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Direktorn har ordet

90 år
– av förändring
1923 lades grunden till det som idag är Bräcke Diakoni.
Modiga och handlingskraftiga människor satsade engagemang och resurser för att stödja sina medmänniskor. Vi har
förstås på många sätt förändrats – men grunden består.
Det har gått 90 år. Och under 2013
har stiftelsen firat födelsedagskalas
– på en rad olika sätt. För egen del
har kalasen inneburit att jag fått glädjen att träffa många människor som
själva är födda 1923. Jag har fått ta
del av fantastiska livsberättelser som
rört sig över stort och smått – precis
som vår egen organisations historia.
Stiftelsen kan också se tillbaka på
många decennier, där jag vågar påstå
att vi varit bra på att hela tiden angå
vår samtid. Att vara moderna, utan
att bli rotlösa.
Att förändras
När ett samhälle förändras och utvecklas, måste en organisation göra
detsamma. Grunden i att värna människovärdet består, men sätten att göra
det måste utvecklas. Den gängse mediala bilden påstår att välfärdssamhället faller samman, men det menar jag
är fel. Omsorgen och vården är mycket
bättre idag än för 25–30 år sedan. Men
det finns stora utmaningar framför

oss, både kring resurser och rättvisa.
Och för att klara dessa krävs fortsatt
förändring och anpassning.
En ledande samhällsaktör
Civilsamhället och de idéburna utförarna inom vård och social omsorg
tror jag vare sig kan eller bör vara det
enda alternativet till offentlig sektor.
Däremot kan vi spela en betydligt
större roll än idag. Det vore bra för
Sverige – och för framtidens utmaningar. Bräcke Diakoni har en distinkt
egenart, och vi drivs ständigt framåt
av vår vision om ett medmänskligare
samhälle. Vi både kan, vill och vågar
vara en ledande samhällsaktör inom
vård och omsorg i Sverige. Och vi är
en bra bit på väg.

Kontakt
Martin Ärnlöv
Direktor/VD
Tel 031-50 25 01
E-post martin.arnlov@brackediakoni.se

Martin Ärnlöv Direktor/VD
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Vilka är vi?
”Ett medmänskligare samhälle” – det
är Bräcke Diakonis vision. Det är det
vi arbetar för – och det vill vi göra
så bra att vi också inspirerar andra.
Med visionen som riktmärke driver
vi vård och omsorg – med både hjärta
och hjärna.
I våra verksamheter, som finns på
många olika orter, möter vi varje dag
människor med många olika behov,
förutsättningar och drömmar, från
det lilla till det stora i livet. Med rätt
utmaning och stöd kan alla växa och
utvecklas. Det vet vi.

Vi driver olika typer av rehabilitering
för människor med eller utan fysisk
eller psykisk funktionsnedsättning
– och vårdcentraler med allt från
bvc till utredningar. Vi har förskola,
boenden, habilitering och träning för
barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar i både Sverige och
Rumänien. Vi har också olika former
av boenden för äldre men även för
andra grupper, t ex yngre med demenssjukdom eller personer i livets
slutskede. Genom vårt delägarskap i

Ersta Sköndal högskola har vi också
en stark koppling till både forskning
och utbildning.
Många av våra uppdrag kommer från
kommuner och landsting, men vi
startar gärna nya projekt och hittar
kreativa lösningar tillsammans med
andra. Själva grundtanken är att vi och
våra engagerade medarbetare ska göra
nytta där det behövs. Dessutom är vi
fria från ekonomiska ägarintressen.
Det gör skillnad.
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90 år

Verksamheter i framkant
En av de första banbrytande verksamheterna kom 1958 med uppstarten av
Bräcke Östergård, för barn med cpskador. Dessa barn hamnade vid den
här tiden ofta på s k sinnesslöanstalter,
eftersom de inte ansågs normalbegåvade. Bräcke Östergård tog ett helhetsansvar för vård, skola och omsorg och
drevs av människor från många olika
yrkesfält.
1982 startades Sveriges första hospice
av Bräcke Diakoni, på initiativ av
Sven-Olof Brattgård. Han hade själv
förlorat sin dotter i cancer och väckte
frågan kring behovet om utbildning i
terminalvård – som istället blev en hel
verksamhet, Hospice Helhetsvården.

En passionerad 90-åring
– piggare än någonsin
2013 fyllde Bräcke Diakoni 90 år. Mycket har förstås hänt, både i omvärlden och i våra
verksamheter. Från diakonissor till upphandlingar och vårdcentraler – hela tiden med
engagemang och framtidstro.

6
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sjuksköterskor) som sedan tjänstgjorde
i någon av landets församlingar.
1927 startade man på uppdrag av staten
ett skyddshem för omhändertagna
flickor. Tjugo år senare sades avtalet
upp för att staten själv skulle driva

Bräcke Diakonis första 90 år måste förstås firas – och det gjordes på många
olika sätt. Under parollen ”90 saker för ett medmänskligare samhälle” blev
det såväl uppstart av nya verksamheter som etikarbete, konferenser om
ämnen vi brinner för och kalas med alla Göteborgs 90-åringar, tillsammans
med Liseberg.
Våra olika enheter firade också för sig – där många bjöd in till öppet hus
medan andra bjöd personal och boende på något extra. För att nämna några:
På Habiliteringen Riksgymnasiet gjorde man en popup-mötesplats, bakade
en 90 decimeter lång rulltårta och visade upp rullstols-tricks. Vårdcentralen
Lokstallarna bjöd sina besökare på prickbedömning, kroppsmätning och
influensavaccination. Och alla barn- och ungdomsverksamheter på Bräckeområdet i Göteborg slog sina påsar ihop och hade öppet hus med konstutställning, föreläsningar och besök av barnfavoriterna Allgott och Villgott.

Nya lagar – nya villkor
LOU (lagen om offentlig upphandling) trädde i kraft 1994. Detta innebar nya villkor för många av Bräcke
Diakonis traditionella verksamheter,
som nu istället skulle upphandlas. Men
det innebar också att Bräcke Diakoni
kunde vara med och lägga anbud för
att driva nya verksamheter.

Diakonigården, som idag är huvudkontoret, någon gång innan 1957.

1923 var året då Bräcke Diakoni startade,
på initiativ av biskopen Edvard Herman
Rodhe. Man såg ett behov hos de fattiga i
Göteborg och ville göra något där varken
samhälle, kyrka eller familj räckte till.
Som Göteborgs Diakoniss-sällskap
skulle man utbilda diakonissor (dåtidens

Så firade vi

90 år

verksamheten vidare. När samhället på
ett mer organiserat sätt nu började ta
ansvar för den sociala välfärden försvann successivt en viktig anledning till
att diakoniinstitutionerna startat. Men
det fanns fortfarande behov – som vi
såg och ville göra något åt.

Nu började organisationen ta större
kliv, både geografiskt och verksamhetsmässigt. Kurorten Mösseberg,
med närmare 150 år på nacken, och
RehabCenter Treklöverhemmet med
sina femtio, blev en del av Bräcke
Diakoni i början av 2000-talet. 2004
var vi med och grundade Famna, riksorganisationen för idéburen vård och
social omsorg. Och med LOV (lagen
om valfrihetssystem) startade vi upp
något helt nytt med våra vårdcentraler
2010. Under 2014 tar vi nästa steg,
när vi för första gången etablerar oss
i Stockholm.
Det som började med engagerade
människor 1923, har fortsatt med lika
engagerade människor under alla våra
90 år. Och på samma sätt fortsätter vi
framåt – med medmänsklighet i fokus.
Bräcke Diakoni • Årsredovisning 2013
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Hälsa & Vård

Hälsa för alla
Att vårdcentralspatienter numera själva väljer sin vårdgivare har gått få förbi. Och det
är just patienterna som sporrar Bräcke Diakonis sex vårdcentraler att satsa och utvecklas
– både bredare och spetsigare. Så att alla kan känna sig sedda och vi kan vara specialister där det behövs.
– Om vi är duktiga och presterar
kommer patienterna till oss. Det är
också det som sporrar oss att bli bättre,
utvecklas och satsa långsiktigt, säger
Mirko Ivanovic, områdeschef för
Hälsa & Vård.
Men primärvården får också ta emot
fler och fler uppdrag med större och
större vårdbehov. Inte minst när det
gäller psykisk ohälsa.
Den psykiska paradoxen
”Aldrig har vi haft det bättre och aldrig
har så många mått så dåligt.” Det är
den psykiska paradoxen, som vi ofta
ser i vardagen på våra sex vårdcentraler.

”Det finns nya sätt att
stötta människor med
psykisk ohälsa.”
– Det blir vanligare att människor,
framför allt unga, mår psykiskt dåligt.
Till exempel söker skolelever till oss
8
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med diffusa besvär, eller svårigheter
att klara av det som krävs i skolan eller
privat, berättar Mirko.
Samtidigt som besvären går längre ner
i åldrarna har människor med psykisk
ohälsa ofta svårt att hitta rätt stöd.
Psykiatriska mottagningar minskar i
antal och människor står i kö till de
som finns. Men först kommer de ofta
till sin vårdcentral.
– Det är svårt att remittera dessa patienter vidare till någon typ av specialistmottagning. Ofta får de ingen hjälp
utan kommer tillbaka till oss istället.
Och vi vill göra allt vi kan för att bli
ännu bättre på att stötta dem, säger
Mirko.
Råd och stöd där det passar bäst
Ett av områdets mål är att varje vårdcentral ska ha en psykiatrisköterska med
vidareutbildning. Det skulle också kunna vara en bra lösning att ha psykolog
på vårdcentralerna, som till exempel
skulle kunna erbjuda samtalsstöd.

2013
i korthet

Foto: Mija Rättzén-Fredrickson

Förvärv av Vårdcentralen Centralhälsan i Falköping.
Anställning av Bräcke Diakonis första
geriatriker (specialist på åldrande).
Större åtagande för Vårdcentralen
Centrum i Alingsås, när en annan
vårdcentral i området lades ner.
Totalt ca 10 000 nya listningar.
Medarbetare med fantastiskt driv och
engagemang, som gör sitt yttersta
varje dag.

– Vi tittar också på om det finns andra
sätt att stötta patienter med lättare
psykiska besvär, kanske genom råd
och stöd via nätet, som gör att man får
lättare att hantera sin vardag, funderar
Mirko.
Att förebygga först
Ett viktigt uppdrag för vårdcentralerna
är också att jobba förebyggande, till
exempel med fler öppna seminarier om
kost och motion, stresshantering och
livsstil. Det är en utmaning, men ett
område där man nu hoppas kunna ta
fler steg.

– I år har vi lyckats vända ekonomin
och få ett bättre resultat. Det gör att
vi kan lägga mer fokus på att utvecklas
och må bra, vilket bidrar till både patienternas och personalens välmående,
säger Mirko

Kontakt
Mirko Ivanovic
Områdeschef, Hälsa & Vård
Tel 031-50 25 25
E-post mirko.ivanovic@brackediakoni.se
Bräcke Diakoni • Årsredovisning 2013
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Smått & Gott

Smått & Gott

En stabil ekonomi
ger plats för utveckling

Alzheimers café
– en plats att mötas
I början av 2013 startade Bräcke
Diakoni Sveriges tredje Alzheimers
café i Alingsås, som ett resultat av
ett samarbete med flera kommuner,
Svenska kyrkan, Röda korset, Studieförbundet Sensus, ideella organisationer och primärvården. Caféet är
en avslappnad mötesplats för de som
känner någon eller som själva har
drabbats av demenssjukdom. I genomsnitt har 30 besökare per gång lockats

till träffarna, som bjuder på gemenskap, nya kontakter, fika, föreläsningar
och underhållning.
– Alzheimers café är ett mycket bra
initiativ som fyller ett stort behov.
Jag hoppas att vi får se mer av den
här typen av initiativ och samarbete
i framtiden, tycker Niklas Hellgren,
ordförande i vård- och äldreomsorgsnämnden, Alingsås kommun.

