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Men ibland är det viktigt att
begreppen ”kvalitet” och ”god
kvalitet” är väl definierade. 

– Kvalitetsfrågorna inom
Blomsterfonden är centrala för
såväl styrelsen som för varje
anställd. Den strategi som sty-
relsen fastställt ger oss uppgif-
ten att vidareutveckla vår spe-

cialkompetens inom äldrebo-
ende, äldreomsorg och äldre-
vård. För boende, anhöriga och
beställare ska Blomsterfonden
framstå som förstahandsvalet
och för att klara den uppgiften
ska medmänsklighet genomsy-
ra all vår verksamhet. 

Men det räcker inte med ord
på ett papper, säger Karl Erik
Åman, styrelseordförande i
Blomsterfonden. Det är helt
avgörande för vår verksamhet
att vi har definierat vårt upp-
drag väl och att vi kan erbjuda
våra boende och deras anhöriga
god kvalitet. 

Vårdfilosofi

Sven Erik Peterson, VD på
Blomsterfonden: 

– Kvalitetsfrågorna inom
Blomsterfonden handlar i
huvudsak om två saker; att
våra boende blir väl omhän-
dertagna och känner sig trygga
och att vi följer den lagstiftning
och de regelverk som finns. 

Vår vårdfilosofi är inriktad
på den enskilde boendes behov
och önskemål och det är vår
personal som förverkligar vad
vi menar med god kvalitet. Det
kräver en personal som är rätt
utbildad och som tar ett per-
sonligt ansvar för sitt arbete.
Därför innefattar en stor del av
vårt kvalitetsarbete personalen
i form av utbildningar och
vidareutvecklingar av den kun-
skap de redan har. För alla
måste ta ett personligt ansvar i
sitt arbete, oavsett om man
arbetar med administration
eller direkt med de boende; alla
led måste fungera ihop för att
våra boende ska få en bra vård
och omsorg hos oss, säger Sven
Erik Peterson.

Det övergripande målet med
Blomsterfondens kvalitetsarbe-
te är att den boende ska få ser-

vice vård och omsorg av god
kvalitet och att det finns väl
fungerande system som upp-
märksammar de områden där
vi kan bli ännu bättre.

Kvalitetsmål

Det är naturligtvis viktigt att
ledningen tydliggör kvalitets-
målen så att alla kan arbeta uti-
från dem. Blomsterfondens
kvalitetskriterier är resultatet
av ett flerårigt samarbete med
kommuner och stadsdels-
nämnder, där de i egenskap av
beställare och kunder ställer
krav på verksamhetens kvali-
tet. Så kan man sammanfatta
Blomsterfondens kvalitetsmål:
Tillgänglighet och trygghet,
Integritet och självbestämman-
de, Valfrihet, Rätt till ett aktivt
liv, Kontinuitet.

Större utrymme

Kvalitetsfrågorna tar också stör-
re och större utrymme i styrel-
sens arbete:  

– Vi följer kvalitetsfrågorna
med mycket stort intresse, fort-
sätter Karl Erik Åhman, de är
minst lika viktiga som ekonomin
i verksamheten. Vi följer också
noga hur det fungerar ute i verk-
samheten och vad man gör för
att ytterligare förbättra våra
olika kvalitetssystem och perso-
nalens förutsättningar för att ge
våra boende en bra vård och
omsorg. 

GOD KVALITET Vad är god kvalitet? Slår man upp ordet ”kvali-
tet” i en ordlista finner man synonymerna ”värde”, ”egenskap”,
”sort”, ”beskaffenhet”, m fl. Klart är att kvalitet är subjektivt och

att vi alla kan ha olika uppfattningar om vad som är ”god kvalitet”. 

Blomster-
fondens 
kvalitets
arbete.

– VI  ÄR GLADA över att
fler och fler som upp-
täcker att gåvor via auto-
girot är ett bra och
bekvämt sätt att stödja
Blomsterfonden, sägen
Claes Bondefeldt, kura-
tor på Blomsterfonden.

