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Humana är Sveriges största företag inom personlig  assistans. Med 
9 000 engagerade medarbetare som arbetar hel/deltid över landet 
kan Humana även  erbjuda tjänster inom flera andra viktiga omsorgs
områden; LSSboenden, äldre omsorg och individ och familj. Den 
gemensamma visionen inom Humana är, alla har rätt till ett bra liv.

Personlig assistans
1 800 kunder har valt Humana som assistans
anordnare. Deras skäl: Humana erbjuder en trygg 
vardag med nära och personlig kontakt med 
a ssistansteamet.

Läs mer på sid 8

Individ och familj
Med individuellt anpassad behandling driver Humana 
en  omfattande HVBverksamhet för barn, ungdomar och 
vuxna med komplex problematik.

Läs mer på sid 16

Äldreomsorg och LSS
Med kunden i centrum strävar Humana efter att 
 vardagen ska bli meningsfull, innehållsrik och trygg. 
Humanas äldreomsorg drivs genom särskilda boenden 
och hemtjänst.

Läs mer på sid 12

Kort om Humana

Alla har rätt 
till ett bra liv

9 000
medarbetare
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Vd-ord

Våren 2006, när jag varit VD för Humana i en vecka, deltog jag i ett 
seminarium med anhöriga till våra kunder inom personlig assistans. 
I en paus kom ett par i 70årsåldern fram till mig. De ville tacka för att 
Humana under flera år tagit väl hand om deras son, vilket skapat en 
förhöjd livskvalitet inte bara för sonen utan även för föräldrarna. 

Humanas drivkraft – nöjda kunder 
och motiverade medarbetare

D
et var mitt första 
möte med människor 
som berättar om hur 
Humana gjort stor 
skillnad i deras liv. För 

de här personerna var det självklart 
att uttrycka tacksamhet och uppskatt-
ning. För mig blev det en  omvälvande 
upplevelse och en bekräftelse på 
att kundnöjdheten är det viktigaste 
 kvalitetsmåttet.

Vägen till att bli det bästa 
omsorgsföretaget 
Under mitt yrkesverksamma liv har 
jag arbetat inom flera olika branscher i 
 näringslivet. Inte i någon annan verk-
samhet har jag upplevt ett kundfokus 
och ett engagemang i kunden som 
kommer i närheten av vad jag dagligen 
möter inom Humana. Den genuina 
viljan hos våra medarbetare att höja 
livskvaliteten för människor i behov 
av olika typer av omsorg går inte att ta 
miste på. 

Att förutsättningen för goda 
företags ekonomiska resultat är en 
hög kvalitet i verksamheten är både 
självklart och nödvändigt. Det som 
skapar arbetsglädje och driver företaget 

framåt är viljan att leverera en omsorg 
som våra kunder uppskattar och som vi 
själva kan vara stolta över.

När jag för sju år sedan kom till 
Humana formulerade jag målsättningen 
att vi ska bli det bästa omsorgsföreta-
get i Sverige. Den ambitionen är idag 
väl etablerad bland våra medarbetare. 
Inställningen i det vardagliga arbetet är 
att ständigt bli bättre. En viktig skillnad 
mellan då och nu är vår attraktivitet 
som arbetsgivare. Personer som för 
några år sedan inte kände till Humana 
söker sig nu till oss spontant. Min tro är 
att vår företagskultur och vår värde-
grund upplevs som attraktiv. Det stora 
och äkta engagemanget i våra kunder, 
liksom intresset för att leverera tjäns-
ter med hög kvalitet genomsyrar hela 
 koncernen och finns på alla nivåer.

Höga ambitioner ger goda 
resultat för alla
Vinster i privata välfärdsföretag är 
 sedan något år ett hett diskussions-
ämne. Från vissa håll insinueras det att 
vinst är stöld av skattepengar och att 
vinst bara kan skapas om kvaliteten 
sänks i verksamheten. Det är en tråkig 
och ovärdig debatt som bygger på 

okunskap och ideologiska låsningar.
En välskött verksamhet har ordning 
och reda i ekonomin. Det handlar 
om att hushålla med resurserna och 
skapa smarta lösningar för att ge 
kunderna bästa möjliga kvalitet inom 
givna  ekonomiska ramar. Stabil och 
långsiktigt hållbar lönsamhet upp-
står först när kunderna är nöjda och 
 medarbetarna trivs och är motiverade. 
En grundförutsättning för det senare är 
ett fungerande ledarskap. Bra ledare är 
kvalitetsskapande genom att de lyfter 
medarbetarna, vilka i sin tur levererar 
hög kvalitet i mötet med kunderna. 
Ledarskapet i Humanas verksamheter är 
därför centralt.

Privata företag har ofta lägre 
 ersättningar jämfört med kommunala 
eller landstingsdrivna  verksamheter. 
Och privata aktörer kan inte be om 
mer pengar från beställarna när ersätt-
ningarna är slut. Vinsten är därför ett 
viktigt incitament. Möjligheten att 
göra en vinst stimulerar till innovatio-
ner och kreativitet precis som i andra 
branscher. Samtidigt innebär valfrihe-
ten och konkurrensen om kunderna att 
vinsten aldrig kan skapas på bekostnad 
av kundnöjdheten. Det företag som 
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tappar kundernas förtroende kommer 
inte att finnas kvar.

Humanas ledning har en mycket 
långsiktig ambition. Det som driver mig 
och mina ledningskollegor är att över 
tiden utveckla Humana till ett ännu 
bättre företag. Vi går inte till jobbet för 
att göra vår största ägare nöjd. Men vi 
är övertygade om att resultatet av våra 
ansträngningar även kommer att gagna 
våra ägare. Och vi ser inget motsats-
förhållande mellan nöjdheten hos 
våra kunder och medarbetare och våra 
ägares uppskattning för det vi gör.

Kontinuerliga förbättringar i 
det dagliga arbetet
Under 2013 kommer ledning och 
medarbetare att arbeta tillsammans 
med framförallt två områden: 

1. Fortsatt kvalitetsutveckling – en 
central del i kvalitetsuppföljningen 
är våra återkommande NKI- och 
NMI-mätningar. Att förstå samban-
det mellan nöjdheten hos kunder och 
medarbetare och sättet på vilket det 
dagliga arbetet bedrivs är en viktig del i 
det systematiska kvalitetsarbetet.

2. Ökad varumärkeskännedom i 
våra kundsegment – Humana är ett 
ungt företag och inom flera av våra 
kundsegment, t.ex. äldreomsorg, är vi 
fortfarande förhållandevis okända. Att 
utveckla våra kommunrelationer är en 
av de viktigaste ambitionerna för 2013.

Humana finns till för att hjälpa män-
niskor i behov av omsorg och kvalificerad 
service. Vårt existensberättigande baseras 
på vår förmåga att genom våra medarbe-
tare leverera det våra kunder efterfrågar 
på ett tryggt och bra sätt. Jag är stolt över 
att leda ett företag som verkligen gör 
skillnad för många människor. 

Per Granath,
VD och koncernchef

SAmArbete med SVenSkt näringSliV
Svenskt näringsliv driver tillsammans med Almega, Vårdföretagarna och 
Friskolornas riksförbund programmet ”Framtidens vård, skola, omsorg” 
rörande kvalitet i välfärden. Projektet har sin bakgrund i en önskan hos 
de privata välfärdsföretagen att stärka konsumenternas makt genom 
att skapa transparens och möjlighet till överblick. Då behövs kvalitets
indikatorer som tillåter jämförelser inom branschen. i expertgruppen för 
kvalitetsfrågor som är en del av projektet deltar Humanas VD Per granath 
tillsammans med andra representanter inom och utanför branschen samt 
experter. Projektchef är Stig Orustfjord vid Almega.
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Humana i samHäLLet

Humana vill vara ett före döme i en bransch vars kvalitet i vård 
och omsorg debatterats livligt i samhället de senaste åren. Några 
av grundbultarna i detta arbete är:

Humana visar vägen

Minsta misstanke 
om oegentligheter, 
missförhållanden eller 
brott ska omedelbart 
åtgärdas. Humana 
accepterar inte under 
några omständigheter 
fusk eller lagöverträdel-
ser och agerar därefter. 
Det finns en kundom-
budsman dit kunder 
och medarbetare inom 
assistansverksamheten 
kan vända sig med 
synpunkter, klagomål 
eller för att anmäla 
eventuella missförhål-
landen. Medarbetare 
i alla verksamheter är 
också välkomna att 
vända sig direkt till 
ledningen. 

Nolltolerans 
 

Humana har den 
största samlade juri-
diska kompetensen 
i Sverige inom person-
lig assistans. Totalt 
består den juridiska 
avdelningen av 20 
jurister varav många 
talar flera språk än 
svenska och engelska. 
Juristerna arbetar med 
att hjälpa kunderna få 
korrekta och  rättvisa 
beslut avseende 
 personlig assistans.

Juridisk 
kompetens

Humanas storlek gör 
att det är naturligt 
för olika samhällsak-
törer att ställa frågor 
till Humana som 
en remissinstans på 
omsorgsområdet. 
Humana tar gärna  
debatten i frågor som 
rör kunderna och 
deras livssituation och 
bjuder in politiker 
och tjänstemän för 
att besöka verksam-
heterna.

