
Human Care

Alle har rett 
til et godt liv. 
Ja, alle.
Dette er Human Care



Kort om Human Care
Human Care er et av Norges ledende omsorgsforetak. Vi tilbyr tjenester innen  
barnevern, helse- og omsorgstjenester (HOT) og brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA).
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Human Care AS
Kilengaten 1, 3117 Tønsberg
Sentralbord 909 46 000
E-post: info@human-care.no

Human Care Assistanse AS
Strandveien 35, 1366 Lysaker
Telefon +47 950 43 000 
E-post: bpa@human-care.no 

Birkelund Barnevernsenter AS
Birkelundsvegen 3, 2072 Dal
Telefon +47 639 54 970
E-post: info@human-care.no

Løft AS
Kilengaten 1, 3117 Tønsberg
Telefon +47 482 42 598
E-post: info@human-care.no

Våre Hjem AS
Pb. 2916 Sluppen, 7438 Trondheim
Telefon +47 739 54 070
E-post: info@human-care.no 

Tiltaksgruppen AS Arendal
Sørvannsveien 114, 4824 Bjorbekk
Telefon +47 908 81 100
E-post: info@human-care.no

Tiltaksgruppen AS Bergen
Hesthaugveien 24, 5119 Bergen
Telefon +47 908 81 100
E-post: info@human-care.no

Tiltaksgruppen AS Sandnes
Gravarsveien 7, 4307 Sandnes
Telefon +47 908 81 100
E-post: info@human-care.no

TUA AS Region Øst
Strandveien 35, 1366 Lysaker
Telefon +47 452 86 000
E-post: info@human-care.no

TUA AS Region Sør
Setesdalsveien 435, 4690 Mosby
Telefon +47 452 86 000
E-post: info@human-care.no

TUA AS Region Vest
Gravarsveien 7, 4307 Sandnes
Telefon +47 452 86 000 
E-post: info@human-care.no

Human Care kan i dag tilby følgende 
tjenester:
• Brukerstyrt personlig assistanse.  

Vi tilbyr tjenester til mennesker i alle 
aldre med fysiske og/eller psykiske 
funksjonshemninger som i ulik grad 
trenger hjelp til å utføre daglige gjøre-
mål for å ha et så normalt liv som 
mulig.

• Helse- og omsorgstjenester.  
Vi tilbyr tjenester til barn, unge og 
voksne med psykiske problemer, 
nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser, 
atferdsvansker/samspillvansker, antiso-
sial atferd og/eller omsorgsbehov.

• Barneverninstitusjoner.  
Vi tilbyr tjenester til barn og ungdom 
med atferdsproblemer og barn og 
ungdom med omsorgsbehov og/eller 
psykiske problemer.

• Omsorgssentre for enslige, mindre-
årige asylsøkere (EMA).  
Alle våre sentre tar i mot barn under 15 
år som har kommet til Norge uten 
omsorgspersoner.

• Familiehjem, fosterhjem og bered-
skapshjem. 
Vi tilbyr trygge hjem for barn og 
ungdom i alle aldre med ulike behov 
og utfordringer.

• Hjelpetiltak.  
Vi tilbyr veiledning og oppfølging 
knyttet opp mot barn og ungdom eller 
opp mot foreldre som av ulike årsaker 
strever med omsorgsoppgaven.Vi 
tilbyr også oppfølging av ungdom i 
egen hybel. 

Kjeld Chr. Fjeldvig 

Leder Inntak Barneverninstitusjoner  
kjeld.christian.fjeldvig@ 

human-care.no

Rita Ødegården 

Leder Inntak og rekruttering 
Familiehjem  

rita.odegarden@human-care.no

Trenger du råd og hjelp for plassering i familiehjem 
eller barnevernsintitusjon kan du ringe vår felles 
inntakstelefon på 96 50 11 11.
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Kompetent og 
medmenneskelig. 
Det er oss.
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Brukerstyrt personlig assistanse

Familiehjem og hjelpetiltak

Barneverninstitusjoner

Human Care tilbyr brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til 
funksjonshemmede. Med BPA kan våre kunder leve et fritt og 
selvstyrt liv med egne personlige assistenter som bidrar til at 
man får gjort det man selv vil, når man vil og hvor man vil. 
Human Care er en del av Nordens største fagmiljø innen BPA 
gjennom Humana AB med 1 900 kunder og 12 000 person-
lige assistenter. Human Care tilbyr brukerstyrt personlig 
assistanse i store deler av Norge. 

Human Care har institusjonsavdelinger for barn og ungdom i 
hele Sør-Norge. Vi har avdelinger for både omsorg og behand-
ling, og vi dekker alle plasseringsparagrafer etter Lov om barne-
verntjenester. Våre omsorgssentre tar imot enslige mindreårige 
asylsøkere under 15 år.
Avdelingene har ulike størrelser fra enetiltak til grupper på 2-9 
ungdommer. Vi har spisskompetanse på blant annet seksuelle 
atferdsvansker, sammensatte vansker og på de som har prøvd 
mange ulike tiltak uten å få den nødvendige hjelpen.

Virksomhetsområder

Helse- og omsorgstjenester

Human Care har et fleksibelt bo- og omsorgstilbud til mennesker 
med omfattende hjelpebehov. Vi tilbyr ulike boformer som 
enetiltak, bofellesskap, satellittleiligheter samt avlastning.
Vi er løsningsfokuserte og tilbyr tjenester tilpasset den enkelte 
bruker basert på utfordringer, ønsker og behov. Tjenestene 
utføres av personell med god kompetanse og med lang 
erfaring. Vi er opptatt av å levere tjenester av høy kvalitet 
med fokus på mestring og utvikling i alle ledd.