God
kvalitet i alla led

Tänk på Blomsterfonden 

via autogiro

Boendet i   Blomsterfonden för-
knippas för de flesta med ett
tryggt boende och livskvalitet.
Att bo hos Blomsterfonden inne-
bär att ha tillgång till såväl säll-
skap som kvalificerad hjälp när
det så behövs. Om hyresgästen
behöver hjälp, råd eller stöd i
något avseende finns hjälp att få.
Då träder vår kurator, våra sjuk-
sköterskor eller blomstergårdar-
nas värdinnor in.  

– Dessa tjänster finansierad
helt av insamlade medel. Den
krassa sanningen är att för att
hålla detta flytande krävs regel-
bundna gåvor. Därför är insam-
lingsverksamheten så viktig för
oss. Men konkurrensen är hård.
Vi konkurrerar ju med övriga
insamlingsorganisationer i sam-
hället, t ex Cancerfonden, Läkare
utan Gränser m fl, säger Claes
Bondefledt.

Enkelt med autogiro

Även andra delar av verksam-
heten bekostas av insamlande
medel, t ex hyressubventioner,
fester, utflykter och studiecir-
klar, berättar Claes Bondefledt. 

Ett enkel och praktiskt sätt att
stödja Blomsterfondens verk-
samhet är att skänka gåvor via
autogirot. Var och en avgör
givetvis gåvans storlek, hur
regelbundet och hur länge man

Styrelseordföranden och verkställande
direktören om kvalitet:

Forts. sista sidan

KARL ERIK ÅMAN

SVEN ERIK PETERSON
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– Det är en  mycket spännande upp-
gift, säger Christel. Jag ska se till att vi
håller det vi lovar, att de boende får en
trygg och säker vård. Det innebär
också att personalen ska känna sig
trygga och säkra i sitt arbete – att de
har rätt redskap i form av utbildning,
metoder och rutiner. 

Kvalitetsråd

Christel leder arbetet i kvalitetsrådet.
Här träffar hon regelbundet verksam-
hetscheferna från Blomsterfondens
olika anläggningar för att gemensamt
diskutera och lägga upp arbetet. De
olika verksamhetscheferna känner ju
sina egna boendes behov och förutsätt-
ningar, och det är viktigt att verksam-
heten anpassas efter alla våra boende.

I rådet gör man varje år upp en kva-

litetsplan som innehåller projekt inom
kvalitetsområdet. Projekten är ofta
utbildningsrelaterade eller innehåller
sätt att mäta och utvärdera verksam-
heten. 

– Rådet fungerar bra och jag får
mycket och viktig information om
verksamheten ute på de olika blom-
stergårdarna. 

Enkät ger bra underlag

Temaområden inom kvalitetsarbetet
detta år har varit Bemötande, Doku-
mentation och Ansvarsområden inom
vården. Inom temat Bemötande har
t ex personalen gått en mycket upp-
skattad utbildning i vård och omsorg
av dementa. Den har gett personalen
en hel del nya arbetsredskap att arbe-
ta med.

Ann-Christin är medicinskt ansva-
rig sjuksköterska på Blomsterfonden
under Christel Janssons barnledighet
och arbetar med frågor som rör den
lagstiftning och de regelverk som styr
Blomsterfondens verksamhet. Då och
då åker Ann-Christin runt på de olika
anläggningarna och idag är det av-
delning Sylvester på Liseberg som får
besök. Här är flertalet av de boende
dementa.

Frågor och svar

Syftet med Ann-Christins besök är att
uppdatera och informera personalen
om vad som är aktuellt när det gäller
t ex dokumentations- och informations-

rutiner. Det ger också personalen ett
bra tillfälle att direkt få svar på frågor
och de kan ge omedelbara synpunkter
på rutiner och annat som har med den
dagliga verksamheten att göra. 

