchef
Sektorchef
Verksamhetschef

LEDARSKAPSUTVECKLING

Hållbarhetsmål 2021

70%
Sju av tio chefer i Vardaga/
Nytida utvecklas och
rekryteras internt 2021.

Demensakademin utvecklar
kompetensen i äldreomsorgen
Demensakademin startades inom Vardaga 2013 och är i dag en del i Lära.
Demensakademin samlar och sprider kunskaper om demens och bemötande av personer som har demenssjukdom. Demensakademins expertgrupp stöttar Vardagas boenden med kompetenshöjning och vägledning
för medarbetare. Demensakademin erbjuder också utbildningar och stöd
till närstående samt externa utbildningar för olika yrkesgrupper som
kommer i kontakt med personer med demenssjukdom.
450 personer har utbildats av demensakademin under 2017 och 28 av
Vardagas verksamheter var certifierade vid utgången av 2017. Ytterligare
fem kommer att certifieras under de tre första månaderna 2018. Vid
årsskiftet hade Vardaga totalt 155 demensansvariga på boenden runt om i
landet som har gått en extra dags utbildning.
Sen starten 2013 har cirka 1 970 medarbetare gått tre dagars utbildning
och 670 anhöriga deltagit i cirkel med tre träffar, minst 50 till har deltagit
vid enstaka träffar.

GRI 412-2
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Samhällsdebatt
Ambea bidrar till utvecklingen, bland annat genom att
delta i det offentliga samtalet om vård och omsorg.
Vi vill nyansera och komplettera diskussionen och rikta
fokus på individens behov. Här ingår att verka för lagar
och regler som ger alla aktörer i branschen rätt förutsättningar att ge människor den vård och omsorg de har rätt
till. Ambea jobbar för integration och mot utanförskap.
För många blir Ambea ett första steg in på arbetsmarknaden samtidigt som vårt behov av personal blir tillgodosett.
Det finns ett mycket stort allmänintresse för vård- och
omsorgsfrågor. Personliga upplevelser och erfarenheter,
ideologier och synpunkter framförs och debatteras. I den
politiska debatten finns det även ofta en naturlig polemik
och konfliktlinje, något vi behöver förhålla oss till. Samtidigt som vi upplever att det finns ett stort intresse för
Ambeas kunskap och erfarenhet är det ett ständigt arbete
med att nyansera och motverka mytbildning samt ändra
gamla föreställningar om omsorg och privat företagande.
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Samhällsdebatt via sociala medier
Vi arbetar aktivt med att driva samhällsdebatten, lyfta
aktuella ämnen som är relevanta för oss samt berätta om
våra verksamheter i sociala medier och främst via
Facebook, där Vardaga, Nytida, Lära och Klara har egna
sidor.
På Vardagas nya äldreboende Villa Basilika i Tyresö är
det tillåtet att ta med sig hunden när man flyttar in,
något som Mitt i Tyresö uppmärksammade i en artikel.
Detta är ett exempel på en av de nyheter som under 2017
fick stor spridning på sociala medier med nästan 20 000
interaktioner.

I N N OVATI O N I VÅ R D O CH O M S O RG – S A M H Ä LL S D EB AT T

Bemanningsbranschen
är en del av lösningen
Eva Domanders är vd för Ambeas verksamhetsområde för
bemanning, Klara, som hyr ut läkare, sjuksköterskor och
socionomer. Hon är också ordförande i branschorganisationen Bemanningsföretagen i Sverige och en av dem som
tar debatten om hur bemanningsbranschen kan bidra till
att lösa välfärdens utmaningar.
– Vi gör stor nytta för att Sveriges hälso- och sjukvård
ska fungera. Bemanningsföretagen behövs för att kapa
vårdens toppar eller tillgodose behoven i glesbygd, säger
Eva Domanders.
Klara är det tredje största auktoriserade bemanningsföretaget inom vård och omsorg. Ramavtal, kollektivavtal,
kvalitet samt långsiktiga relationer och kontinuitet är
framgångsrecept.
– Vi jobbar enligt den svenska modellen och har en bra
dialog med våra kunder, säger Eva Domanders och berättar att kunderna är såväl landsting och kommuner som
privata vårdgivare.
Hon menar också att bemanningsbranschen har en cent
ral roll för att klara den framtida personalförsörjningen
inom vård och omsorg när en allt äldre befolkning gör att
vårdbehoven ökar.
– För personer med ett annorlunda efternamn kan vi
många gånger vara första steget in på arbetsmarknaden.

”Bemanningsföretagen
behövs för att kapa
vårdens toppar eller till
godose behoven i glesbygd.”
Läkare, sjuksköterskor och socionomer som övervägt att
byta yrkesbana för att de är missnöjda med arbetsmiljö
och villkor stannar kvar när de kan arbeta mer flexibelt
som konsulter. De som har gått i pension fortsätter att
göra inhopp via bemanningsbranschen.
– Tack vare till exempel våra seniora läkare som fortsätter att arbeta sker dessutom en viktig kompetensöverföring till yngre kollegor, säger Eva Domanders.
De som jobbar som konsulter inom Klara uppskattar
att de får koncentrera sig på att jobba med sin yrkesprofession, att arbetstiderna är flexibla, att de erbjuds

föreläsningar och fortbildning och inte minst att få tydlig
feedback på sitt jobb.
– Även de som jobbar inom vård och omsorg vill kunna
välja arbetsgivare och de som jobbar hos oss uppskattar
flexibiliteten, säger Eva Domanders.
Vilken är då den vanligaste fördomen om bemanningsbranschen?
– Den att hyrläkare är dyrläkare. Det stämmer inte. Om
landstingen anlitar företag som har ramavtal blir det inte
dyrare än att ha egen personal, säger Eva Domanders.
Till skillnad från vad man också ibland kan tro av
debatten är andelen inhyrd personal låg. 2016 stod den för
3,6 procent av den totala personalkostnaden för hälso- och
sjukvårdspersonal. Eva Domanders arbetar för att bemöta
fördomar och okunskap med fakta samt att föra en dialog
med politiker och andra. Hennes budskap är att bemanningsbranschen är en seriös, viktig och långsiktig partner
som bidrar till vård och omsorg i hela landet.
– I slutändan handlar det om människors rätt till en
god och säker vård och omsorg. När det är stor brist på
personal kan kontinuitet vara att få träffa en läkare,
socionom eller sjuksköterska. Tack vare bemanningsbranschen får tiotusentals personer om dagen möjlighet
att träffa en läkare, säger hon.
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Samarbeten och sponsring
Ambea samarbetar och sponsrar andra organisationer i projekt
som gynnar eller lyfter fram de målgrupper vi arbetar för, till exempel personer med neuropsykiatriska diagnoser, psykisk ohälsa eller
demenssjukdomar. Under året har vi bland annat valt att sponsra
nedanstående motionslopp där dessa målgrupper är i fokus.

Lopp vi sponsrar
Alzheimerloppet
I september genomfördes Alzheimerloppet på Djurgården
i Stockholm, med Vardaga som en av sponsorerna. Många
medarbetare i både Vardaga, Nytida och Ambea deltog
och sprang för hjärnan.
Initiativtagare till loppet är Felicia och Julia, två
systrar vars mamma insjuknade tidigt i Alzheimer. De
startade loppet för att samla in pengar till forskning om
Alzheimer och andra demenssjukdomar.