Stark röst i 
 debatten  

Kvalitets-
projekt 

Registerutdrag begärs 
för samtliga person-
liga assistenter oavsett 
om de ska arbeta med 
barn eller vuxna. Lag-
kravet gäller enbart 
för arbete med barn, 
men Humanas strikta 
rutin från januari 
2012 ses som en 
kvalitetshöjande 
åtgärd. Krav på 
registerutdrag till-
lämpas på samma sätt 
inom alla Humanas 
verksamheter.

registerutdrag 
för alla 

Humana investerar 
 årligen i olika kvali-
tetsprojekt. Förutom 
de forsknings projekt 
Humana deltar i 
s timuleras även 
personalen att bidra 
med idéer.  Under 
2012  delades medel ut 
till sju olika per-
sonalprojekt inom 
omsorgen. Syftet är att 
få fram inspirerande 
exempel som kan höja 
kvaliteten ytterligare i 
verksamheten. Inom 
assistansen är lanse-
ringen av systemet 
Humanakoll, en stor 
kvalitetssatsning. 
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Humana visar vägen
eN ÅrLIG 
teMPerAtUrMätning
Humanas årliga tillgänglighetsbaro-
meter ger svart på vitt vad som fungerar 
och inte fungerar tillgänglighetsmässigt 
över landet. 

Humana hjälper totalt ungefär 1 800 
personer som har funktionsnedsätt
ning, med personlig assistans. Då blir 
det tydligt hur många som dagligen 
möter olika former av helt onödiga 
tillgänglighetshinder som försvårar var
dagslivet och begränsar livsutrymmet. 
insikten om problemets storlek och 
engagemanget för allas rätt till ett bra 
liv födde en bred satsning på tillgäng
lighet i samhället där tillgänglighets
barometern är en årlig uppföljning. 

tillgänglighetsbarometern 2012 
ställde frågor om kommunernas arbete 
med tillgänglighet på en  strategisk 
plannivå men även om konkreta 
 uppföljningar, till exempel om krav 
ställs vid anslag givna till kultur
verksamhet. 

Sex av tio kommuner saknar fortfa
rande mål om ökad tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning 
i sina översiktsplaner. Färre än var 
tionde kommun ställer alltid krav på 
tillgänglighet när de ger anslag till 
kulturverksamhet.

resultatet visar att det finns många 
brister och att få framsteg har gjorts 
sedan 2010 då alla enkelt avhjälpta 
hinder skulle ha varit borttagna enligt 
riksdagsbeslut.

Under 2012 uppmärksammade 
Humana även tillgängligheten vid 
 uteserveringar och granskade hur 
turistbyråer informerar om tillgänglig
het. tillsammans med Cykelfräm
jandet uppmärksammades även 
behovet av snöskottning på gång och 
cykelbanor.

Aktiv part i forskningsarbetet

Humana i samHäLLet

Humana slöt under 2012 avtal 
om forskningssamarbete med 
 Ersta Sköndal högskola. Det 
gäller tre olika forsknings studier 
och ska pågå i tre år. Samarbetet 
avser studier om bemötande, om 
chefsroller inom omsorgsverksam
het och om vårdens aktörer. 

Humanas roll blir att medverka i 
referensgruppen för de olika studierna 
tillsammans med ytterligare samarbets-
aktörer, bland andra Förenade Care 
och Ersta diakoni.

– Ett spännande sätt att vara med 
både i debatten och i utvecklingsarbe-
tet, säger Humanas VD Per Granath 
om samarbetsavtalet som slutits med 
Institutet för organisations- och 
arbetslivsetik vid högskolan. Vård- 
och omsorgsfrågor debatteras livligt i 
media och det här ger oss en chans att 

följa och bidra till forskningen inom 
vårt område.
 
Fokus hälsa – stöd för personal
Fokus Hälsa är ett annat initiativ 
framtaget av Karolinska Institutet som 
bedrivs i studiecirkelform och riktas 
till  personal som arbetar i LSS-grupp-
bostäder. Det har tagits fram inom 
forskningsprojektet ”Hälsofrämjande 
gruppbostad”, med syfte att stödja och 
stimulera ett hälsofrämjande arbete 
kring mat och rörelse för gruppboende 
vuxna med utvecklingsstörning.

Genom Fokus Hälsa får Humanas 
LSS-personal möjlighet att tillsammans 
diskutera frågor kring mat, rörelse, 
hälsa, självbestämmande och etik.

ett spännande sätt 
att vara med både i 

debatten och i utvecklings-
arbetet.

SAtSAr PÅ  FOrSkning OCH UtBilDning
Humana individ och familj startade under 2012 en särskild enhet för f orskning 
och utbildning. Syftet med forskningsarbetet är att förstå varför olika beteende
störningar uppkommer, att förbättra befintliga metoder och även utveckla 
nya behandlings och arbetsmetoder. Forskningen utförs i samarbete med 
 linköpings Universitet.

– Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är med forskning inom det här 
området, säger behandlingschef Annicka lang som tillsammans med renata 
Popadic ansvarar för forskningsarbetet på Humana individ och familj. Barn som 
placeras på HVB eller familjehem har ofta utsatts för olika former av övergrepp 
och är helt utlämnade till de åtgärder som samhället väljer att vidta. För att det 
här ska bli så bra som möjligt behövs mer kunskap om barnens reaktioner och 
upplevelser.

inför den kommande fyraårsperioden kommer Humana att satsa på att 
utveckla och fördjupa behandlingskunskapen genom projekt som skapar större 
förståelse och förbättrade behandlingsmetoder för barn, ungdomar och vuxna i 
vård och behandling.
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Kvalitet är ett av de 
 viktigaste ledorden i 
 Humanas verksamhet. 
Det är därför s jälvklart 
med ett kontinuer
ligt och systematiskt 
 kvalitetsarbete som om
fattar kontroller, uppfölj
ning och utvärdering av 
v erksamheten. 

Kvalitetsarbetet – en 
 systematisk och ständigt 
pågående process

Kvalitetssäkringen genomförs i form 
av systematiserade anmälda och 

oanmälda interna inspektioner, löpande 
egenkontroller och externa oberoende 
kvalitetsmätningar. Resultaten presen-
teras öppet i organisationen och de täta 
egenkontrollerna blir på så sätt en del 
i Humanas strävan att vara en lärande 
organisation med ett ständigt pågående 
förbättringsarbete.

Humana granskas också regelbun-
det av beställande kommuner, externa 
undersökningsföretag och Socialstyrel-
sen som även beviljar tillstånden för de 
tillståndspliktiga verksamheterna.

De högt ställda kraven på verksam-
heterna utgår från Socialstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd. Dessa utgör 
grunden för det dagliga kvalitetsarbete 
som bedrivs med individens rättighe-
ter, behov och önskemål i centrum. 
Humanas kunder har stort inflytande  i 
verksamheten och får medverka så att 
deras individuella behov och önskemål 
tillgodoses. 

– Lagtexterna har brutits ned i dagliga 
rutiner och processer i verksamheternas 
kvalitetsledningssystem. På så sätt är 
lagstiftarens syften alltid närvarande i 
verksamheten och utvecklingsarbetet 
blir konkret och effektivt,  förklarar 
 Humanas affärsutvecklingschef, 
 Eva-Lotta Sandberg. 

Humanas kvalitetsorganisation 
omfattar kvalitetsansvariga på alla nivåer 
inom samtliga affärsområden. 

– Den viktigaste bekräftelsen på att 
vi levererar tjänster med kvalitet är att 
nöjda kunder rekommenderar och väljer 
Humana. 

För att klara kvalitetsmålen räcker det 
inte med struktur; den mänskliga di-
mensionen med inkännande, medkänsla 
och engagemang är det centrala för 
Humanas kunder. 

– Kvalitet för oss innebär samhälls-
engagemang, värdighet, delaktighet, 
inflytande och resultat som är mätbara, 
sammanfattar Eva-Lotta Sandberg. 
Ett uttryck för kvalitet är också att vi 
deltar i forskningen och följer utveck-
lingen av evidensbaserade metoder 
för att vidare utveckla vårt arbete och 
vår metodik. Det är en viktig grund 
för vår personals vidareutbildning och 
 kompetensutveckling.

Och kvalitetsarbetet är framgångsrikt. 
Humana får höga betyg i de regelbund-
na kundundersökningar som genom-
förs. De flesta kunder uppger att de fått 
bättre livskvalitet sedan de blivit kunder 
hos Humana. 

KVaLitet

NÅGrA KvALItetSmÅL:

Personlig assistans – att kunna 
delta i samhället på samma villkor 
som andra.

Äldreomsorg – de boende och 
deras närstående känner att den 
enskilde har en trygg, omsorgsfull 
och stimulerande tillvaro.

Individ och familj – barn och vuxna 
i verksamheterna får styrkan och 
viljan att ta makten över sina liv 
och förmår välja bort eventuella 
destruktiva beteenden.

Kvalitet för oss 
 innebär samhälls-

engagemang, värdighet, 
delaktighet, inflytande och 
resultat som är mätbara”
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För Humana är nöjda kunder den absolut viktigaste 
 bekräftelsen på att de tjänster som levereras håller hög 
 kvalitet. När detta uppnås samtidigt som företaget växer 
under lönsamhet, har vi tydliga indikationer på att verk
samheten fungerar väl och sköts på ett ansvarsfullt sätt. 

tillväxt och lönsamhet

Humana satsar långsiktigt och 
ambitionen är att vara det bästa 

omsorgsföretaget i Sverige både idag och 
över tiden. Sambandet mellan  storlek 
och kvalitet är inte självklart, men en 
större verksamhetsvolym ger ökade 
möjligheter att utveckla och finansiera 
stödfunktioner och -system som  främjar 
kvaliteten. Humana eftersträvar en 
vinstmarginal som är långsiktigt hållbar 
och rimlig sett ur ett brett intressent-
perspektiv. De tilltagande kraven inom 
omsorgen innebär ökade behov av 
resurser för utbildning, kvalitetsledning 
mm. En realistisk  bedömning är därför 
att vinst marginalen framöver  kommer 
att sjunka.  Ägarnas inställning är att 
kvalitet skapar tillväxt och att det i 
första hand är tillväxten som ska skapa 
ett ökat värde på företaget.