Även 2013 visar ett positivt operativt
resultat. Det ger oss möjlighet att satsa
och utvecklas, men ger också finansiell
marginal vid t ex nedgångar i beläggning eller om enskilda avtal sägs upp.

Nettoomsättning
uppdelat/verksamhet
7%

Etikarbete i hela
organisationen
I början av 2013 färdigställdes
”Etiklådan”, med tips på hur man
kan komma igång med samtal om
etik och värderingar på våra enheter.
Under januari och februari träffade
Bräcke Diakonis präst alla enhetschefer för att överlämna lådan och
prata om hur den bäst kan användas
i just deras sammanhang.
– Vi har under året också träffat medarbetarna på många enheter, bland
annat för att spela ”Värderingsspelet”, om etik och värdegrundsfrågor,
berättar Anna Österberg, präst.

21 %

21 %
17 %

34 %
 Hälsa & Vård
108 861 tkr
 Barn & Ungdom
89 821 tkr
 Äldreomsorg & Hospice
178 421 tkr
 Rehab & Psykiatri
108 829 tkr
 Övrig verksamhet + gåvor 42 310 tkr
528 242 tkr

Verksamhetens kostnader
2%
27 %
71 %

 Personalkostnader
 Övriga kostnader
 Avskrivningar

378 399 tkr
141 227 tkr
9 622 tkr
529 248 tkr

Kronprinsessparet
på besök
En solig fredag i maj fick Förskolan
Stegen i Göteborg speciellt besök
– av Kronprinsessan Victoria och
Prins Daniel. På förskolan var stämningen på topp bland barn och personal som emot när kronprinsessparet
klev in genom dörren. Efter föreläsning och film om förskolans verksamhet
med konduktiv pedagogik sparkade
besökarna av sig skorna och slog sig
ner en lång stund tillsammans med
barnen. – Vad varm i hjärtat man blir,
tyckte Kronprinsessan om besöket.

Foto: Fredrika Essgärde
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Vår satsning på vårdcentraler har tagit
tid och kostat pengar, men resultatet
har förbättrats betydligt under året.
Årets resultat, efter finansiella poster,
har också påverkats av vårt forskningsstöd till vår delägda högskola,
egna projektmedel i olika satsningar
och vårt engagemang i att driva barnhabilitering i Rumänien.
Nettokassaflödet är positivt och
övergripande är stiftelsen finansiellt
mycket stabil. Belåningen är drygt
40 msek. Dessutom finns en betydande värdereserv i fastighetsinnehavet. Avkastningen på vårt förvaltade
kapital har varit 14,8 %.
Sammantaget finns det alltså goda
ekonomiska förutsättningar att
fortsätta utveckla verksamheten i
linje med stiftelsens strategi.

En del av Europa

Foto: Katja Ragnstam

Bräcke Diakoni är medlem i Eurodiaconia, ett europeiskt nätverk av drygt
40 organisationer som jobbar med
vård och omsorg på kristen grund.
Eurodiaconia har ett litet kontor i
Bryssel, granne med EU-kommissionens gigantiska glaskomplex. Där
arbetar 5 – 6 personer med ”våra”
frågor. På medlemmarnas uppdrag
bedrivs påverkansarbete gentemot

EU i frågor om fattigdom, migration,
hälsovård, äldreomsorg och funktionsnedsättningar. Medlemmar möts
också i nätverksgrupper för att utbyta
idéer och kunskap. Bräcke Diakoni är
en engagerad medlem i Eurodiaconia,
med representanter i såväl nätverk
som styrelse.

Bräcke Diakoni • Årsredovisning 2013
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Äldreomsorg & Hospice

2013
i korthet

Leva livet
– livet ut

Uppstart av hemtjänst i Linköping.
Permanenta platser på ett av våra
boenden för yngre med demenssjukdom.
Profilsatsningar som införande av
musikpedagog, uppstart av Alzheimers café och semesterresa för våra
boende.

Äldre ska få leva ett värdigt liv, känna trygghet och ha en
aktiv och meningsfull tillvaro tillsammans med andra. Så
lyder grundintentionerna i socialtjänstlagen. Det är också på
den grunden vi bygger vår äldreomsorg – som stolta bärare
av ett samhällsuppdrag.
Vad är välbefinnande för dig? När mår
du bra? Vad betyder gemenskap med
andra för dig? Det är frågor som är
viktiga att ställa, för att möta en person
på individnivå. Och inte minst gäller
det i vår äldreomsorg.
– Samhället har fortfarande en alltför
kollektiv syn på äldre. Jag tror snarare
att dina individuella behov blir större,
ju äldre du blir. Det viktigaste för oss
måste vara att jobba med hur vi kan
erbjuda så god vård och omsorg som
möjligt, utifrån varje persons behov
och önskemål. säger Maude Kardell
Wahlbäck, områdeschef för Äldreomsorg & Hospice
Skapa ny kultur
Kvalitet är ett av de mest aktuella
orden inom vård och omsorg. Och
det, menar Maude, börjar med att ta
tillvara på den vilja, kunskap och erfarenhet som finns hos såväl boende som
personal, för att skapa delaktighet.
12
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Goda resultat kring Hospice Helhetsvårdens treåriga projekt med sorggrupper för unga.
Som första non profit-aktör har vi fått
medel av Vinnova för att skapa en
testbädd (en fysisk testmiljö) där vi
tittar på en vårdmodell utifrån personcentrerad vård och omsorg.

– Vi har länge arbetat för att skapa en
kultur av ständiga förbättringar, så att
man inte bara gör som man alltid gjort
utan att reflektera. Närmare 40 % av
våra medarbetare har varit med i ett
förbättringsprojekt och också arbetat
med att implementera det i sin verksamhet, berättar Maude.

”Man måste reflektera,
inte bara jobba som
man alltid gjort.”

Långsiktigt arbete
med många pusselbitar
I allt förändringsarbete har naturligvis
cheferna en viktig roll. Inte minst att
ta tillvara på kunskapen från förbättringsinsatserna och se till att det inte
rinner ut i sanden. Därför har också
samtliga enhetschefer gått kurser för
att kunna leda arbetet med ständiga
förbättringar och ett personcentrerat

Foto: Mija Rättzén-Fredrickson

synsätt, samtidigt som ett långsiktigt
tänk kring kompetenssatsningar och
ett systematiskt arbete med nationella
kvalitetsregister pågår.
– En annan viktig strategisk fråga är
att förankra den nationella värdegrunden i den äldres genomförandeplan. Vi har medvetet börjat bygga
planeringssamtalen på de nyckelbegrepp som finns i den nationella
värdegrunden. Och alla chefer har gått

en högskoleutbildning för att kunna
jobba vidare med det på respektive
enhet, berättar Maude.

organisation delar. Och vi vill gärna
fortsätta vara med och utveckla svensk
äldreomsorg.

Hela tiden bättre
Tittar man bara på det som visas i media kan man lätt få uppfattningen att
äldreomsorgen bara blir sämre. Men
så är det inte. Från år till år har den
nationella brukarenkätens resultat hela
tiden förbättrats, till exempel vad gäller
trygghet. Detta är en bild som vi som

– I de kommuner där vi fått ta del av
resultatet på den nationella enkäten
är 100 % av de som svarat nöjda med
bemötande, förtroende och trygghet
på våra boenden, berättar Maude. Det
är en väldigt god indikation

Kontakt
Maude Kardell Wahlbäck
Områdeschef, Äldeomsorg & Hospice
Tel 031-50 25 31
E-post maude.kardell@brackediakoni.se
Bräcke Diakoni • Årsredovisning 2013
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Non profit i praktiken

Non profit i praktiken

”Det var underbart att få komma iväg och njuta av härliga
behandlingar.”
Ulla, 69, en av de 27 personer från våra olika
äldreboenden som med stöd av personal åkte
på tvådagars semester till Kurorten Mösseberg.

”Our family life changed for

good as we started to see very
good results with our child. I
am very proud of my son now.
I see him as a fighter.”
Camelia, mamma till 7-årige Deniz som har en cpskada och som bl a lärt sig sitta, äta och prata efter
träning på vår barnhabilitering SiTu i Rumänien.

”If I hadn’t come here tonight,
I would have had to sleep on
the street.”

Rumänske Alexandru, 26, byggarbetare, söker jobb
i Sverige och övernattar då och då på natthärbärget
Stjärnklart, för EU-migranter.

14
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”Det är så skönt att öppna kuvertet varje månad. Det står
inte längre bara ’insättning’.
Det står ’lön’.”

Lena, 48, anställd på Ett steg till – där människor som
står långt från arbetsmarknaden får en ny möjlighet.

Bräcke Diakoni • Årsredovisning 2013
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Rehab & Psykiatri

Gör det själv
– men inte ensam

2013
i korthet

Alla har rätt att hitta möjligheter och mening i sina liv, men
ibland behövs lite hjälp på traven. Rehabilitering handlar om
att stötta en människa att hitta sina egna verktyg och självständigt klara sitt liv – och kanske till och med börja skapa
ett helt nytt.

Uppstart av PrimärvårdsRehab
Mölndal/Lindome, med sjukgymnastik, arbetsterapi och hjälpmedelsförskrivning under ett tak.

Fler vill ha stöd
Med en sjukvård som är bättre än
någonsin på att bota sjukdomar, ökar
också behoven av rehabilitering för att
patienterna ska kunna komma tillbaka
till sina vanliga liv.

Spridning av kunskap om empowerment, genom utbildning med interna
och externa deltagare.

Verksamheterna inom området Rehab
& Psykiatri täcker många olika behov
i samhället. Alltifrån de som behöver
stöd för att komma ut i jobb – till de
som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver träning för att
klara eget boende. Och Helene Mellström, områdeschef, ser ett stort behov
i samhället.
– Också människor med funktionsnedsättningar eller sjukdomar ska ges
chansen att vara aktiva och delaktiga i
samhället, skolan och arbetslivet, men
jag tror inte att alla klarar sig utan
stöd i den processen, säger Helene.
Uppmärksamma brister
En grupp med stort behov av stöd är
människor med psykisk ohälsa, en
grupp som ofta bollas mellan olika
instanser och myndigheter. Bräcke
Diakoni har bland annat uppdraget
som personligt ombud i Göteborgs
stad, som fungerar som ett stöd att
hitta rätt hjälp i samhället.
– Ett personligt ombud skulle fler
kunna ha nytta av. Men psykisk ohälsa
finns överallt, i alla våra verksamheter,
inte bara de som jobbar med psykiatri.
Det är en stor samhällsfråga, där ett
viktigt uppdrag för oss är att på olika
sätt tala för gruppen, föra debatt och
påtala brister i systemen, säger Helene.
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– Vi kan se att behoven har ökat,
genom att det upphandlas fler tjänster
inom både arbetslivsrehabilitering
och medicinsk rehabilitering. Men
vi upplever också att mängden människor som önskar stöd ökar. Det tror
jag hänger ihop med att det idag är
svårare att vara passiv, att man pressas
att komma ut i samhället – men också
att människor börjar kräva att få den
vård och rehab de faktiskt har rätt till,
tror Helene.