Vardaga fanns på plats med ett tält, bjöd deltagande medarbetare på picknick och delade ut hjärtan där man kunde
skriva vad eller vem man sprang för. Hjärtana sattes upp
på väggen på Vardagas tält och väckte många känslor,
både glädje och tårar.
─ Det blev en fin dag på Djurgården, med en värdefull
insats för hjärnforskningen. Vi är glada att loppet återkommer även 2018, säger Ulla Tansen, affärsområdeschef
för Vardaga.
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Glada midnattsloppet
Initiativet att starta Glada Midnattsloppet togs av Resurs
teamet (nu en del av Nytida) i syfte få fler personer med
kognitiva funktionsnedsättningar att bli fysiskt aktiva på
sin fritid och att erbjuda ett sammanhang (en tävling) som
är på riktigt. Under hösten 2016 inleddes därför ett samarbete med Hammarby Friidrott som ledde till att Glada
Midnattsloppet välkomnades in i Midnattsloppsfamiljen.
Glada Midnattsloppet vänder sig till personer med
kognitiv funktionsnedsättning och namnet vill fokusera
på löparglädje. Deltagarna är välkomna att ta sig fram
gåendes, springandes eller rullandes. De går bra att delta
ensam eller att genomföra tävlingen tillsammans med en
assistent eller annat stöd.
Den 19 augusti 2017 var det premiär för det första

loppet. Loppet utgick från Ringvägen i Stockholm, med
målgång på Hornsgatan, banan var 1 980 meter. Till det
första Glada Midnattsloppet kom 64 personer till start.
Vinnare var Anna Bretan, som sprang på tiden 8,44.
Glada Midnattsloppet arrangeras igen den 18 augusti
2018.
Mental Health Run
Mental Health Run arrangerades för tredje året i rad
lördagen den 7 oktober i Stockholm med syfte att synliggöra kopplingen mellan mental hälsa och fysisk aktivitet.
Loppet är ideellt och finansieras dels via anmälningsavgifter, dels via sponsorskap. 2017 var Nytida är en av sponsorerna. Överskottet går oavkortat till Psykiatrifonden för
psykiatrisk forskning.

Lära samarbetar med Min Stora Dag
Det samarbete som Lära inledde 2016 med organisationen Min Stora Dag har fortsatt under 2017. Samarbetet
sker inom ramen för Min Stora Dags Osynlighetsprojektet som är organisationens specialprojekt med fokus på
neuropsykiatriska diagnoser, som till exempel ADHD och
autism, och/eller psykisk ohälsa. Där syftet är att uppmärksamma barn och unga med ADHD och autism.
2016 gjordes en enkätundersökning riktad till allmänheten för att undersöka kunskap och attityder till främst
barn och unga med autism eller ADHD. Resultatet presen
terades 2017 i en gemensam rapport. Resultatet visade
att medvetenheten om diagnoserna är hög men kunska

pen är fortfarande låg hos allmänheten. Majoriteten
av de tillfrågade tror inte heller att barn och unga med
autism och ADHD får det stöd som de behöver. I december
2017 genomfördes en uppföljande enkät som kommer att
presenteras under 2018. Undersökningen genomfördes av
Novus och omkring 500 personer tillfrågades om autism
och lika många om ADHD.
Lära har också bland annat medverkat med expertkun
skap och sakgranskning när Min Stora Dag har tagit
fram informationsfilmer för personer med autism och/eller
ADHD samt har via sociala medier medverkat i att sprida
kunskap om ADHD och autism.

Nyckeltal 2017

Hållbarhetsmål 2018

Införande i tryckt media
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Ökad medialt genomslag för Ambea 2017
jämfört med de senaste två åren. Företagets börsintroduktion var den enskilt största
nyheten. Ambeas mediebild har förändrat
mycket jämfört med 2011/2012. Då präglades
mediebilden av kritiska inlägg i samband
med Carema-historien men idag är bilden
betydligt mer balanserad där neutrala till
positiva inslag är vanligast.
Positivt 15%, neutralt 65% och negativt 20%.

Ambea har en målsättning att
vara aktiv och driva samhällsdebatt kring en bättre vård
och omsorg med utgångspunkt i tre olika ämnen.
Öka kunskapen hos professionen och allmänheten om;
• Psykisk ohälsa
• Demenssjukdomar
• NPF-sjukdomar
Kompetensförsörjning och
integration – hur säkrar vi
långsiktigt en god kompetens
till välfärden?
Innovation och digitalisering –
hur kan vi utveckla välfärden
genom modern teknik?

GRI 102-12
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E TIK O CH K VALITE T

Etik och
kvalitet
Ambea påverkar fler än 60 000 männis
kors vardag och välbefinnande. Det är
helt enkelt viktigt att det blir bra och
rätt. Kvalitet är centralt i vår verksamhet.
Grunden för vårt arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, våra etiska
riktlinjer och vår uppförandekod.
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E TI K O CH K VA LITE T – K VA LITE T

Kvalitet
Omsorgstagarnas upplevelse av Ambea är
det yttersta måttet på hur vi lyckas. Därför
lägger vi stor vikt vid kvalitetsundersökningar
där omsorgstagare berättar vad de tycker
om oss och våra tjänster.
Bakom nöjda omsorgstagare ligger systematiskt arbete
och ständiga förbättringar. Vi jobbar förebyggande och tar
tag i de förbättringsområden som vi identifierar. Kvalitetsarbetet engagerar alla, från styrelsen och dess kvalitets- och hållbarhetsutskott till arbetsplatsträffar samt
kvalitets- och målsamtal med alla medarbetare. Moderna
it-stöd och ledningssystemet Qualimax hjälper oss att
hålla ordning och reda och utveckla verksamheten.
Komplexiteten i kvalitetsarbetet är att upplevelsen av
kvalitet är olika för varje individ. Det vill säga en person
centrerad omsorg där varje enskild bemöts utifrån sin
respektive vilja och önskemål. En individualiserad kvalitet
i vården och omsorgen förutsätter att varje medarbetare
tar sin del av ansvaret. Vår verksamhet är till stor del
styrd av lagar, regler och föreskrifter och det är ett stort
ansvar som kräver mycket kunskap. För att säkerställa
efterlevnad kring lagar och regler samtidigt som verksam-

GRI 103-1

GRI 103-3

GRI 416-2

Qualimax
Qualimax är Ambeas ledningssystem som hjälper oss att
systematiskt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten
och därmed ge en säker vård och omsorg som ständigt
utvecklas och blir bättre. Ledningssystemet omfattar såväl
kvalitet, miljö som arbetsmiljö/HR och följer Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2011:9.
Qualimax består av områdena Ledning, Mätning,
Förbättring och Dokumentation. Ledningssystemets
arbetssätt och metoder är väl förankrat hos alla medarbetare och genomsyrar hela organisationen. I Qmaxit som är
it-stödet för ledningssystemet sker bland annat rapportering av avvikelser och händelser. Metoden för granskning
och uppföljning, för samtliga processer, bygger bland
annat på egenkontroller samt kvalitetstillsyner (interna
revisioner) där eventuell diskrepans mellan dessa analyseras. Dessutom sker inspektioner, tillsyner och uppföljningar
kontinuerligt från myndigheter samt uppdragsgivare.

heten styrs utifrån värderingar och värdegrund, krävs en
tydlighet kring etiska regler, kvalitetsledningssystem och
värderingar. Det behöver finnas ett rapporteringssystem
som är transparent, samtidigt som medarbetare också
måste ges möjlighet att rapportera anonymt.
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Finskspråkiga Mälarhem
– 100 procent nöjda boende
På Vardaga Mälarhem i Västerås hälsas man av antingen ett
glatt terve! eller hej! när man stiger in på boendet. Här talar
alla medarbetare (och till och med hissen!) både finska och
svenska och de boende har sitt ursprung i vårt östra grannland. På flaggstängerna vajar både en blågul och en blåvit
vimpel. Självklart finns det också bastu.
Finskspråkigheten är dock inte det enda som utmärker
Mälarhem, eller Mälarkoti som det heter på finska. Boendet hade 100 procents brukarnöjdhet i Socialstyrelsens
brukarundersökning 2016 och ett kvalitetsindex i Ambeas
kvalitetssystem Q-maxit på 1,90 av 2,00 möjliga. Mälarhem är alltså en av de stolta medlemmarna i Vardagas
100-klubb, boenden där 100 procent av de svarande har
sagt att de är nöjda med boendet och omsorgen. Vad är
hemligheten?