Human Care tilbyr familiehjem, fosterhjem og beredskapshjem 
til barn og ungdom i hele landet. Vi tar i mot barn og ungdom 
med ulike behov og utfordringer i sine liv. Human Care leverer 
barneverntjenester av høy faglig kvalitet. 
Vi tilbyr hjelpetiltak til barneverntjenester i kommunene. Disse 
tiltakene tilpasses familienes behov for bistand inn i hjemmene. 
Vi har også hybeloppfølgingstiltak for ungdom.  
Høyt kvalifiserte og erfarne terapeuter som bidrar til det beste 
for barna og deres familier. 
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Human Care er et verdibasert selskap med en visjon og et verdigrunnlag som 
gjennomsyrer alt vi gjør. Ut i fra overbevisningen om at alle mennesker har rett til 
et godt liv, drives vår virksomhet av en vilje til å skape best mulig livskvalitet for 
barn, unge og voksne som mottar tjenester hos oss. Våre medarbeideres engasje-
ment for å gjøre en forskjell for våre brukeres liv, er det som preger Human Care. 
Noen trenger hjelp og støtte i perioder av livet, andre trenger hjelp hele livet. 
Uansett, vi fokuserer på hvert enkelt individ sine egne styrker og gir hjelp til selv-
hjelp. 

En samfunnsaktør
som tar ansvar

VISJON:
Alle har rett til et godt liv. Ja, alle. 

MÅLSETTING:
Å være det selvsagte valget av omsorgstjenester for våre oppdrags-
givere og brukere som har fokus på høy kvalitet, og som ønsker rett tiltak 
til rett tid.

MÅLOMRÅDE:
Å være en virksomhet som stiller krav til høy kvalitet, å være en attraktiv 
arbeidsgiver, å ha langsiktig og bærekraftig tilvekst og samtidig være 
en ansvarlig samfunnsaktør. 

VERDIGRUNNLAG
Glede, Engasjement og Ansvar er en viktig del av Human Cares verdi-
grunnlag og ligger til grunn for vårt daglige arbeid og er sentralt i alt vi 
gjør.  

Vi ønsker å forene omsorg av høy kvalitet med et privat eierskap, med 
andre ord benytte våre ressurser til å virkeliggjøre alle de ideene vi 
brenner for.

VISJON 

MÅLSETTING

MÅLOMRÅDE

VERDIER

Human Care sitt arbeid er langsiktig og bygger på tillit. Vi må 
gjøre oss fortjente til denne tilliten hver dag. Vi er aldri bedre 
enn den opplevelsen våre brukere har av våre tjenester. Derfor 
har vi alltid klienten i fokus, og alt vi gjør har som hensikt å 
gjøre livet enda litt bedre for den enkelte. Ved hjelp av tilbake-
meldinger fra de som mottar våre tjenester, våre oppdragsgivere 
og våre medarbeidere, utvikler vi hele tiden virksomheten til det 
bedre.

Vårt mål er å skape et omsorgsforetak basert på gode verdier der 
medarbeiderne motiveres av et engasjement for at våre barn, 
unge og voksne skal få bedre muligheter til et godt liv. Vi vil 
også bidra til forandring og forbedring for individet og for 
samfunnet som helhet.
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Engasjement er å stille 
spørsmålstegn ved alt 
vi gjør for å gjøre det 
enda litt bedre i 
morgen.

GLEDE er å få være stolt av jobben sin, for at det vi gjør faktisk betyr noe for 
noen andre. Glede er å gjøre noe for andre. Det er et valg som kan kreve 
anstrengelse, men som alltid er verdt innsatsen.    
ENGASJEMENT er å stille spørsmålstegn ved alt vi gjør for å gjøre det enda 
litt bedre i morgen. Takket være engasjement fra den enkelte medarbeider 
kan vi løse det umulige. Det hender ofte.
ANSVAR er å leve opp til den tilliten som er gitt oss av våre oppdragsgivere. 
Vi er en viktig del av mange menneskers hverdag, noe vi er stolte av og 
jobber for å forvalte og utvikle på best mulig måte.

Human Care er et av de største omsorgsforetakene i Norge, og 
som del av Humana AB, et av de aller største omsorgsforetakene 
i Norden. Dette gir oss et stort ansvar som samfunnsaktør, noe vi 
tar på største alvor. Utviklingen i samfunnet ser ut til å være at 
stadig flere faller utenfor og at stadig flere sliter med fysiske og 
psykiske helseplager. For å kunne møte denne utviklingen tren-
ger samfunnet vårt private aktører i tillegg til de offentlige, som 
kan tilby tjenester av god kvalitet til en fornuftig pris. Vi er derfor 
vårt ansvar bevisst ved å forvalte de offentlige ressursene på en 
effektiv og virksom måte. Vi bestreber oss på å gi tilbake til 
samfunnet.

Glede er å få 
være stolt av 
jobben sin.

Hva våre verdier 
betyr for oss

Vi vil gi noe tilbake

Ansvar er å leve 
opp til den tilliten 
som er gitt oss av 
våre oppdragsgivere.
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«Jeg er handicapable»
I voksen alder ble hun funksjonshemmet grunnet en nevrologisk 
sykdom. Mange ville i samme situasjon antakeligvis valgt å gi opp, 
men Ingrid (26) har med sin positive innstilling og stå-på-vilje valgt å 
ikke la det begrense henne på noen måte.

– Jeg ønsket ikke at livet mitt skulle stoppe opp da jeg var 21 år, 
det var litt tidlig syntes jeg. 

Ingrid forteller at hun hele livet har vært en aktiv jente, som alltid 
har hatt en stor glede av å være ute i naturen. Den største gleden har 
nok allikevel alltid ligget i svømmingen.

  – Jeg har svømt hele livet, men det var først i 2011 under reha-
biliteringen at treneren min anbefalte meg å satse videre. I begynnel-
sen gjorde jeg det mest fordi jeg syntes det var gøy, etter hvert viste 
det seg at jeg hadde et spesielt talent. 

Med en bronsemedalje i VM kan hun definitivt sies å være et 
naturtalent. Det er ikke hvem som helst som hadde klart å hevde seg 
med en arm i klassen hvor alle andre konkurrerer med to. 

– Jeg liker definitiv en utfordring, sier hun med entusiasme i stem-
men. 

Gleden Ingrid opplever igjennom svømming gir henne noe mer 
enn gode resultater.

– Det er den frihetsfølelsen av å være vektløs i vannet, som jeg 
syntes er helt fantastisk. Det er et fristed hvor jeg slipper unna alt 
spesialutstyr. Det er bare meg og vannet. 