Humana växer dels organiskt genom 
att fler kunder väljer Humana som 

utförare och dels genom att nya företag 
förvärvas och integreras. Förtroendet för 
Humana hos de individuella kunderna 
är det som byggt företaget. Idag väljer 
även kommuner Humana för att t.ex. 
driva äldreboenden och gruppbostäder 
på entreprenadkontrakt och som ramav-
talspart för HVB-placeringar. Förmågan 
att vinna upphandlingar baseras på 
kvalitet och ekonomiska villkor. Positivt 
är att allt fler kommuner väljer Humana 
som utförare.

Humanas utveckling och förmåga 
att leverera tjänster med hög kvalitet 
avgörs av Humanas medarbetare. Att 
företaget har en hög attraktionskraft 
som arbetsgivare och åtnjuter högt 
förtroende bland sina medarbetare är 
helt avgörande för möjligheterna att 
fortsätta att växa. I en personalintensiv 
verksamhet som omsorg är rekrytering 
en stor kostnadspost. Stolta och nöjda 

Humana i siFFror
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medarbetare som trivs med Humana är 
därför en faktor som är direkt lönsam-
hetspåverkande.

Humanas verksamhet är 100% 
skatte finansierad. Detta gör det extra 
viktigt för Humana såväl som för andra 
aktörer – privata, ideella och offentliga - 
att planera och organisera verksamheten 
väl och att hushålla med pengarna på 
ett ansvarsfullt sätt. I en konkurrens-
neutral, väl fungerande och transparent 
marknad tar denna fråga hand om sig 
själv. De aktörer som inte lever upp till 
kundernas kvalitetskrav och inte har 
ett effektivt resursutnyttjande överlever 
inte. Skillnaden mellan vinst och förlust 
förklaras nästan alltid av förmågan att 
hushålla på ett klokt sätt med givna 
resurser.

Det överskott som uppstår i verksam-
heten återinvesteras i sin helhet. Med 
vinstmedlen kan Humana finansiera 
fortsatt verksamhetsutveckling genom 
bl a satsningar på kvalitet, forskning och 
utveckling och även genom företags-
förvärv. De ständigt pågående investe-
ringarna i verksamheten gör även att 
Humana fortsatt är en trygg och säker 
arbetsgivare och avtalspart – både på 
kort och lång sikt.
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aFFärsområde: personLig assistans 

Humana har arbetat med personlig assistans för personer med 
funktionsnedsättningar i mer än ett decennium och är idag 
 Sveriges största assistansbolag med verksamhet över hela landet. 

Sveriges största  assistansbolag

När den gamla omsorgslagen 1994 
ersattes av Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, 
LSS, innebar det en stor förbättring för 
människor med funktionsnedsättning 
och deras anhöriga. Reformen gjorde 
det möjligt för den assistansberättigade 
att delta i samhället på samma villkor 
som andra; dessutom att själv få välja 
vem som ska anordna  assistansen: 
kommunen, privata utförare, koopera-
tiv eller att vara egen arbetsgivare. 

Humana – ett tryggt val
Det finns flera goda skäl att flest har 
valt Humana som assistansanordnare. 
När kunderna i en undersökning 
tillfrågades varför de valt Humana kom 
svaret med ett ord: Tryggheten.  

Trygghet och storlek hänger ihop. 
Med storleken kommer resurser som gör 
det möjligt för Humana att erbjuda varje 
kund skräddarsydd personlig assistans. 
Kunden väljer själv vilka personer som 
ska arbeta som assistenter hos honom 
 eller henne. Det kan vara vänner eller 
 anhöriga, alternativt kan Humana ta 
hand om rekryteringen. Kunden styr 
över assistenternas schema och har 
inflytande över vilka utbildningar de ska 
ta del av.  

Under året anordnar Humana ett 
antal evenemang och aktiviteter för 
kunder och assistenter på olika platser 
runt om i landet.

Hos Humana får varje kund ett eget 
team. I kärnan av detta team finns 

den kund- och assistentansvariga, den 
person som bäst känner kunden och 
hans eller hennes behov och önskemål. 
Denna person ser till att gruppen av 
assistenter fungerar som ett team och 
hjälper vid behov till att rekrytera nya 
assistenter, självklart i samråd med 
kunden. Om den kund- och assistent-
ansvariga skulle vara sjuk eller på 
semester finns alltid back-up i form av 
ytterligare kund- och assistent ansvariga 
med motsvarande kompetens och 
 kännedom.

I teamet finns en löneadministratör 
som håller ordning på det adminis-
trativa och en jurist som bistår med 
rådgivning i frågor som har med 
den personliga assistansen att göra. 
 Humanas samlade juridiska kompetens 
är assistansbranschens i särklass största. 

Tillsammans arbetar teamet för att 
ge kunden bästa möjliga service. För 
kunden blir det en trygghet att ha 
samma personer omkring sig, tillvaron 
blir stabil och förutsägbar.

Inom Humana talas ett tiotal språk 
vilket innebär goda möjligheter för 
kunder med annat modersmål än 
svenska att få en kontaktperson som 
talar samma språk.

seriös  arbetsgivare
I alla företag som arbetar med män-
niskor är medarbetarna det viktigaste. 
Det är  avgörande att den som arbe-
tar som  personlig assistent ska få de 
rätta förutsättningarna för att känna 

arbetsglädje och engagemang – bara 
då kan en  personlig  assistent göra ett 
bra jobb. Humana erbjuder mark-
nadsmässiga  löner och möjlighet till 
kompetens utveckling genom Humanas 
egen utbildningsavdelning, Humana  
Akademin.

Humana har också högt ställda 
ambitioner ifråga om arbetsmiljö. 
Humana ska i alla avseenden uppfylla 
kraven i arbetsmiljölagen och andra 
arbetsmiljöföreskrifter. Humana har 
egna arbetsmiljösamordnare och arbetar 
konsekvent för en god psykosocial och 
fysisk arbetsmiljö. Kunder och med-
arbetare inom personlig assistans kan 
också vända sig direkt till en Kundom-
budsman med synpunkter, klagomål 
eller anmälningar om missförhållanden.

ansvar och påverkan
Som den assistansanordnare som flest 
har valt är det självklart för Humana 
att delta i samhällsdebatten och arbeta 
för att utveckla assistansbranschen. Det 
handlar om allt från  föreläsningar och 
expertchattar till möten med ansvariga 
politiker och påverkansarbete ute i 
kommunerna. 

Humanas samlade 
juridiska kompetens 

är assistansbranschens i 
särklass största. 
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vIKtIGA  HÄNdeLSer 
 UnDer 2012
l i början av året lanserades 

Humana koll, tid och redovisnings
system, för att  effektivisera och 
att höja kvaliteten.

l Under våren inleddes Humanas 
stora satsning på hälsa. Bak
grunden är att ohälsa är tio gånger 
vanligare bland funktionsnedsatta.  
Satsningen är långsiktig och om
fattar bland annat föreläsningar, 
hjälpmedel som gör det enklare 
att äta och träna rätt och kraftigt 
rabatterade träningskort.

l i maj presenterade Humana 
tillgänglighetsbarometern, en årlig 
granskning av tillgänglighetsarbe
tet i över 200 kommuner. 2012 
års barometer visade bland annat 
att fler än hälften av kommunerna 
saknar mål om ökad tillgänglighet 
för personer med funktionsned
sättning i sina översiktsplaner. 

l i samma månad släpptes 
 Humanas juridiska årsbok som 
bygger på en granskning av ett 
stort antal domar. granskningen 
visar att föräldrar som söker 
 assistans för sina barn allt oftare 
tvingas gå till domstol.  

l Under politikerveckan i Almedalen 
arrangerade Humana ett semina
rium om kommunernas tillgänglig
hetsarbete.

l Den årliga nki (nöjdkund)under
sökningen gick ut till alla kunder 
i september med hög nöjdhet 
som resultat och ger underlag till 
fortsatt kvalitetsarbete.

l i oktober tog assistansorganisatio
nen ett steg ännu närmare kunder, 
medarbetare och beställare genom 
att organisera sig regionalt.

l i slutet av året anordnade Humana 
möten om framtidens lSS med 
anledning av föreslagna lagföränd
ringar. Politiker och representanter 
från handikappföreningar och 
Försäkringskassan deltog i möten 
som hölls i Stockholm, göteborg 
och lund.

personLig assistans 

PerSoNLIG ASSIStANS enligt lSS
Från och med den 1 januari 1994, då Lss – lagen om stöd och service till vissa 
 funktionshindrade trädde i kraft, har personer med omfattande funktions-
nedsättning rätt till personlig assistans. 

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett  begränsat antal 
personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp 
med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med an
dra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. 

Vem kan få assistans och vem betalar?
Personer under 65 år med varaktiga funktionshinder av det slag som beskrivs 
ovan kan ansöka om personlig assistans. Beslut om att bevilja personlig assistans 
baseras på en bedömning av diagnos och medicinska underlag. Om assistansbeho
vet bedöms uppgå till högst 20 timmar i veckan står kommunen för kostnaden. Om 
assistansbehovet överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som be
viljar och står för assistansersättningen. Beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

timersättningen ska täcka många delar
Försäkringskassan betalar ut assistansersättning enligt ett schablonbelopp per 
assistanstimme och det ska täcka hela kostnaden för de beviljade assistans
timmarna – assistenternas lön, semester, ob, jourersättning, sociala avgifter och 
andra omkostnader som utbildning, utlägg för att resa med kunden osv; därutöver 
administration, arbetsledning och miljö och kvalitetsarbete. För 2013 har beloppet 
fastställts till 275 kronor per timme.

Den assistansberättigade väljer själv vem han eller hon vill ska anordna sin 
personliga assistans. 