Det är Elisabeth, sjuksköterska,
Lotta, undersköterska samt Anna och
Bertil, båda vårdbiträden som slår sig
ner tillsammans med Ann-Christin i
ett av de mindre sällskapsrummen.

Förslag till det bättre

Ann-Christin går igenom och påmin-
ner om olika rutiner när det gäller
dokumentation av det dagliga arbetet,
t ex när en ny boende kommer till
avdelningen eller när det gäller målti-

Blomster-
fondens 
kvalitets
arbete.

utvStändig

Kvalitet på Sylvester
KLOCKAN ÄR 11 på förmiddagen när Ann-Christin
Nordström öppnar hissdörren och stiger in på avdel-
ning Sylvester på Liseberg. Hon är på ett av sina besök på
de olika blomstergårdarna och Tidningen har fått följa med.

Blomster-
fondens 
kvalitets
arbete.

Det är en i  mångas ögon märklig organisation
som saknar ägare i den mening att det inte finns
någon som kan ställa krav på att få del av verk-

samhetens egendom eller resultat. 
Det är otvivelaktigt en fördel, men å andra sidan finns

det inte heller någon ägare att vända sig till när det saknas
pengar till investeringar eller för att klara ett förlustår.

Att skapa växtkraft i den egna verksamheten, blir där-
för något som man måste klara helt på egen hand. 

Det finns bara två sätt att göra det på, en sund ekono-
misk inriktning i det man gör och hängivna medlemmar.

Inställningen till ekonomiska realiteter är av avgöran-
de vikt. De ekonomiska konsekvenserna av vad man gör
måste ständigt värderas. Beredskapen att ompröva verk-
samheter som inte kan finansieras – vare sig det handlar
om vård eller fastigheter – måste finnas. Missriktad nos-
talgi kan innebära att hela föreningens fortlevnad även-
tyras. Ett långsiktigt perspektiv är också en nödvändig-
het. För Blomsterfonden och andra organisationer med
höga ideal, kan ambitionen att t.ex. avstå från skälig
ersättning för bostäder eller vård,  innebära att fastig-
hetsbeståndet eller vården och omsorgen sjunker i kvali-
tet, vilket är förödande för fortsatt existens. 

Att rasera många års idogt arbete kan därför gå väl-
digt snabbt. 

Blomsterfonden har under åren byggt upp ett bra fas-
tighetsbestånd som kunnat ge trygga och bra bostäder åt
många gamla. För att hålla byggnaderna i stånd, krävs att
våra hyror ligger på en nivå som ger utrymme för detta. 

På samma sätt är det med vården och omsorgen. Om
vi inte får ersättning för verksamheten som ger utrymme
för vårt kvalitetsarbete, äventyras vår framtid som vård-
företag. För då kan vi inte klara att driva verksamheten
med de kvalitetskrav vi har i organisationen. 

Medlemmarna då, vad betyder de?

De är den egentliga kärnan i verksamheten. Utan med-
lemmar har vare sig styrelse eller andra i föreningen
något uppdrag att fullfölja. För att starta en ideell före-
ning måste det finnas människor med ett brinnande
intresse och engagemang för en god sak. Blomsterfonden
startades just på det sättet. Utan det engagemang och tron
på att kunna göra något gott som Alma Hedin och andra
entusiaster visade 1921, hade inte Blomsterfonden fun-
nits. Idéns livskraft har visat sig vara mycket god. Så
många medlemmar som föreningen har i dag, har man
aldrig tidigare haft. 

Men är det den ursprungliga idén som gjort att med-
lemsskaran utökats? Med tiden har kanske möjligheten
att ställa sig i bostadskön blivit mer framträdande än
ursprungskonceptet. Ursprungskonceptet – en gåva till
Blomsterfonden i stället för blommor vid begravning -  är
bra, det vet vi, inte minst genom att det är så många andra
organisationer som tagit upp det. 

