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Boende i Stockholms stad
kan nu välja äldreboende
inom hela Stockholm och
Stockholms län. Som
enskild person går det att
välja bland de boende som
staden driver och de vård-
givare som staden har
ramavtal med. I Blomsterfondens fall gäller det Lisebergs äldrebo-
ende i Älvsjö samt Svalnäs äldreboende och Tallgårdens äldrebo-
ende i Danderyds Kommun.

Stadens äldreförvaltning håller nu på att utveckla ett gemen-
samt köhanteringssystem, ta fram rutiner för vårdbehovsmätning-
ar, samt planera och utforma informationsmaterial. 

Kundvalsmodellen finns idag i Danderyds och Täby
Kommuner och fungerar i likhet med valfrihetssystemet som nu
införs i Stockholm stad. Kundvalet i Danderyd och Täby har fun-
nits under att antal år och ger även här den enskilde en möjlighet
att påverka och att vara delaktig i valet av äldreboende.

Biståndsbeslut

Ett biståndsbeslut utfärdas av kommunens biståndshandläggare
som sedan hjälper till med information om vilka alternativ som
finns. Informationen kommer också att finnas på internet och i
tryckt informationsmaterial.

Att valfrihet införs innebär inte att det blir någon förändring i
själva biståndsbedömningen. Det blir varken lättare eller svårare
att få ett beslut. 

Valet av boende måste också stämma överens med det bistånds-
beslut man som enskild har fått av sin biståndshandläggare. En
person med exempelvis en demensdiagnos kan endast välja bland
gruppboenden för personer med demenssjukdomar.

Undantag från valfriheten i Stockholm stad?

Än så länge gäller valfriheten inte servicehus, men en utredning
pågår om hur och när valfrihet kan införas även för servicehusbo-
ende. Valfrihet gäller inte för korttidsvård och för så kallat profil-
boende. Exempel på profilboende är de som specialiserat sig på att
ta emot personer med svåra psykiatriska diagnoser, svåra beteen-
destörningar och personer med frontallobsdemens. 

Blomsterfondens syn på valfriheten

Blomsterfonden ser positivt på kundvalssystemet och valfrihets-
systemet eftersom det leder till att valfriheten för den enskilda
kommer att öka. Det kommer att finnas många fler utförare med

ökad delakt ighet och möj l ighet för ä ldre att  påverka

NU KAN DU VÄLJA

olika profiler och inrikt-
ningar att välja mellan. 

För Blomsterfonden är
det viktigt att våra hyres-
gäster, boende och medlem-
mar kan, i dialog med närs-
tående och biståndsbedö-
mare, påverka sin egen

boendesituation. Blomsterfonden ser med glädje att våra hyres-
gäster vid föreningens fastighetsadresser får möjlighet att välja
Blomsterfondens äldreboenden. Redan idag kan hyresgästerna
använda Blomsterfondens hemtjänst.

Som vård- och omsorgschef och övergripande ansvarig för äld-
reboenden och hemtjänst i Föreningen Blomsterfonden, anser jag
kundval och valfrihetssystem är ett stort steg i rätt riktning. För
oss inom Blomsterfonden är det naturligt att boende och kund
ska välja utifrån egna önskemål och krav.

Välkommen som boende och kund till Föreningen
Blomsterfondens sjukhem, gruppboende och hemtjänst!

Kerstin Lundin, vård- och omsorgschef

ETT NYTT VALFRIHETSSYSTEM INOM ÄLDRE-

OMSORGEN träder i kraft inom Stockholm stad från och
med 1 juli 2008. Beslutet att genomföra valfrihetssystemet
togs av Kommunstyrelsen under 2007. Valfrihetssystemet
innebär att en person som får ett biståndsbeslut kan välja
vilket äldreboende han eller hon vill bo på.

Siv Jansson, medlem i Blomsterfonden sedan sju år tillbaka, tycker att
möjligheten att välja är mycket bra. 

 



ska ha rätt till ett individuellt bemötande och en individuellt
anpassad vårdplan. För att människor är människor. Och för att vi
tror på att vara medmänniskor. 

En av de största fördelarna med valfrihetssystemet är att man
som medlem och boende i Blomsterfonden kan välja
Blomsterfonden - inte bara för hemtjänst, utan även om man skul-
le bli sämre och behöva mer vård, så kan man välja
Blomsterfondens egna äldreboenden. 

I början av juni disputerade Bettina Meinow vid Stockholms
universitet, institutionen för socialt arbete (doktorsavhandlingen
heter ”Capturing health in the elderly population”). Hennes forsk-
ningsresultat konstaterar att äldre lever allt längre, och att en kon-
sekvens av detta blir att hälsan hos äldre har blivit mycket sämre
nu än tidigare. Under en tioårsperiod, mellan 1992 och 2002, ökade
antalet äldre med komplexa hälsoproblem från 19% till 26%. Dessa
siffror tyder på att det i framtiden kommer att behövas en än mer
utvecklad äldreomsorg. Siffrorna bekräftar att Blomsterfondens
uppgift i samhället är viktig, och kommer att bli ännu viktigare i
framtiden. 

Till sist vill jag avsluta med att tacka för alla de gåvor som kom-
mit in i samband med föregående nummer av Blomstergårdar. Det
är med hjälp av dem vi kan fortsätta vara medmänniskor.

Ulf Thörnevik
VD för Blomsterfonden

I skrivande stund skiner solen – vi
befinner oss just nu i den mest njutbara
av alla årstider, i folkmun kallad mel-
lan hägg och syren. Det är precis den

där luckan mellan vår och försommar som ger glimtar och för-
hoppningar om vad som komma skall under några få men under-
bara månader framöver. Men uppåt i landet har de snöat i helgen
- att vädret inte är som det brukar har väl inte undgått någon. De
senaste åren har engagemanget för miljöfrågor ökat och klättrat
uppåt på dagordningen, både politiskt och privat, även så i
Blomsterfonden. Inom Blomsterfonden är vi måna om att ta vårt
miljöansvar. Att årsredovisningen inte skickades ut till alla med-
lemmar är ett led i denna strävan. Vi försöker att tänka om och
tänka över, om vi kan göra något för att bidra till en bättre miljö.
Därför tycker vi också att Ingmar Öfverholms engagemang för
användningen av lågenergilampor är ett mycket bra initiativ efter-
som de är bra  för miljön och minskar dessutom risken för fall-
olyckor för äldre (det kan ni läsa om på sidan 9). 

Det händer stora saker inom äldreomsorgen i Stockholms stad.
Valfrihetssystemet håller på att införas, alla som har beviljats ett
biståndsbeslut ska få rätt att bestämma var man vill bo. För oss
inom Blomsterfonden är detta inget nytt, vi är ju aktiva som vård-
givare inom både Täby och Danderyds kommun, där man sedan
länge har kundvalssystem. 

Att utgå från den boendes behov och önskemål är självklart för
oss. Bland annat är det därför vi så aktivt arbetar med konceptet
Blomsterfondens Carpe Momentum®, för att alla som bor hos oss
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Ledare:

ULF THÖRNEVIK

VD för Blomsterfonden.