4,9%
omsättningsutveckling

4 200
antal årsanställda

1 800
antal kunder
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moNIKA berGmAN tycker inte hon överdriver när hon beskriver livet före och 
efter Humana som skillnaden mellan ständig oro och lugn, trygg glädje.
Som mamma till snart 14årige Orlando, ett charmerande yrväder med 
 imponerande stort socialt nätverk, känner hon sig priviligierad. Hon är inte 
bara mamma, hon är personlig assistent också. Men så har det inte alltid varit.

N
är Monika Bergman berättar om livet  sedan 
 Orlando föddes blandas total lycka och 
 utmattande kamp. Lycka för att Orlando är ett 
efterlängtat barn, och kamp för hans rätt att få 

vara den han är – ett barn med funktionsskillnad. Orlando är 
autistisk och har inget tal, han är stark och snabb som en vessla. 

– Det behövs två personer åt gången för att klara vardags-
livet med min son, förklarar Monika utan omsvep.

Orlando har fått sitt ståtliga namn från en välkänd histo-
risk profil som står staty i Dubrovnik där hans far har sina 
rötter. Att Monika fascinerats av Virginia Woolfs berättelse 
om Orlando spelade också in, berättar hon.

Det tog några år innan det stod klart att allt inte var ”som 
vanligt” med Orlando. Monika minns särskilt en ångestfylld 
natt när hon stod lutad över barnsängen och tänkte:

”Du som är så sockersöt, kan det verkligen vara något 
väldigt annorlunda med dig?”

– Jag kände att jag var tvungen att fatta ett beslut om mitt 
eget förhållningssätt den där natten. Det slutade med att 
jag tänkte: ”Det får vara hur det vill – jag kommer alltid att 
kavla upp ärmarna och strida för min son.”

Och det har hon gjort. Ofta tillsammans med  Orlandos 
pappa. De lever separerade sedan länge, men är goda  vänner 
och sätter alltid Orlandos bästa först. I perioder har hon 
fullständigt slitit ut sig av dygnet runt-jour och brist på 
sömn, varit sjukskriven med en ständig oro för ekonomin 
och påfrestande ansvar för långa kollektiva transporter till 
och från skolan.

– Jag kunde inte arbeta utanför hemmet och hade inget 
stort nätverk som kunde hjälpa mig. Att ständigt oroa sig 

över ekonomin bryter ned en människa, både kroppsligt 
och själsligt.

Monika Bergman har haft fler fighter med myndigheter, 
skolor och vårdinstanser än vad någon enda människa 
borde behöva. Av en tillfällighet fick hon höra talas om 
möjligheten att bli personlig assistent till sitt eget barn.

Monika minns exakt. Det var den 19 april 2005 hon 
ringde Humana och undrade om hon förstått rätt.

– Jag fick en lång förklaring om anställningsvillkor, lön 
och rättigheter, och jag kunde bara inte förstå att jag hörde 
rätt. Kunde något verkligen vara så bra?

Hon berättar om en vardag som genom assistansreformen 
och Humana fick struktur och rimlig arbetsbelastning, om 
egen tid för första gången, en lön att leva på – grundläggande 
livsvillkor som många ser som något självklart. Hon är själv 
anställd som arbetsledare och håller i alla trådar och kontakter 
som rör Orlandos liv. 

Monika har också fått möjlighet att gå en ledarskaps-
utbildning och hon har stärkt sig själv på alla plan.

– Det jag är mest rädd för är att ta slut, säger hon. Jag vet 
hur nära gränsen man kan komma. När man hushållar med 
sina resurser får man krafter kvar och kan ge något till andra.

Att vara ett stöd för föräldrar i liknande situation, att 
hålla föredrag och kanske kurser ingår i Monikas inspire-
rande framtidsplaner. Sådant hon aldrig skulle orkat tänka 
på tidigare.

– Jag har fått och får ständigt en enorm träning i att vara 
i nuet, och otroligt mycket kärlek. Jag känner en glädje och 
ett livsvärde som jag inte hade kunskap om tidigare. Nu 
vill jag göra något mer av mina erfarenheter.

 Kunde något verkligen 
vara så bra?

personLig assistans 
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Livskvalitet

tack vare Humana har monika 
Bergman fått struktur på var-
dagslivet med 14-årige orlando, 
ett energiknippe som behöver 
mycket hjälp och stöd.
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aFFärsområde: äLdreomsorg ocH Lss

Det handlar om att se varje individ och att erbjuda omsorg på de 
boendes egna villkor. Humanas personal har ett rehabiliterande förhåll
ningssätt som uppmuntrar de äldre att i möjligaste mån ”göra själva”. 
På så sätt upprätthålls såväl fysiska funktioner som självrespekt.

Att se de äldres möjligheter

För Humana är det en självklar-
het att eftersträva bästa tänkbara 

fysiska omvårdnad, men också att ge de 
boende förutsättningar för en menings-
full tillvaro. Detta tar sig bland annat 
uttryck i ett rehabiliterande förhåll-
ningssätt där de boende uppmuntras 
att ”göra själva” i möjligaste mån – att 
saker och ting gärna kan få ta en stund 
extra om det samtidigt bidrar till att 
upprätthålla självkänsla och fysiska 
funktioner. Det handlar om att stödja 
det friska och aktiva i den utsträckning 
som individen själv önskar.

I Humanas arbetssätt ingår också 
att hjälpa till att hålla kontakt med 
 närstående och med samhället i stort. 

individen i centrum
På Humanas äldreboenden har varje 
boende sin egen kontaktperson som 
han eller hon kan vända sig till med 
eventuella frågor, synpunkter och 
önskemål. Den boende planerar och 
organiserar omsorgsarbetet tillsammans 
med sin kontaktperson. Skulle den 
boende av någon anledning vilja byta 
kontaktman går det naturligtvis bra.

För varje boende utarbetas också en 
så kallad genomförandeplan, en plan 
för hur omsorgsinsatserna ska genom-
föras i enlighet med gällande bistånds-
beslut. Genomförandeplanen ska ses 
som ett avtal mellan Humana och 
den boende, och syftar till att skapa 
en tydlig struktur för det praktiska 
genomförandet och uppföljningen av 
beslutade insatser. I genomförande-

planen tydliggörs både för den boende 
och för personalen vad som ska göras, 
vem som gör vad samt när och hur 
det ska ske. Genomförandeplanen ska 
upprättas inom några veckor från att 
omsorgsinsatserna inletts.

inte bara äldreboenden 
Humana driver också hemtjänst och så 
kallade LSS-boenden. LSS-boenden är 
professionellt bemannade bostäder som 
är anpassade för personer med fysiska 
eller psykiska funktionsnedsättningar. 

Humanas hemtjänst
 Humana bedriver hemtjänstverksam-
het på flera orter i Sverige. Liksom 
övrig omsorgsverksamhet utgår arbetet 
inom hemtjänsten från individens 
 situation och önskemål. Delaktighet 
och själv bestämmande är grund-
läggande värden och alla insatser 
planeras tillsammans med den boende 
och de närstående. Respekt för den 
enskildes integritet i kombination med 
kontinuitet i tid, personal och insats är 
centralt i hemtjänsten. Egen kontakt-

person, genomförande planer och fokus 
på det friska och det som fungerar är 
lika självklart inom Humanas hem-
tjänst som inom andra omsorgsområ-
den. De som bor kvar hemma har en 
självklar rätt till en meningsfull vardag 
med social samvaro och aktiviteter 
anpassade efter individuella önskemål. 
Med Humanas tilläggstjänster finns 
även möjlighet att få hjälp med akti-
viteter som ligger utanför det normala 
biståndsbeslutet. Det kan handla om 
allt från att få hjälp med att klippa 
rosenbuskarna och rasta hunden till 
att få sällskap på bio eller hjälp med 
matlagningen.

På Humanas äldre-
boenden har varje 

boende sin egen kontakt-
person som han eller 
hon kan vända sig till 
med eventuella frågor, 
 synpunkter och önskemål

ÖKAd vALFrIHet
idag drivs cirka 21 procent av 
Sveriges äldreboenden och 23 
procent av hemtjänsten för äldre i 
privat regi*. Boenden upphandlas 
till övervägande del genom lagen 
om Offentlig Upphandling, lOU. 
inom hemtjänsten väljer en väx
ande andel kommuner att införa 
valfrihet som innebär att de äldre 
själva kan välja om kommunen 
eller annan utförare ska stå för 
hemtjänsten. Då gäller istället 
lagen om Valfrihetssystem, lOV. 
Under 2012 har flera kommuner 
även beslutat om att tillämpa 
motsvarande valfrihet även för 
äldreboenden.

*källa: www.socialstyrelsen.se
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mIcHeLINGuIdeN 
INSPIrerAr tILL
mÅLtIder Av KLASS
Humana använder sig av ett system 
hämtat från den kända michelin-
guiden för att garantera måltider 
som blir en helhetsupplevelse av 
trevlig samvaro, hemtrevlig dukning 
och god mat.

Det är de fem kriterierna i FAMM 
(Five Aspect Meal Model) som nu 
inte enbart styr i  restaurangvärlden 
utan också på äldreboenden; 
 rummet, mötet, produkten, styr
systemet och atmosfären.

Praktiskt innebär det till exempel 
att det alltid ska finnas kryddor på 
bordet, att maten ska vara varm 
och trevligt framdukad i karotter 
på gammaldags vis. till helgen 
dukas extra fint och ett glas vin 
erbjuds till maten. Borden dekore
ras efter säsong med blommor på 
sommaren och kanske ljuslyktor 
under vintern. Måltidsmiljön görs 
så lugn och harmonisk som möjligt 
med medarbetare som alltid sitter 
med och tar en smakportion för att 
skapa trivsel och för att kunna ge 
en hjälpande hand. 