Ingrid legger heller ikke skjul på at overgangen fra å være ei 
aktiv jente til å bli avhengig av andre mennesker ikke alltid har vært 
like lett. Hun innrømmer at det var et tilbakeslag for henne å ikke 
kunne gjøre som hun selv ville lenger. Det store vendepunktet ble da 
hun fikk innvilget BPA av kommunen.

– Friheten som ble frarøvet meg da jeg ble syk fikk jeg vunnet 
tilbake, og BPA har sørget for at jeg kan realisere meg selv og leve 
det livet jeg selv ønsker. Sykdommen kommer ikke lenger i første 
rekke, og jeg har muligheter på lik linje med andre. Det har det vært 
mye mestring i for meg. 

Rollen som arbeidsleder elsker Ingrid i kraft av at det utfordrer 
hennes personlige egenskaper. Fleksibiliteten med å styre sin egen 
tid har dessuten gjort at skiturer ikke lenger trenger å stå på en aktivi-
tetsplan kommunen har laget, men kan planlegges når været er fint. 

– Jeg har vært arbeidsleder i fem år, men jeg lærer stadig nye 
ting og det liker jeg. Vanskelige samtaler med assistenter blir ikke 
lettere å ta, men man blir tryggere på seg selv. 

Med evnen til å ta livets utfordringer på strak arm og se mulighe-
ter, ikke begrensninger, er Ingrid en kilde til inspirasjon. Når hun får 
spørsmålet om hva som er  tankene og ønskene for sin egen fremtid 
er hun klar; – Sikkert som alle andre på 26 år, leve med kjæresten 
min og ha det bra. 

Ingrid • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er det største forretningsområdet i Humana-
familien. Vi har mer enn ti års erfaring i å tilby personlig utformet assistanse til 
funksjonshemmede som behøver praktisk assistanse i hverdagen.

Vi har kunder i alle aldre og  med ulike 
funksjonsnedsettelser og diagnoser. Felles 
for alle er at de ønsker et fritt, fleksibelt 
og selvstyrt liv med BPA som verktøy for 
å få dette til.

Vi finnes i dag over store deler av Norge 
og har omkring 500 personlige assisten-
ter i sving med å yte service og assistanse 
slik at våre kunder kan leve livet slik de 
selv ønsker.

I 2015 ble brukerstyrt personlig assis-
tanse (BPA) en rettighet for mange funk-
sjonshemmede. Lovendringen førte til at 
mange flere enn før fikk tilgang til BPA 
som sitt verktøy for å leve et selvstyrt og 
fleksibelt liv.

I BPA-verdenen er det kunden selv 
(personen med assistansebehovet eller 
dennes foresatte) som selv velger BPA-le-
verandør. Vi er stolte over at stadig flere 
velger Human Care Assistanse som sin 
BPA-leverandør. Hos oss får kunden en 
trygg og kompetent tilrettelegger og 
assistentene en trygg arbeidsgiver. 

Våre kunder avgjør selv hvem som skal 
være deres personlige assistenter. Med 
BPA hos oss er det kunden selv om avgjør 
hvem som skal assistere seg, fordi det 
selvsagt er den som behøver assistansen 
som vet best hvordan en vil ha det. 

Human Care har som mål at våre kunder 
skal oppleve at BPA er enkelt og nettopp 
slik den enkelte selv vil ha det. Enten 

men selv leder egen assistanse eller om 
man benytter noen andre til å lede for 
seg.

Vi tilbyr
• Hjelp til å søke om BPA.
• Råd og veiledning når man lurer på 

noe.
• Beredskapstelefon hele døgnet, 365 

dager i året.
• Full styring og oversikt over egen 

BPA-ordning – full fleksibilitet i 
timebruken.

• Opplæring i å være arbeidsleder og 
kurs etter behov til assistentene dine.

• Bistand til å rekruttere assistenter 
(annonsering, intervju, referanse-
sjekk osv.)

• Oversikt og kontroll over timebru-
ken.

• Bistand til å lage turnusplan.
• Utgiftsdekning til assistentene.
• Elektroniske verktøy for timeplan-

legging og rapportering.

Vi er løsningsorienterte, tilgjengelige og 
fleksible.

Kontakt oss på telefon 950 43 000 
så forteller vi deg mer om hvordan vi 
kan bistå med BPA. 

Brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA)

Jon Torp 
Direktør Brukerstyrt personlig 

assistanse (BPA) 
bpa@human-care.no
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Familiehjem 
Human Care tilbyr familiehjem, bered-
skapshjem og fosterhjem. Vi tilpasser 
våre tiltak etter barnas behov, og vi har 
alltid blikket rettet utover for å kunne 
tilby riktige tjenester som samfunnet har 
behov for når barn trenger hjelp.

Vi har hjem med spesiell erfaring og 
kompetanse til å håndtere særlig 
krevende barn og omstendigheter, blant 
annet barn på skjult adresse og barn som 
må ha identitetsskifte. Videre har vi erfa-
ring med foreldre-/barnplasseringer, 
enslige mindreårige asylsøkere, utage-
ringsproblematikk og søskenplasseringer 
for å nevne noe. 

Human Care har også spesialkompetanse 
på seksuelle atferdsvansker hos barn og 
og benytter kartleggingsprogrammet 
Erasor i vårt arbeid. Vi kan tilby spesia-
lopplærte hjem til denne målgruppen. Vi 
samarbeider med Nordens fremste 
fagmiljø, Off Clinic, på dette området.

I Human Care har hvert familiehjem en 
teamleder som koordinerer og veileder 
arbeidet rundt barnet. Våre teamledere er 
høyt kvalifiserte fagpersoner med lang 
erfaring. De er gode på å ivareta hele 
systemet rundt barnet; den biologiske 
familien, skolen, saksbehandler i 
kommunen, fagteam og behandlere i 
spesialisthelsetjenesten for å nevne noen. 
Familiehjemmene får veiledning i hjem-
met med sin faste teamleder. Vi er i 
tillegg tilgjengelige for familiehjemmet 
24 timer i døgnet, også i akutte situasjo-
ner. Dette klarer vi ved at hver teamleder 
har et begrenset antall familier å følge 
opp. Teamlederne spiller dessuten en 

viktig rolle i opplæring av familiehjem 
både før og under plassering av et barn.