RehabCenter Jönköping gick från
projektverksamhet till egen enhet.

Fortsatt utveckling av projektet Ett
steg till, där personer som länge
varit arbetslösa sköter vårt Bed &
Breakfast och café, samt boendet
för hemlösa EU-migranter.
Genomförande av profilutbildning i
neuropsykiatri, där vi utbildat intern
och extern behandlingspersonal.
Under hösten förberedde vi mycket
för uppstart av nya RehabCenter
Sfären i Stockholm, 2014.

Att flyga på egna vingar
Antingen man lever med någon typ
av funktionsnedsättning eller rehabiliteras efter en skada eller sjukdom så
är målsättningen hos oss att man själv
kan styra, ta ansvar och hitta en bra
balans i livet.
– Det är häftigt när människor tar
små eller stora steg och lär sig något
de inte kunnat förut, säger Helene.
Om du frågar vår personal så tror jag
att det bästa de vet är att höra orden
”Detta var sista gången vi sågs, nu klarar jag detta själv”. Sedan lämnar man
boet och flyger på egna vingar. Det är
hela tanken med att vi finns.

Kontakt
Helene Mellström
Områdeschef, Rehab & Psykiatri
Tel 031-50 26 94
e-post helene.mellstrom@brackediakoni.se
Bräcke Diakoni • Årsredovisning 2013
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Smått & Gott

Speranza

Vi syns, hörs
och märks mer
Bräcke Diakoni har en vision: ”Ett
medmänskligare samhälle”. Det innebär att vi vill göra nytta för fler – och
inte bara arbeta på vår egen bakgård.
Vi vill synas, höras och märkas. Vi vill
göra fler uppmärksamma på det vi gör,
men framförallt på de behov vi ser.
Det finns flera kanaler där vi kan
mäta hur mycket vi syns, och samtliga visar att vi går framåt jämfört
med 2012.

www.brackediakoni.se

Smått & Gott

– intern kompetenshöjning

• På vår hemsida kan vi se nära 40 %
fler besökare (Google Analytics).
• Intresset för våra pressreleaser har
ökat med 200 % (MyNewsdesk).
• Vårt namn nämns i media 60 %
fler gånger (Meltwater).
• 30 % fler känner till oss i en enklare kännedomsmätning (Varumärkesbarometern).

En annonskampanj i Dagens Samhälle under året ledde också till att
vi blev nominerade till Columbi Ägg
– tävlingen för reklam riktad till den
offentliga marknaden. Som nominerade har vi ”…hittat effektiva lösningar för att nå beslutsfattare”.
Vi vill vara en samhällsaktör som gör
skillnad. Och vi vågar säga att vi är på
rätt väg.

Vi vill skapa förutsättningar för engagerade medarbetare, öka gemenskapen
och kunskapsutbytet inom organisationen, och få en möjlighet att rikta
utbildningsinsatser till de områden där vi ser störst behov. Därför finns
Speranza, Bräcke Diakonis samordnade utbildningsinsatser. Under året
har vi haft över 300 deltagare på våra föreläsningar om bl a medarbetskap,
värdegrund, etik och händelse- och riskanalys.
Speranza består av fem ben
1. Speranza-Introduktion, för alla nyanställda, nya chefer och nya enheter.
2. Speranza-Medarbetare, föreläsningar för alla anställda.
3. Speranza-Chef, chefsmodul- och olika ledarskapsutbildningar.
4. Speranza-Uppdrag, utbildning/föreläsningar efter indikerat behov.
5. Speranza-Spets, vidareutbildning där anställda kan få studieledigt
med lön.

My Newsdesk
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feb 2013 – jan 2014
feb 2012 – jan 2013
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2013 blev ett mycket bra år med
nästan 20 % fler gästnätter och en
jämn beläggning under hela året.
Kurorten fortsatte sitt samarbete
med Svenska Möten, Svenska Spahotel och Smultronställen för att
stärka marknadsandelarna både på
konferens- och privatmarknaden.
Nästa mål är att möta upp Svanens
nya kriterier i miljömärkningen
– och förstås att arbeta vidare mot
att bli ett fyrstjärnigt hotell.

1500

90000

0

Kurorten Mösseberg
– mot fjärde stjärnan
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Många EU-migranter kommer till
Sverige för att söka arbete och tvingas här ofta leva som hemlösa. Inför
vintern var läget akut och vi öppnade
portarna på vårt natthärbärge, för att
kunna ge så många som möjligt tak
över huvudet under en tid. Detta var
möjligt tack vare ett samarbete med
Göteborgs Stad, Stadsmissionen och
Frälsningsarmén. Tillsammans utgör

vi Göteborgs första IOP, idéburet
offentligt partnerskap, en överenskommelse som innebär att vår typ
av organisation och det offentliga
kan samverka i frågor som rör den
sociala välfärden. Vårt natthärbärge,
Stjärnklart, har varit mer eller mindre fullbelagt och håller öppet ända
till april.
Bräcke Diakoni • Årsredovisning 2013
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Barn & Ungdom

Rätt att
få välja själv
Självklart ska man även som barn göras delaktig i beslut som rör en. Ibland kan det vara
svårt, men att knäcka koden till kommunikation och hitta vägen till delaktighet är en av
våra största uppgifter. För att man ska kunna växa – genom hela livet.

Har man en funktionsnedsättning har
man relativt gott stöd från samhället,
så länge man är barn eller ungdom.
Men när man blir myndig trappas
stödet ner.

tighet. Man kan öva med pedagogiska
program, träna kommunikation och
dessutom använda samma teknik som
andra har – utan att det är ett särskilt
hjälpmedel, säger Gisela.

– Här har vi en av våra viktigaste
arbetsuppgifter. Att stödja barn till
att vara självbestämmande, delaktiga
och så småningom även konkret förberedda för vuxenlivet. Men vi behöver
också stötta deras föräldrar, berättar
Gisela Alftrén, tf områdeschef för Barn
& Ungdom.

Det finns också många appar som
genom lek kan underlätta träningen
och göra den mer lekfull och motiverande. Barn kan själva kommunicera
genom olika knapptryck, samspela
med andra och vara helt självständiga
i att peka och välja på surfplattan.

Att växa – och bli vuxen
Att få använda sin fulla potential, och
förbereda sig inför nästa steg i livet,
är grunden i många av vår barn- och
ungdomsverksamheter. Och det sammanfattas under namnet transition.
– Vi har tagit fram en transitionsplattform för vårt arbete. Det handlar om
vårt arbets- och förhållningssätt – och
om att öka medvetenheten om att vi
som personal har möjlighet att påverka
barn och ungas självbestämmande,
säger Gisela.
Teknik ger delaktighet
Något som på ett mycket konkret sätt
gjort det enklare för många att vara
delaktiga är tekniken.
Det är kanske inget man tänker på,
men till exempel surfplattor har öppnat upp nya möjligheter till delak-

i korthet
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– Det är viktigt att få träffa andra i
samma situation för att dela med sig
och få nya tankar och erfarenheter.
Det är också delaktighet, säger Gisela.

”Surfplattor har öppnat
upp nya möjligheter
till delaktighet.”

Föräldrar med extra ansvar
Föräldrar har en stor och viktig roll.
Är man förälder till ett barn med funktionsnedsättning innebär ansvaret dock
ofta mer än för andra.
– Vi har länge sett ett stort behov av
samverkande stöd till föräldrar. Det
krävs mycket tid för samordning och
administration kring barnet, utöver det
vanliga föräldraansvaret, berättar Gisela.
Detta resulterade i det treåriga unika
projektet Personlig koordinator, som
under 2013 fortsatte arbeta med att
avlasta familjer, bland annat genom att
hjälpa till att samverka med inblandade yrkesgrupper. Och i det helt nya

Personlig koordinators kunskapsdag om
familjestöd.

2013

projektet, Delaktighet och Stöd,
ordnas samtalsgrupper för vuxna
med funktionsnedsättning, och deras
föräldrar.

Uppstart av Projekt Puzzlet, praktik för dig
med rörelsenedsättning.
Vår första träningsperiod med konduktiv
pedagogik i Jönköping.

Kontakt
Gisela Alftrén
Tf områdeschef, Barn & Ungdom
Tel 031-50 27 45
E-post gisela.alftren@brackediakoni.se

Öppnande av Övergångsboendet Rappedalen, för dig som är 18 – 30 år, har en
funktionsnedsättning och funderar på ett
eget boende.
Anpassat miljöer, skaffat kunskap och gått
utbildningar för att kunna möta det växande
behovet av platser för barn med neuropsykiatriska diagnoser inom flera verksamheter.  
Bräcke Diakoni • Årsredovisning 2013
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Kvalitet & Patientsäkerhet

Kompetenshöjning
Inom följande områden har utbildning bedrivits under året:

Avvikelser, synpunkter och klagomål

• Demens
• Palliation
• Inkontinens
• KBT (kognitiv beteendeterapi)
• Kvalitetsregister som Senior Alert
och Palliativa registret
• Läkemedel
• Mjukmassage
• Måltidsmiljö och delaktighet
• Hygienarbete
• Händelse- och riskanalys

Rapportering av avvikelser i verksamheten samt synpunkter från kunder
eller närstående ser vi som något positivt. Det är bränslet i förbättringsarbetet – i strävan att hela tiden bli bättre
och förbättra för dem vi finns till för.
Under året har ett pilotprojekt med att
implementera ett webbaserat avvikelsehanteringssystem genomförts. Systemet
kommer att tas i bruk för hela organisationen 2014.

• Kostrådgivning
• Social dokumentation
• Ledningssystem

Vår organisation
för patientsäkerhetsarbete
Bräcke Diakoni har en samordnad kvalitetsorganisation som arbetar utifrån ett kvalitets- och patientsäkerhetsperspektiv, med utgångspunkt från
relevanta lagrum. Gruppen består av kvalitetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
och socialt ansvarig samordnare (SAS).
Gruppen kommer att fortsätta sitt arbete även under 2014.
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Under året registrerades 1126 avvikelser.

Nationella kvalitetsregister
Legitimerad personal arbetar kontinuerligt med riskbedömning och åtgärdsplaner utifrån det systematiska patientsäkerhetsarbetet, inom bland
annat områden som nutrition, fallrisk, munhälsa och trycksår.
Bräcke Diakoni registrerar i de nationella kvalitetsregistren:
• Senior Alert
• Palliativa registret
• NDR – Nationella diabetesregistret
• NRS – Nationellt register över smärtrehabilitering
• SveDem – Svenska Demensregistret
• BPSD – Svenskt register för beteendemässiga och
psykiska symtom vid demens
• Cancerregistret/Melanomregistret
• CPUP – uppföljningsprogram för Cerebral Pares
• KOL-registret

Nöjd kundindex

Förbättringsarbete
Under året har 71 medarbetare
utbildats i förbättringskunskap
vilket har resulterat i att 15 förbättringsarbeten har genomförts inom
ramen för utbildningen. Utbildningen har dels bedrivits i egen
regi genom interna ”Förbättringskraft” men även i samverkan med
Famna (branschorganisationen för
non profit-vård och social omsorg).
Utöver dessa arbeten har ytterligare 56 förbättringsprojekt genomförts inom organisationen.

Arbetet under året med att förbättra
avvikelseregistreringen i organisationen
har resulterat i att andelen registrerade
avvikelser har ökat. Konkret innebär det
att verksamheterna har fått ett bättre
förbättringsinstrument att arbeta med.