Nyatiderför

äldreomsorgen

Tack
till Helvi och Willem Schaper!

Blomsterfonden har av makarna Helvi och
Willem Schaper mottagit en gåva, en som-
marstuga på Bastuholmen i Täby. Med
hjälp av denna gåva kan Blomsterfonden
fortsätta att utveckla förutsättningarna för
att ge hem och vård åt äldre. 

Strax efter att gåva överlämnades, avled
tyvärr Helvi Schaper den 19 mars 2008  och
hennes make Willem har under flera år
levt i Blomsterfondens fastighet på Ring-
vägen.

Blomsterfonden vill framföra ett stort
tack till Helvi och Willem Schaper för

deras bidrag till
Blomsterfonden fort-
satta utveckling av
äldres trygghet och
välbefinnande. 

Tack
Sigrid Bergstedt!

Blomsterfondens medlem Ingvar Bergstedt
avled den 4 januari 2006 efter flera år av
demenssjukdom. Ingvar och hans hustru
Sigrid levde under flera år på Blomster-
fondens fastighet på Svalnäs.

Blomsterfonden har av Sigrid Bergstedt
mottagit en gåva, en sommarstuga på
Väddö. Med hjälp av denna gåva önskar
Sigrid hjälpa Blomsterfonden att utveckla
ett demensboende för äldre på Svalnäs. 

Blomsterfonden vill rikta ett stort och
varmt tack till Sigrid för hennes bidrag till
Blomsterfondens fortsatta utveckling av en
god demensvård för äldre!

Tack 
Martin Bjäringer!

Martin Bjäringer har under de senaste åren
genomfört donationer till gästhemmet och
sjukhemmet på Svalnäs för de boendes

trivsel. Bland annat arrangerades en stor
vårfest med dans, sång och musik den fjär-
de juni i år. Blomsterfonden tackar för
denna och övriga generösa gåvor!

Helvi Schaper avled 
i år av Alzheimers 
sjukdom. Martin och Erik Bjäringer.
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Tack!
För  a l la  gåvor  v i  få t t  

i samband med
Blomstergårdar.

ADRESSÄNDRING.
Om du flyttar: 

Kom ihåg att meddela 
oss din nya adress. 
Ring 08-555 94 500 

eller maila 
info@blomsterfonden.se 

R E D A K T I O N
Blomsterfondens tidning
för hyresgäster och anställda på
Blomsterfonden och alla andra
som är intresserade av Blomster-
fondens idé och verksamhet.

Adress:
Blomsterfonden
Box 114
182 05 Djursholm
Tel: 08-555 94 500
Fax: 08-555 94 550
e-post: moniqua.lovegard@
blomsterfonden.se
Internet:
www.blomsterfonden.se
För gåvor:
pg: 902530-5

Ansvarig utgivare:
VD Ulf Thörnevik
Tel: 08-555 94 510
ulf.thornevik@
blomsterfonden.se

Produktion:
Signäs Informationsidé
Serrander Co
Tryckeri: Hallvigs Reklam AB

Alla reportage och artiklar i Blomstergårdar
är skrivna av Lovisa Sandberg om inte annat
anges.

Debattsugen? 
Synpunkter?
Vi som gör Blomstergårdar välkom-
nar synpunkter, debattinlägg och
andra reaktioner från våra läsare. Vi
vill gärna att tidningen blir ett forum
för dialog. Kommentera ledare eller
någon artikel. Är det någon artikel du
saknar? Vi tar gärna emot tips och
uppslag. Välkommen att höra av dig
till info@blomsterfonden.se! Alla
publicerade bidrag belönas med en
blomstercheck.

Jo, jag tycker 
absolut att…

Under det senaste
decenniet har vi sett
att behovet av sär-
skilda boenden för
äldre ökar. Därför
har vår verksamhet
blivit allt viktigare.
Blomsterfondens syfte och ändamål att driva, äga
och förvalta boende för äldre, utifrån individens
enskilda behov. Det är detta och det beviljade bis-
tåndsbeslutet från en biståndsbedömare som
utgör grunden för vårt arbetssätt.  

Blomsterfondens ledord som vi alla arbetar
utifrån är: medmänsklighet, delaktighet, ärlighet
och tydlighet. Det är viktiga ord och naturliga för
oss. Med ovanstående ord kan vi säga att valfri-
het kommer hyresgäster och boende till godo; de
leder till trygghet och säkerhet i boendet. Orden
är viktiga ledstjärnor och basen i all kommunika-
tion och bemötande. 

Målet inom Blomsterfonden är att vi skall göra
allt för att våra boende och kunder ska trivas och
må bra. Att boendet hos oss ska ge trygghet och
säkerhet och att de överenskomna målen rörande
de beviljade insatserna utförs av våra medarbeta-
re på ett professionellt sätt.

Kvalitet

Våra riktlinjer grundar sig på Hälso- och sjuk-
vårdslagen och Socialtjänstlagen. Systematiska
kvalitetskontroller sker regelbundet genom upp-
följning av boendet och kundens genomförande-
plan samt övrig dokumentation.

I vårt kvalitetsledningssystem ser vi synpunk-
ter på verksamheten som möjligheter till förbätt-
ring. Vi samarbetar med förtroenderåd och intres-
seföreningar i syfte att förbättra verksamheten.

Blomsterfondens arbetssätt är att se 

Teamet runt 
den boende

Vårt arbetssätt ut-
märker sig genom
att vi arbetar i ett
team runt den

boende för att kunna tillgodose vård, omsorg och
service utifrån individuella behov och önskemål.
Anhöriga och närstående ingår i teamet, de är
viktiga samarbetspartners för vis ska kunna
erbjuda en god, säker och trygg tillvaro. Teamet
runt den boende har som syfte att rättsligt säker-
ställa de beviljade insatserna som äldreboendet
och boende eller kund har kommit överens om.

Blomsterfondens Carpe Momentum® – 
Fånga stunden

När en människa är eller blir fysiskt eller intellek-
tuellt funktionsnedsatt, kanske på grund av en
demenssjukdom, är det extra viktigt att se och
bekräfta. Att bemöta personen ifråga för vem han
eller hon har varit och är, idag. 

Vi på föreningen Blomsterfonden arbetar med
fyra olika metoder, för att kunna bemöta våra
boende och kunder på ett värdigt och professio-
nellt sätt. Detta ”kunskapsparaply” kallar vi för
Carpe Momentum och inkluderar metoderna
validation, reminiscens, Jagstödjande förhåll-
ningssätt och beröringsmassage. 

Information

Har du frågor? Ring Blomsterfondens växel 08-
555 94 500 och be att få tala med respektive verk-
samhetschef, information finns också tillgänglig
på vår hemsida: www.blomsterfonden.se

Kerstin Lundin, vård- och omsorgschef

FÖR OSS,  INOM BLOMSTERFONDEN,

ÄR DET VIKTIGT att människan, indivi-
den, står i fokus. Vi skulle inte vara någon-
ting utan varandra. Därför är det viktigt att
vi tar hand om varandra. Att vi ser varandra.
Att vi är medmänniskor.