Vi er opptatt av god kvalitet på jobben vi 
gjør og legger derfor stor vekt på opplæ-
ring av både familiehjem og teamledere. 
Alle familiehjem får grunnopplæring før 
et barn flytter inn, noe som gjør dem 
forberedt på oppgaven de skal inn i. Vårt 
veilednings- og kurstilbud er konsentrert 
omkring nøye utvalgte metoder som 
støtter oss i vårt daglige arbeid, og er med 
på å  sikre den gode kvaliteten vi må ha 
for barna. 

Vi benytter oss av Traumebevisst Omsorg 
(TBO), som skal legge til rette for at barn 
og unge som har opplevd traumer ikke 
blir utsatt for ytterligere krenkelser og 
skade, og at omsorgssystemet har nok 
kunnskap og kompetanse slik at de unge 
blir forstått, og deres behov blir møtt. 

Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) er 
en måte å tenke og tilrettelegge på for å 
legge grunnlag for menneskelig utvik-
ling. I korte trekk baserer LØFT-meto-
den seg på en ikke-vitende holdning, det 
vil si å lytte aktivt, være undrende og 
stille utdypende åpne spørsmål i stedet 
for å tolke det som blir sagt. 

Cos-P/Trygghetssirkelen (Circle of 
Security Parenting) er et foreldreveiled-
ningsprogram som bygger på forskning 
om betydning av tilknytning mellom 
omsorgsgivere og deres barn.   

Også Connect foregår i gruppe. Connect 
er et tilknytningsbasert program til støtte 
for foreldre, familiehjem og behandlings-
personale. Programmet bygger på grunn-

leggende prinsipper om tilknytning, rela-
sjoner, kommunikasjonsmønstre og barn 
og unges utvikling. Denne metoden eies 
av Humana AB  – og vi i Human Care er 
de eneste som tilbyr dette programmet i 
Norge. 

I tillegg til disse metodene støtter vi oss 
til sosial læringsteori, kognitiv teori og 
tilknytnings- og traumeteori.

Hjelpetiltak
Human Care tilbyr hjelpetiltak til de 
kommunale barneverntjenester som en 
del av vår tiltaksflette. Blant våre tiltak er 
ettervern til ungdommer som flytter ut 
av familiehjem eller institusjon, veiled-
ning og miljøarbeid i hjemmet og 
oppfølging til enslig mindreårige asylsø-
kere. Vi tilbyr også oppfølging av 
ungdom i egne hybler – vi har lang erfa-
ring og mye kunnskap på dette feltet. 
Hjelpetiltakene blir individuelt tilpasset 
det enkeltes barns eller families behov. 
Vi har rammeavtaler med flere kommu-
ner på våre tjenester og tar også imot 
enkeltoppdrag. 

Felles inntaksnummer tlf. 96 50 11 11.

Human Care er en av landets ledende tilbydere av familiehjem og består av godt 
etablerte selskaper med lang erfaring innenfor barnevernfeltet. Vi har den kompe-
tansen som kreves for å kunne tilby tjenester av høy kvalitet. 

Familiehjem og hjelpetiltak

Rita Ødegården 

Leder Inntak Familiehjem 
rita.odegarden@human-care.no
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«At noen faktisk ville ha meg føltes veldig uvant»

Vi møter Marianne hjemme hos fostermor. Det er lunt og varmt 
inne, det lukter vafler og kaffe. Marianne smiler og kunne vært 
hvilken som helst ungdom i et hvilket som helst hjem.

Som barn levde Marianne i en hemmelighet, men da hun ble 
11 år skjønte hun plutselig sammenhengen, og hun visste at hun 
måtte flytte. 

«Et hjem som påførte meg så mye smerte, både fysisk og 
psykisk. Jeg ville gjøre noe med livet mitt», sier hun og tar en vaffel. 
Fortsatt smilende, men preget av hva hun forteller.

«Jeg kunne ikke bo i et så utrygt hjem lenger. Gjennom hele 
barneskolen hadde jeg et ønske om å bli oppdaget, Men det tok 
lang tid før jeg torde å snakke om det, og handle. Jeg sa ikke noe 
fordi jeg visste jeg ville bli slått når jeg kom hjem.»

Marianne begynte å skade seg på armene og tok på seg 
t-skjorte på skolen for å bli sett. Hun var ivrig med å rekke opp 
hånden for at læreren skulle få øye på at hun hadde skadet seg. 
Og læreren så henne, og ville snakke med henne. Etter dette fulgte 
det en tid med mye usikkerhet og flere flyttinger. Først hos noen i 
familien, så i et beredskapshjem. Men ingenting virket, og det ble 
bare verre. Men etter noen måneder på en institusjon fikk hun 
beskjed om at det var funnet et fosterhjem til henne. 

«Først ville jeg ikke flytte, jeg nektet. Men det var noe hun sa, 
jeg husker ikke hva, men der og da snudde alt. Jeg ble veldig over-
rasket, og veldig glad.»

Fostermor fortalte Marianne hva hun gjorde og hva hun tenkte, 
og dette ble trygt og forutsigbart. 

«At noen faktisk ville ha meg føltes veldig uvant», forteller hun. 
Marianne er glad for at livet er blitt godt, og hun vet å sette 

pris på det. 
«Det føles veldig trygt og godt å være ønsket. Jeg ser på 

henne som mamma, hun hadde alt det som en mamma skulle ha, 
og som min biologiske mamma ikke hadde. Jeg kaller henne ikke 
med navn eller fostermamma, men «mamma», hun er min mamma 
nå. Det tok lang tid å lande, det tok lang tid å bli trygg igjen. Det å 
stole på et annet menneske igjen var ikke så lett. Men jeg har det 
så bra her. Vi er alltid åpne med hverandre. Hun har alltid vært og 
er fortsatt min beste venn, både min mamma og min beste venn.»

Hun ser på oss, og smiler. Vi lurer på hva vil hun si til andre 
som ønsker å bli fosterforeldre?

«Hvis jeg skulle gi et råd til de som skal bli fosterforeldre for 
første gang? Ta imot barnet med hjertet. Ta det inn i huset ditt uten 
forbehold. Aksepter det. Et lite liv kan bli helt forandret, bare med 
de små tingene.