Kvalitet & Patientsäkerhet

Verksamhetsuppföljning – för säker vård
För att kunna säkerställa att vi
bedriver en god och säker vård
är verksamhetsuppföljningen
mycket viktig. Under året har
tolv granskningar genomförts,

med till exempel besök, uppföljning
av dokumentation, och granskning av
journaler. Brukarundersökningar och
analys av öppna jämförelser är andra
viktiga mätinstrument.

Vår målsättning är att mäta kundnöjdhet på alla enheter inom Bräcke Diakoni minst vartannat år. Enkäterna är delvis anpassade för respektive enhet
men till stora delar samma för alla. Detta för att ge oss ett bra verktyg för
verksamhetsutvecklande åtgärder på enhetsnivå samtidigt som vi kan sammanställa och jämföra data på områdes- och central nivå.
I första hand genomför vi egna undersökningar baserade på KUPP (Kvalitet
ur patientens pespektiv) med hjälp av peksärmar ute på enheterna. Men
i vissa fall är redan omfattande undersökningar gjorda och då kan dessa
värden användas. Ett exempel kan vara NPE (Nationell Patientenkät) som
görs inom primärvården. Under 2013 har ungefär hälften av våra verksamheter gjort en undersökning av något slag. Generellt är vi nöjda med
resultaten och enheterna har fått ett gott verktyg för att arbeta vidare med
olika utvecklingsområden.

X
Bra

Dålig
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Forskning & Utbildning

Innovation
– för individen

”Det är angeläget att i större utsträckning, på ett systematiskt och
strukturerat sätt, utveckla och införa
innovationer som kan bidra till en
ökad kvalitet och effektivitet inom
hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.” Så skrev Vinnova, Sveriges
innovationsmyndighet, i sin utlysning
efter ”Testbäddar inom hälso- och
sjukvård och äldreomsorg”.

Högskola med
människan i fokus

Bräcke Diakoni ansökte, och tillsammans med Famna, Jönköping Academy och Alkit Communications AB
fick vi medel för att starta ett treårigt
projekt kring innovationsutveckling.

Studenterna på Ersta Sköndal högskola ska, som skolans
vision lyder; ”…arbeta för människors glädje, livskvalitet och
rätt till ett värdigt liv”. Ja, med en särskild historia och profil är
skolan lite annorlunda. Och man strävar hela tiden mot att ta
både forskning och utbildning några steg vidare.
Sjuksköterskor, socionomer, diakoner,
teologer, kyrkomusiker och psykoterapeuter. Det är yrkesgrupper som varje
år får nya tillskott från Ersta Sköndal
högskola (ESH), där Bräcke Diakoni
är en av tre delägare.
– I vår historiska bakgrund har frågor
som hälsa, välfärd och utsatthet varit
i fokus. Det har gett högskolan en
särskild profil, med etiska utbildningar
som faktiskt är lite annorlunda, berättar Per Nilsson, rektor på ESH.
Forskning om
människan i välfärden
Den historiska traditionen ger också
en bakgrund till den forskning som
finns på högskolan, med inriktning
24
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mot civilsamhället, palliativ vård och
vårdetik. Nyligen togs ett forskningsprogram fram för en femårsperiod,
med tre prioriterade teman; Människan
i utsatta livssituationer, Välfärdens
organisering och utförande, och
Närstående och professionella.
– Vi har för första gången fått beviljat ett statligt forskningsstöd om sju
miljoner kronor. Det är väldigt värdefullt för oss och kommer att ge våra
forskare en bättre möjlighet att arbeta
med det nya forskningsprogrammet,
berättar Per.
Steg för steg framåt
Under året fick högskolan rätt att
utbilda på mastersnivå i vårdvetenskap

Foto: Markus Crépin Sundström

och social arbete. Nu tar man ett steg
till och hoppas på att få examensrättigheter även för forskarutbildning.
Svaret kommer till sommaren.
– Det skulle innebära att vi blir en
fullfjädrad, komplett högskola, då vi
har med utbildningar på alla nivåer.
Det skulle också innebära att vi kan
anta doktorander till vår egen högskola
och inte behöva vara bundna till att
skriva in våra forskarstuderande vid
andra lärosäten, säger Per.

Samtidigt har regeringen utökat högskolans uppdrag att utbilda sjuksköterskor, som också kommer att byggas
ut med ytterligare platser. Sjuksköterskeutbildningen har för övrigt också
fått betyget ”Hög kvalitet” i Högskoleverkets nyligen gjorda granskning. Två andra programs granskningsrapporter kommer under 2014.
Campus Bräcke
2014 för också med sig en nystart för,
och en särskild satsning på, Campus

Bräcke i Göteborg. När sista kullen
diakoner utexamineras görs också ett
försök att ersätta diakonutbildningen
med uppdragsutbildning inom diakoni
och teologi. Dessutom kommer man
att utöka psykoterapeututbildningen,
som finns i Göteborg, med extra kurser.
– Det är viktigt för oss att nå ut och
hålla verksamheten levande även i
Göteborg med omnejd, säger Per. Vi
ser oss som en nationell högskola och
vill erbjuda mycket för många.

Syftet med projektet är att utveckla en
virtuell testbädd/testmiljö där idéer,
nya metoder och processer kan testas
och utvecklas. Generiska metoder och
verktyg kan sedan användas både av
Famnas medlemsorganisationer och
andra aktörer inom vård och omsorg.
Allt för att få en ännu bättre personcentrerad vård och omsorg.
Testbädden är den första och hittills
enda som inte drivs av kommun eller
landsting – och det gör oss lite extra
stolta.
Under första året arbetar projektet
med en fysisk testbädd på Korttidsboendet Södergården. Vi identifierar
och beskriver behov och önskemål av
social karaktär hos enskilda och följer
upp dessa med stöd av IT-baserade
verktyg.
Ett spännande samarbete över yrkesoch kunskapsgränserna!
Bräcke Diakoni • Årsredovisning 2013
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Smått & Gott

Kollekt =
medmänsklighet

Fundraising

Var tredje månad skickar vi ut en
kollektvädjan till alla församlingar
i områden där vi är verksamma. De
pengar vi får in genom kollekten gör
stor skillnad för Bräcke Diakonis projekt och verksamheter.

– för ett medmänskligare samhälle

2013 har varit ett uppstartsår för vår fundraisingverksamhet. Vi har nu
skapat en bra plattform och struktur för att lyckas med vårt insamlingsarbete. Fokus ligger i första hand på att få in bidrag och gåvor från stiftelser
och företag. Under hösten 2013 fick vi bl a bidrag från Johanniterorden för
att kunna starta upp både ett vårdhundsprojekt och ett musikterapiprojekt på våra äldreboenden. Nu prioriterar vi att samla in tillräckliga medel
för att kunna starta upp en andra barnhabilitering i Rumänien. Men det
finns många fler viktiga ändamål som vi med lite extra hjälp hoppas kunna
möjliggöra eller utveckla – för ett medmänskligare samhälle.

Störst summa under 2013 samlades
in till en ny atriumgård vid våra barnoch ungdomsverksamheter i Göteborg.
Över 31 000 kronor gav församlingsmedlemmarna till projektet.

Oväntad givmildhet
i kuvert
Det kom ett brev till Bräcke Diakonis ekonomiavdelning. Ett brev
som innehöll 25 000 kronor i
ovikta tusenlappar.
”Till Bräcke Diakoni, Östergården. Gåva till förmån för
handikappade barn och ungdom
att användas på lämpligt sätt
för att underlätta deras levnadsvillkor” skrev en givmild person,
som vill vara anonym.
Någon vecka därefter kom ytterligare ett kuvert, troligen från
samma gåvogivare, som innehöll
50 000 kronor!
Pengarna gavs vidare till området
Barn & Ungdom och kommer
naturligtvis att komma till nytta
så som personen önskade.
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Volontärer ger guldkant
På Bräcke Diakoni har vi snart
10 års erfarenhet av att ha engagerade volontärer som kommer in
och hjälper till att sätta guldkant
på tillvaron för människor i våra
verksamheter. Vi har volontärer
som bidrar vid ridterapi eller bad,
är värdar på vårt boende för EUmigranter, hälsar på inom äldreomsorgen eller besöker gästerna på
våra RehabCenter. Nytt för 2013

Stöd oss

Hos oss kan du som privatperson eller företag göra skillnad. Sätta guldkant på tillvaron för andra människor. Antingen som volontär där du ger av
din tid – eller genom ett ekonomiskt bidrag. Och alla bidrag är lika välkomna. Som volontär är du ute i vår verksamhet och vill du eller ditt företag
bidra ekonomiskt finns flera olika projekt eller verksamheter att välja mellan.
Samtidigt som man tar ett samhällsansvar och bidrar till en bättre livskvalitet
för andra människor, stärker man sitt eget varumärke. Det leder på längre
sikt till fler och bättre affärer och som arbetsgivare blir man också en förebild
– både för sina medarbetare och för andra företag.

är att alla våra egna anställda får möjlighet att göra ett eget volontäruppdrag på arbetstid. En medarbetare per
år får dessutom volontärarbeta under
hela 30 dagar med bibehållen lön.
Senast var det Ann-Berit Werner som
fick nya erfarenheter under sin månad
på ”Elisabeth Alten- und Pflegeheim
der Freimaurer von 1795 e. V.”, ett
äldreboende i Tyskland.

Vill du också bidra?
Pengar och ekonomi – det är vad en
årsredovisning i mångt och mycket
handlar om. Men du har också kunnat läsa om vår verksamhet. Och allt
det vi gör med hjärtat. För äldre, för
barnen i Rumänien, för vuxna med
psykisk funktionsnedsättning. För
våra medmänniskor. Ditt bidrag
hjälper oss göra ännu mer.

Vill du veta mer om hur vi skulle kunna skapa ett vinnande samarbete mellan
Bräcke Diakoni och ditt företag?

Kontakt
Katarina Johansson, projektledare fundraising
Tel 031-50 27 35
E-post katarina.johansson@brackediakoni.se
Bräcke Diakoni • Årsredovisning 2013
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Organisation & Styrning

Så organiserar
vi vår verksamhet

Vår styrelse

Vår ledningsgrupp

Bräcke Diakoni är en verksamhetsdrivande stiftelse som strävar efter tydlighet och öppenhet. Därför har vi valt att följa ”Svensk kod för bolagsstyrning”. Vår verksamhet lyder under
Stiftelselagen och ska drivas i enlighet med våra stadgar.
Styrelsen
Styrelsen har det totala ansvaret för förvaltning och verksamhet. Det innebär bl a att fastställa inriktning och
övergripande mål. Styrelsen tar övergripande beslut kring
ekonomiska ramar och investeringar och ska kontrollera
och följa upp verksamheten löpande.

Ledningsgruppen
Det löpande arbetet styrs genom en ledningsgrupp
och verksamhetens enhetschefer.

Per Eckerdal, ordförande 2008
Biskop Göteborgs Stift, fd direktor Bräcke Diakoni.

Maude Kardell Wahlbäck, områdeschef
Äldreomsorg & Hospice
Specialistsjuksköterska, tidigare bl a VGR.

Hans Ahlin, 2008
Fd direktör Stockholms Sjukhem, styrelseuppdrag Kungliga
Patriotiska Sällskapet, Stiftelsen Capellagården m fl.
Marie Fritzson, 2010
Diakon Borås pastorat, styrelseuppdrag Borås Besöksverksamhet, Pauvres Honteux.
Bibbi Carlsson, 2011
Fd sjukhusdirektör Mölndal, styrelseuppdrag Kvalitets Indikator (SKL:s nationella patientenkäter), ledamot Transfer.

