Tillsammans kan vi
påverka äldreomsorgen
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Din röst behövs
Har du idéer och åsikter om hur framtidens äldreomsorg bör se ut? Tillhör du
en församling eller ideell organisation med engagemang i välfärdssektorn?
Oroar du dig för din egen och anhörigas tillvaro på äldre dagar?
Bli medlem i Föreningen Edsätras vänner och hjälp oss att påverka och
förändra äldreomsorgen i positiv riktning! Ju fler vi blir, desto större är våra
möjligheter till inflytande.
Vi vill växa som äldrevårdsförening, skapa opinion och aktivt påverka omsorgen i hela Stockholms stad. Tillsammans kan vi medlemmar utbyta idéer,
skapa en strategi för äldrefrågor och bjuda in politiker och beslutsfattare
till samtal. Föreningen är medlem i Riksorganisationen för idéburen välfärd,
Famna, som bedriver informations- och påverkansarbete inom frågor som
rör idéburen svensk välfärd.
Föreningen äger Edsätra äldreboende i Sätra söder om Stockholm. Vi har
ett övergripande ansvar för ekonomi och strategiska beslut, medan verksamhetschef och personal sköter den dagliga driften. Resultatet är en organisation med korta beslutsvägar, flexibilitet och inflytande för personalen. Ett av
våra mål är att vi som förening i framtiden kan samverka med andra idéburna
aktörer för att driva liknande boenden. Om någon har ett projekt, ekonomi
och fastighet, har Edsätras vänner mångårig kunskap och erfarenhet av att
sköta omsorgsverksamhet.
Föreningen Edsätras vänner är öppen för alla som delar vår värdegrund.
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Kvalitet är målet – inte vinst
Den idéburna omsorgen utgår från de värderingar och den människosyn
som präglar verksamheten. Edsätras uppgift är alltså inte att generera vinst
åt ägarna. Målsättningen är att skapa ett trivsamt och välfungerade boende
i kristen anda, inte ett som är så billigt som möjligt. Överskottet av verksamheten går direkt in i rörelsen, exempelvis finns alltid en buffert som används
för nödvändiga behov och renoveringar av fastigheten.
Den idéburna modellen för vård och omsorg har, enligt många undersökningar, ett starkt stöd i befolkningen. Ändå är för närvarande bara tre
procent av vården och omsorgen i Sverige idéburen, vilket är en låg siffra i
internationella sammanhang. I våra nordiska grannländer och Tyskland är
andelen betydligt större – i Danmark 13,8 och i Norge 7,8 procent. Vi delar
Famnas mål att den idéburna verksamheten i Sverige på sikt ska utgöra
10 procent av välfärdssektorn.
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En trygg och meningsfull tillvaro
Edsätra äldreboende, som drivs av Föreningen Edsätras vänner, grundades
1862, inledde sin verksamhet 1865 och har funnits på sin nuvarande plats
sedan 1993. Det är ett privat äldreboende i kristen anda med ålderdomshem, gruppboende för demenshandikappade samt seniorboende. Edsätra
äldreboende har ett ramavtal med Stockholms stad.
Måltiderna spelar en viktig roll för gemenskapen på Edsätra. Maten lagas
på plats av vår egen kökspersonal och Edsätras kök är ett så kallat referenskök inför kommande matupphandlingar för Stockholms miljöförvaltning.
På Edsätra finns en aktivitetssamordnare på heltid som organiserar dagliga
aktiviteter för de boende. Tillsammans med köket anordnas ett stort antal
extra festliga sammankomster vid jul, påsk, nyår och midsommar – men
också en Nobelmiddag, grillfester och firande av de nordiska nationaldagarna.
Omsorgen ska utgå från varje enskild boendes behov och erbjuda en
trygg, meningsfull och trivsam tillvaro. I demensboendet är kontakten med
och stödet till anhöriga särskilt viktigt.

Vill du bli medlem?
Bästa sättet är att mejla ordforande@edsatra.se och betala in medlemsavgiften
på minst 50:- till pg 153737-2. Du kan också Swisha in medlemsavgiften
på 123 309 32 00. Ange namn och adress. Vill du ha information från Edsätra
mejla gärna din e-postadress till ordforande@edsatra.se.
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Edsätras styrkort
Framtaget av styrelsen tillsammans med
Edsätras ledning och personal.
Visar Edsätras vision, värdeord
och målområden.

VISION
Edsätra – ett suveränt äldreboende i kristen atmosfär. Attraktivt för boende, anhöriga och medarbetare.

VÄRDEORD
Engagemang, Ärlighet, Respekt

MÅLOMRÅDEN
Boende/Anhöriga
• Trygghet
• Tillgänglighet
• Trivsel
• Dialog
• Delaktighet
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Medarbetare

Ekonomi

Fastighet

Kristen inriktning

• Tydligt uppdrag
• Gott bemötande
• Kompetens
• Utvecklingsmöjligheter
• Delaktighet och
påverkansmöjligheter

• En väl fungerande
administration
• En väl fungerande
ekonomisk förvaltning
• En ekonomi i balans
som genererar
ett rimligt positivt
årsresultat, så att
verksamheten kan
drivas långsiktigt

• Gott löpande
underhåll
• Uppfylla myndigheters
krav på standard
m.m.

• Utveckla och hålla
Edsätras kristna
inriktning levande
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Bogsätravägen 27, 127 38 Skärholmen, Tel 08-97 03 40, www.edsatra.se

Edsätras äldreboende
ÄGARE
Föreningen Edsätras Vänner
MÅLGRUPP
Personer över 65 år med behov
av heldygnsomsorg.

AKTUELLA AVTAL
Ramavtal med Stockholms
stad samt individavtal med
kringliggande kommuner.

PERSONAL
Cirka 53 helårstjänster.

INFORMATION
www.edsatra.se
facebook.se/Edsätra äldreboende
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