Förmågan att uppträda enligt 
vetertagna normer påverkas av en 
demenssjukdom och närvarande 
medarbetare kan på ett smidigt vis 
kompensera för eventuella brister i 
de sjukas sätt att uppträda.

närstående är alltid välkomna att 
äta tillsammans med en anhörig.

vIKtIGA  HÄNdeLSer  UnDer 2012
l Under 2012 har Humana spelat en aktiv roll i Socialstyrelsens arbete 

med att utveckla riktlinjer för en nationell värdegrund, ett arbete som nu 
 fortsätter med målet att nå en modell för värdegrundscertifiering.   

l i februari samlades 600 medarbetare inom äldreomsorg och lSS från hela 
Sverige i laholm för två dagars utbildning om hur de äldres självbestäm
mande, delaktighet och trygghet ska stärkas. Detta möte var startskottet 
för Humanas införande av socialtjänstlagens nya regler om värdegrund i 
det dagliga arbetet.  

l Humana avsätter årligen medel i olika personalinitierade projekt. 
 Under 2012 investerades 150 000 kronor i, bland annat, mångkulturell 
 kompetenshöjning och utbildning i att möta människor i sorg.

l Under året har Humana tagit över driften av äldreboenden i Sundbyberg 
och Staffanstorp samt åtta lSSbostäder i Uppsala.

l Humana har också anordnat en seminarieturné om framtidens äldre
omsorg. turnén avslutades med ett seminarium under politikerveckan i 
Almedalen.

äLdreomsorg ocH Lss

47,5%
omsättningsutveckling

542
antal årsanställda

1 225
antal boende/kunder
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IrIS edberG, 92, är nätt som en älva. Hon behöver inte 
 berätta att hon både sjungit och spelat teater som yngre – det 
både syns och märks på de gracila rörelserna och glittret i ögonen 
när hon vant poserar med handväskan som dansant sällskap.

Jag kan inte ha det bättre än här. Personalen är oöver-
träffad, deklarerar hon bestämt. Maten är underbart 
god, vännerna trevliga och jag känner mig väldigt

       lyckligt lottad.
Iris Edbergs första kontakt med Humana var en vistelse 

som korttidsboende för något halvår sedan. När boendet 
skulle permanentas ville Iris absolut vara kvar och inte flytta 
någon annanstans – och hennes önskan har uppfyllts. 

Nu får Iris del av Humanapersonalens ambitioner att 
göra varje dag på Ekbacken meningsfull. Många av aktivi-
teterna anknyter till den tid som Iris gärna berättar om, när 
hon var ung, aktiv och yrkesarbetande.

nöjd med hur allt ordnar sig
Iris berättar gärna om sitt liv och verkar tillfreds med sitt 
nuvarande boende och hur allt har blivit. Hon minns med 
glädje de många middagarna och mottagningarna då hon 
och älskade maken Per var värdpar i en stor villa inte så väl-
digt långt från Ekbacken. Men minnena är goda och fyllda 
av lycka, inte av sorgsen längtan tillbaka i tiden.

– Vi hade alltid lilla julafton för mina arbetskamrater. 
Alla hade med sig en julklapp för högst fem kronor. De 
som inte respekterade gränsen fick inte vara med året 
därpå. Per var tomte, fast han egentligen inte ville. ”För 
min skull”, bad jag alltid – och då blev det så. Han gjorde 
allt för mig, berättar Iris och visar både halssmycket och 
ringarna som mannen tillverkat åt henne.

Nu är den stilige majoren inte i livet längre, men Iris är 
full av goda minnen från ett långt och lyckligt äktenskap. 

– Han väntade alltid på mig efter jobbet. Och jag var plikt-
trogen och gick inte förrän alla uppgifter var slutförda, så 
han fick vänta länge ibland, skrattar hon. Min chef sade att 
en sådan inställning borde ge dubbel lön.

Ett särskilt roligt minne är när hon vann en jorden 
 runt-resa för sig och maken på ett korsord som hon löste 
när hon satt barnvakt en kväll. Hon skickade in lösningen 
och glömde sedan alltsammans tills tidningen hörde av 
sig.

– Vi fick en fantastisk resa. Jag skickade in små berät-
tande glimtar till tidningen under tiden, så de skulle ha 
lite nytta av att någon fyllde spalterna också, säger hon och 
blinkar lite.

en meningsfull vardag
Vardagliga aktiviteter på Humanas äldreboende Ekbacken 
kan handla om att sitta och prata om gamla bruksföremål 
eller att duka och baka till ett extra fint kaffekalas under 
helgen. Ett gammaldags finrum, som inretts med hjälp av 
Sundbybergs kommun, väcker minnen till liv från en tid då 
det var stor skillnad på vardag och helg. Ekbacken bjuder 
även på en bar som andas förr i tiden, där det går att samlas 
över en öl, prata och minnas tillsammans.

Iris får besök ibland – barn, barnbarn och barnbarnsbarn 
hör av sig och hälsar på med jämna mellanrum. Hon är 
nöjd och kräver inget mer. Dottern är pensionerad lärare 
och en klippa, förstår vi som lyssnar.

– Man ska umgås med människor man kan lita på, säger 
Iris. Det är något av det viktigaste att förstå om livet.

Jag kan inte ha det 
bättre än här.

äLdreomsorg ocH Lss
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Livsglädje

takterna sitter i. iris edberg har 
alltid tyckt om att sjunga och upp-
träda och det fortsätter hon med på 
Humanas äldreboende ekbacken i 
sundbyberg. ”Jag känner mig lyckligt 
lottad som får bo här.”
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aFFärsområde: indiVid ocH FamiLJ

Med uppbyggnaden av verksamhetsområdet Individ och familj har 
Humana på kort tid etablerat sig som en ledande aktör inom området 
barn och ungdomsvård med hela landet som upptagningsområde.

trygghet och struktur när 
det behövs som bäst

Genom en unik vårdkedja med 
specialistkompetens i varje led 

har Humana Individ och familj en 
plats för alla barn och ungdomar med 
behov av särskilt stöd. Humana Individ 
och familj startade 2011 då Humana 
köpte Baggium Vård & Behandling av 
Vindora-gruppen. Genom förvärv av 
två av landets mest välskötta verksam-
heter inom barn- och ungdomsvård 
har Humana Individ och familj under 
2012 intagit positionen som ett av 
branschens ledande företag med hela 
landet som upptagningsområde. 

Humana Individ och familj består 
idag av totalt fem bolag, alla med sin 
egen inriktning, där hem för vård eller 
boende, HVB, utgör verksamhetens 
kärna. HVB-enheterna är inriktade på 
barn och unga med komplex problema-
tik och på ensamkommande flykting-
barn som kan ha migrationsrelaterade 
stres syndrom och inte sällan kraftiga 
trauman. Humana erbjuder också hjälp 
för barn med särskilt stora behov, liksom 
vård av sexuellt utåtagerande pojkar och 
av flickor med självskadebeteende.

Genom förvärvet av K REHAB 
under 2012 kan Humana även erbjuda 
behandling av vuxna med missbruk och 
samtidig psykiatrisk störning.

Humanistiskt perspektiv
– Det humanistiska perspektivet är det 
absolut viktigaste för oss, förklarar verk-
samhetsutvecklare Caroliina Hejdenberg 
Lind. All behandling är individuellt 
behovsanpassad och baseras på respekt 

för den enskilde. Det handlar om allt 
från en vanlig hälsoundersökning till 
individuella terapeutiska samtal och 
traumabehandling. Man kan säga att 
vi har all förståelse i världen för varför 
barn kan vara utåtagerande och väldigt 
krävande, men det betyder inte att vi 
accepterar slagsmål. Vi kallar det för 
maximal symtomtolerans.

En vårdplan, som upprättats av social-
tjänsten, ligger alltid till grund för den 
individanpassade behandlingen. Den 
omsätts sedan i en genomförandeplan 
där arbetet för att nå målen struktureras 
i detalj på respektive HVB-enhet – både 
vad gäller nödvändiga insatser, ansvars-
områden och vid vilka tidpunkter olika 
aktiviteter ska ske. Att ungdomarna, och 
ibland hela familjen, är med i arbetet 
med att utforma genomförandeplanen 
är en självklarhet.

– Det här arbetet handlar först och 

främst om att kunna bygga  relationer 
och skapa tillit, säger Caroliina 
Hejdenberg Lind. Då kan även svårt 
traumatiserade barn och ungdomar 
växa och utvecklas över tid. 

stegvis process ut i samhället
Humana förfogar över hela vårdkedjan 
som är uppbyggd för att möjliggöra 
en stegvis utslussning till ett så vanligt 
liv som möjligt. HVB-enheterna är 
bemannade dygnet runt och nästa 
steg i processen kan vara ett så kallat 
mellanboende som förberedelse för ett 
självständigt och fungerande liv.
– Vi är helt inriktade på ett steg i taget, 
säger Caroliina Hejdenberg Lind. 
En station på vägen kan vara att bo i 
lägenhet med tillgång till personal och 
efter det följer den viktiga eftervården 
för att följa upp och se till att den unga 
klarar sin dagliga tillvaro på ett bra sätt.
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vIKtIGA  HÄNdeLSer UnDer 2012
l Året startade med förvärvet av tiangruppen i februari. Under sensomma

ren förvärvades k reHAB och Adventum. i slutet av året slöts en överens
kommelse om förvärvet av Davidsbo.

l Baggium Vård & Behandling, det första bolaget inom Humana individ 
och familj, har haft ett dynamiskt år. Baggium har bland annat startat 
akut och utredningsenheten gimli, transitboendet Frodo och vidareut
vecklat enheten för hedersrelaterad problematik. i Baggium ingår nu 
även Vidablick AB som driver HVB i Helsingborg och Balanshem AB vars 
verksamhet i Malmö riktar sig till  ungdomar med psykosociala problem.

l i november 2012 besökte Cecilia Malmström, eU:s kommissionär för 
migrationsfrågor, ett HVB för att studera arbetet med barn som lider av 
migrationsrelaterad stress.

indiVid ocH FamiLJ

PerSoNALeN 
ViktigASt 
l Hälften av de HVBanställda har 

högskoleutbildning som exempel
vis lärare, beteendevetare eller 
socionomer. 

l Alla  behandlingsassistenter 
 oavsett uppdrag erbjuds 
internutbildning på arbetstid. 
Utbildningen är även öppen för 
vikarier.

l De anställda får regelbunden 
handledning av extern expertis.

l Humanas medarbetare inom 
 individ och familj anlitas ofta 
som externa experter inom 
utbildning kring bland annat 
migration och traumabehandling.