”I vårt kök lagas den mesta
maten från grunden och
ofta serveras traditionella
finska rätter.”
– Maten är nog en viktig del i nöjdheten, säger verksamhetschef Karita Frick. I vårt kök lagas den mesta
maten från grunden och ofta serveras traditionella finska
rätter. Kom, så får ni se, fortsätter hon och tar oss med in
i det skinande blanka köket. Här jobbar Seija Aanola som
tar fram kaffeost, grovt osötat bröd och en hel rad olika
finska korvar ur kylen och frysen.
– Korvsoppa är en favoriträtt. Piroger, fisktupp och
memma är också populära, berättar Seija.
– När Vardagas nya menyer för matkonceptet Mat som
hemma kom, gick vi igenom dem tillsammans med de
boende. Det mesta gillades, framförallt fiskrätterna. Vi
följer i stort sett menyerna, men anpassar dem till finska
traditioner och byter ibland ut rätterna, säger gruppchefen Mirella Keväänranta.
Dagliga aktiviteter, konstutställningar som avlöser varandra, karaoke, bingo, finska kanaler på TV:n och framförallt en varm och avspänd stämning som känns direkt
man kommer innanför dörren bidrar också till de boendes

nöjdhet. Medarbetarna har alltid tid för ett vänligt ord på
hemlandets språk.
2017 fyllde Finland 100 år som självständig nation och
det uppmärksammades självklart på olika sätt även på
Mälarhem. Nationaldagen den 6 december firades med god
mat och filmvisning av president Sauli Niinistös nationaldagstal. Andra finska högtider som firas årligen är Kalevaladagen som uppmärksammar Finlands nationalepos
Kalevala, krigsveterandagen, lilla jul och Runebergsdagen
till minne av den kände skalden Johan Ludvig Runeberg.
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Seija Aanola bjuder på
finsk kaffeost på Vardagas
finskspråkiga äldreboende
Mälarhem i Västerås.

E TI K O CH K VA LITE T – K VA LITE T

Så får Heimta hög kvalitet i alla led
Wiggo Anker-Hansen, kvalitetschef i Ambeas norska verksamhet Heimta, är tydlig med vad han anser skapar kvalitet i hela
organisationen, för brukare, medarbetare och uppdragsgivare.
Wiggo säger att de skapar ett eget mandat för kvalitet
utifrån tre perspektiv:
• Avseende brukarna – bästa tänkbara tjänster innanför
ramen som våra avtal ger oss.
• Avseende medarbetarna – skapa goda trygga och förutsägbara arbetsplatser.
• Skapa en trygg och säker avtalsuppfyllelse för våra
uppdragsgivare i kommunerna.
Vi ska se till att våra uppdragsgivare får minst det de
har beställt, så att de blir så nöjda att de fortsätter att
köpa våra tjänster.
På Heimtas kvalitetsavdelning arbetar också Ronny
Eliseussen. Wiggo och Ronny är ute på tillsyn i verksamheterna tre dagar per vecka. Varje verksamhet får två tillsyner per år och dessutom kan det bli oanmälda tillsyner
där behov finns.
– Genom våra många kontakter ute på boendena, blir
kvalitetsavdelningen ett instrument för att föra samman
Heimtas ledning och den enskilda verksamheten. Lednin
gen får löpande rapporter om kvaliteten, och vi kan också få
med oss goda exempel och förslag som kan utveckla Heimta
på olika sätt, säger Wiggo.
Dessutom bidrar kvalitetsavdelningen med att utveckla
nya och blivande ledare i Heimta. Nya ledare får göra
praktik på avdelningen och blir därmed väl insatta i rutinerna och får god insyn i verksamheten.
– Vi får också god hjälp av Maria Green Gadelius på

Wiggo Anker-Hansen är kvalitetschef i
Ambeas norska affärsområde Heimta.

Ambeas centrala kvalitetsavdelning. Qualimax är ett bra
verktyg, även om det fortfarande är lite prematurt i sin
norska version. Vi är överhuvudtaget lite ”färska” i Norge
inom privat omsorg avseende bra verktyg för kvalitetssäkring av arbetet. Att Ambea kommer in med sin erfarenhet och sina väl beprövade system, gör att Heimta kan
få ett försprång i att växa och utvecklas, menar Wiggo
Anker-Hansen.
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Privata
utförare

Kommunala
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97,5%

78,7%

49,5%

Vardaga
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GRI 416-2

Socialstyrelsens
nationella brukar
undersökning :
Hur nöjd eller missnöjd
är du sammantaget
med ditt boende?

95%
95 procent av Vardagas
omsorgstagare ska vara
nöjda med bemötandet.
Motsvarande siffra för 2017
är 92,6 procent.

Socialstyrelsens
nationella enhets
undersökningar som
beskriver verksam
hetens processer.
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Blichers Friskola
– mer än en vanlig skola
Engagerade medarbetare som alltid finns till hands, elever
som får lyckas och föräldrar som blir lyssnade på. Det är
framgångsreceptet för Blichers Friskola.
Ett par minuters resa från Teckomatorp i Skåne, i lantlig
miljö, omgiven av gröna fält ligger Blichers Friskola i en
vacker gul tegelbyggnad.
Till Blichers Friskola kommer elever som har haft svårt
att klara av den vanliga skolan. Problemen kan ha börjat
redan på lågstadiet men eskalerar ofta på högstadiet. Det
kan ta sig uttryck i att man inte går till skolan, eller går
till skolan men inte är på lektionerna utan istället hänger
i korridorerna och att man får byta skola flera gånger.
Konflikter både i skolan och hemma är vanliga.
Tillsammans med socialtjänsten kan beslut tas om en
placering på Blichers Friskola. I dagsläget går här omkring
30 elever från årskurs sex till nio. Skolan tar emot elever
från hela Skåne, men med Malmö som största upptagningsområde.

förtroendet och lusten att gå till skolan igen.
– Men ibland räcker själva skolombytet för att en elev
som inte varit i skolan på flera år ska börja igen, säger
Edvin Pihlqvist som är rektor.
Blichers Friskola jobbar med positiv förstärkning,
berömmer mycket för minsta framsteg och undviker tjat.
Det här är något som ofta är nytt för de här eleverna som
tidigare mest fått höra att de gjort fel.
– Vi behöver vända på perspektivet och istället för att
leta fel hos barnen fråga oss vad det är för fel på det vi gör
när vi inte når fram till dem, säger Sandra.

Blichers Friskola är liten och personaltät. Här arbetar
engagerade medarbetare som är ständigt närvarande och
peppar och berömmer. Eleverna hämtas i skolans bussar
och skoldagen inleds med gemensam frukost klockan 8.30.
Undervisningen sker i små grupper. Man håller kontakten också under loven och ordnar aktiviteter.

Föräldrakontakten viktig
För att eleven ska nå framgång är det viktigt att få med
sig föräldrarna. Många gånger är de också i kris. De kan
ha en negativ bild av skolan och skolkontakterna har mest
handlat om allt dåligt som deras barn har gjort. Även i föräldrakontakten fokuserar Blichers Friskola därför på det
positiva. Varje elev har en mentor som ringer föräldrarna.
– Vi ringer och berättar att i dag har ditt barn klarat
att vara med på hela mattelektionen och löst tre tal. När
något inte funkar ringer vi också, men tar då ansvar för
det som hänt: Det blev ett utbrott idag, vi måste kanske
backa ett steg för att se vad som stressar ditt barn. Detta
är ovant för föräldrarna, säger Sandra.
Det betyder mycket för dem att någon ser och bryr sig
om deras barn och föräldrarna lyfter medarbetarnas
engagemang som nyckeln till framgång.
– Ni borde inte kalla er Blichers Friskola utan Blichers
Transformerskola, ni gör underverk var det en förälder
som sa, berättar Emma.