Det er så verdifullt.»

Marianne • Familiehjem og hjelpetiltak



Marius • Barneverninstitusjoner

Kjempen som kjempet seg tilbake
På sitt verste gikk det slag i slag fra slag til slag. Steg for steg har 
Marius (21) tatt tilbake livet sitt.

– Min måte å få ut sinnet på var å slå. Det skadet andre, selv-
følgelig. Gjenstander ble ødelagt. Og det gjorde vondt. Det var 
min form for selvskading.

Marius virker eldre enn sine 21 år der han sitter og forteller 
livshistorien sin på en kafè i Asker sentrum. Kanskje er det litt på 
grunn av skjegget og den rocka stilen, men skyldes i større grad at 
historien rommer så mange elementer de fleste andre ikke har 
opplevet gjennom et langt liv. Og han forteller den med en ro og 
refleksjon som gjør det vanskelig å fatte at han har vært den perso-
nen han snakker om. Det er en stor, vennlig kjempe vi snakker 
med. En kjempe som har kjempet seg tilbake.

– Det gikk opp et lys for meg. Jeg skjønte at det var fremdeles 
var mulig, og derfor takket jeg ja til hjelp, forteller Marius.

Før vi forteller mer om veien tilbake må vi spole tilbake. Helt 
dit hvor det begynte, der hvor det bar av sted i gal retning. Moren 
og faren går fra hverandre da Marius er tre år, en opplevelse som 
skal få større betydning senere enn når det skjer. Det som sitter mest 
i hos Marius fra den tidlige barndommen er da leiligheten han og 
moren bor i brenner opp lille julaften.

– Så godt som alt ble borte, men jeg husker veldig godt at vi 
fikk reddet julekalenderen min. Og jeg har ikke tall på hvor mange 
ganger jeg har snudd på vei til jobb for å sjekke at alle komfyrer 
og slikt er skrudd av, sier han med et smil.

Den traumatiske opplevelsen til tross, 21-åringen selv mener 

pilen for alvor begynner å peke nedover da han og moren flytter 
rett før barneskolen. Forholdet til en alkoholisert og til tider aggres-
siv far er allerede begynt å skrante, forteller Marius.

– Det var ofte at jeg hadde pakket klart og ventet på å dra til 
pappa. Så kom han ikke.

Realitetssjekken midtveis i 10. klasse resulterte i et veivalg som 
førte fra stryk i alle fag unntatt engelsk til å gå ut av ungdomsskolen 
med karakterer i alle fag. Før videregående bestemte han seg til å 
takke ja til plass på en barnevernsinstitusjon.

– Det året skjedde det mye bra. Ikke fordi det var kult å bo der, 
men ting ble mer strukturert. Strengere rammer lærte meg å se 
konsekvenser av ting, og jeg fikk en god dialog med de som 
jobbet der. Jeg følte det nok ikke som hjelp der og da, men det er 
klart at jeg ser det nå i ettertid.

Livet har vært en fight, men Marius har tatt den og vunnet den. 
Det ultimate beviset på at han ikke er redd for å se fortiden i 
øynene ligger ikke langt tilbake i tid. Bråkmakeren fra ungdoms-
skolen endte opp med å jobbe der bare noen få år etter at de 
fleste der var glade for å bli kvitt han.

– Den første dagen jeg kom på jobb skulle vært filmet, ler 
Marius før han legger til at sjokket hos det som nå var kollegaer la 
seg fort.

– Det gikk kjempebra. Jeg stortrivdes, og de gav meg en ny 
sjanse. Da jeg sluttet der for andre gang var jeg sikker på at de 
ikke lenger bare så en dritt.

Human Cares institusjoner
Våre Hjem (Trondheim), Birkelund 
Barnevernssenter (Eidsvoll), Løft (Tøns-
berg og Horten), Tiltaksgruppen (Aren-
dal og Sandnes) og Tiltak for ungdom 
(Bærum, Kristiansand og Sandnes) er nå 
samlet under en felles direktør og har 
felles inntaksfunksjon.

Målet er å levere gode tiltak til barn og 
ungdom som trenger hjelp i en periode 
av sitt liv. Våre avdelinger har kompe-
tanse på rusbehandling, atferdsbehand-
ling og omsorg. Vi driver også omsorgs-
sentre for enslige mindreårige asylsøkere. 
De fleste avdelingene ligger i etablerte 
boligområder og har lite institusjonspreg.

Avdelingene har ulik størrelse. Vi tilbyr 
enetiltak og grupper for 2 – 9 ungdom-
mer. De ansatte jobber langturnus og er 
på jobb 3-4 døgn i strekk. Dette gir 
trygghet og stabilitet for ungdommene. 

Kvalitet og metoder
For oss er god kvalitet å sette brukerne 
våre i sentrum. Når vi er brukerorien-
terte, driver systematisk forbedringsar-
beid, har fokus på sikkerhet, driver egen-
kontroll og arbeider for færrest mulige 
uønskede hendelser er vi på god vei til å 
oppfylle vårt mål om god kvalitet. 
Samarbeid med andre fagfolk er også en 
viktig del av vårt arbeid. Når voksne 
samarbeider til ungdommens beste gir 
det større muligheter for å lykkes. For alle 
ungdommer som bor hos oss avholdes 
det jevnlige ansvargruppemøter hvor vi 
evaluerer hvordan det går med ungdom-

mene og hva som skal skje videre. 
Ungdommene selv er hovedpersoner i 
disse møtene. 

Metoder:
• Miljøterapi
• Traumebevisst Omsorg (TBO)
• Løsningsfokusert tilnærming 

(LØFT)
• Aggression Replacement Training 

(ART)
• Konflikthåndteringsmetoder
• Dialektisk atferdsterapi (DBT)
• Avtalestyring og tegnøkonomi

Som en del av vår kvalitetsutvikling har 
vi utviklet spisskompetanse på hjelp til 
unge med seksuelle atferdsproblemer, 
unge med etablerte rusproblemer, unge 
med sammensatt problematikk som 
nevropsykologiske vansker, psykiske 
vansker og traumer. Fot å sikre god kvali-
tet samarbeider vi med noen av Nordens 
fremste fagfolk på disse områdene. 