MÄNNISKAN

Vinnarna i tävlingen är: 

De rätta svaren
I förra numret av Blomstergårdar utlyste styrelse-
ordförande Karl Erik Åman en tävling som hand-
lade om Blomsterfondens historia. De rätta sva-
ren var: Blomsterfonden bildades år 1921.
Uppropet undertecknades av alla fyra alternati-
ven på tävlingstalongen, nämligen: Hjalmar
Branting, Ellen Key, Nathan Söderblom och Erik
Axel Karlfeldt. Röda Berget var den första
Blomstergården att uppföras och stod färdig
1926. 

Grattis och tack 
till alla för att ni

deltog!

Ulla Frohm

Claes Näslund

Conny Harg

Siv Torgestad

Carin Carlson
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Lisebergs äldreboende är beläget i
Älvsjö, söder om Stockholm, och
är insprängt i ett villaområde. Här
finns trevligt anlagda gårdar med
boulebana och grillplats samt när-
het till kommunikationer och pro-
menadstråk. På 10 minuters buss-
avstånd når du Högdalens cen-
trum med post, bank, systembolag
och affärer. I närområdet finns ett
brett serviceutbud med livsme-
delsaffär, frisör, fotvård, vårdcen-
tral, apotek och restaurang. 

Restaurangen är öppen för all-
mänheten. Här kan de äldre äta
lunch tillsammans eller träffa sina
anhöriga och vänner över en
gemytlig måltid och ett glas vin
eller öl. Det finns alltid två lunch-
rätter att välja mellan samt en mid-
dagsrätt. Om något inte skulle
passa går det även att få måltiden
utformad efter önskemål. Från
restaurangen levereras lunch och middag
till vårt äldreboende. Utöver serveras
också frukost, eftermiddagskaffe och
kvällsmål. 

På Liseberg äldreboende bedriver vi
enskild verksamhet för personer från 60 år
som är i behov av service och omvårdnad.
Det finns 72 lägenheter: 10 i en sjukhems-

LISEBERG - 

Tallgården är ett äldreboende, som ligger i
Enebyberg (Danderyd) och ingår i kund-
valsmodellen i Danderyds och Täbys kom-
mun. Det innebär att för att få bo här krävs
ett biståndsbeslut om särskilt boende från
den sökandes hemkommun. Blomster-
fonden driver sedan 2000 Tallgården på
entreprenad åt Danderyds kommun. Men
även om Blomsterfonden inte äger fastig-
heten präglas anläggningen av Blomster-
fondens idéer och kvalitetstänkande.

Tallgården ligger vackert beläget på en
höjd med en underbar trädgård runt-

Tallgården-  
i Blomsterfondens regi

omkring (och många tallar, som namnet
antyder). Mellan husen finns en innerträd-
gård där vi njuter av miljön och håller som-
marcafé för våra boende. Närheten till
Enebyberg torg ger ett brett utbud av affä-
rer, kemtvätt, post och restauranger. Här på
Tallgården har vi egen frisör och egen fot-
vård. Kommunikationerna till och från
Tallgården är goda, det är nära till bussen
och Roslagsbanan ligger inte långt ifrån.

Vi har 83 lägenheter. Det finns åtta
avdelningar, med vardera plats för 6-10
boende. Lärkträdet som är ett gruppboen-

de för personer med demenssjukdom som
ligger i anslutning till Tallgården, här finns
16 platser fördelade på två avdelningar.
Samtliga lägenheter är renoverade och
handikappanpassade. De flesta lägenheter-
na är på ett rum och så kallat minettkök
(kokplatta, litet kylskåp samt diskbänk. 

På Tallgården har vi ett gemensamt bib-
liotek och ett vardagsrum som kan bokas
för privata mindre tillställningar. Det finns
på Tallgården också ett badrum med bub-
belbadkar, som kan disponeras.
Madeleine Eriksson, verksamhetschef.

Verksamhetsledningen på Tallgården (från vänster):
Madeleine Eriksson, verksamhetschef, Ulla Nordquist,

avdelningchef, Pia Hedman, avdelningschef och 
Therese Lindberg, avdelningschef.

enhet och en demensenhet omfat-
tande 62 lägenheter.

Samtliga lägenheter har trinett-
kök och dusch. Lägenheterna hyrs
ut omöblerade, med undantag för
säng och nattduksbord. I hyran
ingår hemförsäkring, el, kabel-TV
och TV-licens. Alla lägenheter är
försedda med trygghetslarm och
personalen kan nås dygnet runt.

Vi är cirka 110 medarbetare på
Liseberg. All omsorgspersonal
fortbildas i Blomsterfondens
utbildningar: Äldreomsorgskor-
tet® och Blomsterfondens Carpe
Momentum®.  

Förutom aktiviteter anpassade
till individuella behov erbjuds
även regelbundna gemensamma
aktiviteter där även anhöriga är
välkomna. Alla gemensamma akti-
viteter anordnas av Lisebergs egen
aktivitetsledare. Exempel på akti-

viteter är sångstund, bingo, dans, skivor
till kaffet och sittande gymnastik. Ett par
gånger i månaden brukar vi även bjuda in
artister för underhållning. I samarbete med
Brännkyrka församling erbjuder vi också
våra boende andakter och läsecirkel. 

Gabriele Midinet, verksamhetschef

Verksamhetsledningen på Liseberg 
(från vänster): Magdalena Strandler
Ivansson, avdelningschef, Madeleine

Gyllenberg, avdelningchef och Gabriele
Midinet, verksamhetschef. 

LIVSKVALITETett tryggt
boende med



ännu bättre kontinuitet i tid
och personal för våra kunder.
Utbildning är också viktigt.
Liksom i andra verksamheter
är vårt mål att all omvårdnads-
personal ska ha gått
Blomsterfondens internutbild-
ningar. 

A och O i en hemtjänstverk-
samhet är planering. Och den

är inte helt lätt
då kundunder-
laget ständigt
förändras. Vi
kan ha bokat
upp personal
till kund som
behöver hjälp
kanske 6 gång-
er per dag. Om
kunden läggs
in på sjukhus
ersätts vi i 24
timmar, men
inte mer. Då
gäller det att
ha ett antal bra
t i m v i k a r i e r
samt att hela

personalstyrkan är flexibel och
kan byta pass till en annan dag
då de bättre behövs.

Kvalitet och planering är
något vi också arbetar med i
vårt städteam. Det är viktigt
att sjukhemsrum städas kor-
rekt och att det finns goda
instruktioner för detta. Vi
behöver också finslipa plane-
ringen för att arbeta så effek-
tivt som möjligt. Dessutom tar
vårt städteam ansvar för en del
hemstädningar och för många
av våra tilläggstjänster.

I vår hemtjänst och vårt
städteam finns en stor kun-
skap och kompetens och en
god vilja att hjälpa våra kun-
der på det allra bästa sätt.

