Hållbarhetsredovisning 2019
A&O i Sverige AB (556507-1270)
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Koncernförhållanden
Hållbarhetsredovisningen omfattar A&O i Sverige AB och dess dotterbolag som driver
verksamhet, vilka omfattar:

-A&O Ansvar och Omsorg AB (556445-7207)
-A&O i Vården AB (556774-9055)
-A&O Temabo AB (556733-9147)
-Solhaga Vårdhem AB (556194-3951)
-Solglimman Vård AB (556740-5906)
Benämning för samtliga bolag i denna rapport är ”A&O”.

Om A&O

A&O har drivit äldreomsorg sedan 1993 då företagets första äldreboendet startades,
VrinneviHus i Norrköping. Det gör A&O till ett av de äldsta vårdföretagen i Sverige.
2018 förvärvade A&O vårdkoncernen Temabo med tretton äldreboenden med målet att
ta nästa steg för att utveckla kvaliteten inom svensk äldreomsorg.

Skiss på Vrinnevihus i Norrköping under byggnation, 1992-1993

Totalt driver A&O cirka 25 äldreboenden i Sverige med knappt 1 600 vårdplatser.
Inriktningen för dessa verksamheter är äldre- och demensomsorg, korttid-/växelvård,
omsorg för människor med neurologiska funktionshinder samt psykogeriatrik. Utöver
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äldreboenden driver A&O även tre dagverksamheter, två restauranger och sju storkök
som tillagar maten till flertalet av våra verksamheter.
Förutom äldreomsorg driver A&O primärvård vid vårdcentral och har cirka 15 500
listade patienter.
A&O sysselsätter cirka 2 500 medarbetare och har sitt huvudkontor i Norrköping.

Verksamhetsidé
A&O ska vara en ledande aktör inom äldreomsorg som driver kvaliteten
framåt och sätter den enskilda individen i centrum. Målet är att förmedla
värme, omtanke och trygghet till de som är i behov av vård och omsorg.

Vår värdegrund
A&O vill skapa en positiv miljö för människor som är i behov av vård och
omsorg. Vår verksamhet ska präglas av värme, omtanke och trygghet på alla
plan och i alla kontakter. Vi vill att de boende ska uppleva verksamheten som
ett hem där man är trygg i vetskapen om att det finns någon till hands om
man behöver hjälp eller vill ha sällskap. Vi respekterar alla människors lika
värde, rätt till personlig integritet och självbestämmande. Vi värnar om
möjligheten till delaktighet och inflytande över den egna tillvaron.
Vi har ett rehabiliterande förhållningssätt där vi ser hela människan – hela
livet. Vi respekterar och möter alla människor i deras behov och stärker dem i
sin situation. Genom att upprätthålla funktioner och sociala relationer hjälper
vi människor att leva som hel människa – hela livet.
Våra medarbetare är värdefulla och avgörande för att förverkliga en god vård
och omsorg. Vi tror att våra medarbetares motivation och engagemang ökar
om man känner delaktighet och uppskattning. Genom att skapa en bra
arbetsmiljö där alla strävar mot samma mål och tar ansvar för vår verksamhet
kan vi åstadkomma ständiga förbättringar. Vi eftersträvar hög kompetens
bland våra medarbetare och förståelse för de boendes situation och behov i
livets alla skeden.

Hållbarhetsredovisning
Inom A&O är det naturligt att prata om hållbarhet, långsiktighet och kvalitet.
Vår hållbarhetsredovisning fokuserar på fyra områden – miljö, medarbetare,
kvalitet och CSR. Respektive område regleras av övergripande policies vilka
finns tillgängliga för samtliga medarbetare inom företaget.
4 (13)

Miljö
Inom A&O värnar vi om vår miljö och arbetar målinriktat med miljöarbetet.
Tydliga, regler, riktlinjer och rutiner tas fram för att samtliga medarbetare
kan fatta så miljövänliga beslut som möjligt.