Ungdommene som bor hos oss skal føle 
at de er deltagere i sitt eget liv og har 
mulighet for å påvirke det som skjer. Vi 
vektelegger derfor deres deltagelse og 
tilbakemelding gjennom bl.a  brukerun-
dersøkelser og fokusgruppeintervjuer. 
 
Medarbeidere
Human Care har mange medarbeidere 
med høy faglig kompetanse og lang erfa-
ring i å jobbe med ungdom. For oss er 
det viktig at våre medarbeidere liker 
ungdom, bryr seg om dem, ser deres 
ressurser og tåler at ungdommene viser at 

de har det vanskelig. Vi ønsker å være 
varme, tydelige voksne som hjelper 
ungdommene til å vokse og utvikle seg. 
Vårt felles mål er at ungdommene skal bli 
i stand til å leve et meningsfullt liv ut fra 
sine forutsetninger. 

Alle institusjonene i Human Care har 
felles inntaksfunksjon. Dette gir oss 
mulighet for å gi et tilbud som passer best 
mulig til den ungdommen det søkes plass 
for. 

Inntaksansvarlig for barneverninstitusjo-
ner er Kjeld Christian Fjeldvik.

Felles inntaksnummer tlf. 96 50 11 11.

Human Care har lang erfaring i å hjelpe ungdommer som av ulike grunner trenger å 
bo ute av hjemmet en periode. De ansatte tilbyr omsorg, oppfølging og behandling 
slik at ungdommene kan komme videre i livene sine på en god måte. Vi stiller store 
krav til kvaliteten i tjenestene som tilbys, og samarbeider med ungdommens familie og 
andre aktuelle hjelpere.

Barneverninstitusjoner

Ann Eirin Lieng 
Direktør Barneverninstitusjoner 

ann.eirin.lieng@human-care.no
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Vi er løsningsfokuserte og tilbyr tjenester 
tilpasset den enkelte beboer, basert på 
utfordringer, ønsker og behov. Tjenes-
tene utføres av personell med god 
kompetanse og med lang erfaring. Vi er 
opptatt av å levere tjenester av høy kvali-
tet, med fokus på mestring og utvikling i 
alle ledd.

Våre boenheter er av god standard og er 
fullt møblerte. Boligene er plassert slik at 
den enkeltes behov og utfordringer knyt-
tet til offentlig transport, butikker, skole, 
arbeid og nærhet til nettverk blir ivaretatt 
på best mulig måte.

Hva kan vi tilby deg som kunde? 
• Barneboliger for de under 18 år
• Avlastning
• Hjelpetiltak og veiledning i hjemmet
• Heldøgns bo- og omsorgstjenester til 

mennesker over 18 år
Vi kan ta i mot brukere på kort varsel ved 
behov for plassering i en akutt fase.

Målgruppe
Vi tilbyr tjenester for mennesker i alle 
aldre, i hele Norge, innenfor følgende 
målgrupper:

• Mennesker med kognitiv funksjons-
nedsettelse.

• Mennesker med diagnose innen 
autismespekteret.

• Eldre mennesker med kognitiv svikt 
og/eller  tilleggsproblematikk, som 
av ulike årsaker ikke kan bo i et 
kommunalt tilbud.

• Andre som trenger særskilt oppføl-
ging på grunn av psykiske lidelser 
eller alvorlige atferdsutfordringer. 

Metoder
For å løse våre oppgaver faglig og etisk 
forsvarlig tar vi utgangspunkt i sentrale 
lover og forskrifter, anerkjente teorier, 
andres forskning, våre erfaringer og tilba-
kemeldinger fra brukerne.

For å lykkes i endrings- og utviklingsar-
beid må man ha tro på at et individ kan 
endre seg ved å få et godt tilpasset tjenes-
tetilbud gjennom et samarbeid hvor 
beboere har muligheter til å påvirke. Vi 
skal legge forholdene til rette slik at de får 
muligheten til å bli selvstendige og 
oppleve mestring på ulike arenaer ut fra 
egne forutsettinger.

Vi skal tilrettelegge for den enkelte beboer 
slik at de unngår for høye eller for lave 
krav og forventninger. Dette for at de skal 
oppleve mestring og utvikling på egne 
premisser. Vi skal ikke utføre oppgaver for 
dem, men sammen med dem, for å unngå 
umyndiggjøring og frata dem muligheten 
til å bli selvstendige mennesker. 

Dette gjøres ved bruk av følgende meto-
der:

• Miljøterapi
• PAST (Positive atferds- og støttetil-

tak)
• Atferds terapeutisk tilnærming

Slik jobber vi
For å kunne gi et godt tilbud til våre 
beboere, tar vi i bruk anerkjente og 
forskningsbaserte metoder i henhold til 
gjeldende lover og forskrifter.

Vi er opptatt av:
• Iverksetting av rett tiltak til rett tid.
• Ansatte i medlever turnus. 
• Tiltak tilpasset den enkelte beboers 

utfordringer og behov.
• Løsningsfokusert arbeid innenfor 

trygge og tydelige rammer.
• Vi arbeider aktivt for at våre beboere 

skal ha mest mulig medvirkning.
• Vi vektlegger samarbeid med hjel-

peapparatet, familie og nettverk.
• Vi har fokus på skole, utdanning, 

dagaktivitet, meningsfull fritid og 
oppfølging av helse til den enkelte.

Vi har et landsdekkende og fleksibelt bo- og omsorgstilbud til mennesker med omfatten-
de hjelpebehov. Vi tilbyr tre ulike boformer hos oss; enetiltak, bofellesskap og satellitt 
leiligheter. I tillegg tilbyr vi ulike avlastningstjenester.

Helse- og omsorgstjenester

Tone Paulsen 
Direktør Helse- og omsorgstj. 
tone.paulsen@human-care.no
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Våre medarbeidere

Mange av Human Cares medarbeidere jobber i miljøer som kan 
være både fysisk og psykisk krevende. Omsorgsarbeidet, som ofte 
pågår døgnet rundt, er komplekst og krever ulik kompetanse. For 
å klare å stå i disse utfordringene er det viktig at vi er både ydmyke 
og dynamiske. Det er også viktig at Human Care er en lærende 
organisasjon som ivaretar erfaringer og synspunkter, og som gir 
rom og tillit til at den enkelte tar ansvar for den jobben de er satt 
til å gjøre. 