Christina Reichenberg, 
Hemtjänstchef
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Blomsterfonden har bedri-
vit hemtjänst i fastighe-
terna på Svalnäs sedan

det blev kundval i Danderyds
kommun, det vill säga i lite
mer än 12 år. Cirka 1998 börja-
de hemtjänsten få kunder
utanför de egna fastigheterna.
För ungefär ett år fick vi i upp-
drag att utföra hemtjänst också
i Täby. I hem-
tjänstens verk-
samhet ingår
även ett städte-
am som städar
våra sjukhem
och våra fastig-
heter.

Vi har tidi-
gare bedrivit
h e m t j ä n s t ,
både i Stock-
holm och i
Älvsjö, de verk-
s a m h e t e r n a
lades ner, men
har nu åter-
upptagits igen.
B l o m s t e r -
fondens tanke är att alla våra
hyresgäster ska ha möjlighet
att välja den egna hemtjänsten
som ska stå för trygghet, säker-
het och en god omvårdnad.

Totalt består hemtjänstgrup-
pen idag av 27 personer. Det
finns två gruppchefer, Tina
Doverhall och Madeleine Salvi,
och i båda grupperna arbetar
gruppledare med att leda och
fördela det dagliga arbetet.
Gruppen i Stockholm är under
uppbyggnad och leds idag av
gruppchef Madeleine Salvi till-
sammans med hemtjänstchef
Christina Reichenberg.

Hemtjänstens stora uppgif-
ter under året är kvalitet och
dokumentation, då lagen stäl-
ler hårda krav på verksamhe-
ten. Vi arbetar för att få en

Verksamhetsledningen för hemtjänsten (från
vänster): Tina Doverhall, gruppchef,

Madeleine Salvi, gruppchef och Christina
Reichenberg, hemtjänstchef.

Svalnäs äldreboende ligger i lugn, härlig natur, med utsikt över
Näsbyviken och nära Djursholms Golfklubb (vid åttonde hålet).
Här, runt en vacker villa, har Blomsterfonden lägenheter för sär-
skilt boende med service, vård och omsorg dygnet runt. Till äldre-
boendet hör även en stor park med stora möjligheter till utevistel-
se. Vad sägs exempelvis om en boulebana!

I anslutning till Svalnäs äldreboende finns affär, restaurang, bib-
liotek, fotvård, frisör, simbassäng, bastu, gym och stora sällskaps-
rum.

Enheterna är fördelade på 18 lägenheter för sjukhem, 19 lägen-
heter för gästhemsboende och 8 lägenheter för boende med
demenssjukdom.

Lägenheterna är på sjukhemmet fördelade på ettor och tvåor. På
Gästhemmet finns det ettor, tvåor och treor. Samtliga lägenheter är
handikappanpassade och har egen dusch, toalett och kokvrå. 

För att få en lägenhet vid Svalnäs sjukhem eller gruppboende
krävs ett biståndsbeslut från den sökandes biståndsbedömare
inom Danderyds kommun eller Stockholm Stad. Svalnäs äldrebo-
ende ansvarar för att bemanna enheterna upp till sjuksköterskeni-
vå, Landstingen ansvarar för att bemanna med läkare på konsulta-
tionsbasis. Tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut finns.

Trygghetslarm finns i alla lägenheter så att personalen kan nås
dygnet runt.

Som boende på sjukhem och gruppboende för personer med
demenssjukdom ingår service, vård och omsorg. Omvårdnads-
avgift betalar du till kommunen eller staden, hyran betalar du till
Blomsterfonden.

På Gästhemmet kan du bo helt privat utan ett beslut från kom-
munens eller stadens biståndsbedömare. Du väljer själv vilken ser-
vice och omsorgsnivå du önskar. Vi arbetar med sex olika nivåer,
med skilda priser. I priset ingår förutom hyran tillsyn, städning,
bäddning och måltider.

Kerstin Lundin, verksamhetschef för Svalnäs

Svalnäs äldreboende – 
en naturnära upplevelse

SVALNÄS ÄLDREBOENDE (SJUK- OCH

GÄSTHEM) BYGGDES UNDER T IDIGT

80-TAL i syfte att erbjuda hyresrätter för
äldre, serviceboende, gästhem för privat
boende, sjukhem och gruppboende.

Verksamhets-
ledningen på
Svalnäs 
(från vänster):
Mona Forslöf, 
avdelningschef,
Mats Nygren, 
avdelningschef,
Kerstin Lundin,
verksamhetschef 
för Svalnäs samt
vård- och 
omsorgschef.

Blomster-
fondens 

hemtjänst -
en 

livsviktig 
insats
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”Äldre behandlas som kroppar utan in-
tegritet, utan själsliv och utan intressen.
Det påminner i sina värsta former om när
man för några decennier sedan opererade
spädbarn utan bedövning eftersom de inte
antogs kunna känna smärta. Äldreomsor-
gen är i långa stycken organiserad utifrån
fördomar eller i mina ögon felaktiga före-
ställningar om vad åldrande och ålderdom
är.” Det skriver Thorbjörn Larsson i DN
Debatt (30/5) i samband med att han i
egenskap av regeringens särskilda utreda-
re lämnade över sitt betänkande ”Värdigt
liv i äldreomsorgen” till regeringen. Syftet
med betänkandet är att utfärda en värdig-
hetsgaranti inom äldreomsorgen som säk-
rar att den äldre ska kunna leva utifrån sin
identitet och personlighet. Man ska få leva
ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

Ett meningsfullt slut

”Att vara äldre är i sig ingen sjukdom.
Samma dag vi föds inleds åldrandet.
Behovet av individuellt och kärleksfullt
bemötande minskar inte med åren.” Så
fortsätter Thorbjörn Larsson i sin artikel.
Han berättar också att en människa i
genomsnitt tillbringar sina sista två år i
omsorg. Att han i egenskap av präst och
direktor vid Ersta Diakoni har följt många
människor under deras sista år. Och att
åldrande och döende kan vara mycket

Värdighetsgarantin-
ETT VÄRDIGT LIV INOM ÄLDREOMSORGEN –
om detta handlar det nya betänkandet om en vär-
dighetsgaranti som presenterades för regeringen
den 30:e maj i år. Genom ett gediget värdegrunds-
arbete hoppas man kunna gå ifrån en äldreomsorg
som ser äldre som en kollektiv massa, till en äldre-
omsorg som fokuserar på individen. 

meningsfullt. ”Det är en tid som kan vara
ett långsamt och kanske otryggt utslock-
nande. Eller en tid för ett meningsfullt
avslut och eftersläntrande blomningar.”

Betänkandet föreslår också en så kallad
värdighetsgarantin. Till bas föreslår man
en nationell värdegrund som tydliggör
den människosyn, de värderingar samt de
förhållningssätt som ska gälla i den dagli-
ga verksamheten. Genom stimulansbidrag
och ett utökat informationsarbete vill man
underlätta utvecklingen. Man vill även
utforma särskilda bedömningskriterier för
tillsyn av värdegrundens tillämpning.
Detta arbete ska redovisas årligen för alla
medborgare i kommunerna. Betänkandet
föreslår även en så kallad värdegrunds-
märkning av verksamheter inom äldreom-
sorg. På så sätt vill man skapa ett incita-
ment till förbättringsarbete. 