Förtroende, tålamod och beröm
Ett första steg när det kommer en ny elev kan vara att
överhuvudtaget få eleven att komma till skolan. Ibland
har tidigare skolmisslyckanden och ångest gjort att man
helt har slutat gå till skolan.
– Då gäller det för oss att vara kreativa, bygga upp förtroende och ha tålamod. Inledningsvis kanske vi får åka
hem till eleven för att hen inte förmår att åka till skolan,
säger Sandra Begic som ansvarar för alla skolplaceringar.
– Jag har en elev nu som jag bara har SMS-kontakt
med, berättar Emma Rosberg som förutom att jobba i
skolan också är föreståndare på Blichers HVB-hem där en
del elever bor på vardagarna.
Det kan ta ett år eller mer innan en elev återfår själv-

Godkända betyg
Även eleverna trivs. De uppskattar, kanske lite förvånande,
att skolan ligger avsides på landet.
– Det tycker om att det är tyst här ute. De kan inte heller bli störda av kompisar som vill få med dem på annat.
När man är här är det skolan som gäller, säger Edvin.
Målet är att eleverna ska lämna Blichers Friskola med
godkända betyg. I våras var det 14 elever som gick ut nian
och samtliga gick vidare till ett gymnasieprogram.
– Att se eleverna gör en sån förändring och lyckas är det
bästa med att jobba här, säger Sandra.
– Det finns en sådan fin atmosfär av så mycket kärlek
på skolan och jag storgråter varje gång det är skolavslutning, fyller Emma i.
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”Det gäller för oss att vara
kreativa, bygga upp förtroende och ha tålamod.”

E TI K O CH K VA LITE T – K VA LITE T

Emma Rosberg, Edvin
Pihlqvist och Sandra Begic
är några av skolans engagerade medarbetare som
brinner för att ge eleverna
stöd att lyckas.

Nyckeltal 2017
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SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting)
nationella brukar
undersökning:
Upplevelsen av trygghet, självständighet
och trivsel.

88%
88 procent av Nytidas
omsorgstagare ska vara
nöjda med sin omsorg.
Motsvarande siffra för
2017 är 87,4 procent.

Socialstyrelsens
nationella enhets
undersökningar som
beskriver verksamhetens processer.
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Affärsetik och transparens
Ambeas värdegrund och uppförandekod klargör vårt förhållningssätt och vägleder varje medarbetares agerande. Ledningssystemet Qualimax stödjer uppföljningen av Ambeas viktigaste
ansvarsområden; kvalitet, arbetsmiljö, affärsetik och miljö.
Affärsetik och transparens är som prioriterad hållbarhetsfråga sammanlänkad med de övriga sex hållbarhetsfrågorna. Vår verksamhet som är finansierad med
skattemedel förutsätter transparens i redovisning av kvalitet, hållbarhet och ekonomi. Det handlar om ett etiskt
förhållningssätt såväl gentemot omsorgstagare, deras
närstående, medarbetare, uppdragsgivare samt allmänheten. Vi samverkar med upphandlare, fastighetsbolag
eller leverantörer där avtal som rör stora belopp träffas.
För att förbygga korruption samt säkerställa målet av
noll procent incidenter av korruption är Ambeas uppförandekod, Etikombudsmannen (whistleblowing) samt
interna kontrollsystem viktiga verktyg.
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Ambeas etikombudsman
För att medarbetarna alltid ska ha en funktion att vända
sig till, även när samarbetet med ens närmsta chef inte
fungerar, finns Etikombudsmannen. Dit kan medarbetare
vända sig, anonymt om de så önskar, och framföra sina
åsikter eller ställa frågor om exempelvis etiska svårigheter
som de stött på i arbetet.
Etikombudsmannen ansvarar för att:
• registrera alla anmälningar och säkerställa att
relevanta åtgärder vidtas
• regelbundet redovisa till styrelsen vilka anmälningar
som inkommit och vilka åtgärder som vidtagits
• aktivt arbeta med att förbättra rutiner och processer
med syfte att höja kvaliteten och minska risker för
avvikelser mot våra etiska riktlinjer

GRI 102-9

E TI K O CH K VA LITE T – A FFÄ R S E TI K O CH TR A N S PA R EN S

Kostnadsmedvetenhet går hand i
hand med miljö och hållbarhet
Inom både Vardaga och Nytida öppnas många nya verksamheter
i egen regi under de kommande åren. Ambea bygger och äger
inte husen men Ambeas tillväxtavdelning är med i hela bygg
processen och säkerställer, tillsammans med byggherre och kommun, att krav på miljö- och hållbarhet finns med i processen.
– Utmaningen när allt fler ska nyttja välfärden är att den
måste vara kostnadseffektiv. Men kostnadseffektivitet
och miljömedvetenhet går oftast hand i hand. På lång sikt
lönar det sig att vara miljövänlig, det kan räknas hem
även rent ekonomiskt, säger Malin Appelgren, chef för
Ambeas tillväxtavdelning.
Som exempel nämner hon att Nytidas gruppbostäder
ofta byggs som passivhus. Ett passivhus är en byggnad
med minimala värmeförluster, till exempel i form av
kallras från fönster. Det innebär också att väldigt lite
energi för uppvärmning behöver tillföras. Huset blir både
miljövänligt och kostnadseffektivt.
Energi och uppvärmning är områden som är viktiga ur
miljösynpunkt. Helst ser Ambea att energiåtgången är
något som ingår i den hyra som kommer att betalas till
fastighetsägaren, på så sätt ökar incitamenten att bygga
energieffektivt redan från början. Bergvärme och solceller är energikällor som kommer att bli allt viktigare i
framtiden.

”Det är bättre att köpa en
dyrare maskin som håller
tio år än en billigare som
måste bytas efter två år.”
De material som husen byggs i ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt både vid uppförandet men också när det
är färdigt och människor har flyttat in. De aktörer som
Ambea arbetar med ska därför uppfylla de krav som organisationen Sunda Hus genom sin miljödatabas ställer.
När väl huset står på plats ska det färdigställas
invändigt och inredas. Generellt slits ett äldreboende
eller en gruppbostad mer än ett privat hem. Kraven på
kvalitet och hållbarhet måste därför vara höga. Golven
ska tåla att tvättas och städas ofta och klara slitage på ett

GRI 102-9

bra sätt. Detsamma gäller disk- och tvättmaskiner som
används mycket där hög kvalitet som ger längre hållbarhet prioriteras framför något som kortsiktigt skulle vara
billigare.
– Det är bättre att köpa en dyrare maskin som håller
tio år än en billigare som måste bytas efter två år, säger
Malin Appelgren.
Vardaga har tagit fram ett koncept för inredning av
sina äldreboenden som kombinerar funktionalitet och
kvalitet med forskning och evidens för att underlätta för
äldre och personer med demenssjukdom att orientera sig
på boendet. Även här prioriteras hållbarhet och kvalitet.
– Tyg och textiler måste tåla att tvättas ofta. Det är
hårt slitage på vissa möbler som används mycket såsom
stolar och bord. Dessa köper vi dyrare och av hög kvalitet
men till exempel ett vitrinskåp som främst ska vara dekorativt kan köpas billigare, säger Malin Appelgren.
Malin Appelgren lyfter avslutningsvis fram ytterligare
en miljöaspekt när det gäller de nya husen. De byggs i
så hög utsträckning som möjligt så att såväl närstående
och omsorgstagare som medarbetare ska kunna åka med
kollektivtrafik för att ta sig dit.
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Ambeas viktigaste miljöfrågor
Ambeas verksamheter är framförallt boenden och har generellt inte så stor miljöpåverkan. Vi säkerställer användandet av
miljöklassade förbrukningsvaror med mera, genom krav på våra
leverantörer.

