
Studiebesök på Care of Sweden den 9 april 2018

Vi var 37 förväntansfulla och intresserade SPF-medlemmar, som samlades 
och körde till Tranemo den här förmiddagen. 
   Inledningsvis bjöds vi på kaffe och toscatårta, och sedan togs vi emot av 
ägaren själv, Magnus Högberg, som berättade hur han tillsammans med en 
vän hade startat företaget 19 år tidigare, men att han numera var ensam 
ägare. Företagets produkter utgörs av olika varianter av madrasser, och han 
beskrev hur den långsiktiga målsättningen för företaget är att lindra och 
förhindra lidande för människor som drabbats av bl a trycksår. Man hittar 
deras produkter på vårdenheter runt om i Sverige och i många andra delar av
världen. Tillsammans med vårdpersonalen vill de minska onödigt lidande, 
spara ekonomiska resurser och skapa en värld utan trycksår Omsättningen 
har ökat mycket, man säljer numera till 25 olika länder och företaget har 
idag ca 85 anställda. Organisationen är platt, och de anställda kallas 
medansvariga.
   Visningen i lokalerna genomfördes sedan av två ur personalen, Oscar och 
Carro, som raskt delade in oss i två grupper. Vi fick oss berättat att allt 
arbete i huset strängt taget är hantverk, och vi fick också se hur personalen 
satte ihop madrasser och försåg somliga av dem med en luftpump, som skall
göra så att trycket på kroppsdelar inte är konstant.
   En annan produkt, som företaget tillhandahåller, är dynor till rullstolar, 
och vi fick också tillfälle att se hur skickligt man sammanfogar dessa och 
förser dem med vattentätt ytskikt för att sedan sätta på ett tygöverdrag.
   Alla madrasser säljs inte, utan man hyr också ut luftmadrasser för kortare 
tids behov. När de sedan återkommer till fabriken, rengörs madrasserna 
mycket noggrant innan de återigen tas i bruk. Vi besökte också avdelningen 
där man slutpackade madrasserna, innan de skulle skickas iväg till 
beställaren.
   Vi kunde konstatera att Care of Sweden är ett välmående och expansivt 
företag.
   Efter avlutat och uppskattat studiebesök åkte vi sedan till Limmareds 
Värdshus, där vi intog en delikat lunch, bestående av deras mångomtalade 
wienerschnitzlar. 


