
Med svart belte i sykehjem



•Stor vekst: 1 –> 11 sykehjem
•Neste generasjon måtte inn
•Dødsfall
•Testamente
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•Kommuner sa opp avtalene
•Krangel om arv
•Hele familien arbeidet i bedriften
•Dødsfall i familien
•Mona kjøpte ut Einar og etablerte AS
•Oppussing
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•Usikker på fremtiden
•Neste generasjon inn i styret
•Arv av aksjer (40/30/30)
•Oslo sier opp avtalen
•Skal vi satse videre?
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•Oslo sa opp avtalen

•Sykefraværet var høyt (økt 50 % på ett år)

•Dyr pensjonsløsning

•Lite markedsføring

•Reelt underskudd på 1,7 mill. 

Utfordringer 2004
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•Fremtidssenarier
•SWOT-analyse
•Følgende kritiske faktorer:

•Type beboere
•Turnus
•Sykefravær
•Markedsføring
•Pensjonskostnader
•Kvalitet

•På bygning
•På fag
•På miljø

Utfordringer 2004
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2004 2009

Inntekter 17 mill 40 mill
Årsverk 23,5 41
Økonomi Underskudd Overskudd
Sykefravær 6,7 % 4,7 %
Pensjon Ytelsesbasert Innskuddsbasert
Type beboere 73,6 år 69 år
Markedsf. Navn Skaar Sykehjem Villa Skaar

Visjon Trivsel i fokus Vi kan bedre
Logo
Internett Lite 1. prioritet
Diverse nye tiltak

2004 - 2009
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Kvalitet 2004 2009
Bygning 1 2 (Villa Eplehagen)

Nytt brannvarslingsanlegg
Nytt sykesignal
TV på alle rom
Trådløst tele- og datanett
Omfattende oppussing

Fag Faglig leder 60 % 100 %
Aktivitør 20 % 200 %
Sykepleier 250 % 600 %
Veildening Ekstern veileder
Videreutdanning 70.000,-

Miljø Fysisk/psykisk Bonus, gaver, tur/seminar
Lysere miljø
Hjemmekoselig og moderne

2004 - 2009
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•Familien trekkes mer inn
•Styresammensetningen 
ble endret
•To sykehjem
•80 ansatte
•”Demens og psykiatri”
•Konsern
•Tydeligere visjon

Villa Skaar i 2009
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Generasjonsskifte handler om mennesker
•Personlighet, kjemi og tillit
•Utenforliggende forhold virker inn
•Man kan ikke planlegge vekk alle problemer, ….men noen
•Det er lurt å starte tidlig
•Samle eierskap – ikke spre
•Det må oppleves rettferdig
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Trender:
•Flere kjeder (utenlandske)
•Større og internasjonale aktører
•Anbud
•Bygningsmessige utfordringer
•Konkurrenter/kollegaer ruster opp

Strategien fremover 2012



13

Tilbud fra en svensk kjede
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Salget

•”Pyntet brura”
•Hva er vi verd?
•Vurderte tilbudet
•Hentet inn eksperthjelp
•Fikk inn flere tilbud
•Valgte det beste

•Pris
•Kvalitet

•Eksklusivitet
•Due Diligence
•Forhandle avtaler og kontrakter
•Solgte driften 25.06.12
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Solgt arvesølvet?

Sikret verdiene som er nedlagt i 
generasjoner
Kan starte opp selv igjen
Eliminert mye risiko
Fra eier til ansatt
“Business as usual”