299
omsättning mseK

450
antal årsanställda

340
antal placeringar

SKoLGÅNG SOM en Del AV BeHAnDlingen

lanternan är en skola som kombine
rar ett utvecklat specialpedagogiskt 
synsätt med erkända inlärningsmeto
der för att möta varje enskild elev på 
precis rätt nivå. Målet är en individu
ellt anpassad skolgång som stärker 
elevernas självförtroende, ökar viktig 
kunskap och förbättrar möjligheterna 
senare i livet. Scheman anpassas indi
viduellt efter elevernas ork, kapacitet 
och psykiska hälsa. Alla elever ska på 
detta sätt successivt lyckas med sin 
skolgång – utifrån sina egna särskilda 
möjligheter och förutsättningar.

Många elever har stökiga skolupple
velser bakom sig och mot denna bak
grund är det extra viktigt att lanternan 
kan erbjuda små klasser, struktur och 

HumANAS vÅrdKedJA 
– MeD PlAtS För AllA
l Barn och unga med migrations

relaterad problematik
l Flickor med självskadebeteende
l Pojkar med sexuellt utåtagerande 

beteende
l Yngre barn med neuropsykiatrisk 

störning
l Barn och ungdomar med missbruks

problem
l Barn och unga med hedersrelaterad 

problematik
l traumatiserade barn och ungdomar
l Barn och ungdomar med komplex 

samsjuklighet
l Vuxna med komplex samsjuklighet

trygghet med fasta platser i klassrum
met. Undervisningen leds av stabila 
och erfarna lärare med stort tålamod.

grundläggande i samarbetet mellan 
skola och HVB är att:
l Behandlingspersonal från boendet 

finns med under skoldagen.
l Förståndare och rektor träffas minst 

en gång i veckan.
l elevens hem och skolan har kontakt 

både morgon och eftermiddag.
l elevhälsans chef deltar på behand

lingskonferenser.
l Ungdomarnas mentorer i skolan har 

kontinuerlig kontakt med motsva
rande kontaktpersoner på respektive 
hem. 

Lanternan är en grundskola för elever som behöver särskilt stöd eller en anpassad 
skolgång. skolan är vackert belägen vid dalälven, i utkanten av Borlänge. Här bedrivs 
undervisning och omsorg som bygger på ett nära samarbete mellan skola och HVB 
(Hem för vård eller boende) för barn med särskilda behov. skolan och HVB-enheterna 
drivs av adventum, som numera ingår i Humanakoncernen.



18 l Humana 2012

HAmId NorI från Afghanistan lägger sin vältränade arm runt axeln på 
sin kontaktperson Henrik Mikulasi från Humanas HVBenhet Bilbo. 
 20åringens kärleksfulla gest ger en varm känsla i magen och man vill bara 
tänka på mänsklig godhet. Godhet ihop med professionellt omhändertagande, 
omtanke, tålamod, uthållighet och framsteg utöver det vanliga.
 

H
enrik har hjälpt mig med allt, säger Hamid.

Hans svenska ordförråd räcker inte riktigt för 
att beskriva delprocesser eller detaljer, men det 
gör inget. Ett enda ord täcker det som hänt.

– Allt. Jag har fått hjälp med allt, säger han om och om 
igen.

Hamids historia som ensamkommande flyktingbarn 
innehåller sådant som vi har svårt att ta in och han pratar 
inte så gärna om flykten och det liv han lämnade, men han 
förstår att vi förstår.

Den unge vältränade och synbart lycklige man som sitter 
i vardagsrummet i Göteborgsförorten Hammarkullen är 
någon helt annan än den ångestridne pojke som Henrik 
Mikulasi och teamet på HVB-enheten Bilbo började arbeta 
med. 

Byggt tillitsfull relation
Henrik och övriga i personalen har byggt en tillitsfull rela-
tion som möjliggjort förändringen som innebär att Hamid 
nu bor i en vanlig lägenhet och har ett jobb där en fast 
anställning snart är i hamn. Henrik är fortfarande kontakt-
person och en stödjande förlängd arm från Bilbo, och nu 
bygger Hamid sin framtid i Sverige ihop med Shiva, hans 
fru sedan en tid tillbaka.

Det var intresset för träning och bodybuilding som blev 
sättet som Bilbo-teamet valde för att varsamt lotsa Hamid 
genom den utveckling som tagit honom dit han är idag. Att 
bestämma träningstider och samtala på vägen till och från 
gymet gav både en trygg vardagsstruktur och ett konkret 
hälsoresultat.

– Det handlar om en stegvis process som ger både de prak-
tiska färdigheterna för ett självständigt liv och en självkänsla 
som gör att fortsättningen bär, förklarar Henrik Mikulasi.

Grunden för arbetet handlar om relationsbyggande. Det 
gäller att skapa tillit. 

– Det är oerhört lärorikt och det känns att det är värde-
fullt, säger Henrik. Relationer utvecklas och förändras – 
och den här kommer att bestå.

eget jobb och boende
Medan Hamid fått arbete på ett tryckeri i Kungälv väntar 
Shiva på besked om sin ansökan att fortsätta studera. Hon 
behöver komplettera sin studiegrund och sedan vill hon läsa 
vidare.

– Helst vill jag bli tandläkare, men jag försöker ha tåla-
mod och tar ett steg i taget. Man måste lära sig vänta när 
man skapar ett nytt liv från grunden.

Shiva har sina rötter i Iran och hon och Hamid träffades i 
tvättstugan på ett asylboende i Norrköping. Bara det känns 
så svenskt att de båda skrattar högt.

– Det hade inte kunnat hända i våra hemländer. Där 
finns absolut inga män i några tvättstugor!

Hamid njuter av att vara självförsörjande tack vare en 
 anställning han fått på egna meriter och att dela egen 
 bostad med Shiva. Socialtjänsten får en alltmer undan-
skymd roll i det nya livet.

– Ett vanligt liv, det är vad jag vill ha, säger han. Jag vill 
fortsätta träna och helst börja tävla i bodybuilding. I fram-
tiden kanske vi kan resa någonstans, men framförallt vill jag 
leva här med min fru – till sista andetaget.

Allt. Jag har fått hjälp 
med allt.

indiVid ocH FamiLJ
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Livskraft

Henrik mikulasi från Humanas 
behandlingshem Bilbo är kon-
taktperson och ett viktigt stöd för 
Hamid nori som kom till sverige 
som ensamkommande flykting-
barn från afghanistan.
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ÖVrig VerKsamHet 

Genom Habiliteket i Täby i norra Stockholm erbjuder  Humana 
förskola, grundsärskola med inriktning träningsskola och kort
tidsverksamhet för barn med flerfunktions nedsättning. 

trygg vardag för barnen 
på Habiliteket

I skolans och förskolans arbetslag vid Habiliteket finns såväl 
barnskötare, förskollärare och grundskollärare som arbets-

terapeut, sjukgymnast och logoped. 
Att barnen möter kunnig och rutinerad personal i verksam-

hetens alla delar borgar för trygghet och kontinuitet. För de 
här barnen är det extra viktigt att omhändertas och utvecklas 
utifrån grundtanken att det ska vara roligt att lära sig nya 
saker. Individuella utvecklingsplaner, som upprättas i samar-
bete med föräldrarna, ger vardagen mening och stabilitet – i 
en harmonisk och stimulerande miljö med ett rikt utbud av 
aktiviteter.

Lek och undervisning
Skolan består av fem åldersintegrerade klasser i årskurserna 
0-10. Här blandas upplevelser av lek med träning och under-
visning och på högstadiet kompletteras utvecklingsplanerna 
med mer utåtriktade aktiviteter som teater, musikgrupper, 
utflykter och studiebesök.

Upplevelser av glädje är lika viktiga i skolan som i förskolan. 
På alla nivåer tas stor hänsyn till det enskilda barnets behov av 
utveckling och här får det ”ta tid”.

rutinerad personalgrupp
Korttidsverksamheten är uppbyggd på samma sätt som 
förskola och skola – med barnet i centrum och en stor och 
rutinerad personalgrupp. Många av barnen på ”korttids” går 
också i förskola eller skola inom ramen för Habiliteket och 
på så vis erbjuds familjerna ett helhetskoncept för omsorg. 
Personalen utgör en lika stor grupp som barnen för att möj-
liggöra utflykter för biobesök, bowling eller bad. I lokalerna 
finns även ett uppskattat bubbelbadkar, vita rummet för 
 sinnesstimulering och musikrummet för musikupplevelser.

Under tre veckor varje sommar erbjuds sommarläger 
för barnen i korttidsverksamheten – med samma välkända 
 personal som på ”korttids”.

Livslust

På alla nivåer tas stor hänsyn till 
det enskilda barnets behov av ut-
veckling och här får det ”ta tid”.
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Humana som arBetsgiVare

För Humana är det självklart att det är personalen som är det värde
fullaste och viktigaste som företaget har. Det är de anställda som genom 
engagemang och arbetsglädje bygger företagets förtroende och som gör att 
kunder väljer Humana – och även rekommenderar Humana till andra.
 