Mirko Ivanovic, områdeschef Hälsa & Vård
Samhällsvetare/DIHM, tidigare bl a Previa.
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Martin Ärnlöv

Maude
Kardell Wahlbäck

Hans Ahlin

Marie Fritzson

Mirko Ivanovic

Helene Mellström

Bibbi Carlsson

Björn Fogelmark

Manuela Chierici Tilly

Mona Axelsson

Martin Ärnlöv

Erik Zaar

Helene Mellström, områdeschef Rehab & Psykiatri
Master of Management/arbetsterapeut, tidigare bl a
Försäkringskassan.
Manuela Chierici Tilly, ekonomichef
Civilekonom, tidigare bl a Capio.
Mona Axelsson, personalchef
Personalvetare, tidigare bl a Again AB.

Erik Zaar, marknadschef
Civilekonom, tidigare bl a Ginza AB.
Björn Fogelmark, 2011
Fd SEB och Länsförsäkringar, styrelseuppdrag i bl a Wanda
och Jens Ohlssons stiftelse, Kyrkonämnden, Näsets församling.
Martin Ärnlöv, 2008
Direktor/VD, fd ekonomichef/ bitr direktor, tidigare SKF,
Akzo Nobel, styrelseuppdrag i Famna och ESH.

Kerstin Alberius

Martin Ärnlöv, direktor/VD
Civilekonom, tidigare bl a SKF och Akzo Nobel.

Mer information finns på
www.brackediakoni.se/om/organisation

Foto: Alexander Lagergren

Kerstin Alberius, vice ordförande 2011
Fd stabschef VGR, styrelseuppdrag Vara Konserthus AB.

Per Eckerdal
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Organisationsschema

Verksamheten i siffror

Styrelsen
Ersta Sköndal högskola
Direktor/VD
Verksamhetsstöd

Barn & Ungdom
6 enheter

6 staber

Hälsa & Vård

Rehab & Psykiatri

Äldreomsorg & Hospice

6 enheter

9 enheter

8 enheter

Ett axplock av alla
yrkesroller inom vår organisation.
habiliteringsassistent löneadministratör fritidspedagog diakon lokalvårdare personaladministratör fritidsledare fastighetsskötare logoped kock
sjukgymnast informatör arbetsterapeut controller kurator psykolog läkare
personalspecialist undersköterska ekonomiassistent konduktor växeladministratör sjuksköterska aktivitetspedagog präst boendepedagog
receptionist boendeassistent socionom vårdbiträde IT-tekniker stödpedagog diakon stödassistent elektriker dietist handledare MAS vårdbiträde
projektsamordnare  forskare  grafisk formgivare  personligt ombud  massör

30

Bräcke Diakoni • Årsredovisning 2013

Bräcke Diakoni • Årsredovisning 2013

31

Idéburen vård och
omsorg – hur funkar det?
”Bräcke Diakoni erbjuder vård och omsorg utan vinstsyfte, byggd på viljan att se och
kraften att förändra.” Det är vår verksamhetsidé. Och just det där ”utan vinstsyfte” säger
ganska mycket om hur vi driver vår verksamhet. Det kallas också non profit, icke vinstdrivande eller idéburen vård och omsorg.
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Inom vård och omsorg har man länge talat om två samhällssektorer, offentliga och privata. Men inom den privata
sektorn finns det två tydliga ”grupper”; kommersiella och
non profit. De två grupperna är så olika att det inte är rimligt
att se dem som en. Istället talar man om en tredje sektor som
består av oss idéburna organisationer. Vi behöver inte vara
lika på alla plan, men vi har det gemensamt att vår största
drivkraft inte är att göra vinst. Drivkraften är istället ett
engagemang, uttryckt i en tydlig idé om varför vi vill göra det
vi gör. Vi gör det helt enkelt för att vi vill, inte för att vi måste
eller med krav på höga vinster. På det viset skiljer vi oss från
de två andra sektorerna.

Vinst gör gott
För oss är den enskilda människan utgångspunkten, inte
vinsten. Men det betyder inte att vinst är oviktigt. Våra
verksamheter måste vara i ekonomisk balans och vi måste ha
råd att utvecklas. Famna, riksorganisationen för idéburen vård
och social omsorg, definierar t ex drivkraften bakom idéburen
vård så här; ”… överskott återinvesteras i utveckling, tillväxt
och mervärde med målsättning att i allt större grad kunna nå
sociala och samhälleliga mål.” Eftersom vi inte har några ägare
som kräver vinstutdelning har vi möjlighet att återinvestera
den vinst vi gör. Och att driva verksamheter som i andras
ögon inte är tillräckligt lönsamma.

Var kommer pengarna ifrån?
En stor del av våra intäkter kommer från konkurrensutsatta
uppdrag från landsting, kommun och myndigheter – där vi
på samma villkor som andra lämnar anbud på att till exempel driva ett äldreboende under en viss tid. Några av våra
verksamheter drivs enligt LOV, lagen om valfrihetssystem,
där vi själva startar upp en verksamhet som lever vidare ”hur
länge som helst” om människor väljer att komma till oss.
Donationer, bidrag, kollekt och avkastning från fonder ger
oss också viktiga tillskott för att kunna göra skillnad.

En växande roll
Idéburna företag spelar en viktig roll i samhället. Men olika
aktörer behöv – med olika perspektiv och idéer – där vi
många gångers skulle vinna på att lära av varandra. Allt går
inte att lösa enbart med vilja, men det är inte heller bara vinstmöjligheter som effektiviserar och utvecklar vården. När fler
får möjlighet att välja själva, finns det också plats för många
olika alternativ. Så även om den idéburna sektorn fortfarande
är relativt liten, tror vi att vi bara sett början – och att vi kommer att växa och ta en ännu större roll nästa år. Och nästa.
Och nästa.
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Förvaltningsberättelse
Ägarförhållanden
En stiftelse har inga ägare. Stiftelsen Bräcke Diakoni är en
organisatoriskt fristående stiftelse, men verkar ideologiskt
inom Svenska kyrkans ram. Stiftelsen är förvaltare av och
uppbär avkastning från ett flertal stiftelser med nära anknytning till Stiftelsen Bräcke Diakoni.

• erbjuda resursstöd inom hälsovård och rehabilitering
genom olika former av bl a onkologisk och neurologisk
rehabilitering, olika medicinska och arbetslivsrelaterade
utredningar.
• driva projekt och forskningsinsatser som syftar till att
utveckla kunskap och metod.

Verksamhetens inriktning
Styrelsens uppdrag är att förvalta stiftelsens medel samt se till
att stiftelsens ändamål uppfylls. Stiftelsens ändamål framgår av
stadgarna, som finns i sin helhet i slutet av årsredovisningen.

Stiftelsen använder hotell- och konferensverksamheten vid
Kurorten Mösseberg som en viktig integrerad del av verksamheterna. Stiftelsen delar inte ut någon vinst, eventuella
överskott används för utveckling av verksamheten. ¹

Stiftelsen fullföljer sitt ändamål bland annat genom att
• utbilda diakoner för Svenska kyrkan samt bedriva utbildning och utveckling inom det diakonala och sociala
området samt med anknytning till de verksamheter som
stiftelsen bedriver. Utbildningsuppdraget bedrivs i huvudsak genom det aktiva delägarskapet och engagemanget i
Ersta Sköndal högskola (ESH).

Verksamheten under året
I några år har debatten om vinst i välfärden och olika ägarformer dominerat vård- och omsorgssektorns agenda.
Under 2013 har den rikspolitiska nivån handlat om strukturfrågor som utredningen om ägarprövning samt initiativet
att skapa en ”etisk plattform” genom frivilliga branschöverenskommelser. Inte heller Upphandlingsutredningens slutbetänkande har hittills givit upphov till några tydliga
konkretiserade förslag som berör sektorn. Däremot är aktiviteten på EU-nivå hög, och en rad policyformer som stärker
s k sociala företag är under utarbetande. Man kan förledas
att tro att diskussionen kring vinstfrågan skulle gynna
stift-elsens möjlighet att bedriva vår verksamhet, men det
finns inga sådana tydliga samband. Det är snarare så att
den politiska viljan att öppna för alternativa utförare i det
offentliga monopolet förefaller minska i vinstdebattens kölvatten. Det är olyckligt, eftersom alla goda krafter och idéer
kommer att behövas för att fortsätta utveckla vårt samhälle.

• driva boenden med olika former av stöd och omsorg
för äldre samt genom att bedriva palliativ vård i livets
slutskede (hospice).
• erbjuda stöd till människor med funktionsnedsättningar
genom boenden för barn och ungdom med flerfunktionsnedsättningar samt unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning, habiliteringsinsatser, personligt ombud,
arbetslivsstöd och daglig verksamhet, samt konduktiv
pedagogik för personer med neurologiska skador.
• driva sjuk- och hälsovård genom vårdcentraler och olika
former av projekt.
1
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Delar av verksamheten drevs tidigare under namnen Bräcke Östergård
och Bräcke Västergård, namn som fortfarande hålls i hävd även om de
inte används som varumärken idag.

Lite i skymundan av vinstdebatten, så stärks glädjande nog
arbetet med kvalitet i en rad dimensioner. Arbetet med
öppna jämförelser, utbyggnaden av patient- och brukarenkäter, hantering av ledningssystem och utbildningssatsningar kring värdegrundsarbete är alla sådana exempel. Det
är mycket positivt, inte minst för att detta för den enskilda
människan som tar del av vård- och omsorgsarbetet har
mycket större betydelse än rena strukturfrågor.

samt tillbaka till kommunen i Ljungskile. Mycket talar
dessvärre också för att vi under hösten tagit emot den
sista kullen diakonstudenter – det som var grunden när
verksamheten startades för 90 år sedan. Svenska kyrkans
beslut att överta utbildningen till ett nystartat eget utbildningsinstitut är definitivt. Att förutsättningarna för våra
verksamheter förändras har vi levt med i många decennier,
och kommer behöva fortsätta göra det.

Bräcke Diakoni har sedan flera år en strategisk inriktning
att själva och i samverkan med andra ta en aktiv och ansvarsfull roll i samhället. Vi gör det utifrån vår värdegrund
och en vision om ”Ett medmänskligare samhälle”. Visionen
bottnar i vår kristna värdegrund och samtida omvärldsanalys, och formulerades i ett brett arbete bland alla medarbetare som vi genomfört de senaste åren. Till visionen har vi
knutit ett antal agendapunkter och en handlingsplan, som
vi under 2013 fördjupat med åtta brett sammansatta agendateam som konkretiserat vårt arbete. Stiftelsen har satt ett
mål att vi ska vara en ledande samhällsaktör inom vård och
omsorg i Sverige, och arbetar för det både på egen hand och
genom ett aktivt samarbete med riksorganisationen Famna.
Med begreppet ”ledande” talar vi inte om antal anställda
eller ekonomisk omsättning, utan om hur vi förmår skapa
möjlighet för fortsatt kvalitetsutveckling, utveckla vår egenart och hitta bättre sätt att stödja de människor vi finns
till för. Då kan tillväxt vara viktigt som ett av flera medel,
och för att kunna nå fler människor.

Under året har vi dessutom på olika sätt firat vårt 90-årsjubileum – främst med lokala arrangemang i våra verksamheter, men också i ett stort gemensamt kalas med Liseberg
då vi bjöd in alla göteborgare födda 1923. Vi har fortsatt
driva ett stort antal metodutvecklingsprojekt, arrangerat
och deltagit i olika seminarier (bl a i Almedalen) och i
praktiskt arbete lyft en rad frågor i anslutning till våra verksamhetsområden.