Modig og tydelig
Lederskap i Human Care skal være modig og tydelig. For å skape 
forutsetninger for det tilbyr vi opplæring og kompetanseheving 
for ledere på alle nivå i organisasjonen. Dette handler om å kunne 
utvikle seg i lederrollen, men også om det personlige lederskapet. 
I Human Care tilbyr vi opplæring og introduksjonsprogram for 
nye medarbeidere som tar utgangspunkt i vårt felles verdigrunn-
lag. 

Human Care har fokus på et helhetlig samspill mellom organisa-
sjonen og det enkelte mennesket. Vi har et mål om å ha rett 
person på rett plass, samt gode rammevilkår slik at hver enkelt har 
de beste forutsetninger for å gjøre en god jobb. 

Talent Management i Human Care er ment som en prosess for å 
motivere og utvikle medarbeidere ut i fra den enkelte medarbei-
ders forutsetninger og ståsted. Med utgangspunkt i vårt felles 
verdigrunnlag vil Talent Management kunne gi mulighet til å se 
og påvirke medarbeideres grad av prestasjoner og engasjement. 

Den store etterspørselen etter kompetente medarbeidere gjør at 
rekrutteringsarbeid gjennomføres kontinuerlig. For Human Care 
er det viktig å være en attraktiv arbeidsgiver som evner å tiltrekke 
seg de mest kompetente medarbeiderne. I tillegg til å jobbe for å 
ha konkurransedyktige betingelser, tilbyr vi et utviklende arbeids-
miljø der medarbeiderne får mulighet for vekst og å ta ansvar. 
Humana AB og Human Care sin størrelse og bredde gir mulighe-
ter for nye karriereveier innenfor konsernet. Dessuten, det skal 
være gøy å jobbe i Human Care!

Det er våre medarbeidere som er Human Care. I Human Care ser vi på menneskelige 
ressurser som det mest verdifulle i organisasjonen. Hver dag møter alle Human Cares 
medarbeidere sine brukere i deres egne hjem, i barneverninstitusjoner, familiehjem og i 
omsorgssentre. Den enkelte medarbeiders kompetanse, erfaring og innsats i det dagli-
ge arbeidet, er med på å skape omdømme, fremgang og utvikling – og ikke minst 
fornøyde kunder og brukere.
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Dedicare Assistanse AS blir en del 
av Humana AB og vi får en 
plattform innen brukerstyrt 
personlig assistanse 

Birkelund Barnevernsenter AS blir 
en del av INOM AB

Birkelund Barnevernsenter AS 
etableres 

TUA AS etableres

Human Care etableres som felles 
navn for våre virksomheter i 
Norge

Tiltaksgruppen AS etableres

Løft AS blir en del av INOM AB

Humana AB, et av Nordens stør-
ste omsorgsforetak, overtar 
INOM AB

Våre Hjem AS i Trondheim blir en 
del av Humana AB

TUA AS og Tiltaksgruppen AS blir 
en del av Humana AB

Human Care er et nytt navn innen omsorg, behandling og assistanse i Norge, men vi 
har mer enn 20 års historie. Vi har kommet sammen i ett selskap og deler felles verdier 
og felles mål. Vi vil yte tjenester med høy kvalitet til barn, unge og voksne og vi vil 
være en god og solid samarbeidspartner for våre oppdragsgivere. Vi har lagt vekt på 
at de ulike selskapene skal få bevare sin identitet og sine spesialiteter, samtidig som vi 
har et tett samarbeid med felles ledelse og støttefunksjoner for å samle mange års 
kunnskap og erfaring under én paraply.

Mer enn 20 års historie

2016

Løft AS etableres

2015

2014

2013

2012

  

2006 

2005

2001

1998

1995
Våre Hjem AS etableres
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Humana AB er et av Nordens ledende private omsorgsforetak og tilbyr tjenester 
innenfor brukerstyrt personlig assistanse, eldreomsorg, helse- og omsorgstjenester, 
barnevertjenester, og psykiatritjenester. Humana AB har gjennom Human Care 
virksomhet i Norge og tilbyr tjenester innenfor flere av de samme virksomhets-
områdene.

En del av Humana AB

Human Care er en del av Humana AB, som ble stiftet i Sverige i 
2001. I de siste ti årene har Humana AB gått fra å være et 
mindre, nisjepreget selskap til å være riksdekkende i Sverige og 
nå også som en viktig samfunnsaktør i Norge. Totalt har 
Humana og Human Care over 7 000 klienter og 14 000 medar-
beidere i Sverige og Norge.

Human Cares målsetting er daglig å bidra til å forbedre livskva-
liteten til alle de mennesker som er brukere hos oss. Fokus i 
virksomheten ligger på  kvalitet med selskapets verdifundament 
som utgangspunkt. 

7 000                    
klienter

14 000
medarbeidere
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«Det føles godt å gjøre 
noe meningsfullt.» 
Natalie



Å jobbe med omsorg, behandling og assistanse er kanskje det mest berikende en kan 
få holde på med. Hver dag er givende, full av utfordringer – og problemer – men 
samtidig så meningsfylt. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag og møte brukere, 
oppdragsgivere og andre samarbeidspartnere, og ikke minst gode medarbeidere. 

«Alle har rett 
til et godt liv» 

Vi er mange i Human Care 
som hver dag går til arbeid 
med stolthet og ydmykhet 
overfor de oppgavene og det 
ansvaret vi er stilt overfor. 
Mange års erfaring og utvik-
ling av kunnskap og kompe-
tanse gir oss selvtillit og tro 
på at vi kan bidra til et bedre 
liv for mennesker som tilbys 
våre tjenester.