”medarbetarna gör en 
samhällsinsats”

Könsfördelning

l kvinnor 70%    l Män 30%

Som arbetsgivare i en bransch där 
många av verksamheterna är personal-
intensiva är det centralt för  Humana att 
vara en attraktiv arbetsgivare.

De anställda erbjuds bland annat:
l Marknadsmässiga löner 
l Trygghet och säkerhet genom 

 kollektivavtal
l Möjlighet till kompetensutveckling
l Chans att pröva olika arbetsuppgifter

Den som är personlig assistent hos 
Humana har en egen kontaktperson, 
en kund- och assistentansvarig. Han 
eller hon ansvarar för arbetsmiljö, 
 anställning och samordning av assistan-
sen. Hos många kunder finns dessutom 
en arbetsledare på plats i hemmet 
– för frågor om bemanning och den 
dagliga planeringen av arbetet. Utanför 
kontorstid finns jourtjänst för akuta 
situationer om till exempel bemanning.

– Med flera affärsområden och 
många anställda har vi möjlighet till 
stor flexibilitet när det gäller önskemål 
om att pröva nya arbetsuppgifter och 
ändå stanna kvar i koncernen, säger 
HR-chefen Kjell Brostedt. 

Han lyfter också fram de höga 
ambitionerna på arbetsmiljöområdet. 
Humana har två specialiserade arbets-
miljösamordnare som gör regelbundna 
riskbedömningar och som alltid  kopplas 
in vid eventuella händelser för att före-
bygga att något liknande händer igen.

med flera affärs-
områden och många 

anställda har vi möjlighet 
till stor flexibilitet när det 
gäller önskemål om att 
pröva nya arbetsuppgifter 
och ändå stanna kvar i 
koncernen

Humana Akademin
genom Humana Akademin erbjuds anställda utbildning och kompetensut
veckling. Alla personliga assistenter får till exempel genomgå en webbaserad 
grundutbildning. Beroende på uppdrag finns sedan möjlighet till ytterligare 
utbildning, både på grund och fördjupningsnivå. Vilken kompetensutveckling 
som är lämplig avgörs efter kundens behov.

För den som arbetat en tid finns även fortsatta möjligheter till kompe
tensutveckling – för att lära sig mer eller för att anta nya utmaningar inom 
Humana. tanken bakom Humana Akademin är att kompetensutveckling leder 
till ökad trygghet både för kunder och för medarbetare.

– Våra medarbetare gör en fantastisk 
samhällsinsats och ska känna sig stolta, 
säger Kjell Brostedt. Vi försöker på 
olika sätt förstärka den känslan genom 
att ständigt berätta om verksamheten 
internt och externt.

Humana driver på 
branschens utveckling
Som en stor aktör på den privata  vård- 
och omsorgsmarknaden är Humana 
en självklar pådrivare av branschens 
utveckling. Humana är genom styrelse-
representation en aktiv part i två stora 
branschorganisationer, Vårdföretagarna 
och Svensk Vård. 

Inom området personlig assistans 
bidrar Humana till utvecklingen genom 
representation inom både BPA, Bransch 
Personlig Assistans inom Vårdföreta-
garna, och PARO, Privata Assistanssam-
ordnares Riksorganisation.  
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Humana som arBetsgiVare

H
umanas äldreomsorg på Ekbacken erbjuder 65 
platser för personer med demenshandikapp, 11 
korttidsplatser och 13 sjukhemsplatser.

Mitra Bejanpour beskriver Ekbacken som en 
glad arbetsplats.

– Jag försöker sprida glädje varje dag, det är viktigt för 
mig. Jag har ansvar för att administrera verksamheten och 
jag rör mig mycket i huset. Jag försöker hinna prata med 
så många som möjligt och visa att jag bryr mig. Jag vill 
komma till mina medarbetare innan de kommer till mig.

Mitra är sjuksköterska med rötter i Iran och vid det här 
laget har hon lång erfarenhet av yrkesverksamhet i Sverige. 
Hon har vidareutbildat sig inom äldreomsorg och på frågan 
varför hon vill arbeta för Humana svarar hon snabbt och 
självklart:

– Humana är ett ambitiöst företag som tar sin uppgift på 
allvar. Ledningen står för det den säger, mina överordnade 
lever upp till avtal och överenskommelser och försöker 
alltid lösa eventuella problem. Jag känner att de lyssnar och 
är lyhörda – helt enkelt att det är på riktigt.

Tillsammans med sina medarbetare driver Mitra 
 Bejanpour kvalitets- och utvecklingsarbete på flera fronter. 
Ett av målen är att minska antalet fallolyckor så långt det 
är möjligt. Det sker främst genom uthålliga informations-
aktiviteter och förebyggande insatser som involverar alla 
yrkeskategorier. Tidigare inträffade mellan 20 och 25 fall 
bland de boende per månad, den senaste månaden var 
antalet nere på sju.

Ett annat prioriterat område är att personer med demens-
sjukdom ska få individuella bemötandeplaner. I det arbetet 
har Mitra hjälp av en så kallad Silvia-syster som vidareutbil-
dat sig inom demenshandledning. 

– Vår uppgift blir att se de boendes möjligheter, inte att 
fokusera på problemen, säger Mitra som hellre vill kalla sig 
arbetsledare än chef. 

– Chef låter så hårt på svenska, tycker hon. Jag vill inte 
att mina medarbetare ska vara rädda för mig, säger hon.

Ett viktigt område är att ge de boende på Ekbacken en 
meningsfull vardag. Det sker genom olika schemalagda 
 aktiviteter som inte sällan anknyter till förfluten tid, en 
tid då Ekbackens invånare var fullt yrkesverksamma och 
centrala personer i hem, familj och föreningsliv.

– Vi sitter och pratar om gamla bruksföremål och minns 
tillsammans. Vi har färdigställt en gammaldags bar där man 
kan sitta och ta en öl. Vi har också fått hjälp av Sundby-
bergs kommun att möblera ett finrum från förr där det 
bjuds på extra festligt kaffe under helg dagar. Min egen 
generation kanske inte gör så stor skillnad på vardagar och 
helgdagar, men det var viktigt förr när tiden för vila var 
 ytterst begränsad – och det måste vi förstå och bejaka.

Mitra Bejanpour har snart arbetat ett år för Humana och 
redan hunnit få utmärkelsen ”Årets nykomling”. Diplomet, 
med formuleringar om att hon är ett föredöme som sätter 
guldkant på vardagslivet, står på hennes arbetsrum.

– Det är klart jag blev glad. Det känns som ett bevis på 
att engagemang märks.

mItrA beJANPour är verksamhetschef på äldreboendet Ekbacken i 
Sundbyberg. Hon har ansvar för en medarbetarstab på omkring 100 
anställa, mest undersköterskor och vårdbiträden. Till sin hjälp har hon 
sin biträdande chef, Simin Roodechi Ghods, och tre gruppchefer.

Jag försöker  sprida 
glädje varje dag.
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mitra bejanpour, verksamhetschef på  äldreboendet ekbacken

Att jag kan ge det jag verkli-
gen vill till de boende – det är 

nog det viktigaste. Jag har aldrig känt 
att jag inte får förverkliga mina idéer. 
tvärtom möts jag av uppmuntran från 
en ledning som tar både de äldre som 
bor här och mina medarbetare som 
arbetar här, på största allvar.

Livsavgörande
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Humanas som arBetsgiVare

2012 är året då Humanas värdegrundsarbete engagerat medarbetare 
över hela landet. De viktiga diskussionerna om vad som hör hemma i 
 Humanas företagskultur har fått fart genom ett helhjärtat  engagemang 
från projektledaren Jonatan Arenius i Örebro. Hans uppdrag kan 
 beskrivas som att fånga Humanasjälen.

uppdrag värdegrund: 
Att fånga Humanas själ

Kvalitetstänkandet 
stärks och kund-

fokus höjs  ytterligare 
 eftersom individen hela 
tiden sätts i centrum i 
 diskussionerna. 

strukturerat arbete
Värdegrundsarbetet har bedrivits 
strukturerat och från grunden – med 
målet att personalens tankar om 
arbetet, arbetsmiljön, uppgifter och 
förväntningar verkligen ska nå uppåt i 
organisationen. 

Under Humanadagarna listade 
 deltagarna 30 olika ämnen för diskus-
sioner i workshop-grupper. Varje grupp 
förde anteckningar som sedan samtliga 
 deltagare fick använda för poängsätt-
ning av viktiga ämnesområden och 
begrepp.

Att arbeta med värdegrunden kan 
ses som särskilt viktigt i en fas då 
koncernen växer snabbt. Flera av de 
företag som förvärvats under 2012 
har också kommenterat att Humana 
varit den enda av flera tänkbara kö-
pare som  efterhört sig om arbetssätt, 
företags kultur och värderingar – och 
inte enbart tittat på de ekonomiska 
 rapporterna.

– Det känns som ett kvitto på att 
värdegrundsarbetet är viktigt för 
företaget på flera sätt, säger Jonatan 
Arenius. Kvalitetstänkandet stärks och 
kund fokus höjs ytterligare eftersom 

Jonatan Arenius är kommunikatör 
och marknadsförare men har ett 

genuint intresse för frågeställningar 
som rör värderingar och etik. 

– Vi uppfinner inget som är nytt. 
I början kan ett så här stort projekt 
 kännas som att gå i skogen utan kom-
pass, men vårt värderingsarbete handlar 
mycket om att fånga upp det redan 
befintliga och formulera det i termer av 
vad företaget står för och vad som inte 
är acceptabelt, förklarar han.

Ett viktigt steg i arbetet togs i sep-
tember då ett öppet forum med 300 
medarbetare under två dagar vaskade 
fram grunden till det som blivit tre 
centrala begrepp – engagemang, glädje 
och ansvar.