Vårt registrerade varumärke, Blomsterfonden, är väl-
känt och uppskattat. Låt oss därför arbeta för att lyfta
fram vår ursprungliga idé och vara medvetna om att
Blomsterfonden var först.

”Tänk på Blomsterfonden” är en uppmaning både till
medlemmarna och alla andra. Det hjälper Blomster-
fonden att utvecklas och att hjälpa.

Sven Erik Peterson, VD för Blomsterfonden.

BLOMSTERFONDEN ÄR EN IDEELL

FÖRENING som levt och fungerat i
mer än 80 år. 
Men vad innebär det att vara en ide-
ell förening? Och vem äger den?

Ideell förening, 
en organisation 
utan ägare.
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der eller eftermiddagsaktiviteter. 
Varje boende har sin pärm och det måste fin-

nas effektiva och bra rutiner för att informera
varandra mellan olika personalgrupper eller från
ett arbetspass till ett annat.  När det gäller doku-
mentationen har personalen egna förbättrings-
förslag och man enas om att pröva dem till nästa
gång man har kontakt. 

Kvalitet för oss

Ordet ”kvalitet” kommer snabbt in i diskussionen,
även ord som ”delaktighet”, ”integritet”, ”team-
bildning” och ”respekt” är vanlig ord i samtalet.

Vad är då god kvalitet för Elisabeth, Lotta,
Anna och Bertil som arbetar på Sylvester? 

– Att våra gamla känner
trygghet hos oss. Att vi har tid
att ägna oss åt dem och umgås.

- Kvalitet för mig som
anställd är att jag har tillräcklig
och rätt kompetens.

– Kontinuiteten är också vik-
tig. Det är jätteviktigt att de
boende träffar samma personal.
Man märker med en gång en
viss oro när någon i personalen
slutar och en ny börjar. För just
våra boende är det extra viktigt

med kontinuitet. Och när man lär känna en boen-
de kan man också referera till hans/hennes bak-
grund för att få kontakt och lugna när det är oro-
ligt. Det är en arbetsmetod som vi har fått utbild-
ning i inom Blomsterfonden, berättar Elisabeth,
och det fungerar mycket bra.      

Lugnt och stilla

När vi sitter och pratar om behov av trygghet
berättade Elisabeth att man kan avläsa hur stäm-
ningen är på avdelningen efter ljudnivån. Om de
boende känner sig trygga är det lugnt och stilla;
om de boende är oroliga är det ofta en hög ljud-
nivå. När vi lämnar avdelningen är det lika stil-
la som när vi kom.

Isiga gångar och snöiga gator
gör det svårt för många att ta
promenader. En del kanske drar
sig för att träffa andra över
huvud taget så här i hektiska
helgtider. 

Vi har också olika förutsätt-
ningar för att aktivera oss. Men
aktiviteter behöver vi alla - både
för kropp och själ. Och det  kan
gå med enkla medel. 

Brister fantasin tänkte vi dock
komma med några tips:
• DANSA (TA BORT MATTORNA)

• BLÅSA SÅPBUBBLOR

• TIPSRUNDA

• SPELA KORT 

• SKRATTA

• LYSSNA PÅ MUSIK

• CYKLA PÅ MOTIONSCYKEL

• SIMMA

• BAKA ELLER LAGA MAT

• BLÅSA PIL MED BLÅSRÖR

• TA TRAPPORNA ISTÄLLET FÖR HISSEN

(I ALLA FALL EN BIT)

• BOLLA MED BALLONG ELLER BOLL

• FRÅGESPORT (SE T EX SID 4)

• SITTGYMPA TILL MUSIK

Aktiviteten ”skratta” kan du
med fördel kombinera med alla
de andra aktiviterna…

– Under samma tema har vi
också genomfört en enkät till
boende, anhöriga och hem-
tjänstkunder. Den utgick ifrån
Blomsterfondens kriterier på
god kvalitet i vård och omsorg
och gav oss mycket bra under-
lag för det fortsatta arbetet.
Enkäten erbjöd också möjlig-
het till öppna kommentarer
från de svarande. Nu håller vi
på att arbeta fram arbetsplaner
så att vi på bästa sätt tar till
vara den information som
enkäten gav oss.