Där vi direkt kan påverka för att minska vår verksamhets miljöpåverkan är faktorer kring mat, matsvinn och
resande. När vi samverkar med fastighetsbolag för att
bygga nya fastigheter, så kan vi till viss del påverka negativ miljöpåverkan.
Miljömärkning mat, matsvinn och matens koldioxid
påverkan
Ambea följer löpande miljömärkningen av livsmedelsprodukter från sin huvudleverantör. Under 2017 uppgick
andelen miljömärkta produkter till 13 procent av den
totala volymen i kronor.
Utvalda produkter har hårdare krav inom Ambea. Verksamheterna ska enbart inhandla ekologiska bananer, ekologisk och fairtrade-märkt kakao samt ekologiska russin.
Mätning av matsvinn är obligatorisk för Vardaga och
ska genomföras två gånger per år. En gång under våren
(mars – april) och en gång under hösten (oktober – november). Mätningen sker under en vecka där verksamheterna
mäter mängden matsvinn för huvudmålen, frukost, lunch
och middag. Mätningarna under hösten 2017 uppvisar
ett matsvinn på cirka fyra procent. Mätningarna avser
fasta livsmedel efter måltider, frukost, lunch och middag.
Resultatet inkluderar inte följande matsvinn: livsmedel
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som hälls ut i diskho, svinn i samband med mellanmål
och utgångna livsmedel.
Enligt Research Institute of Sweden (RISE) genererar
varje person i samhället via sin livsmedelskonsumtion
cirka 5,5 kg CO2e (koldioxidekvivalenter) per dag. Ett
riktmärke är att samhället på sikt behöver halvera
klimatpåverkan från maten.
Ambea mäter matmenyernas koldioxidpåverkan. Under
2017 uppgick Ambeas CO2e-påverkan avseende höst- och
vintermeny till i genomsnitt 2,8 kg CO2e per dygn och
boende. Ambeas målsättning är att komma ner till en
klimatpåverkan om cirka 2,5 kg CO2e per person och dag
för alla måltider inklusive mellanmål.
Resande och bilar
Ambea har utarbetat processer och tagit fram en rese
policy som styr mot mer kollektivt och miljömässigt
resande. Resande ska vara så kostnadseffektivt som
möjligt med hänsyn till minsta möjliga miljöpåverkan. Vi
ser regelbundet över bilparken med hänseende till miljö,
utnyttjandegrad och totalkostnad. Bilparken föryngras
under nuvarande policy vart tredje år. Alla nya bilar ska
minst uppfylla Euro6 klassning.
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Uppförandekoden är medarbetarnas
guide i vardagen
Under 2017 har en ny uppförandekod för
alla medarbetare i Ambea implementerats
i företaget. I koden fastslås hur vi i Ambea
säkerställer att vi följer lagar och regler om
antikorruption, bedrägeri och penningtvätt
samt att vi stödjer en öppen marknad med
fri konkurrens. Ambea har nolltolerans mot
korruption, bedrägeri och penningtvätt.
Vad innebär koden för medarbetarna och hur ska den
användas i praktiken? Vi ställde några frågor till Johan
Regnér, Corporate Finance Manager på Ambea, som arbetat med att ta fram koden.
Vad innehåller Ambeas uppförandekod i korta drag?
Vår uppförandekod är ett ramverk för hur medarbetare
inom Ambea och Ambea som arbetsgivare, förväntas
uppträda och förhålla sig till varandra och omvärlden,
att vi alltid följer lagar och regler där vi är verksamma
och genom koden motverkar korruption. Koden omfattar
till exempel områden som Respekt och likabehandling,
Arbetsmiljö och hälsa, Medarbetares medinflytande och
kompetensutveckling, Riktlinjer för gåvor och förmåner,
Miljöansvar samt riktlinjer för att Ambea stödjer fri och
rättvis konkurrens. Vidare finns även bolagets meddelarskydd (Etikombudsmannen) beskrivet i vår uppförandekod.
Varför är det viktigt för Ambea att ha en uppförande
kod?
Det är viktigt för Ambea att ha en övergripande kod/
policy att förhålla sig till. Koden visar hur vi som bolag
vill uppträda mot uppdragsgivare, medarbetare och samhället i stort. Den ger också vägledning för våra medarbetare hur de förväntas uppträda med integritet och gott
omdöme. Uppförandekoden är vår övergripande policy.
Andra koncernövergripande policies och styrdokument
utgår från vår uppförandekod.

Nyckeltal 2017

0

Hur ser vi till att medarbetarna tar del av och följer
koden?
Under 2017 genomfördes en särskild utbildningssatsning
för alla medarbetare inom Nytida, Vardaga och Ambea
i vår uppförandekod. Efter att webb-utbildningen för
uppförandekoden (Vår värld) blev klar så har utbildnin
gen dessutom visats 2 880 gånger, ofta i samband med
arbetsplatsträffar, så det är betydligt fler som genomgått
utbildningen. Som nyanställd är uppförandekoden en del i
anställnings- och introduktionsprocessen där man bekräftar att man genomgått utbildningen.
Hur följer vi upp att koden följs och vad händer om det
inträffar avvikelser?
Uppförandekoden följs upp i enlighet med vårt kvalitetsledningssystem genom egenkontroll, kvalitetstillsyner
samt utvecklings- och målsamtal. Att vi följer koden är
varje anställds uppgift. Om en medarbetare upptäcker
överträdelser förväntas man rapportera detta till närmaste chef eller via Ambeas whistleblower Etikombudsmannen. Till Etikombudsmannen kan alla medarbetare
vända sig och uttrycka åsikter, även anonymt. En överträdelse av koden kan resultera i disciplinära åtgärder,
uppsägning eller åtal.

Hållbarhetsmål 2018

0

Inga rapporterade
incidenter
av korruption.
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Inga incidenter
av korruption.

A M B E A K VA L I T E T S- O C H H Å L L B A R H E T S B O KS LU T 2017 • 53

E TI K O CH K VA LITE T – LE V ER A NTÖ R S KR AV

Leverantörskrav
Ambeas ställer krav på de leverantörer vi samverkar med och de
inköp vi gör. Vi jobbar systematiskt för att utveckla våra processer för att uppnå högsta kvalitet och kostnadseffektivitet.
Ambeas inköpspolicy sätter ramarna för bolagets upphandling och inköp. Leverantörer väljs på etisk och
affärsmässig grund. Miljöhänsyn ingår också i Ambeas
inköpspolicy.
Ambea har för sin verksamhet behov av många leverantörer, vilkas etiska förhållningssätt vi är ansvariga för.
Det är en utmaning att finna en bra modell för uppföljning
och dialog med alla leverantörer. Därför är ambitionen att
styra mot vissa leverantörer där vi kan säkerställa efterlevnad av Ambeas krav i uppförandekod.
Ambea är inte ett företag med stor miljöbelastning men
arbetar systematiskt med att minska miljöpåverkan där
vi har möjlighet.
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Ambeas inköpspolicy
• Sätter ramarna för grundläggande målsättningar för inköp
• Tar hänsyn till ekonomiska, juridiska samt kvalitets- och
miljömässiga aspekter
• Omfattar samtliga bolag i koncernen
• Upprättande av ramavtal är det självklara förstahandsvalet
• Val av leverantör ska ske på affärsmässigt saklig grund
• Upphandling av större ekonomisk betydelse ska konkurrensutsättas
• Affärsetik och miljöhänsyn är delar i policyn
• Mål: 100 procent av leverantörerna ska skriva på Ambeas
uppförandekod