Under året har vi startat en ny verksamhet inom primärvårdsrehab i Mölndal. Vi har också tagit över vårdcentralen
Centralhälsan i Falköping, och fått ett nästan fördubblat
antal patienter i Alingsås efter att en branschkollega stängt
en vårdcentral i närheten. I Linköping har vi tagit över
basansvarsuppdraget vid servicehuset Blandaren, och i
projektform startat upp hemtjänst för äldre. I Göteborg har
vårt sociala företagandeprojekt ”Ett steg till” startat upp
natthärbärge för EU-migranter i ett partnerskap med andra
idéburna kollegor och Göteborgs Stad.
Under året har vi förlorat två uppdrag att driva särskilt
boende för äldre i Linköping, och valt att inte lägga fortsatt anbud på ett särskilt boende i Ljungskile. I båda fallen
handlar det om att den ekonomiska ersättningen hamnat så
lågt att vi inte känt att vi kunnat ta ansvar för driften. Verksamheten har lämnats över till annan aktör i Linköping

Resultatutveckling,
kassaflöde och finansiell ställning
Styrelsens inriktning är att verksamhetens operativa
ekonomiska resultat exklusive gåvor, bidrag och finansiell
avkastning skall vara positivt. Som enskild aktör är Bräcke
Diakoni starkt beroende av att ha resurser till verksamhetsutveckling, och behöver också ha en finansiell säkerhetsmarginal om nedgångar i beläggning uppstår eller enskilda
avtal sägs upp. Stiftelsens målstyrning innebär utifrån detta
att samtliga etablerade verksamheter skall prestera både god
kvalitet och ett ekonomiskt resultat i balans utifrån sina
respektive marknadsförutsättningar. Sammantaget har
stiftelsens etablerade verksamhetsenheter ett resultat för
2013 som ger ett mindre ekonomiskt överskott, vilket tillsammans med kapitalavkastningen använts till att fortsätta
utveckla verksamheter och projekt. Vi kan också konstatera
att vår etablering av vårdcentraler – som de senaste åren har
tagit tid och kostat mer pengar än vad vi förutsåg – fortsätter att förbättras. Vi har ett gott förtroende hos våra patienter,
fortsatt tillväxt och sammantaget nu också en ekonomi i
balans. Årets resultat efter finansiella poster påverkas av ett
fortsatt substantiellt forskningsstöd till vår delägda högskola
ESH, egna projektmedel i olika utvecklingssatsningar och
vårt fortsatta engagemang i att driva barnhabiliteringskliniken Si Tu i Rumänien.
Årets nettokassaflöde är positivt och stiftelsens investeringar
är finansierade ur rörelsens eget kassaflöde. Övergripande är
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Resultat och ställning

Stiftelsens resultat och ställning har i sammandrag utvecklats enligt nedan:
2013

2012

2011

2010

2009

524 760

515 100

496 469

455 460

330 422

5 640

-513

-13 594

-10 261

5 466

272 926

260 936

259 992

283 020

268 140

Eget kapital

91 666

82 778

81 032

93 358

103 052

Soliditet

33,6 %

31,9 %

31,2 %

32,9 %

38,4 %

Orealiserade värden aktieportfölj

11 602

3 840

-1 209

11 617

6 015

801

847

790

752

579

Verksamhetens intäkter
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

Medelantalet årsanställda

stiftelsen finansiellt stabil. Belåningen är oförändrat drygt
40 msek i lån, utöver en ram för löpande rörelsekrediter
på maximalt 20 msek som under året nyttjats enbart vid
kortvariga betalningstoppar. Dessutom finns det en betydande värdereserv i fastighetsinnehavet. Styrelsen har
under året arbetat med att definiera och sätta nya måltal
för justerad soliditet och användning av kapitalavkastning.
Sammantaget finns det goda ekonomiska förutsättningar
för att fortsätta utveckla verksamheten i linje med stiftelsens strategi.
Kapitalförvaltning
Avseende kapitalförvaltningen – både vad gäller stiftelsen och
de närstående avkastningsstiftelserna – upprättar styrelsen ett
placeringsreglemente med en balanserad riskavvägning mellan olika tillgångsslag för att kunna möta olika marknadslägen. Placeringsreglementet ses över varje år, och baseras på en
modellportfölj för stiftelsernas förvaltning som under 2013
varit oförändrat sammansatt av följande delar:
Svenska/nordiska aktier
Utländska aktier		
Ränteplaceringar
Alternativa placeringar

30 %
30 %
30 %
10 %

Styrelsen utarbetar kring detta ett detaljerat placeringsreglemente, som lägger fast konkreta inriktningar och
begränsningar för den faktiska förvaltningen och inom
vilka intervall placeringen kan variera från tid till annan.
Aktiv rådgivning kring placeringsval sker från tre oberoende externa förvaltare, och förvaltningsresultaten jämförs
sedan med vägda index för respektive tillgångsslag. Inför
2013 gjordes en översyn av strukturen kring förvaltnings-
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rådgivningen, och två av de tre rådgivarna är nya för året.
Under 2013 har portföljerna som helhet haft en avkastning
på 14,7 % (jmf.index 14,7 %). Året har präglats av fortsatt
stark börsutveckling, kopplad till väldigt låga räntenivåer.
Riskbedömning
Stiftelsens verksamhet bedrivs idag inom områden där
konkurrensutsatta upphandlingar med korta löptider och
ramavtal utan beläggningsgarantier blivit det normala. Det
innebär att förutsättningarna för flertalet av verksamheterna
kan förändras radikalt med kort varsel, samtidigt som det
kan ta tid att anpassa bemanning, lokalkostnader och andra
kringverksamheter som berörs. För en enskild verksamhet
är således ekonomisk osäkerhet och risk i högsta grad en del
av arbetet. Men eftersom stiftelsen är verksam inom olika
verksamhetsområden och på olika orter har vi ett stort antal
avtal med olika motparter, villkor och löptider. För stiftelsen
som helhet är därför den ekonomiska riskspridningen god.
Samhällssektorn vård och omsorg är dessutom föremål för
en betydande politisk risk. Eftersom det på de orter stiftelsen verkar fortfarande är undantag snarare än regel att
medborgarna själva kan välja till vilken aktör de vill vända
sig, kan tvära politiska kursändringar helt förändra bilden
– även för verksamheter som fungerar kvalitativt utmärkt
och till konkurrenskraftigt pris. Vår bedömning är att den
politiska osäkerheten generellt snarare fortsatt öka än minska under året som gått.
Samtidigt är det viktigt att se frågan om risk i ett bredare
sammanhang, vilket också aktualiseras i nya riktlinjer och
lagar. Vi har under 2013 fortsatt arbeta med en organisations-

övergripande riskanalys, som styrelsen följt och diskuterat
under året. Många av punkterna från tidigare års analys är
åtgärdade, medan andra återstår att arbeta vidare med. Den
övergripande riskanalysen genomförs årligen, och processen
behöver byggas vidare med liknande analyser i respektive
verksamhet.
Forskning och utveckling
Som delägare i Ersta Sköndal högskola (ESH) drivs utbildnings- och forskningsverksamhet sedan några år tillbaka
i ESH:s regi. På Campus Bräcke leds forskningen av en
professor, som koordinerar det lokala arbetet. Stiftelsen
lämnar också ett betydande forskningsstöd till projekt och
studier som leds av ESH i Stockholm. Delägarskapet är en
strategiskt långsiktig satsning med stor potential.
Stiftelsen har också under året fortsatt verka inom ett breddat forskningssamarbete i andra former. Tillsammans med
bl a Famna har vi från Vinnova fått medel till ett treårigt
projekt inom äldreomsorg. Vi samverkar också kring forskningsprogram inom Vårdalstiftelsen, Forum för Health
Policy och Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS).
Kvalitet och miljö
Under året har vi i vårt systematiska kvalitetsarbete fortsatt
att bygga upp vårt gemensamma ledningssystem. Kvalitetsorganisationen med kvalitetsutvecklare, medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering
(MAR) samt socialt ansvarig samordnare (SAS) fortsätter
att utveckla organisationens samlade kompetens och förbättra samverkan mellan olika verksamheter och lokala enheter.
Rapportering och sammanställning av patientsäkerhetsarbetet fungerar bra, och styrelsen följer arbetet med detta.
Under året har vi bl a gjort en större satsning på ett gemensamt webbaserat system för avvikelsehantering, och vi har
arbetat vidare med lokala kvalitetsprojekt i verksamheten
– dels i samverkan med vår branschorganisation Famna
och Qulturum, och dels i vår egen projektmodell ”Förbättringskraft”. Totalt har de senaste åren närmare 200
medarbetare deltagit i sådana förbättringsteam, varav över
80 medarbetare bara under 2013.

vi uppdaterat vår övergripande miljöutredning, som slår
fast att Bräcke Diakonis främsta miljöpåverkan är inom
områdena energi, transporter och avfall. Våra årliga förbättringsprojekt fokuserar därför på dessa.
Rapport om organisationens styrning
Sedan flera år följer stiftelsen tillämpliga delar av ”Svensk
kod för bolagsstyrning” i vår strävan att utveckla och
bibehålla en god organisatorisk styrning präglad av tydliga
ansvarsområden och förtroendeskapande öppenhet. Som
en del av detta arbete upprättas årligen en ”Rapport om
organisationens styrning”. Rapporten återfinns i sin helhet
på vår hemsida.
Händelser efter räkenskapsårets utgång
Efter räkenskapsårets utgång har stiftelsen etablerat sig genom
flera verksamheter i Stockholm. Från tidigare Röda Korsets
sjukhus har stiftelsen tagit över driften av medicinsk rehabilitering i olika former. Dessutom har stiftelsen förvärvat
Vingslaget Omsorgs AB med åtta verksamhetsenheter inom
äldreomsorg. Båda övertagen och verksamheternas inriktning
ligger i linje med stiftelsens strategier.
Framtida utveckling
Bräcke Diakoni arbetar med att möta människor. Det sker
för att stiftelsen och våra medarbetare drivs av ett engagemang och en vilja att göra skillnad för dem vi möter. Inte
för att vi ska skapa ekonomisk avkastning eller värdetillväxt
och inte heller för att lagar eller regler säger att vi måste.
Styrelsen ser det som fortsatt viktigt att organisationer som
vår – non profit i vård och social omsorg – tar större plats i
samhället. Vi är fast beslutna att Bräcke Diakoni ska ta sin
del av ansvaret. Det innebär ett fortsatt kombinerat fokus
på kvalitetsutveckling och tillväxt. Och en övertygelse att
vår värdegrund, våra medarbetares engagemang och professionella kompetens har en viktig roll att fylla i arbetet för
”Ett medmänskligare samhälle”.