Enkäten är ett av arbetsred-
skapen som Blomsterfonden
använder sig av för att utveck-
la kvalitetsarbetet. Kvalitets-
arbetet på den enskilda anlägg-
ningen, den nära kontakten
mellan t ex kvalitetsrådet och

den lokala verksamheten, ska
också ge underlag för hur man
på bästa sätt fångar upp indivi-
duella behov hos var och en av
de boende.

Hur blir vi bättre?

Andra viktiga redskap för att
ta tillvara förbättringsmöjlig-
heter är t ex olika system för
rapportering om avvikelser
och klagomål. Hur denna rap-
portering ska gå till finns regle-
rad i lag och det måste finnas
väl utarbetade rutiner för hur
informationen återförs till
Blomsterfondens ledning på
rätt sätt. 

– Att ytterligare förbättra
våra nuvarande system för detta
är en annan viktig del av vårt

kvalitetsarbete, säger Christel
Jansson.

Involvera boende och anhöriga

Det är ju också viktigt att de
boende och deras anhöriga vet
hur man gör när man vill fram-
föra synpunkter eller klaga på
något. Christel arbetar med att,
på andra sätt än enkäten,
kunna involvera boende och
anhöriga  i det praktiska kvali-
tetsarbetet. 

- Det är bland annat det som
gör mitt arbete så roligt; kvali-
tet är ju något som aldrig rik-
tigt blir färdigt; det är ett stän-
digt pågående arbete för att ge
våra boende en bra, säker och
trygg omvårdnad.

TYCKER NI  ATT det är
svårt med aktiviteter nu
på den mörka delen av
året? 

veckling Får jag lov?

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 Sven Erik Peterson
Tel: 08-555 94 510
sven-erik.peterson@
blomsterfonden.se

Produktion:
Signäs Informationsidé
Serrander Co
Tryckeri: Hallvigs Reklam AB

Alla reportage och artiklar i Tidningen är skriv-
na av Gabriella Signäs om inte annat anges.

CHRISTEL JANSSON, för närvarande barnledig, är vårdutvecklingschef och
medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska för Blomsterfonden. Kvalitetsfrågorna
är i högsta grad hennes bord och det upptar större delen av hennes arbete.

av redskap
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Ett tydligt exempel  på det senare är Elisabeth
Sidenwalls orchidéeodling. I det praktfulla blom-
sterrummet på Svalnäs vårdar hon de 16 orchidé-
erna till allas glädje. Hon sköter dem, vattnar dem
och pratar med dem för att de ska må bra. Och för
att andra boende och gäster på Svalnäs också ska

må bra och njuta av dem.
– Detta är själen, säger Elisabeth med ett stort

leende när Tidningen träffar henne i blomster-
rummet på Svalnäs. Blommor, mat och handar-
bete har alltid varit viktigt för mig. Och jag måste
säga att jag är lite mallig över dem.

Elisabeth och hennes man har bott på Svalnäs
i 2 år. 

– Jag har faktiskt dansat här på Svalnäs i min
ungdom och vi har alltid bott i trakten, så det kän-
des faktiskt som om cirkeln är sluten och vi har
kommit hem. Det bästa med Svalnäs? Ja, det är
nog att våra barn känner sig trygga att vi bor här.
Och för oss själva är det som sagt; att vi har kom-
mit hem. 

– Just nu fylls större delen av blomsterrummet
av den stora julgranen och julstjärnorna, men när
julen är över ska jag fortsätta bygga upp den här
odlingen, fortsätter Elisabeth. Se här, vi har börjat
installera belysning, så det kommer att bli så fan-
tastiskt när det är färdigt.

GOD KVALITET KAN som sagt innebära en mängd olika
saker. Livskvalitet är det som gör livet värt att leva och det
som ger livet en guldkant.

