


Olav på kjøkkenet 

Olav, Einar, Mona og Richard 

Sykehjem i fire generasjoner 

1958, Ski kommune 
1960, Sylling 
Fra 11 til 1 sykehjem 



Sykehjem i fire generasjoner 

•Neste generasjon inn i styret 
•Arv av aksjer (40/30/30) 
•Oslo sier opp avtalen 



Sykehjem i fire generasjoner 

•Stor omstilling 
•Nye utfordringer 
•Solgte i 2012 
•24 mill + 3,5 mill + 1,5 mill 
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•Ha en plan, og følg den 
•Gjør grunnarbeidet godt og hold styring 
•Akseptabel risiko 
•Planlegg exit før du går inn 
•Ta styring 
•Penger er ikke alt 
 









Sykehjem i fire generasjoner 

• Skape noe nytt innen norsk eldreomsorg 
• Ta det beste fra to næringer 
• Kjøpte sykehjemmet tilbake 
• Søster Ninas sykehjem 
 



44 plasser 
• 32 på Villa Skaar 
• 12 på Villa Eplehagen 

 
Tre typer plasser: 
• Forsterkede 
• Skjermede 
• Ordinære 
I tillegg er det tilbud om avlastning 
og korttid 
 
Ca 90- 100 ansatte 

Villa Skaar, Sylling 



34 plasser 
 
To typer plasser: 
• Skjermede 
• Ordinære 
I tillegg er det tilbud om avlastning 
og korttid 
 
Ca 70 ansatte 

Villa Skaar, Jevnaker 



29 plasser 
 

Tre typer plasser: 
• Forsterkede 
• Skjermede 
• Ordinære 
I tillegg er det tilbud om avlastning 
og korttid 
 
Ca 50 ansatte 

Villa Skaar, Vestfossen 



Familie drevet – vi blir en del av din familie.  
• Gode verdier over fire generasjoner gjør at beboerne blir 

en del av en større familie, og vi blir en del av din. 
• Vi tenker langsiktig, og har med oss verdier som er 

resultater av generasjoners erfaring.  
 

Kjernen i vår omsorgsfilosofi er: 
• Aktiviteter  

• Vi har flere aktivitører, og som eneste sykehjem i 
Norge, en egen friluftsleder. 

• Vi har daglige aktiviteter og er på tur.  
• Aktiviteter gir friskere beboere både fysisk og 

mentalt, noe som igjen gir mindre bruk av 
medisiner.  
 

• Kosthold   
• Vi server sunn og hjemmelagd mat i sosiale 

omgivelser. 
• Våre måltider er naturlige samlingspunkter. Mer 

sosialt samvær gir mindre alenetid og høyner 
livskvaliteten.  
 

Bærebjelker i vårt tilbud 



 
Segmentering, behandling og kompetanse 

• Vi deler beboerne inn i naturlige grupper som 
ordinære, demente og forsterkede, samt 
avlastning/korttidsopphold. 

• På hvert sykehjem jobber det lege, fysioterapeut, 
sykepleiere, helsefagarbeidere, aktivitører og mye 
mer.  

 
Tilpassede omgivelser  

• Våre hjem er plassert i fine omgivelser, fjernt fra 
storbyens larm. 

• Vi byr på grønne omgivelser og flott utsikt. 
• Vi har dyrehold og landbruk på dørstokken. 

 
Driftsform 

• Omsorgshjulet er vårt eget unike driftskonsept, 
som sikrer at alle våre beboere blir godt ivaretatt. 
Det er viktig for oss å prioritere nærvær og 
samvær, og ikke  administrere oss vekk fra våre 
beboere.  

Bærebjelker i vårt tilbud 