Ökat inflytande för äldre

Vidare vill man reglera ett ökat inflytande
för den äldre genom en ny bestämmelse i
Socialtjänstlagen (SoL). Den äldre ska
kunna välja när och hur stöd och hjälp i
boendet och annan lättåtkomlig service
ska ges. Alla äldre som har rätt till insatser
inom äldreomsorgen ska också ha rätt till
en individuell genomförandeplan där det
framgår vad som ska uppnås med hjälpin-
satserna och hur de ska genomföras. 

Ett nationellt instrument ska utformas
för behovsbedömning, för att undvika allt-
för stora skillnader i behovsprövningarna
från kommunens sida. För att genomföra
detta vill man kompetensutveckla kom-
munernas biståndshandläggare. Man vill
även att en ny lag införs om att kommu-
nerna ska ges befogenhet att utbetala
ersättning till personer som fått vänta allt-
för länge på att ett utfärdat biståndsbeslut
infrias. 

förslag om
en förbättrad
äldreomsorg
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Kvällens föreläsning vände
sig i huvudsak till närståen-
de och livskamrater till per-
soner med demenshandi-
kapp. Och det blev en läro-
rik kväll för de cirka 30 del-
tagare som tagit sig till
Svalnäs gamla vind, numera
Kunskapskällan - Blomster-
fondens eget centrum för
utbildning och kompetens-
utveckling. 

Hälsan – en resurs

Rubriken var Demens-
sjukdomar och det var
Blomsterfondens Kristina
Bergström och Catalina
Javorosi som under kvällen
skulle svara på frågor som
t ex Vilka förändringar sker i
hjärnan? Hur påverkas
människans olika funktio-
ner? Hur ska man bemöta
och handskas med dessa
funktionsförluster? Kristina
är kursansvarig och huvud-
föreläsare för Äldreom-
sorgskortet, (Kunskapskällans grundutbildning för omsorgsperso-
nal). Catalina Javorosi är handledare inom Blomsterfondens
utbildning i bemötande av personer med demenssjukdom.

Kristina inledde med att slå fast att det idag pågår mycket posi-
tiv forskning, dels om demenssjukdomar i sig och dels när det gäl-
ler läkemedel, sk bromsmediciner. Men det är i den enskilda reella
situationen vi lever och här gäller det att hitta en balans mellan det
negativa och svåra som sjukdomen för med sig och det positiva
och den hälsa som ändå finns kvar.

– Det gäller att se hälsan som en resurs och verkligen arbeta
med och betona alla de delar som fortfarande är friska, säger
Kristina Bergström. Det kan ge riktigt goda resultat.

Påverkar närstående

I Sverige finns idag ungefär 180.000 demenshandikappade. Ca
80.000 av dem har en lättare form av demens, medan de återståen-
de 100.000 har måttlig till svår demens. Demens är en sjukdom
som i hög grad påverkar anhöriga och närstående. Därför är det
viktigt att känna till hur man bäst kan handskas med den, för de
flesta, nya och okända livssituationen. 

Tidiga tecken kan vara att minnet sviker eller förändringar i
personligheten. Den närstående kan också tycka att den sjuka blir
långsammare i sina rörelser eller att vissa funktioner, till exempel
hörsel eller känsel, är annorlunda. Förloppet kan ske stegvis, vara

Föreläsningar om demenssjukdomar:

Ta vara på det friska

SÅ VAR DET DAGS FÖR DET ANDRA TILLFÄLLET

i den serie föreläsningar som Blomsterfonden arrangerar
under temat ”Åldrandet”. Inbjudna är hyresgäster och
medlemmar i Blomsterfonden. Föreläsningen var också en
del av aktiviteterna för den anhöriggrupp som startats inom
Blomsterfonden.

snabbt eller långsamt komma
smygande. Den vanligaste
formen av demenssjukdom
är Alzheimers sjukdom som
står för ca 60 %. För att
exemplifiera hur symtomen
och sjukdomen kan yttra sig,
spelar Kristina och Catalina
upp små scener och ger
många bra tips på hur man
kan lösa svåra situationer.
Flera i publiken ler och nick-
ar igenkännande. 

Minnet hjälper

Kristina berättar om vikten
av att göra en ordentlig
demensutredning och hur en
sådan går till. 

– Nöj er inte med en hus-
läkare, ni måste träffa en spe-
cialist! Och glöm inte att ni
själva har mycket att tillföra
vid en sådan utredning, ni
ser och känner ju den sjuka
bäst av alla.

Vad kan man då göra
som anhörig och närstående?

Här finns mycket att hämta ifrån hur man arbetar inom t ex
Blomsterfonden. En viktig del i arbetet är det som kallas remini-
scens, det vill säga att hjälpa den sjuka att, med alla sinnen, min-
nas händelser och tidigare perioder i livet. Det är ett bra sätt att
arbeta med det friska hos var och en, och att utnyttja de förmågor
som fortfarande finns kvar. 

– Vi är ju unika som människor och vi förblir unika, också i vår
sjukdom, säger Kristina.

Björn Paues var en av deltagarna vid föreläsningen:

– Jag tycker att det var en mycket bra presentation. Den gav
mycket kunskap som är viktig för att man bättre ska förstå vad
som händer. Jag tycker också att de praktiska tipsen var använd-
bara och bra. En gemensam diskussion bland deltagarna skulle ha
varit intressant. Jag tror att vi har mycket att dela med oss av, både
vad gäller kunskap, erfarenheter och stöd.
Gabriella Signäs

Nästa föreläsning handlar om Nutrition för äldre och äger rum
den 10 september på Liseberg i Älvsjö. Anmälan sker till 
Lovisa Sandberg, utbildningsadministratör, 08-555 94 518 eller
lovisa.sandberg@blomsterfonden.se
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Körsbärsvägen– 
Gull-Inger Rebscher (08-
555 94 851) har expeditions-
tid på Körsbärsvägen mellan
klockan 14-15.00 på torsda-
gar. Monica Andersson (08-
555 94 860) har expeditions-
tid mellan klockan 13-15.00
på tisdagar.

in. Det kan ju vara lite bökigt att ta sig fram
när man blir äldre, påpekar Gull-Inger.

Backen till trots, Körsbärsvägen erbjuder
många fördelar – Stockholmsutsikten är
bara en av dem. Här finns 75 lägenheter i
storleken ettor och tvåor. Ettorna är runt 40
kvadratmeter stora och tvåorna ca 52 kva-
dratmeter. Det finns också en samlingssal
för kafferep (eller vad fantasin har att erbju-
da), ett terrassrum för allehanda aktiviteter,
men framförallt en tillhörande terrass som
erbjuder ovan nämnda utsikt, samt tillfälle
att samlas och tillbringa varma sommar-
kvällar tillsammans. 