GRI 102-9
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Ambeas leverantörer
Ambea är ett tjänsteföretag och våra leverantörer finns
främst inom vår egen bemanningsdel, arkitekter och
inredare, konsulter av tjänster, delar av matförsörjningen
samt IT och olika förbrukningsartiklar.
Vi har ett systematiskt arbete på plats där vi ställer krav
och utvärderar våra inköpsprocesser för att uppnå högsta
kvalitet och kostnadseffektivitet. Artiklar som köps in i
stora volymer är i särskilt fokus. Vi gör pilotstudier av nya
produkter och diskuterar resultat.
Vår inköpspolicy sätter ramarna för de grundläggande
målsättningarna för inköp inom Ambea och tar hänsyn
till ekonomiska-, juridiska-, kvalitets- och miljömässiga
aspekter. Den omfattar samtliga bolag i Ambeakoncernen
och alla inköp som görs med medel förvaltade av Ambea.
I inköpspolicyn framgår våra grundprinciper såsom att
upprättandet av ramavtal är det självklara förstahandsvalet vid anskaffning av varor och tjänster. Det framgår
också att valet av leverantör alltid ska göras på en affärsmässigt saklig grund och upphandling av tjänster eller
varor av större ekonomisk betydelse ska konkurrens
utsättas. Affärsetik och miljöhänsyn är också en del av
policyn.
Ambea ställer krav på att samtliga leverantörer skriver
under koncernens uppförandekod och varje ramavtal som
tecknas av Ambeas inköpsavdelning skall innehålla uppförandekoden. Av Ambeas 20 största prioriterade leverantörer har 80 procent signerat uppförandekoden. Ambeas
målsättning är att 100 procent av koncernens prioriterade
leverantörer signerat och efterlever uppförandekoden.
För att följa upp efterlevnaden av uppförandekoden har
Ambea till 2018 tagit fram ett frågeformulär, som årligen ska besvaras av de prioriterade leverantörerna, och
därigenom bekräfta att de uppfyller kraven i uppförande
koden.
Innan avtalstecknande genomförs en riskkontroll för att
identifiera risker, bedrägerier, anmärkningar och andra
parametrar som avgör en leverantörs lämplighet att sam-

arbeta med Ambea. Sedan slutet av 2017 analyseras ovan
parametrar även dagligen hos befintliga leverantörer för
att tidigt ge indikation på förändringar hos leverantören
som innebär en ökad risk.
Varför är det viktigt att Ambea har en inköpspolicy?
– Inköpspolicyn möjliggör för Ambea att dra nytta av stordriftsfördelar och uppnå högre kvalitet till lägre kostnad.
Vår inköpspolicy baseras på en helhetssyn – från behov
till betalning – och innefattar styrning av såväl kvalitets
aspekter, ekonomisk totalkostnad, etik och miljöhänsyn.
Det är viktigt för oss att samarbeta med leverantörer
som delar vår helhetssyn, säger Philip Bergquist, chef för
Ambea utveckling och it.

Nyckeltal 2017

Hållbarhetsmål 2018

Av Ambeas 20 största prioriterade leverantörer
har 80 procent signerat uppförandekoden.

Alla prioriterade leverantörer
efterlever undertecknad
uppförandekod

80%

100%
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Om den här rapporten
Ambeas kvalitets- och hållbarhetsredovisning reflekterar de frågor
som bolagets interna och externa intressenter identifierat som
viktigast för Ambea att hantera ur ett möjlighets- och riskperspektiv. Redovisningen har upprättats från kraven i GRI Standard
(Global Reporting Initiative), nivå Core.

Intressenter och dialog
De allra viktigaste intressenterna för vår verksamhet är
de personer som vi erbjuder vård och omsorg, samt deras
närstående. Tillsammans med våra medarbetare står de
i centrum för vårt kvalitets- och hållbarhetsarbete. Till
gruppen av centrala intressenter hör även de kommuner
som är våra uppdragsgivare, och våra ägare som ser till
den långsiktiga utvecklingen av verksamheten. Dessa är
de intressenter som påverkas mest av vår verksamhet, och
som också har inflytande över oss.
Eftersom Ambea står inför ett stort rekryterings- och

kompetensbehov är potentiella medarbetare en viktig
grupp. Andra viktiga intressenter är de leverantörer och
samarbetspartners som bidrar till verksamheten och
utveckling av vårt erbjudande. Exempel på samarbetspartners är universitet och högskolor, intresseorganisationer och andra experter inom områden med bäring på vård
och omsorg. Politiker, tjänstemän, myndigheter och lagstiftare är andra samhällsaktörer vi har en aktiv dialog
med. Media och allmänheten är också grupper som har
ett stor intresse kring utvecklingen av vård och omsorg.

Intressentgrupp

Forum och kanal

Frågor som diskuteras

Omsorgstagare och närstående

Mötesforum, dialog vid inflytt samt
uppföljning under boendetiden

Trygg och säker vård och omsorg av hög
kvalitet

Medarbetare

Mötesforum i grupp samt individuella
möten

Utveckling, kompetens, anställning,
samt arbetsmiljö

Uppdragsgivare, kommuner, kunder

Upphandlingar, tillväxtdiskussioner,
samverkansmöten samt avtals-uppföljningar

Entreprenadkontrakt, nyetableringar
samt utveckling, utbildning och föreläsningar

Fackliga organisationer

Samverkan enligt kollektivavtal

Villkor, avtal, organisationsförändringar,
utveckling

Ägare och investerare

Årsstämma, års- samt kvartalsredovisning, investerarträffar

Stabilitet, utveckling och kvalitet

Leverantörer

Avtal och uppförandekod

Kvalitet, säkerhet och effektivitet i produktion, beställning och leverans

Högskolor och universitet

Samverkan och projekt för forskning och
utveckling

Utveckling och ökad kvalitet omsorgstjänster

Intresseorganisationer

Samarbeten kring evenemang samt
sponsring

Synliggöra olika grupper samt motverka
fördomar och okunskap

Politiker och myndigheter – nationellt
perspektiv

Möten, debatter, opinionsbildning,
föreläsningar

Stabilitet, samsyn samt att bidra till
lösningar av välfärdsutmaningar

Media, journalister och allmänhet

Intervjuer, debatt, opinionsbildning,
föreläsningar

Transparens, förmedla kunskap om
vården och omsorgen
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Väsentlighetsanalys
För att förstärka det befintliga arbetet och ta ett större
helhetsgrepp arbetade Ambea under 2016 med en väsentlighetsanalys som utgångspunkt för utveckling av hållbarhetsarbetet och i förlängningen redovisningen. Med
ingångsvärden från den kontinuerliga intressentdialogen,
omvärldsanalys av trender och förväntningar inom hållbarhetsområdet, investerarkrav och en konkurrensanalys
har vi identifierat och prioriterat våra viktigaste hållbarhetsfrågor. Arbetet involverade olika interna nyckelfunktioner – bland annat från kvalitet, kommunikation,
HR och finans – och resultatet sammanställdes i en

gemensam workshop. De prioriterade hållbarhetsfrågorna
och väsentlighetsanalysen förankrades i Ambeas företagsledning.
Analysen har legat till grund för att utveckla ett mer
systematiskt hållbarhetsarbete som förstärker det etable
rade kvalitetsarbetet. Under 2017 har vi förtydligat
väsentlighetsanalysen för att tydliggöra våra prioriterin
gar. Under 2018 kommer vi att uppdatera och bekräfta vår
väsentlighetsanalys gentemot interna och externa intressenter.
Våra väsentliga områden inom hållbarhet är:

Fokusområden

Prioriterade frågor

Frågor i Ambeas väsentlighetsanalys

Påverkan sker

Individen i Centrum

Hälsa, välbefinnande och
livskvalitet

Hälsa och säkerhet för våra
omsorgstagare; Nöjda och trygga
omsorgstagare; Motiverade medarbetare; Hälsa och säkerhet för
medarbetaren

Intern påverkan

Respekt för individen och
mänskliga rättigheter

Integritet, självbestämmande och
empati; Respekt för individen och
mänskliga rättigheter; Mångfald
och likabehandling

Intern och extern påverkan

Kompetens, metoder och
tjänster för bättre vård
och omsorg

Digitalisering och välfärdsteknologi;
Utveckling av metoder, pedagogik och tjänster; Evidensbaserad
forskning och innovation genom
samverkan

Intern och extern påverkan

Samhällsdebatt

Utveckla synen på vård och omsorg;
Integration, förebygga utanförskap;
Stöd till samhällsprojekt

Intern och extern påverkan

Kvalitet

Tydliga mål och rutiner; Kundnöjdhet och effektivitet

Intern och extern påverkan

Affärsetik och transparens

Lagar, regler och föreskrifter; Antikorruption; Etisk marknadsföring;
Ansvar för miljö

Intern och extern påverkan

Leverantörskrav

Affärsetik, Miljö och mänskliga
rättigheter

Intern och extern påverkan

Innovation i vård och
omsorg

Etik och kvalitet

GRI 102-42
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Hållbarhetsrisker
För att kunna förutse och förebygga risker genomför
Ambea kontinuerligt riskanalyser av verksamheten.
Sedan 2017 ingår en analys av kvalitets- och hållbarhetsfrågor i den ordinarie riskanalysen. Genom att identifiera
hållbarhetsrisker som kan ha stor påverkan på Ambeas
möjlighet att bedriva verksamhet, och som sannolikt
kan inträffa med hänsyn till verksamheten som bedrivs,
kan Ambea aktivt arbeta förebyggande för att motverka
rikerna. Utifrån lagstiftningens krav gällande miljö,

mänskliga rättigheter, sociala frågor samt antikorruption
finns samtliga behandlade som prioriterade hållbarhetsfrågor.
Ambeas verksamheter är boendeformer och har ingen
stor miljöbelastning, varför miljö inte bedöms som en hållbarhetsrisk. Dock finns ett aktivt arbete med att minska
miljöbelastning där så är möjligt, se avsnittet om miljö.
Våra största hållbarhetsrisker, samt styrning och hantering av dessa, beskrivs nedan.

Risk

Potentiell påverkan

Styrdokument

Medarbetare och kompetens

För att kunna leverera omsorg av den kvalitet Ambea eftersträvar krävs kompetenta och
ambitiösa medarbetare som vill vara med och
utveckla verksamheten. Ambea måste kunna
attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens, såväl specialistkompetens som pedagogisk
skicklighet och ledarskap. En alltför hög personalomsättning innebär både kompetens- och
resursrisk.

Uppförandekod
Kvalitets- och hållbarhetspolicy
Värderingar och värdegrund
Ledningssystem med styrdokument för
vården och omsorgen
Introduktions- och utbildningsprogram
för respektive profession
Likabehandlingsplan

Brister i kompetens kan ha en påverkan på såväl
sociala frågor såsom för respekt för individer och
mänskliga rättigheter, då våra verksamheter har
stor mångfald. Därför kan det finnas risker att
personer utsätts för diskriminering på grund av
till exempel kön, religion eller etnisk bakgrund.
Hälsa och säkerhet

Att arbeta med vård och omsorg för personer
med olika diagnoser och kognitiva funktionsnedsättningar kräver kompetens. Brister i
bemötande kan utlösa situationer med hot och
våld. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet och
därmed det sociala arbetet gentemot medarbetare behöver adressera både fysisk och psykisk
ohälsa, arbetsbelastning, skydd vid våld och hot.

Uppförandekod
Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy
Värderingar och värdegrund
Introduktions- och utbildningsprogram
för respektive profession
Ledningssystem för systematiskt
arbetsmiljöarbete

Etik och kvalitet

För att uppfattas som trovärdiga är det av
yttersta vikt att verksamhetens kvalitetsarbete
präglas av kontinuitet och att rutiner för såväl
dokumentation som kvalitetsuppföljning följs
i alla aspekter. Under dygnets alla timmar ska
vård och omsorg ges med hög kvalitet och ett
personcentrerat bemötande som bygger på våra
värderingar.

Uppförandekod
Kvalitets- och hållbarhetspolicy
Värderingar och värdegrund
Ledningssystem med styrdokument för
vården och omsorgen
Kundombudsman
Etikombudsman (whistleblowing)

Våra medarbetare ger stöd i hantering av
omsorgstagares pengar och erbjuds ibland gåvor
som vi inte ska ta emot. I dessa situationer finns
alltid en risk för att missbruka förtroendet.
Vi har många kontakter med kommuner, leverantörer samt anbudsförfarande där avtal träffas
kring stora belopp. Det finns alltid en risk för
oetiskt hantering och korruption i dessa situationer.
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Sekretess och informationssäkerhet

Ambea hanterar personuppgifter och känslig
information vilket kräver en hög beredskap inom
informationssäkerhet. Det gäller såväl skydd
av omsorgstagarnas personuppgifter som att
motverka intrång i systemen eller olika former
av bedrägerier. I takt med ökad digitalisering
generellt, och tekniska trygghetslösningar i synnerhet, ökar kraven om säkerhet och integritet
för hantering av uppgifter. Detta gäller även
hantering av kurspåverkande information.

Uppförandekod
Värderingar och värdegrund
Informationssäkerhetspolicy
Policy vid behandling av personuppgifter (GDPR)
Styrdokument för behandling av personuppgifter (GDPR)
Styrdokument för dokumentation enligt
PSL, SoL samt LSS
Styrdokument om loggkontroller av
journaler

Hållbarhetsorganisation
Ambea styrelse har det yttersta ansvaret för hållbarhetsarbetet genom styrelsens kvalitets- och hållbarhetsutskott,
vilket sammanträder minst fyra gånger per år. Kvalitets- och
hållbarhetsdirektören är den funktion som är ansvarig för
att strategiskt driva och rapportera resultatet av arbetet till
utskottet.
Uppförandekoden tillsammans med kvalitets- och hållbarhetspolicyn är de styrande dokument som övergripande
sammanställer Ambeas åtagande utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Såväl uppförandekoden som kvalitets- och
hållbarhetspolicyn uppdaterades i december 2017.
Under 2017 togs utbildningsmaterial fram för implementering av Uppförandekoden. Dessutom så togs en webbutbildning fram som förutom Uppförandekoden även utbildar
i våra värderingar och värdegrund (Vår värld) samt kring
våra prioriterade hållbarhetsområden. Samtliga medarbetare har fått utbildning i uppförandekoden. I samband med
nyanställning så signeras uppförandekoden och webbutbildningen är en del av introduktionen.
Uppförandekoden samt andra viktiga övergripande
policys och styrdokument uppdateras årligen. För att
säkerställa revidering och uppdatering av rutiner i verksamheten sker uppföljning via egenkontroll.
Kvalitets- och hållbarhetsdirektören som har ansvaret
att strategiskt driva hållbarhetsarbetet samverkar i

GRI 102-11

GRI 102-18

GRI 102-46

GRI 103-1

GRI 103-3

arbetsgrupp med funktioner Kommunikation, HR, Lära
samt Finans med syfte att säkerställa en bredd i hållbarhetsarbetet.
De tre hållbarhetsområdena med respektive sju priorite
rade hållbarhetsfrågor är vårt uppdrag i verksamheten.
Därför är Ambeas hållbarhetsfrågor så tydligt integrerade i
verksamheten. Policys, styrdokument, riktlinjer och rutiner
finns i ledningssystemet, Qualimax, och är implementerat i
verksamheten.
Grundläggande i vårt hållbarhetsarbete är att arbeta förebyggande i så hög utsträckning som möjligt och tillämpa försiktighetsprincipen. FN Global Compact utgör tillsammans
med FNs Agenda 2030 grunden för Ambeas hållbarhetsarbete. Vart och ett av Ambeas prioriterade hållbarhetsfrågor
är kopplade till mål som anges i FNs Agenda 2030. Ambea
avser att under 2018 undersöka möjligheterna för att ansluta
oss till samt skriva under FN Global Compact.