Samtliga Bräcke Diakonis verksamheter är miljödiplomerade och hotell- och konferensverksamheten Kurorten
Mösseberg är dessutom Svanencertifierad. Under året har

Bräcke Diakoni • Årsredovisning 2013

37

Resultaträkning

Balansräkning

(belopp i tusentals kr)

(belopp i tusentals kr)
NOT

Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning
Gåvor och kollekter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från närstående stiftelser
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäker och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

2013

2012

1
2

524 760
3 482
528 242

515 100
2 729
517 829

3
4
6, 7

-141 227
-378 399
-9 622

-135 760
-376 045
-10 394

-1 006

-4 370

1 524
6 818
210
-1 906
5 640

3 285
2 024
284
-1 736
-513

NOT

2013

2012

6
6
7

82 375
114
10 320

92 809

79 896
1 105
11 510
92 511

3100
1 150
101 213
330
3 058
108 851

100
1 150
91 669
330
3 058
96 307

201 660

188 818

39 595
416
1 907
14 998
56 916

47 425
0
1 692
11 052
60 169

Kassa och bank

14 350

11 949

Summa omsättningstillgångar

71 266

72 118

272 926

260 936

Anläggningstillgångar

8
5
5

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter
Pågående nyanläggning
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepapper
Lån
Bostadsrätter
Summa finansiella anläggningstillgångar

15
16
9
10

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Årets resultat

5 640

-513

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Fordran hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Summa tillgångar
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Balansräkning

Kassaflödesanalys

(belopp i tusentals kr)

(belopp i tusentals kr)
NOT

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Fonderat kapital
Ändamålsbestämda gåvomedel
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Pensioner och liknande förpliktelser
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till dotter- och intresseföretag
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit (beviljat 20 000 tkr)
Leverantörsskulder
Skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar
Ansvarsförbindelser

2013

2012
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat före finansiella poster
Avskrivningar, utrangeringar och nedskrivningar
Vinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar
Förändring kapitaliserade gåvor och bidrag
Förändring pensionsavsättningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Bräcke Diakoni • Årsredovisning 2013

2012

-1 006
9 622
-475
3 248
0
11 389

-4 370
10 394
-57
2 259
1 633
9 859

3 253
4 168
7 421

-1 659
-2 139
-3 798

12

65 602
20 424
5 640
91 666

66 115
17 176
-513
82 778

13

73 048
73 048

73 048
73 048

Ökning (-), minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (+), minskning (-) av kortfristiga skulder
Ökning (-), minskning (+) av rörelsekapital

39 943
520
40 463

41 020
520
41 540

Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiell avkastning

18 810

6 061

Finansiell avkastning
Utdelning från närstående stiftelser
Erhållen ränta och finansiell avkastning
Erlagd ränta
Kassaflöde netto från finansiella placeringar

1 524
7 028
-1 906
6 646

3 285
2 308
-1 736
3 857

Kassaflöde från den löpande verksamheten

25 456

9 918

-3 000
-8 650
-9 544
-21 194

-400
-7 547
1 533
-6 414

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld
Utnyttjande av checkräkningskredit
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 066
-795
-1 861

-456
795
339

Årets kassaflöde

2 401

3 843

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

11 949
14 350

8 106
11 949

2 401

3 843

14

11

1 078
0
16 937
728
11 200
37 806
67 749

1 067
794
14 188
310
10 137
37 074
63 570

272 926

260 936

35 000
Inga

35 000
Inga

Investeringsverksamheten
Investering i intresseföretag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Ökning (-), minskning (+) av finansiella anl.tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förändring
40

2013
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Noter
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd. Intäkter avseende tjänster redovisas under den
period de utförts och varor vid leverans. Fordringar
har redovisats till lägsta av anskaffnings- respektive
bedömt verkligt värde. Materiella och immateriella
anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Under 2013 har
en förtida övergång till komponentavskrivning
enligt K3 gjorts. Finansiella anläggningstillgångar

Not 3
Arvoden och kostnadsersättning för revision PwC
har redovisats till det lägsta av anskaffnings- respektive marknadsvärde sett på portföljen som helhet,
om annat ej anges.					
Nedskrivning av anläggningstillgångar sker vid
bestående värdenedgång. Skulder har upptagits till
nominella belopp. Koncernredovisning har inte upprättats då dotterbolaget inte haft någon betydande
verksamhet under 2013.

Not 1
Nettoomsättningens fördelning
Nedan specificeras Stiftelsen Bräcke Diakonis
verksamheter uppdelat efter verksamhetsområde.
Hälsa och Vård
Barn och Ungdom
Äldreomsorg och Hospice
Rehab och Psykiatri
Övrig verksamhet

Not 2
Gåvor, bidrag och kollekter
Erhållna gåvor och bidrag redovisas som huvudregel
som intäkt i resultaträkningen. Stiftelsen får emellanåt större donationer och gåvor, som inte är
avsedda att användas inom samma år. När så sker,
Gåvor, bidrag, kollekter erhållna under året
Kapitalisering av gåvor m m
Ianspråktaget ur fonder m m
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136
445

2012
294
81
121
75
571

2013
801
110

2012
847
113

7
4
8
3

7
4
8
3

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Styrelsen och direktor
Löner och ersättningar
1 177
Pensionskostnader
364

1 150
589

Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övrigt

Not 4
Medelantal anställda, löner och ersättningar
Nedan specificeras Stiftelsen Bräcke Diakonis
anställda.
Medelantalet anställda har varit
Varav män

2013
108 861
89 821
178 421
108 829
38 828
524 760

2012
81 774
82 434
200 591
108 553
41 748
515 100

fonderas medlen som ”Kapitalisering av gåvor m m”.
När medlen sedan används, redovisas de på samma
sätt under ”Ianspråktaget ur fonder m m”.
2013
6 730
-3 707
459
3 482

2012
4 988
-2 331
72
2 729

2013
228
81

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelseledamöter
Varav män
Direktor och andra ledande befattningshavare
Varav män

Övriga anställda
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Sociala kostnader
Summa styrelse och övriga

270 018
22 408
85 023
378 990

264 228
21 844
84 042
371 853
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Not 5
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

Not 6 forts.

2013

2012

126
502
6 190

1 047
943
34

6 818

2 024

210

284

2013

2012

74 825
114
7 400
1
149
82 489

75 198
1 105
4 534
1
163
81 001

Specifikation
Ingående anskaffningsvärde

214 662

208 228

Inköp
Försäljning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

6 836
-135
221 363

6 434
0
214 662

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

-133 661
-5 296
83
-138 874
82 489

-128 024
-5 637
0
-133 661
81 001

Bokfört värde byggnader

82 489

81 001

Marknadsvärde

310 000

280 000

7 392

7 274

Utdelning
Räntor värdepapper
Realisationsresultat
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntor bank mm

Not 6
Fastigheter
Bokfört värde
Byggnader
Pågående nyanläggning
Byggnadsinventarier
Mark
Markanläggningar
Summa bokfört värde

Taxeringsvärde. Taxeringsvärde för fastigheter där sådant åsatts.
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Merparten av fastighetsinnehavet har inget åsatt
taxeringsvärde. Under 2013 har en förtida övergång
till komponentavskrivning enligt K3 gjorts. Ingående bokfört värde har delats upp på komponenter

och aktiveringar har skett enligt en komponentavsats. Avskrivningstiderna har anpassats efter
branschrekommendationer och genomsnittet har
förlängts.

Not 7
Inventarier
2013
43 467
3 205
-1 028
45 644

2012
41 737
1 730
0
43 467

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

-31 957
-4 326
959
-35 324
10 320

-27 200
-4 757
0
-31 957
11 510

Bokfört värde

10 320

11 510

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Anskaffningar av inventarier och datautrustning av
mindre värde eller kort varaktighet samt programvara har kostnadsförts med 3.592 tkr ( 3.637 tkr).
Inventarier har hyrts för 1.684 tkr (229 tkr).		
		
Fr o m 2013 hyr vårdcentralerna datorer, därför
skillnad mellan åren.				
					
Avskrivningstider för inventarier är 3–5 år.
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Not 8
Närstående stiftelser
Stiftelsen förvaltar ett flertal närstående stiftelser,
där Stiftelsen Bräcke Diakoni har möjlighet att disponera avkastningen samt i vissa fall även kapitalet
för Stiftelsens verksamhet. Dessa medel är primärt		
riktade mot gamla och sjuka människor (under den
hävdvunna beteckningen ”Bräcke Västergård”), barn
och ungdomar med funktionsnedsättning (under
beteckningen ”Bräcke Östergård”) samt för diverse
övriga ändamål i enlighet med respektive stiftelses
ändamålsparagraf. Något faktiskt ägandeförhållande
föreligger dock inte, varför någon legal koncernredovisning inte upprättas med Stiftelsen Bräcke
Diakoni och de närstående stiftelserna. Stiftelsernas

46

Not 8 forts.
tillgångar samförvaltas utifrån en långsiktig placeringspolicy med en viktning mellan räntebärande
värdepapper och olika former av aktie- och fondplaceringar. Styrelsen betraktar från och med 2012
alla förvaltningsresultat – oavsett tillgångsslag – som
avkastning utifrån donatorernas intentioner. 		
			
En översyn av uppdelningen av stiftelsernas bundna
och fria egna kapital pågår. Under 2012 och 2013
ingår dock enbart utbetald ränta och utdelning i
disponibel nettoavkastning.				

Stiftelse
John och Jennie Anjous Minnesfond
Biblioteksfonden
Fr Ingeborg Emanuelssons Donation
Gustaf Francks Fond
Föreningen genom eget arbetes fond
Larsson, Helge o Alida
Osvald Lindows Fond
Per och Alma Olssons Fond
Onämnd januari 1957

Org nr
ej reg
ej reg
ej reg
ej reg
ej reg
ej reg
ej reg
855104-2800
ej reg

Säte
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

Paramentikens Vänners Fond
Stipendiefonden
Augusta Linds minne
Änkefru Elisabeth Olsson f Linds Fond
Nils-August och Malin Svenssons minnesfond
Tjänarinnehemmet i Göteborg
Grosshandlare Robert Petterssons fond
Hilma och Oskar Andreassons Fond
Björckska Barnhemmets Fond
Augusta Bernhardina Olssons Fond
Hilda och Erik Samuelssons fond
Helge och Alida Larssons fond
E o A Källströms Minnesfond
Makarna Alm
Björckska Barnhemmets Stiftelse
Stiftelsen Alice Johanssons fond
Rolf och Marie-Louise Sörmans donation

ej reg
ej reg
855104-2008
ej reg
855104-2016
855104-1810
ej reg
ej reg
ej reg
ej reg
ej reg
802425-6995
802424-9024
ej reg
ej reg
ej reg
857204-3647

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
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2013
2012
Eget kapital
17
17
19
19
24
24
17
17
168
167
265
248
180
178
795
743
37
37
33
183
3 588
30
5 606
2 167
588
51
374
477
16
265
502
142
259
323
30 689

32
182
3 403
29
5 329
2 055
560
51
371
474
16
248
470
132
257
320
29 210

Rolf Fredrik Vilhelm Sörmans donation
855104-1414
Dagny och Torsten Noréns minne
857202-9570
Ragnhild Sörmans fond
855104-1513
Ernst Wendts donation
ej reg
Anna och Ellen Jonssons donation
855104-1612
Märtha Lundquist donation
855104-1711
Mary och Thorsten Heldes fond
857209-6256
Säckebäcksfonden
857200-7279
Totalt
Årets nettoavkastning utdelad till Stiftelsen Bräcke Diakoni
(Utdelningen görs tillgänglig för stiftelsen påföljande kalenderår)
Orealiserat värde

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

18 055
24 708
1 260
383
1 825
1 452
1 729
537
96 764
3 442

17 180
23 514
1 192
358
1 730
1 374
1 638
503
92 078
1 524

3 235

4 188

Not 9
Andra långfristiga värdepapper
2013

2012

Aktier – bokfört värde
Börsnoterade aktier Nordiska fondbörsen
Aktiefonder
Summa aktier

1 054
70 792
71 846

24 278
30 220
54 498

Övriga värdepapper – bokfört värde
Statsobligationer, företagscertifikat och övriga värdepapper		
Summa övriga värdepapper