Tidigare har det varit mycket fokus 
på begreppet empati, men arbetet 
 under de två Humanadagarna visade 
att empati riskerar att missuppfattas 
som medlidande. 

– Många av våra kunder är väldigt 
starka personer. Då känns det inte rätt 
att lyfta fram något som kan misstolkas 
på det sättet, säger Jonatan Arenius.

Diskussionerna visade att det rätta 
värdeordet för  Humana istället är glädje.
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Glädje

Humana som arBetsgiVare

de SJu dIALoGerNA – StArten För 
VärDegrUnDSArBetet 
De anställda inom äldreomsorgen har varit föregångare inom Humanakoncer
nens värdegrundsarbete. Där har Social styrelsens projekt ”De sju dialogerna” 
varit grunden för  fråge ställningar som väckt stort  engagemang. 

På sikt finns planer på ett värdegrundskontrakt som  samtliga medarbetare 
inom omsorgen får skriva under. 

De sju dialogerna är ett arbetsmaterial och en diskussionsmodell som 
 Socialstyrelsen tagit fram för att möjliggöra reflektion kring värdeorden i Social
styrelsens allmänna råd. Dialogerna möjliggör för medarbetarna att metodiskt 
vaska fram vad som ska känneteckna verksamheten och arbetet för att de 
människor som får stöd och omsorg genom Humana ska känna välbefinnande 
och få ett värdigt liv. Dialogerna handlar om självbestämmande, trygghet, 
meningsfullhet och sammanhang, respekt för privatliv och personlig integritet, 
individanpassning och delaktighet, bemötande och insatser av god kvalitet.

i varje dialog finns lagtext, föreskrifter och allmänna råd samt övningar och 
utrymme för individuella reflektioner. tanken är att kännedom om  sambanden 
mellan lagstiftningen och den egna verksamheten ska fördjupa värde
grundsarbetet. 

värderingarna ska genomsyra alla kontakter inåt 
och utåt och ambitionen är att medarbetarna ska 

ha känslan av vad som är rätt och fel i Humanas företags-
kultur ”i  kroppen”.

 individen hela tiden sätts i centrum i 
diskussionerna. Erfarenheter  hittills 
visar att medarbetarna växer och 
utvecklas  vilket också får positiva 
konsekvenser för våra kunder. Det 
påverkar även vinsten positivt när en 
stark företagskultur blir ännu starkare.

går vidare på alla nivåer
Nu går arbetet vidare med en plan 
för hela 2013 för att implementera 
värdegrunden och för att få genomslag 
på alla nivåer. Diskussionerna bland 
 personalen kommer att fortsätta i 
olika forum och ska genomsyra all 
 verksamhet framöver. Det gäller 
såväl ledarskap och rekrytering som 
 utvecklingssamtal. Värderingarna ska 
genomsyra alla kontakter inåt och utåt 
och ambitionen är att medarbetarna 
ska ha känslan av vad som är rätt 
och fel i Humanas företagskultur ”i 
 kroppen”.

– Då har man kommit så långt att 
medarbetarna inte ens behöver fråga. 
Vi ska helt enkelt leva våra värderingar, 
säger Jonatan Arenius.

engagemang

Ansvar



26 l Humana 2012

� maria niLsson
ordförande
Maria nilsson är styrelseordförande i Humana se
dan 2006. Hon har egen konsultverksamhet med 
fokus på tjänste och affärsutveckling i tillväxtfö
retag. Maria har lång erfarenhet från bemannings
branschen, med bl a 15 år i Manpowergruppen. 
Maria har genom sitt styrelseuppdrag i Samhall 
ett stort intresse för sysselsättningsfrågor för 
personer med funktionsnedsättningar. 

� WoJciecH goc
Ledamot
Wojciech goc är partner på, och en av grundarna av, 
Argan Capital. Han har tidigare arbetat med bland 
annat investeringsrådgivning. Han har en MBA från 
texas Christian University och en MA i ekonomi från 
Akademia ekonomiczna in Poznan (Polen).

� per granatH
Ledamot
Per granath är VD i Humana sedan 2006. 
Dessförinnan var Per VD för börsnoterade 
bolaget intellecta. tidigare har Per arbetat bl a 
med finansiering på Handelsbanken i bolag inom 
life Science och tjänstesektorerna. Dessförin
nan var han vice VD på teknikkonsultföretaget 
Scandiaconsult (nuvarande ramböll). Per är civil
ingenjör i kemi från ktH och har läst ekonomi vid 
Handelshögskolan i göteborg.

� LLoyd perry
Ledamot
lloyd Perry är partner på, och en av grundarna 
av, Argan Capital. lloyd har i tidigare tjänster 
arbetat som rådgivare vid investeringar. Han har 
en MBA från the University of Chicago graduate 
School of Business och en BA från northwestern 
University.

� per BåteLson
Ledamot
Per Båtelson är styrelseledamot och medgrun
dare av global Health Partner. Dessförinnan var 
han koncernchef för Capio i över ett decennium 
och innan dess koncernchef för karoBio. Per 
har omfattande bransch och affärserfarenhet 
från internationella massa, pappers, kemi och 
bioteknikföretag. Han har en civilingenjörsexamen 
i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola.

� Lars JoHansson
suppleant
lars Johansson har bl.a arbetat som konsult på 
Mckinsey och på CitiCorp och Handelsbanken. 
Under de senaste femton åren har lars arbetat 
som aktiv investerare och hjälpt snabbväxande 
bolag. Han var involverad i starten och de första 
åren för bemanningsföretaget Academic Work. 
Han har tidigare varit ordförande i vårdkoncernen 
Capio. lars är civilekonom och har en MBA från 
Harvard Business School.

� simon LindFors
Ledamot
Simon lindfors är nordisk rådgivare till Advent 
international. Simon har lång erfarenhet från att 
arbeta med investeringar för Apax Partners och 
it Provider där han varit delaktig och ansvarig 
för ett antal hälsovårdsinvesteringar såsom 
 t ex Capio och Unilabs. Simon har en MBA från 
Handelshögskolan i Stockholm och University of 
St. gallen.

styreLse
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� per granatH 
Vd och Koncernchef
Per granath har varit verksam som VD för 
Humana och ledamot i styrelsen sedan 2006. 
Per är civilingenjör och har också läst ekonomi. 
Han har erfarenhet från ett antal olika branscher 
(se styrelsebeskrivningen). 

� HaraLd Wessman
affärsområdeschef personlig assistans
Harald Wessman är ansvarig för assistansverk
samheten sedan 2008. Han har tidigare varit 
VD för ett antal olika mindre bolag och även haft 
roller inom organisationsutveckling och Hr på 
företag såsom electrolux och Mckinsey. Harald 
är civilekonom och har en MBA.

�uLF BonneVier
cFo
Ulf Bonnevier arbetar sedan 2012 som CFO 
inom Humana. Han har tidigare haft VD och CFO 
roller på marknadsundersökningsföretaget ipsos 
och informations och programvaruföretaget 
Wolters kluwer. Ulf är civilekonom från Uppsala 
Universitet.

� cLaus Forum
affärsområdeschef individ och familj
Claus Forum ansvarar för affärsområdet individ 
och familj sedan 2011. Claus har en magister 
i internationellt socialt arbete och pedagogiskt 
ledarskap; han är i grunden utbildad lärare i 
danska och samhällskunskap. Han har 25 års 
erfarenhet av social mobilisering, arbete med 
människor från andra kulturer, ledarskap och 
verksamhetsutveckling.

� JoHan åsBrinK
affärsområdeschef omsorg
Johan Åsbrink ansvarar för äldreomsorgs och 
lSSverksamheten inom Humana sedan 2010 
men kom redan 2009 till Humana för att arbeta 
med kommunrelationer. Johan är legitimerad 
sjuksköterska och arbetade först med yrket inom 
Skövde kommun. Därefter fick han erfarenhet 
som verksamhetschef, regionchef och försälj
ningschef inom Carema.

�HeLena  pHarmanson
marknads- och kommunikationschef
Helena Pharmanson har arbetat sedan 2010 
inom Humana. Hon har en bakgrund inom läke
medelsbranschen där hon verkat i olika roller 
inom marknadsföring, kommunikation, försälj
ning och ledarskap fördelade mellan företagen 
Pharmacia och Pfizer. Helena är internationell 
civilekonom.

� eVa-Lotta  sandBerg
affärsutvecklingschef
evalotta är sedan 2012 Humanas affärsutveck
lingschef. Hon har tidigare arbetat som VD för 
ett bolag i Sklsfären, som konsult inom offent
lig upphandling och med internationella uppdrag 
inom demokratiutveckling åt b la eUkommissio
nen och SiDA. evalotta är ekonomiingenjör med 
påbyggnad inom juridik och ledarskap.

Ledning
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Här Finns Vi

Här finns vi
PerSoNLIG ASSIStANS

(KoNtor)

l Falköping
l Falun
l göteborg
l kalix
l kalmar
l luleå
l Malmö
l norrköping
l Stockholm
l Sundsvall
l Umeå
l Vaggeryd
l Västerås
l Växjö
l östersund

omSorG

l Båstad
l Falkenberg
l Jönköping
l kungälv
l laholm
l lerum
l Staffanstorp
l Sundbyberg
l tyringe
l Uppsala
l Varberg
l Vellinge

INdIvId ocH FAmILJ

l Borlänge
l Borås
l Falun
l göteborg
l Hallstahammar
l Helsingborg
l Hörby
l Höör
l kungsbacka
l Malmö
l Mark
l Mölndal
l norberg
l Osby
l Säter
l Uddevalla
l Uppsala
l Västerås
l älvkarleby
l älvsbyn
l örebro 
l östersund 

SÄrSKoLA

l täby Läs mer om 
Humana på 

www.humana.se
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