Löpande miljöarbete
Miljöarbetet ingår i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje
beslut så att man verkar för en hållbar utveckling i samhället. Verka för att
vårt miljötänkande föregår med gott exempel mot våra kunder och
leverantörer där målet är att så
många som möjligt av företags
leverantörer har ett aktivt
miljöarbete.
Verksamheten ska ha ett nära
samspel med kunder och övriga
intressenter i miljöfrågor och på så
sätt arbeta utifrån miljöhänsyn i
alla led.
Det bedrivs ett internt miljöarbete
som leder till ständiga
förbättringar. Verksamheten ska
bedrivas så att möjligheter och
risker beaktas utifrån ett
miljöperspektiv.
Lagar, föreskrifter och andra krav
som är tillämpliga för
verksamheten ska följas. De krav
som respektive kommun ställer på
miljöarbete inom äldreomsorgen
skall alltid följas.
Resursanvändning
Tjänster och produkter ska vara anpassade för miljön med en resurssnål
produktframställning.
Alla led, råvaru- och produktförbrukning, transporter och avfall, ska hanteras
på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Avfallsfrågan ska hanteras i linje med
den så kallade avfallshierarkin.
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Kemikalier ska i möjligaste mån undvikas och vi jobbar utifrån
utbytesprincipen som handlar om att byta farliga kemikalier mot likvärdiga
som är mindre farliga.

Klimatpåverkan
Arbetsplatser och lokaler ska vara miljövänliga och hushålla med energi och
resurser, både när det gäller den inre såväl som den yttre miljön.
Resor och transporter ska i möjligaste mån ske med miljövänliga alternativ för
att minimera klimatpåverkan. Vid köp av bilar och andra transportmedel ska
alltid miljöfordon väljas.
Företaget ska ha en modern och energisnål teknikpark samt all förnyelse av
teknisk utrustning ska leda till en ständig uppgradering mot miljövänligare
teknik. Elavtal ska vara märkta med ”Bra miljöval” eller motsvarande.

Miljöintyg för 2019-2020 från E.ON.
Elektroniska möten ska ersätta fysiska när detta är möjligt utan att kvaliteten
blir lidande. Under 2019 investerade A&O i digitala mötesrum och videoappar
för samtliga medarbetare i företaget för att minska fysiskt resande.
De föroreningar som verksamheten förorsakar, skall ständigt reduceras och
nya föroreningar skall förebyggas.
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Medarbetare
Våra medarbetare ä r vår s törs ta til l gån g i verks amheten då det ä r
medarbetarna som utför för den dagliga och direkta omvårdnaden av de
boende. Därför är det av viktigt att A&O stöttar och hjälper medarbetarna att
vara motiverade och engagerade.
Vi vill att våra medarbetare ska trivas och må bra på arbetsplatsen och med sin
arbetssituation. Vår personalpolicy sätter därför den enskilda medarbetaren i
centrum och fokuserar på att ständigt förbättra dennes villkor. Vi vill bland
annat att arbetsplatsen ska vara trygg och präglas av en positiv atmosfär med
ett gott samarbete på alla nivåer. Vi vill att medarbetarna ska känna
delaktighet och ha stor möjlighet att påverka sin egen situation.
Vi vill att våra medarbetare ges möjlighet att bredda sin kompetens och hålla
sig uppdaterad inom den senaste forskningen och rönen. Att arbeta med
utbildning, kompetensutveckling och handledning är en väsentlig del av
boendets kvalitetsarbete och våra medarbetares välmående och utveckling.
En god arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna utföra sitt arbete på ett
effektivt sätt därför arbetar vi aktivt tillsammans med våra medarbetare för att
de ska kunna påverka och utforma sin arbetsplats.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Inom A&O arbetar vi systematiskt med arbetsmiljöarbete (SAM) och följer de
lagar, förordningar och föreskrifter som finns inom områdes. Det gäller såväl
den fysiska- som den psykosociala arbetsmiljön. Genom att systematiskt arbeta
med riskanalyser, handlingsplaner och ansvarsfördelning kan vi säkerställa att
våra medarbetare får en så säker och god arbetsmiljö som möjligt. Samtliga
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chefer och arbetsledare utbildas kontinuerligt i arbetsmiljöfrågor via
samarbetspartners såsom ALMEGA.
Arbetsmiljöverkets tillsyn 2019
Arbetsmiljöverket har på regeringens uppdrag inspekterat det förebyggande arbetsmiljöarbetet
inom äldreomsorgen med start hösten 2017. Detta har skett på nationell nivå och verksamheter
hos kommuner och större vårdgivare har slumpvis valts ut för tillsyn och inspektion. Under
2019 genomfördes därför granskning av totalt sex verksamheter inom A&O. Efter genomgång
av det systematiska arbetsmiljöarbetet, rutiner, organisation och ansvarsfördelningar godkändes
A&O. Detta tyder på att vi arbetar hållbart med arbetsmiljöfrågor och våra medarbetares
långsiktiga hälsa.