29 367
29 367

37 171
37 171

101 213

91 669

112 815
11 602

95 509
3 840

2013

2012

3 058
3 058

3 058
3 058

Summa bokfört värde
Marknadsvärde
Orealiserat värde

Not 10
Bostadsrätter
Bokfört värde
Ingående anskaffningsvärde
Utgående anskaffningsvärde
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Not 11
Större periodiseringsposter

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Upplupna ränteintäkter värdepapper
Kund- och leverantörsfakturor avser annat år		
Ersättning VG-regionen för vårdcentraler
Upplupna intäkter
Förutbetald försäkring
Lönebidrag
Övriga poster

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Övertidsskuld
Upplupna arvoden, löner, mm
Upplupna sociala avgifter
Outnyttjade externa fondmedel
Kund- och leverantörsfakturor avser annat år
Upplupen köpeskilling Centralhälsan		
Övriga poster

Not 12
Eget kapital
2013

2012

247
4 235
5 834
3 548
174
465
495
14 998

804
1 984
3 079
4 491
297
173
224
11 052

18 912
1 000
6 115
6 081
1 311
945
1 500
1 942
37 806

18 375
1 214
8 051
6 408
1 595
216
1 214
37 073

Bokfört värde
Vid årets början
Årets resultat
Kapitalisering av gåvor mm (se även not 2)
Ianspråktaget ur fonder mm (se även not 2)
Omklassificering
Vid årets slut

Fonderat kapital
Årets resultat
65 602
5 640
0
0
71 242

Stiftelsen är en verksamhetsdrivande stiftelse, som
sedan lång tid följer och redovisar sitt egna kapital
utifrån de verksamheter som bedrivs. I stiftelsens
redovisning finns fonderat kapital för verksamheter
riktade mot barn och ungdomar med funktionsnedsättning (under den hävdvunna beteckningen
Not 13
Pensionsskuld
Posten avser pensionsskuldsåtagande för pensionsrätt som intjänats till och med 1999-12-31 samt
upplupen framtida löneskatt avseende dessa. För anställda eller tidigare anställda inom äldreomsorg och
hospice (”Bräcke Västergård”) har Göteborgs stad
ett särskilt åtagande avseende pensioner. Någon
pensionsskuld redovisas därför inte för denna per-

Ändamålsbestämda medel
17 176
0
3 707
-459

Summa
82 778
5 640
3 707
-459

20 424

91 666

”Bräcke Östergård”), mot gamla och sjuka människor (under beteckningen ”Bräcke Västergård”)
samt ytterligare några inriktningar. Ändamålsbestämda medel avser medel mottagna för specificerade ändamål.

sonal. Stiftelsens pensionsskuld är inte tryggad enligt
reglerna i Tryggandelagen. Fullgörandet garanteras på
annat sätt av de västsvenska sjukvårdshuvudmännen.
Skulden är inte fullt ut nuvärdesberäknad utifrån
rådande räntenivåer. KPA:s prognos visar att skulden
inom 3 år är lägre än den idag bokförda.		

Not 14
Långfristiga skulder

Skulder som förfaller till betalning senare än fem år
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2013
35 513

2012
37 439
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Not 15
Andelar i koncernföretag
Bräcke Diakoni AB är ett vilande bolag.
Bräcke Diakoni AB
Org nr: 556615-2541
Säte: Göteborg
			
Bräcke Diakoni, Vårdcentralen Centralhälsan AB
Org nr.: 566918-7718
Säte: Göteborg
			

Kapitalandel
Röstandel
Bokfört värde
Antal andelar

100 %
100 %
100
1 000
Göteborg den 1 april 2014

Kapitalandel
Röstandel
Bokfört värde
Antal andelar

100 %
100 %
3 000
500

Ingående anskaffningsvärden
Köp Centralhälsan 13-09-01
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Bokfört värde
Not 16
Andelar i intresseföretag
Stiftelsen Bräcke Diakoni är delägare i Ersta Sköndal
högskola AB från september 2010			
		
Ersta Sköndal högskola AB		
Org nr: 556688-5280
Säte: Stockholm
			

2013

2012

100
3 000
3 100

100
0
100

3 100

100

Kapitalandel
Röstandel
Bokfört värde
Antal andelar

20 %
20 %
1 150
7 500

				
Bibbi Carlsson
Björn Fogelmark
Martin Ärnlöv
			
Direktor

Bill Romanus
			
			

2012

Ingående anskaffningsvärden
Inköp/aktieägartillskott

1 150

750

0

400

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 150

1 150

1 150

1 150
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Kerstin Alberius
Hans Ahlin
Marie Fritzson
					

Vår revisionsberättelse har avgivits den 1 april 2014

2013

Bokfört värde

50

Per Eckerdal
Ordförande

Klas Björnsson
Auktoriserad revisor
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Förteckning över styrelse m m

Stadgar

Förteckning på förtroendevalda aktuella vid
tryckningen av årsredovisningen.

§ 1 Ändamål
Stiftelsen Bräcke Diakoni, som är en ideell stiftelse
inom Svenska kyrkans ram, har till uppgift

Styrelsen
Ordförande
Per Eckerdal, Göteborg

Nomineringskommittén
Sammankallande
Ingmar Hesslefors, fd press-/mediaansvarig

Ledamöter
Kerstin Alberius, Uppsala
Hans Ahlin, Stockholm
Marie Fritzson, Borås
Bibbi Carlsson, Göteborg
Björn Fogelmark, Göteborg
Martin Ärnlöv, direktor/VD, Göteborg

Ledamöter
Lars-Göran Lönnermark, biskop emeritus
Ionie Oskarson, konsult

Sekreterare
Erik Zaar, marknadschef

Revisorer
Klas Björnsson, auktoriserad revisor
Bill Romanus

– att till kyrkliga tjänster utbilda lämpliga personer
av evangelisk-luthersk bekännelse för kristen verksamhet bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka
och andra, som är i behov av omvårdnad,
– att anordna utbildning för frivilliga medhjälpare
i församlingsarbetet och fortbildning för församlingens anställda,
– att genom drivande av vårdhem eller annan verksamhet taga sig an åldringar, sjuka, handikappade
eller eljest nödställda.
§ 2 Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst 5 och högst 7
ledamöter. Styrelsen kan även utse högst 2 suppleanter. Stiftelsens högsta tjänsteman – Direktor
– skall ingå i styrelsen. Ledamöterna i övrigt utses
på en tid av högst 2 år. Avgående ledamot kan
återväljas. Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 4 Direktor
Styrelsen utser stiftelsens högsta tjänsteman
– Direktor. Direktor skall under styrelsen löpande
handha förvaltningen av stiftelsens angelägenheter,
allt enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Direktor skall vara präst eller diakon i Svenska kyrkan,
dock äger styrelsen i det enskilda fallet på synnerliga
skäl besluta om dispens.
§ 5 Räkenskaper och revision
Räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsen skall
utse två revisorer och två revisorssuppleanter. En
av revisorerna och en av suppleanterna skall vara
auktoriserade.
Stadgarna godkända av Kammarkollegiet
1999-03-26
Namnändringen godkänd av Länsstyrelsen i Västra
Götaland 2003-08-11

§ 3 Nomineringskommitté
Styrelsen skall utse en nomineringskommitté som
med stöd av en av styrelsen beslutad instruktion skall
lämna förslag till styrelseledamöter och eventuella
suppleanter. Kommittén skall bestå av 3 ledamöter.
Styrelsen utser kommitténs ordförande.
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Bräcke Diakoni
Org nr 857200-3104
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Stiftelsen Bräcke Diakoni för år 2013.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta
en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll
som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen
på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade
revisorn innebär detta att denna utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav
samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder
inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
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revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens
interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten
i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande presentationen
i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen
enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss
om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon
ledamot av styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2013
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för
året enligt årsredovisningslagen.

Göteborg den 1 april 2014
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Rapport om andra krav
enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Bräcke Diakoni för år 2013.

Bill Romanus

eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
Uttalande
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Klas Björnsson
Auktoriserad revisor
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Vi ingår också i Bräcke Diakoni

Famna
Vi är medlemmar i Famna – en riksorganisation för oss idéburna organisationer inom
vård och omsorg. Tillsammans blir vi en
gemensam, stark och viktig röst som hörs
i samhället.

Kurorten Mösseberg har varit en plats för hälsa, liv och välbefinnande ända sedan 1867. Och en del av Bräcke Diakoni sedan 2006.
Ett annorlunda inslag i vår verksamhet, med hotell, spa och restaurang i en unik historisk miljö. Hit kommer privatpersoner, företag
på konferens – och inte minst patienter på RehabCenter Mösseberg.
Återhämtning och välbehövlig energi för både kropp och själ. För
alla våra gäster.

Ett stort tack…
…till alla, bl a företag, volontärer, församlingar,
stiftelser och privatpersoner som på olika sätt
är med och bidrar till vår verksamhet.

Miljödiplomering
Bräcke Diakoni har miljödiplomerats av
Göteborgs Stad – en diplomering som
uppfyller Svensk Miljöbas kvalitetskrav.
Vi arbetar för miljövänligare alternativ i
hela vår organisation.

Utbildning har varit grundläggande för oss ända sedan starten 1923.
Och 2010 tog vi det ett steg längre i och med delägarskapet i Ersta
Sköndal högskola. Som en del av en kreativ högskola inom non
profit-sektorn kan vi ta tillvara på människors nyfikenhet – och
bidra till forskning och utbildning som kommer många till nytta.
Högskolan finns på tre campus – Campus Ersta, Campus Sköndal
och Campus Bräcke – med totalt ca 1400 studenter som bl a läser
och forskar om vårdvetenskap, diakoni, palliativ vård och etikfrågor.

Förutsättningarna för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar i Rumänien ser annorlunda ut än i Sverige. Det vill vi ändra på.
Därför startade vi habiliteringen Si Tu i Constanta, Rumänien 1997.
Här finns allt från träning och talpedagogik till psykoterapi och
specialundervisning. Men vi arbetar också aktivt med att integrera
barnen i samhället, påverka omgivningens attityder och ge föräldrarna kunskap och vägledning. Si Tu betyder ”du med” – för att alla
barn har rätt till ett bra liv.

Miljö och kvalitet är två viktiga ledord för
Kurorten Mösseberg. Som ett Svanenmärkt
hotell och medlem i Cittaslow arbetar vi hela
tiden för miljövänligare alternativ och närproducerade råvaror. Och att vi blivit utvalda
av Smultronställen, Svenska Spahotell och
Svenska Möten visar att vi inte bara håller
måttet – vi har något alldeles extra.

372 405
HOTELL
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Första steget
in i Stockholm
För 90 år sedan grundades Bräcke Diakoni i
Göteborg. De senaste tio åren har vi successivt
vuxit utanför vår hemstad, i vår egen takt. I början av 2014 tar vi ett spännande och ordentligt
steg in i Stockholm – när vi får förtroendet att
ta över RehabCenter Sfären (fd Röda Korsets
Sjukhus) och Vingslaget Omsorgs AB.
Stockholm är landets huvudstad, har en stor
och växande befolkning med behov som berör
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alla våra verksamheter. Och villkoren är rimligt
rättvisa för olika sorters utförare av vård och
social omsorg. Med målet att vara en ledande
samhällsaktör inom vård och omsorg är steget
in i Stockholm ett på vägen – som vi tror och
hoppas kommer att följas av fler.
Hur vi fortsätter vidare kan du läsa om i årsredovisningen för 2014.