Denna gång låter vi korsordet vila
och prövar ”läskunskaperna”.

1 Vilka temaområden har präglat
Blomsterfondens kvalitetsarbete
under 2002?

❑ 1. Bemötande, Dokumentation och
Ansvarsområden inom vården

❑ x. Utomhusmiljön, Säkerhet och
Kost

❑ 2. Samverkan, Samarbete, Metod

2 Boendeenkäten var ett led i kvali-
tetsarbete. Den vände sig även
med frågor till…

❑ 1. Personal
❑ x. Leverantörer
❑ 2. Hemtjänstkunder

3 Vilket av följande alternativ finan-
sieras inte av insamlade medel?

❑ 1. Hemtjänsten
❑ x. Utflykter
❑ 2. Kräftskivor

4 När det gäller Blomsterfondens
kvalitetsarbete, vilka är - enligt VD
Sven Erik Peterson - de två huvud-
områdena?

❑ 1. Trygghet för de boende samt lag-
stiftning/regelverk

❑ x. Snabbhet och effektivitet
❑ 2. God mat och dryck

5 På vilken blomstergård ligger
avdelningen Sylvester?

❑ 1. Svalnäs
❑ x. Liseberg
❑ 2. Röda Bergen

6 Blomsterfondens kvalitetskriterier
är resultatet av ett mångårigt sam-
arbetet med…

❑ 1. Alma Hedins familj
❑ x. Leverantörerna
❑ 2. Kommunerna och stadsdelsnämn-

der i egenskap av kunder 

7 Hur ofta gör kvalitetsrådet en ny
kvalitetsplan för verksamheten?

❑ 1. Vart annat år
❑ x. Varje månad
❑ 2. Varje år

8 Under julen pryds blomsterrum-
met på Svalnäs av julstjärnor.
Vilken slags blomma finns normalt
i detta rum, vårdade av
Svalnäsbon Elisabeth Sidenwall?

❑ 1. Pelargoner
❑ x. Orchidéer
❑ 2. Rosor

9 Vad är nästa steg i kvalitetsarbetet
efter boendeenkäten?

❑ 1. Den läggs till handlingarna
❑ x. Nya arbetsplaner utarbetas
❑ 2. En enkät till leverantörerna

Frågesport

Blommor ger guldkant

Vinnare i nr 8!
Här är lösningen på korsordet

i TIDNINGEN nr 8. Vi har dra-
git fyra vinnare som vi skickar
matkuponger till. Grattis!

1:a pris Margareta Keijser,

Huddinge

2:a pris H. Näslund, Lidingö

3:e pris Rosemarie Gylling,

Haninge

4:e pris Viola Granberg,

Hägersten

vill deltaga. Man gör sin anmälan vid ett enda till-
fälle och därefter fungerar det automatiskt.
Anmälningsblanketter med komplett information
finns på expeditionen hos värdinnorna.

– Vi hoppas naturligtvis att gåvor via autogiro
kommer att utgöra en betydelsefull del av vår
insamlingsverksamhet, säger Claes Bondefeldt. De
är genom sin natur regelbundna och vi vet vad vi
har att röra oss med. På så sätt skapas en trygghet.
Blomsterfonden vill erbjuda alla människor, i alla
samhällsklasser ett bra boende. Men vi måste hjäl-
pas åt.

Forts  från första sidan

Autogiro…

Blomster-
fondens 
kvalitets
arbete.

Rätt tipsrad ska
vara oss tillhanda
senast den 27/1 2003. 
Adress: Blomsterfondens Tidning, Box
114, 182 05 Djursholm. 
Bland de rätta lösningarna dras fyra
vinnare som belönas med matkupong-
er i våra restauranger på Svalnäs och
Liseberg. 1:a pris är 4 st matkuponger.
2:a pris 3 st matkuponger. 3:e pris 2 st
matkuponger. 4:e pris 1 matkupong.


