
Blomsterfonden – ett föredöme 
för äldreomsorgen!
Människan lever längre och längre. Ökad livskvalité ger också ökad livslängd. Om det fanns fler som tänker och känner 
som Christel Haglund skulle svensk hemtjänst och äldreomsorg se annorlunda ut. Hon är vård- och omsorgschef på 
Blomsterfonden, en ideell förening som har omfattande verksamhet med stora anläggningar i Stockholm.  

Verksamheten har i dag fem seniorboenden med 
social verksamhet, tre vård- och omsorgsboenden, 
samt hemtjänst. 

– Blomsterfonden har ett genomtänkt trygg-
hetskoncept med allt vad det innebär, berättar 
Christel Haglund, som är djupt engagerad i 
seniorfrågor med målsättningen att öka livskvalitén 
för de äldre. 

– Vår sociala verksamhet är en av hörnstenarna i 
Blomsterfonden. Vi har startat ett ÄldreCafé, dragit 
igång sociala träffar, seniorträning och en rad andra 
aktiviteter. Det är givetvis valfritt att vara med 
och grundidén bygger på att vi gör allt för att våra 
seniorboenden skall trivas hos oss.

Hemtrevlig känsla
Blomsterfonden erbjuder seniorbonde för personer 
från 60 år och uppåt. Det finns en värdinna på varje 
anläggning, som gör hembesök efter önskemål och 
behov , samt arrangerar aktiviteter på boendet. För 
att få en lägenhet på ett seniorboende skall du vara 

medlem. På ett äldreboende krävs det att du fått ett 
biståndsbeslut via din kommun.

– Det är mycket viktigt att äldre får en chans till ett  
socialt tryggt liv, fortsätter Christel. Vi anordnar fort - 
löpande träffar och diskuterar ständigt dessa frågor. 

Det märks att hon är engagerad och har förmågan 
att lyssna på både sina kollegor och de äldre. Chefen, 
sjuksköterskan och medmänniskan tittar fram i en bra 
blandning. 

Träning stärker
Blomsterfonden engagerar sig starkt i sina boende 
och nyligen startades även seniorträning, Äldre-
Power. Som ett första steg gjordes en förstudie om 
träning för äldre personer.

– Det är bra att kunna träna även när du är äldre. 
Blomsterfonden samarbetar med ett företag i Finland 
som utvecklar och levererar träningsmaskiner som 
är speciellt anpassade för äldre och mer ömtåliga 
personer. Det är bevisat att tränar du som äldre 
får du bättre balans och styrka. Dessutom minskar 

både värk och smärta i muskler och kropp, samtidigt 
som den mentala sidan stärks. Kort sagt, du får ett 
väl fungerande liv och dessutom är det sunt i rent 
förebyggande syfte.

Visionen för 2015 är att starta ytterligare projekt 
och utbilda personal i förståelse för en äldre 
persons situation. Oavsett om det handlar om 
att vara anhörig eller när det gäller att vårda en 
närstående som plötsligt blir sjuk. Redan i dag finns 
ÄldreSupport, ett stöd för äldre och anhöriga i 
frågor som rör äldrelivet. Den bästa skolan, enligt 
Christel själv, är att lyssna och vara så rak det går i 
sin kommunikation. 

Livets bästa tid för en senior kan inte bli bättre 
än så här – Blomsterfonden är en förebild för andra 
verksamheter i samma bransch!  
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