- Terrassen används mycket, den är väl-
digt uppskattad, de boende sitter ofta där
uppe och har det trevligt.

För övrigt anordnas det många aktivi-
teter för hyresgästerna, både på
Körsbärsvägen men också tillsammans
med hyresgästerna på Röda Berget.
Alldeles nyligen anordnades till exempel en
bussutflykt till Gustavsberg för att gå på
utställning och äta gott. Kaffestunder och
påsklunch är andra exempel på aktiviteter
som hyresgästerna på Körsbärsvägen kan
delta i. 

Gull-Inger samlar också in gåvor från
hyresgästerna att sälja på Röda Bergets
basar. Basaren är mycket uppskattad och
välbesökt. - I år tror jag att de på Körsbärs-
vägen har slagit alla rekord, jag tror inte att
de skänkt så mycket något annat år som jag
jobbat här, säger Gull-Inger. De ska verkli-
gen ha ett stort tack! 

På Körsbärsvägen har man förutom
Gull-Inger också tillgång till Monica
Andersson, som är vårdlots, och bovärdar
och kurator är bara ett samtal iväg. 
- Oss kan man lämna meddelande till på
telefonsvararen dygnet runt, berättar Dan
Byberg, bovärd på Körsbärsvägen och
Röda Berget. 

Stämningen på Körsbärsvägen är trevlig
och gemytlig. Den har till och med förbätt-
rats det senaste året. - Förut var korridorer-
na alldeles tomma och stela, berättar Gull-
Inger, men så bestämde vi oss för att piffa
till dem. Vi gjorde stationer i korridorerna
där man kan sitta, för många håller ju inte
benen så långt, så vi ville att man skulle
kunna ha någonstans att slå sig ner och
vila. Och nu, ja nu är alla så glada, ibland
händer det till och med att vi sitter och
fikar ute i korridoren!
- Den sociala biten är jätteviktig, avslutar
Gull-Inger, de boende måste komma i 
första hand. 

Det är en varm försommardag då Gull-
Inger öppnar dörren till Körsbärsvägen.
Syrenerna har just slagit ut i blom precis
utanför porten och den storslagna utsikten
över Stockholm gör sig påmind bakom
knuten. Gull-Inger Rebscher arbetar som
värdinna för Körsbärsvägen och Röda
Berget, en roll som hon trivs med.

- Det är så stimulerande! Jag stortrivs
med jobbet! berättar hon. 

En vanlig dag för Gull-Inger kan vara
mycket varierande, i hennes arbete ingår
allt från lägenhetsvisningar, möblering av
korridorer, nyckelutlåning och insamlings-
arbete. Men mest av allt är det den sociala
aspekten av värdinnejobbet som gör sig
påmind.

- Det är många som är så ensamma,
säger Gull-Inger, de har ingen. Då lämnar
jag dörren öppen, så att de kan komma in
och prata. 

Körsbärsvägen 15 – 19 har varit i
Blomsterfondens ägo sedan 1994. Man kan
säga att Körsbärsvägen är en liten avstick-
are till Valhallavägen, den ligger inte långt
från gamla anrika Östra Station.
Tunnelbana och buss finns också precis i
närheten, så kommunikationerna är vad
man kan kalla idealiska. 

- Men den tunga backen precis upp till
huset, den skrämmer många som vill flytta

en glimt i det
fördolda
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I den stora salongen på Svalnäs
har det samlats en skara hyresgäs-
ter. På ett bord finns ett antal glöd-
lampor uppdukade. Men det är
inte vilka glödlampor som helst –
idag håller Ingmar Öfverholm,
hyresgäst på Svalnäs, föredrag om
lågenergilampor och dess fördelar
för äldre. Han är en eldsjäl, det
märks. Ingmar visar engagerat de
olika lamporna och berättar om de
olika modellerna. Själv är han
gammal elektriker och var bland
annat med i Wien då man införde
ordbehandlingen.
- Lågenergilampor är fantastiskt
bra, de håller i cirka 15 000 timmar,
berättar Ingmar. Flyttar man in i en
lägenhet kan man ha sådan tur att

man slipper byta lampa, lågenergi-
lampan räcker. 

Detta innebär också en minskad
fallrisk, då man slipper byta lampa så
ofta. Speciellt för äldre är det praktiskt
att slippa detta moment. 

- De är också bra eftersom belys-
ningen med lågenergilampor ger bätt-
re kontraster, vilket gynnar oss som är
äldre och ibland har lite svårt med
synen, fortsätter Ingmar. 

Prismässigt är lågenergilampor
fortfarande relativt dyra, jämfört med
vanliga glödlampor. Men Ingmar
menar att det ändå är en investering
och att priserna med all sannolikhet
kommer att sjunka i framtiden.

- Vi sparar ju på miljön, på så sätt
sparar vi åt oss själva och åt Sverige, säger han, lågenergilampor
ger möjlighet till livskvalitet till ett bättre pris! 

Ingmar Öfverholm, hyresgäst:

Ingmar Öfverholm, hyresgäst
på Svalnäs, förespråkar en
övergång till lågenergilampor.
Det skulle inte bara gynna
miljön, det gynnar även äldre
som inte riskerar att ramla och
slå sig eftersom de slipper byta
lampa så ofta.

Information om lågenergilampor
• En 9Wlågenergilampa ger lika mycket ljus som en 40 W

glödlampa. På samma sätt motsvarar en 11 W lågenergilampa
en 60 W glödlampa.

• En lågenergilampa har en 80% lägre energianvändning än en
vanlig glödlampa och har cirka 10 gånger längre livslängd. 

• Observera att lågenergilampor innehåller en liten mängd
kvicksilver, vilket innebär att de alltid ska fraktas till en
återvinningscentral då de är förbrukade. Detsamma gäller
vanliga glödlampor, som kan innehålla bly i glaset.  

LÅGENERGI
LAMPOR 
innebär bättre livskvalitet

till bättre pris

Idag finns det fyra olika sätt att se på tv: Via marknätet, som tidi-
gare bestått av analoga sändningar, men som från och med 2007
sänds digitalt. Via kabelnäten, som både sänder analogt och digi-
talt, samt via bredband och satellit. De digitala sändningarna ger
högre bildkvalitet, bättre ljud samt en ny och bättre möjlighet till
dubbelriktad information, så kallad interaktivitet, vilket berör
främst text-tv och datatjänster. 

Det negativa är kostnaden. Den enskilde konsumenten tvingas i
regel investera i ny eller kompletterande utrustning, för att ta del
av det digitala utbudet. De olika aktörerna i distributionskedjan
måste komplettera ledningsnät och annan utrustning som krävs
för att tekniken ska fungera. Allt ska betalas, och det blir konsu-
menterna som får stå för kalaset. Ingenting är gratis.