Glede, engasjement og 
ansvar
Vår virksomhet er basert på 
verdiene glede, engasjement 
og ansvar. Vi jobber hardt 
for at disse verdiene skal leve 
og være godt synlige til det 
beste for våre brukere. Vår visjon er at alle har rett til et godt liv. 
For å kunne nå vår visjon må vi basere alt vi gjør på kvalitet. Vi 
bruker derfor store ressurser på å kvalitetssikre arbeidet vi gjør 
ved hjelp av internkontroller, risikoanalyser, bruker- og medar-
beiderundersøkelser og avvikssystemer. Vi har gode styrings-
verktøy for kvalitetsutvikling og har hele tiden fokus på hvordan 
vi kan bli enda litt bedre.

Som et privat selskap som tilbyr omsorgs- og behandlingstje-
nester må vi hele tiden vise at vi er den tilliten vi blir vist, 
verdige. Vi må være troverdige i alt vi gjør. Denne bevisstheten 
gjør at vi alltid er på tå hev for å kunne tilby litt bedre og litt mer 
enn det som forventes av oss. Dette gjør oss gode!

En solid og seriøs sammfunsaktør
I Human Care setter vi oss høye mål. Vi ønsker å være den fore-
trukne private leverandøren innen omsorg, behandling og assis-
tanse. Vi ønsker at våre oppdragsgivere skal se oss som en solid, 
seriøs samfunnsaktør, som de ønsker å samarbeide med på 

grunn av vår gode service og våre 
gode resultater. Dette krever 
dyktige medarbeidere. Vi har 
derfor gode programmer for å 
tiltrekke oss de beste fagfolkene 
innenfor vårt felt, og vi gir våre 
ansatte muligheten til å kunne 
vokse og utvikle seg hos oss. 
Dette innebærer fokus på 
opplæring og veiledning, og vi 
har egne lederutviklingsprogram 
for også å kunne utvikle de beste 
lederne.

Et selskap i vekst
Vi har tro på at det er viktig med 
vekst for å kunne opprettholde 
og utvikle kvaliteten på det vi 
gjør. Vi leter derfor etter nye 

muligheter for å kunne tilby enda flere våre tjenester. Vi ønsker 
å ekspandere geografisk, men aller mest ønsker vi å utvikle spesi-
aliserte tjenester. Derfor er vi i gang med å utvikle et  tilbud til 
unge med seksuelle atferdsvansker i samarbeid med Off.Clinic i 
Sverige. Off.Clinic er blant Nordens fremste fagmiljø på områ-
det, og er også er en del av Humana AB. I løpet av kort tid kan 
vi nå tilby utredning, familiehjem og institusjonsplasser for 
denne målgruppen.

Etter nesten 30 års arbeid med barn, unge og voksne med ulike 
typer av bistandsbehov, kan jeg nå med stolthet si at Human 
Care er kommet for å bli. Vi er et nytt navn, men vi har en lang 
historie. Vi ønsker å være en seriøs samfunnsaktør, som skal 
bidra til utvikling av omsorgstjenester i Norge. Og, vi ønsker å 
være med å dekke det behovet som finnes i samfunnet vårt, og 
som det offentlige ikke alltid kan klare å dekke alene. Sammen 
kan vi få til mye!
 

Mona Lien
Adm. direktør
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Fokus på kvalitet  
gir grunnlag for vekst
For å kunne fylle målet om å være en anerkjent og foretrukket aktør innen omsorgs- 
og behandlingstjenester for barn, ungdom og voksne i Norge, setter Human Care 
kvalitet i alle ledd meget høyt.  

Human Care har en egen avdeling som arbeider med prosjekter 
for kontinuerlig å heve kvalitet. Vi har kvalitetsindikatorer og 
felles kvalitetsmål innen alle våre virksomhetsområder. Kvalitets-
arbeidet befestes blant annet gjennom Stratsys som ledelses- og 
styringssystem, og ved at vi innfører kvalitetsombud strategisk 
plassert i hele organisasjonen. 

Aktuell kunnskap 
Vårt kvalitetsarbeid kjennetegnes ved at vi benytter oss av aner-
kjente teorier, tilnærminger og metoder. Vi setter oss inn i rele-
vant tilgjengelig kunnskap via forskningsrapporter, brukerevalu-
eringer og lignende fra aktuelle direktorater og departementer 
spesielt, og evidensbasert kunnskap generelt. Implementering av 
aktuell kunnskap i organisasjonen er en viktig del av kvalitetsar-
beidet vårt. Opplæring og veiledning til alle ansatte via både 
interne og eksterne kilder, samt at vi innfører e-læring som et 
supplement til opplæringsplanene våre, er med på å sikre god 
faglig kvalitet.   

Human Care tilrettelegger for godt arbeidsklima blant annet 
gjennom ansvarliggjøring og medvirkning, tilstedeværende 
ledelse, medarbeidersamtaler og ansatteundersøkelser. Vi gjen-
nomfører interne og eksterne bruker- og samarbeidsundersøkel-
ser. Svarene vi får brukes aktivt i vårt daglige arbeid. 

Risikovurderinger 
For å skape trygghet og sikkerhet for våre brukere og ansatte 
utføres risikovurderinger i alle deler av vår organisasjon. Det 
fokuseres på avvikshåndtering både gjennom opplæring av 
ansatte, ved raske tilbakemeldinger fra ansvarlig ledelse og ved 
endringsvilje for å kunne unngå fremtidige avvik. Vi har syste-
matisk internkontroll i hele organisasjonen, samt tilrettelegging 
for og aktiv deltagelse i kontroll og tilsyn utenfra.

Gjennom opplæring og veiledning av alle våre ansatte skaper vi 
kontinuitet innen hvert enkelt kunnskapsfelt. Vi sikrer at meto-
dene vi benytter er etisk og faglig forsvarlige, og tilpasset våre 
målgrupper og målsettinger. 

Human Care er en lærende organisasjon. Vi har fokus på kvalitet 
og kunnskapsutvikling for å kunne drive og videreutvikle vår 
virksomhet. 

Vi er en lærende  
organisasjon og 
arbeider med  
mennesker i kontinu-
erlig endring.
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Human Care

HUMAN CARE AS
Kilengaten 1
3117 Tønsberg
Sentralbord 909 46 000
www.human-care.no

Vil du vite mer om Human Care? 
Les mer på human-care.no.