Sjukfrånvaro
Vi arbetar med att främja hälsa och att förebygga sjukskrivningar. Genom
stärkta rutiner och samarbete med bland annat företagshälsovården och
Försäkringskassan har medarbetarnas sjukfrånvaro kontinuerligt blivit lägre.
Total sjukfrånvaro har mellan 2017 och 2019 minskat från 6,93 % till 5,26 %
vilket motsvarar en minskning på ca 24 %.
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Graf över sjukfrånvaron i procent inom A&O åren 2017-2019.
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Nöjdhet
A&O genomför varje år en medarbetarundersökning bland alla medarbetare.
Resultaten går att följa mellan åren och mål kan sättas upp, dels på
verksamhetsnivå och dels på en företagsövergripande nivå. De områden som
uppnår högst resultat bland medarbetarna är bland annat stöd, ledarskap samt
mål och styrning.
Nöjdhet överlag med sin arbetsplats ligger på 89,0% 2019, en liten försämring
från 2018 där resultatet låg på 89,4 %. Detta kan förklaras med integreringen
av flera nya verksamheter under året. Förändringar kring organisation kan
leda till något lägre resultat i en medarbetarundersökning vilket vi sett 2019.
För affärsområde primärvård hade dock resultatet ökat till 96 % nöjdhet. Det
långsiktiga målet är att nöjdheten ska ligga över 90 %.

Jämställdhetsarbete och mångfald
Målet för jämställdhetsarbetet inom verksamheten är att arbetsplatser,
arbetsmetoder, arbetsorganisation och arbetsförhållanden ska ordnas så att de
lämpar sig för både kvinnor och män, oavsett etnisk bakgrund. Att både
kvinnor och män kan förena förvärvsarbete med föräldraskap. Kvinnor och
män ska ha samma möjligheter till anställning, utbildning, befordran samt
utveckling i arbetet. Kvinnor och män har lika lön för likvärdigt arbete.
Verksamheten ska verka för att ingen utsätts för könsdiskriminering eller
kränkande särbehandling.
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Kvalitet
En bra kvalitet bygger på de boendes upplevelse av livskvalitet och hur
tillfreds de boende och deras anhöriga är med den vård och omsorg de får. De
boendes valfrihet inflytande och delaktighet i utformningen av vården är
viktig för upplevelsen av integritet och självbestämmande. Ett kontinuerligt
utbyte av information och samtal kring de boendes behov med
avdelningspersonal och verksamhetschef skapar trygghet och flexibilitet.
Eftersom varje situation och individ är unik måste kvalitetsarbetet vara
dynamiskt och en ständigt pågående process där hela personalgruppen och
samtliga personalkategorier är delaktiga.

Systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9
Inom A&O arbetar vi systematiskt med kvalitetssäkring. Vårt ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete bygger på Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS
2011:9. I vårt ledningssystem beskrivs processer i verksamheten och vem som
har ansvaret för att de ska ske. Processerna i ledningssystemet följer vår
modell som vi kallar A&O-modellens kvalitetstrappa. Vi anser att
kvalitetsarbetet måste resultera i ständiga förbättringar, enligt
kvalitetstrappan planerar vi arbetet, genomför det, utvärderar samt återkopplar
och förbättrar. Likt en trappa arbetar vi uppåt för ständig förbättring och
utveckling.

Utvärdera
Genomföra
Förbättra
Planera
A&O:s Kvalitetstrappa för ständig förbättring.
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A&O-modellen
I A&O är vi angelägna om att verksamheten ska hålla en hög kvalitet på alla
plan och i varje sektor av verksamheten. Alla medarbetare i verksamheten ska
vara medvetna om verksamhetens inriktning och övergripande mål. Vi arbetar
enligt vår egen modell, A&O modellen, där verksamheten indelas i tre
sektorer och varje sektor har tydligt beskrivna mål. Sektorerna är boende,
personal och livsrum.
Varje år genomför vi en intern kvalitetsrevision där vi genomlyser varje
sektor, utvärderar måluppfyllelsen i respektive sektor samt formulerar nya mål.
Internrevisorer vid kvalitetsrevisionen är företagets kvalitetsutvecklare.
Samtliga verksamheter får en rapport och handlingsplan baserad på revisionen
med områden att förbättra.

CSR
Inom A&O är vi medvetna om det ansvar och påverkan vi har för samhället
där vi verkar. Nedan beskriver vi hur vi arbetar kring mänskliga rättigheter
och korruption inom A&O.