Hos många bostadsföretag kommer kabelnäten att successivt
ersättas av fibernät, vars kapacitet möjliggör tillgång till ett obe-
gränsat antal kanaler för distribution av TV, Internet-access, IP-
telefoni och andra tjänster som kommer att utvecklas de närmaste
åren. När fibernäten är fullt utbyggda och bostäder, myndigheter,
kommersiella aktörer och andra intressenter är anslutna, finns
också möjlighet till en rad dubbelriktade tjänster via tv-skärmen.
Tjänster som betjänar såväl fastighetsdriften, det enskilda hushål-
let som samhället. 

I dag levererar ATM sina tjänster till alla Blomsterfondens fas-
tigheter enligt ett avtal som sträcker sig till 2010. Dessutom finns
det i vissa fastigheter i Liseberg indraget fiber där en kommunika-
tionsoperatör, Zitius, konkurrensneutralt erbjuder leverans av ett
antal tjänster. Via fibern sker all trafik till TV, telefon och data.
En utgångspunkt för Blomsterfonden i bredbandsfrågor är att
medlemmarna ska ha tillgång till de tjänster som erbjuds på mark-
naden. Samtidigt ska de IT-lösningar Blomsterfonden väljer vara
kostnadseffektiva, rationella och säkra. Vi kan märka att flera
hyresgäster hör av sig och efterfrågar den senaste tekniken. Vid
den fortsatta utvecklingen av kommunikationstjänster i förening-
ens fastigheter kommer Blomsterfonden att, tillsammans med
intresserade aktörer, söka lösningar som uppfyller ovannämnda
krav. 

Bertil Ekvall, fastighetschef

TVoch bredband 
i Blomsterfondens

bostäder?

2007  SLÄCKTES DET

ANALOGA MARKNÄTET I

STOCKHOLM och numera
sänds tv-signalerna digitalt.
Syftet med förändringen har
varit att skapa utrymme för fler
kanaler i etern och höja kvalite-
ten på sändningarna. Även de
olika bredbandslösningarna
har förändrats och kombineras
ofta med traditionella TV-tjäns-
ter. Det går också att se på TV
via bredband. 

Den nya tekniken efter-
frågas alltmer av Blomster-
fondens hyresgäster.
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En röd tråd i tryggt boende

Ordförande Karl Erik Åman hälsade alla
medlemmar välkomna, nya som gamla. I
stället för att gå direkt in på mötesförhand-
lingar presenterades ett nytt inslag i det
annars så invanda programmet; det var
dags att dela ut de allra första stipendierna
ur Sven Erik Petersons kompetensfond.
Sven Erik Peterson var VD i Blomster-
fonden mellan åren 1988 till 2006. Genom
fonden ges Blomsterfondens medarbetare
möjlighet att utveckla sin kunskap så att
det kommer dem själva och Blomster-
fondens verksamhet till gagn. Det första
årets stipendiater var Lennart Rundgren,
sociala verksamheten, Alexander Arriatia,
hemtjänsten, Gunnel Lundgren, hemtjäns-
ten, Sanna Rosén Österman, Tallgården,
Alicia Vaida, Svalnäs och Davis Dirisha,
AB Blomstergårdar. 

Översyn av stadgar

Sedan tog de mer traditionella mötespunk-
terna vid. Ordförande Karl Erik Åman
redogjorde för att styrelsen har för avsikt
att göra en översyn av föreningens stadgar,
bland annat när det gäller tillsättningen av
styrelsens ledamöter. Medlemmarna kom-
mer att hållas informerade om arbetet,
bland annat genom tidningen Blomster-
gårdar. Frågan kommer även att behandlas
vidare på nästa föreningsstämma. 

Stort tack

VD Ulf Thörnevik tog sedan över ordet
och redogjorde för det gångna året. Det
blev mycket siffror, till exempel att
Blomsterfonden 2007 hade 15 296 medlem-
mar. Av dessa önskar drygt 12 200 en
bostad och 68 % av dem är över 60 år. 

Glädjande var siffran 4 614 000 kr som
utgjorde summan av gåvor, donationer,
testamenten med mera som Blomster-
fonden med tacksamhet tagit emot under

SÅ VAR DET ÅTER DAGS FÖR ÅRSMÖTE

I  BLOMSTERFONDEN. Som vanligt sken
solen när medlemmarna samlades för att dryf-
ta det gånga året och se framåt.

året. Ulf Thörnevik berättade om de fyra
områden i verksamheten där insamlade
medel gör stor nytta: Boende (bostäder),
det sociala arbetet (kurator, värdinnor,
vårdlots), trivsel (aktiviteter) och anhörig-
stöd (information och utbildning). Läs
gärna artikeln på sida 7 i detta nummer av
Blomstergårdar om Blomsterfondens före-
läsning för anhöriga.

Hemtjänsten åter 

VD redogjorde även för utvecklingen av
föreningens fastigheter. Bland annat kom-
mer ombyggnationen av Liseberg att fort-
sätta; lägenheterna blir större och moder-
nare.

När det gäller hemtjänsten berättade Ulf
Thörnevik att Blomsterfonden åter bedri-
ver hemtjänst åt boende i de egna fastighe-
terna i Stockholms stad. Under 2007 blev
man också auktoriserad utförare i Täby
kommun. I Danderyds kommun är
Blomsterfonden den största privata utföra-
ren.

Blomsterfondens medarbetare får alltid
gott beröm och så även denna gång. Och
att personalen trivs visar den minskade
personalomsättningen och ”frisknärvaron”;
94 %.

En röd tråd

För att beskriva framtiden berättade Ulf
Thörnevik om ”den röda tråden”, en
vision om att man som hyresgäst ska
kunna flytta in och bo kvar även om beho-
ven förändras. Det innebär boendeformer
som är direkt anpassade efter hyresgäster-
na och deras förutsättningar. Han vill
också arbeta för att Blomsterfonden ska få
egna läkare.

Frågor

Stämmodeltagarna ställde också några frå-
gor. En fråga rörde hyresgästernas intres-
seförening; hur fungerar de, var finns pro-
tokollen och hur kan man delta. Det fram-
kom att protokoll och övrig information
om aktiviteter finns samlade i en pärm i
samlingslokalen (den specifika frågan gäll-
de Röda Berget och Körsbärsvägen). Det
kom också frågor om föreningens stadgar
och besked gavs att den planerade översy-
nen kommer att arbeta med just dessa frågor. 

Ytterligare en fråga tog upp behovet av
sjukhemsplaster på Svalnäs och knöt alltså
an till ”den röda tråden” som VD talade
om. Svar gavs att det för närvarande finns

Olle Carlsson har bott i Liseberg i 10 år. Han är
en lokal kändis och aktiv i intresseföreningen.

Berit Valfridsson Berval, medlem sedan två år,
önskade mer information om hur val av styrelse-
medlemmar går til.

Britt-Marie och Lennart Rudefjell njöt av kaffet
i solen i pausen.

Förre VDn Sven Erik Peterson med Davis
Dirisha (till vänster) och Lennart Rundgren
(till höger), två av de första mottagarna av sti-
pendium från Sven Erik Petersons kompetens-
fond. 

19 sjukhemsplatser och åtta platser för
demenssjuka är under planering. 