Hållbarhetsmål och resultat
Våra hållbarhetsmål och resultat rapporteras på sidorna
18–55.

A M B E A K VA L I T E T S- O C H H Å L L B A R H E T S B O KS LU T 2017 • 59

OM DEN HÄR R APPORTEN

Samarbeten och medlemskap

GRI-index

Ambea är medlem i Almegas förbund Vårdföretagarna,
Bemanningsföretagen och Tjänsteföretagen som är
arbetsgivar- och intresseorganisationer för privata vårdoch omsorgsgivare i Sverige. Det innebär att Ambea:
• har kollektivavtal, kollektivavtalade försäkringar för
personalen och de tillstånd som behövs
• följer Vårdföretagarnas etiska riktlinjer och krav på
kvalitetsledningssystem samt att ägare och ledande
personer i företaget är fria från anmärkningar
• öppet redovisar information om kvalitet, personal,
ekonomi, ägare och styrelse på hemsidor och andra
sammanhang
Vårdföretagarna har medlemskrav på transparens och
öppenhet. Det gäller bland annat redovisning inom kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse. Privata företag
är viktiga för vård- och omsorgsbranschens utveckling och
genom detta initiativ vill Vårdföretagarna stärka förtro
endet för medlemsföretagen och den privata vård- och
omsorgsbranschen.
Ambeas norska verksamhetsområde Heimta är medlem
i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som är den
största intresse- och arbetsgivarorganisationen i Norge för
företag.

Detta är Ambeas andra kvalitets- och hållbarhetsredovisning. Redovisningen beskriver verksamheten under kalenderåret 2017, och är upprättad i enlighet med riktlinjerna
för GRI Standard, nivå Core. Ambea, Nytida, Vardaga
ingår i redovisningen. Redovisningen för 2017 inkluderar
också vår bemanningsverksamhet Klara samt våra verksamheter i Norge så långt det är möjligt.
Hållbarhetsredovisningen speglar innehållet i Ambeas
hållbarhetsarbete som baseras på väsentlighetsanalysen
och de mål för hållbarhetsarbetet som fastställts utifrån
den. Principer som vi tagit hänsyn till vid utformningen
av redovisningen är att vi har utgått ifrån omvärldsfrågor
av betydelse för vår verksamhet. Med hjälp av våra intressenter har Ambeas väsentliga och aktuella hållbarhetsfrågor identifierats och vi har på ett balanserat och noggrant
sätt återgett hur vi arbetar med dessa. Vår rapportering
avser att vara fullständig och i största möjliga mån jämförbar med liknande redovisningar.

Övriga medlemskap viktiga för verksamheten
Ambea, Nytida och Vardaga har medlemskap i SIS (Swedish
Standard Institute) utifrån engagemang i ett antal standardiseringsarbeten för äldreomsorg, LSS samt HVB.

Upplysning

GRI Standard

Beskrivning

Sidhänvisning/Kommentar

102-1

Organisationens namn

6

102-2

Verksamhetens erbjudande

6

102-3

Huvudkontorets säte

64

102-4

Var verksamheten bedrivs

7

102-5

Ägarstruktur och bolagsform

6

102-6

Marknader

6

102-7

Organisationens storlek

7

102-8

Medarbetarinformation

7, 26, 31

102-9

Leverantörskedja

50–55

102-10

Viktiga förändringar under året

8–9

102-11

Försiktighetsprincipens tillämpning

59

Organisationsprofil

60 • A M B E A K VA L I T E T S- O C H H Å L L B A R H E T S B O KS LU T 2017

GRI 102-13

GRI 102-46

GRI 102-55

OM DEN HÄR R APPORTEN

Upplysning

GRI Standard

Beskrivning

Sidhänvisning/Kommentar

102-12

Externa hållbarhetsinitiativ

42–43

102-13

Medlemskap

60

102-14

Uttalande från vd

4

102-16

Värderingar och etiska riktlinjer

10–11, 13–15, 53

201-1

Direkt skapat ekonomiskt värde

13

102-18

Styrning

59

102-40

Viktiga intressentgrupper

56

102-41

Kollektivavtal

102-42

Identifiering och urval

18–19, 57

102-43

Intressentengagemang

56

102-44

Frågor som lyfts av intressenter

56–57

102-45

Enheter som ingår i redovisningen

3, 6–7

102-46

Innehåll och avgränsningar

56–60

102-47

Väsentliga frågor

18–19, 57

102-48

Förändringar av information

Utvecklat KPI:er och
hållbarhetsmål.

102-49

Förändringar i redovisningen

Utvecklat KPI:er och
hållbarhetsmål.

102-50

Redovisningsperiod

2017

102-51

Datum för senaste hållbarhetsredovisningen

2016-01-01–2016-12-31

102-52

Redovisningscykel

Kalenderår

102-53

Kontaktperson för redovisningen

63

102-54

Redovisning i enlighet med GRIs standard

Ja

102-55

GRI-index

60–62

102-56

Externt bestyrkande

Revisorer konstaterat
efterlevnad av ÅRL, se sid 62.

Strategi, etik och styrning

Intressenter och dialog

Väsentliga frågor
Hälsa och säkerhet – avgränsning koncernen och affärspartners
103-1; 103-3

Hållbarhetsstyrning

45, 49

403-2

Skador, arbetsrelaterade sjukdomar,
förlorade arbetsdagar, frånvaro, arbets
relaterade dödsolyckor

24–26

GRI 102-55
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Upplysning

GRI Standard

Beskrivning

Sidhänvisning/Kommentar

403-3

Risker för arbetsrelaterade sjukdomar

24–26

Kunders hälsa och säkerhet – avgränsning koncernen och omsorgsverksamheten
103-1; 103-3

Hållbarhetsstyrning

45, 59

416-2

Tjänsternas påverkan på kunders hälsa och
säkerhet, avvikelser

22–23, 45–49

Utbildning och kompetensutveckling – avgränsning koncernen
103-1; 103-3

Hållbarhetsstyrning

45, 59

412-2

Utbildning i mänskliga rättigheter

33–39

Mångfald och likabehandling – avgränsning koncernen, omsorgsverksamheten, affärspartners
103-1; 103-3

Hållbarhetsstyrning

45, 59

405-1

Mångfald i organisationen

27–31

Icke-diskriminering – avgränsning koncernen, omsorgsverksamheten, affärspartners
103-1; 103-3

Hållbarhetsstyrning

45, 59

406-1

Diskrimineringsincidenter

27–31

*Frågor eller indikatorer som identifierats som väsentliga för Ambea men som inte ingår i GRI.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Ambea AB (publ), org nr 556468-4354
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten och för att den är upprättad i enlighet
med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige
har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Stockholm den 13 april 2018
Ernst & Young AB
Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor
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Kontakt
För frågor om hållbarhet, eller synpunkter på denna
redovisning, kontakta gärna lena.freiholtz@ambea.se.

GRI 201-1
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Evenemangsgatan 21
Box 1565
171 29 Solna

Telefon: 08-578 700 00
Org nr: 556468-4354
www.ambea.se
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