Mänskliga rättigheter
Det är naturligtvis viktigt och grundläggande att som företag respektera och
leva upp till de mänskliga rättigheterna.
Rätten att inte bli diskriminerad är mycket viktig på A&O. Vi ser det som en
styrka att våra medarbetare har olika kompetenser och bakgrunder, inte minst
kulturellt. Olika bakgrunder och kompetenser med en gemensam värdegrund
och förhållningssätt ger oss de bästa möjligheterna att möta våra boende med
respekt för dem som individer. Förmågan att attrahera framtida personal med
rätt och differentierad kompetens inom vård- och omsorg är avgörande, inte
bara för A&O utan även för äldreomsorg i stort. All form av diskriminering
gentemot samtliga som berörs av A&O:s verksamhet är därför otänkbar.
Eftersom de boende ofta har kognitiva funktionsnedsättningar (demens),
psykiska funktionsnedsättningar och fysiska funktionsnedsättningar, jobbar vi
mycket aktivt med funktionsnedsattas rättigheter samt bemötande och vård av
funktionsnedsatta. Exempelvis erbjuder vi studiecirklar för närstående till
boende med kognitiv funktionsnedsättning, träningsprogram för personer
med fysiska funktionsnedsättningar och kuratorsamtal för boende. Anpassade
måltidsrutiner för funktionsnedsatta spelar en viktig roll när det gäller att
upprätthålla funktioner och kunna bibehålla sin integritet.
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Korruption
Korruption är ett samlingsbegrepp för att ge och ta emot muta, trolöshet mot
huvudman och att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för
egen eller annans vinning.
A&O har en tydlig gåvopolicy som syftar till att motverka missbruk och
utnyttjande av den beroendeställning som den boende kan befinna sig i. Den
syftar även till att motverka att de anställdas integritet ifrågasätts genom att
upprätthålla förtroendet för alla anställda i A&O och den verksamhet vi
bedriver.
Medarbetare tillåts inte att ta emot pengar från boende eller dess anhöriga,
även om det skulle röra sig om små belopp. Inte heller gåvor som kan
omvandlas till pengar t.ex. smycken, konstverk, kläder och lotter är accepterat
att ta emot. Detta eftersom en gåva med ekonomiskt värde kan framkalla
misstanke om särskilda förmåner och alla boende ska behandlas på lika villkor
samt att medarbetare ej ska behöva känna tacksamhetsskuld.
Medarbetare tillåts inte ingå avtal, göra affärer eller låna pengar av boende
eller dess närstående, med tanke på den beroendeställning som de boende
befinner sig i. Medarbetare tillåts inte ta emot ett testamentariskt förordnande
från en boende och inte heller påverka den boende att skriva ett testamente
till sin egen eller någon annans förmån. Medarbetaren får inte heller
medverka vid upprättande av en boendes testamente eller ställa upp som
testamentsvittne utan ska i dessa fall hänvisa den boende till en advokat eller
sakkunnig inom området.
Leverantörsfakturor och bankbetalningar hanteras alltid av minst två personer
för att minska risken för oegentligheter. All hantering loggas till användaren
för spårbarhet i våra system.
Frågan om anställda har bisysslor utanför arbetet hos A&O följs upp både vid
anställning och vid medarbetarsamtal, då bisysslor kan leda till
intressekonflikter.

Korruption i relation till våra uppdragsgivare
Genom att A&O agerar under lagen om offentlig upphandling (LOU) och
Lagen om valfrihet (LOV) där uppdragsgivarna är Kommuner och Regioner
granskas verksamheten och företaget utförligt vid avtalstecknande och
uppföljning. Lagar, riktlinjer och policies från både uppdragsgivare och A&O
styr hur parterna ska agera för att minska risken för korruption. A&O har
bland annat tydliga rutiner gällande representation i förhållande till kunder
och uppdragsgivare.
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Tillstånd från IVO
Sedan 2018 är det lag på att ha tillstånd för att bedriva äldreomsorg.
Tillstånden utfärdas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som utreder
såväl verksamheten som ägare och ledning. Under utredningen görs kontroller
av bland annat lagefterlevnad, korruption, skatter och eventuella avvikelser.
Genom att A&O har fått tillstånd för samtliga verksamheter är detta ett kvitto
på att både verksamheten, ägare och ledning sköter sina åtaganden och att det
saknas avvikelser.
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