Som grand final på årsmötet kunde
stämmodeltagarna njuta av Harald
Nobelie och hans intressanta berättelser
om Stockholm.

Gabriella Signäs
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Medlemskap och bostadskö

Sammanlagt hade Föreningen Blomster-
fonden vid årsskiftet 15 296 medlemmar.
Av dessa stod 12 277 personer i bostad-
skön. 8 297 personer i bostadskön hade
fyllt 60 år och var (är) således behöriga att
flytta in i Blomsterfondens fastigheter. 

Fastigheter

234 nya hyresgäster har kontrakterats
under 2007, av vilka 51 avser boende på
sjukhem. Ombyggnation och renovering
av hus B i Liseberg har under året genom-
förts, vi beslutade även att göra samma sak
med hus C, vilket nu är under ombyggnad. 

Blomsterfonden har fått byggnadslov
för fastigheten Jarl 20 i Djursholm, detta
beslut har tyvärr överklagats. Detta kom-
mer tyvärr att fördröja möjliga byggnatio-
ner av nya bostäder. 

Insamling

Totalt samlade Blomsterfonden in 4,6 mil-
joner kronor under 2007. Vi har även fått
en stor gåva i form av ett fritidshus på
Bastuholmen i Täby och två testamentaris-

ka förordnanden från hyresgäster som bott
i Liseberg.

Gåvorna användes under 2007 till att
genomföra 3 096 timmar uppsökande
verksamhet, 1 800 timmar kuratorstöd,
4 100 timmar omsorg och 2 800 timmar
insatser från bovärdarnas sida. Dessutom
har vi genomfört 20 000 telefonsamtal med
hyresgäster och deras anhöriga. 330 000
kronor har delats ut i ekonomiskt stöd till
hyresgästerna. 

Under året har vi, för att förtydliga
Blomsterfondens ändamål, arbetat fram
fyra tydliga mål att samla in pengar till:
den sociala verksamheten, bostäder, anhö-
rigstöd och trivsel.

Vård och omsorg

Blomsterfonden hade under 2007 266 års-
arbetare till vilka en lön på sammanlagt
81 519 000 kronor utbetalats. Totalt har
omfattningen varit 74 232 vårddygn inom
de särskilda boendena, samt 73 317 hem-
tjänstdygn.

Under året har Blomsterfonden utveck-
lat hemtjänsten i Täby, och vi har även fått

tillstånd att
åter igen
starta upp
h e m t j ä n s t  
i Stockholms
Stad. Denna
gång i de
egna fastig-
heterna, då
en omfattan-
de enkät-
u n d e r s ö k -
ning bland
hyresgäster-
na gav indi-

kationer på att behovet var stort.
Kunskapskällan, Blomsterfondens kom-

petenscentrum har under året utbildat 61
medarbetare i Äldreomsorgskortet (mot-
svarande nivå 1 i Blomsterfondens kompe-
tensstege), samt 54 medarbetare i
Blomsterfondens Carpe Momentum (mot-
svarande nivå 2 i kompetensstegen).
Sammanlagt har 66% av Blomsterfondens
medarbetare genomgått nivå 1 i kompe-
tensstegen, sedan starten i december 2005. 

Detta hände En kort 
sammanfattning 
av årsredovisningen2007

Kvalitetskoden har som uppgift att öka
öppenheten inom insamlingsorganisatio-
nerna. På så sätt hoppas FRII och FRIIs
medlemmar kunna öka förtroendet för de
organisationer som använder kvalitetsko-
den. Det är meningen att varje organisa-
tion, en gång om året, ska rapportera hur
man arbetar med koden och motivera var-
för man inte följt den, förutsatt att det
inträffar. Allt för att säkra att gåvor till
organisationerna går till rätt ändamål.

Kvalitetskoden berör många olika

Blomsterfonden
välkomnar FRIIs
kvalitetskod
FRIV ILL IGORGANISAT IONERNAS
INSAMLINGSRÅD, FRII, beslutade
redan under sitt årsmöte 2007 om att
alla medlemmar i FRII ska arbeta
med att införa en så kallad kvalitets-
kod. Nu under 2008 är det upp till
Blomsterfonden, som medlem i FRII,
att verkställa den.

områden inom organisationerna, bland
annat styrning, ledning och kontroll. Man
inför i och med koden ett krav på ökad
respekt, öppenhet, kvalitet och engage-
mang. Organisationen ska också ha en tyd-
lig värdegrund. 

I fråga om insamlingsverksamheten har
man lagt stor vikt vid att varje organisation
ska ha en insamlingspolicy som reglerar
hur organisationen exempelvis arbetar
med integritetsfrågor, krav på leverantö-
rer, etiska riktlinjer, samt öppenhet och
insyn i insamlingsarbetet. 

För Blomsterfonden innebär detta spän-

Nu inför vi FRIIs kvalitetskod i 
insamlingsarbetet, berättar Christel Jansson, 

insamlingsansvarig i Blomsterfonden.

På föreningsstämman den 28 maj, 2008,
efterfrågades protokollet från stämman.
Protokollet kommer att läggas ut på
Blomsterfondens hemsida (www.blom-
sterfonden.se) för nedladdning. Det går
också bra att ringa till Måniqua
Lövegard på huvudkontoret och bestäl-
la detta (08-555 94 512). På grund av att
protokollet i skrivande stund inte hun-
nit justeras kommer detta inte att hinna
publiceras i tidningen. Detta är också ett
led i vårt nuvarande miljöarbete.

PROTOKOLLET FRÅN 
FÖRENINGSSTÄMMAN

nande och nyttigt arbete. Vi är mycket
måna om att vara en öppen organisation
med hög kvalitet. Arbetet med koden är ett
välkommet initiativ. Tillämpningen av
denna kommer att ske etappvis under åren
som kommer, arbetet med en insamlings-
policy har redan startat i och med att
insamlingsarbetet ses över.

- Vi vill skapa en öppenhet för våra
medlemmar, vilket kvalitetskoden möjlig-
gör. Det blir en kvalitetsstämpel på att dina
gåvor går till rätt ändamål och används på
rätt sätt, menar Christel Jansson. 

Kvalitetskoden är ett tema som kommer
tillbaka i tidningen Blomstergårdar i takt
med att utvecklingen och verkställandet
av koden fortskrider. 
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Korsordstävling.
Lösningen på Blomsterfondens korsord ska vara hos oss 
senast den 22 augusti 2008 . 
Adress: Blomsterfonden, Box 114, 182 05 Djursholm.
Bland de rätta lösningarna dras fyra vinnare som belönas 
med blomstercheckar. 

NAMN

ADRESS

POSTADRESS

TELEFON

Förra
numrets
vinnare!
Här är lösningen på korsordet i

Blomstergårdar nr 21. Vi har dra-

git fyra vinnare som vi skickat

matkuponger till. Grattis!

1:a pris Stig Mårtensson, Skärholmen.

2:a pris Lars Lundgren, Nacka.

3:e pris Margareta Zakrisson, Älvsjö.

4:e pris Margit Nilsson, Stockholm.


