














God och nära 
vård och omsorg 



Introduktion

• Anna Lundh - uppdrag projektledare

• God och nära vård och omsorg (GNVO) 

• BEON identifierade områden



Kort bakgrund

• Internationell, nationell och lokal omställning

• Varför? 

• Effektiv

• Hög kvalitet 

• Demografisk utveckling 



Demografin driver förändring

Förändringar i procent i olika åldersgrupper, 

2030 jämfört med 2020



Vad är god och nära vård?

• Den enskilde bestämmer innebörden

• Inte en omorganisation – nytt sätt att arbeta









Projekt som pågår i förvaltningen

• Fyra olika utvecklingsområden 

• Hälsofrämjande och förebyggande

• Fungerande helhet och personcentrerad vård

• Tillvarata resurser och rätt stöd till behov

• Trygga kompetens

+Stödjande och styrande processer



Hälsofrämjande

• Flexibelt och förebyggande anhörigstöd

• Motverka ofrivillig ensamhet

• Individuellt anpassade aktiviteter i särskilt boende

• Utökat uppsökande hälsofrämjande arbete

• Systematiskt förebyggande arbete genom Senior Alert 

inkl. nutrition



Fungerande helhet

• Demensombud och utvecklad samverkan med äldrepsykiatrin

• Utred årliga läkarbesök och kontroll av medicinering – klart 

• God kontinuitet

• Utvecklad daglig verksamhet (inom omsorg funktion)

• Utvecklade teamkonferenser med individens mål i centrum



Tillvarata resurser och rätt stöd till 
behov

• Etablera och utveckla vardagsrehab

• Utvecklat Evelid (kvalitet, flöden och funktioner)



Trygga kompetens

• Utöka andelen specialistsjuksköterskor 

• Utred renodlat undersköterskeuppdrag med 

specialistundersköterskor – klart, beslutades om i 

nämnden i oktober 

• Fler med pedagogisk utbildning (oms funk)



Kommande projekt

• Inväntar internbudget 2022 för prioritering av projekt.



Avslutningsvis

• Kontakt anna.lundh@vaxjo.se Tel: 0470-433 08

• Frågor?

mailto:anna.lundh@vaxjo.se


Temperaturmätaren september 2021 - Växjö kommunkoncern

Omsorgsförvaltningen

Datum: 2021-10-05
Svarsfrekvens: 78% (1562 svar)



Styrkor

• I min arbetsgrupp jobbar vi 
kontinuerligt med att utveckla vår 
verksamhet för dem vi är till för

• De chefer som jag möter i mitt 
arbete har förmåga att 
kommunicera mål och riktning så 
att jag förstår

• Jag får stöd i mitt arbete när jag ber 
om hjälp

• Jag vet vem jag ska vända mig till 
för att få råd och stöd för att utföra 
arbetet

±0
4,5

Stolthet

Fokusområden

• Jag upplever att mina förslag till 
förändring hanteras på ett bra sätt

• Jag får återkoppling på arbetet jag 
utför

• Jag lär nytt och utvecklas i mitt 
dagliga arbete

• Jag har tid för återhämtning efter 
perioder av stress på jobbet



Matris

Respekt & Hållbarhet6

1

Kompetens & Utveckling

61

Omsorgsförvaltningen



Index

±0

4,8

Totalindex

±0

4,7

Vi möter alla med respekt

±0

5,3

Vi kan jobbet

±0

4,5

Vi gör verksamheten bättre

-0.1

4,6

Vi skapar en hållbar framtid

±0

4,5

Stolthet

±0

5,0

Kompetens & Utveckling

±0

4,7

Respekt & Hållbarhet



5,3

4,7

4,7

4,1

4,7

5,3

4,7

4,7

4,1

4,7

1 6

Jag upplever att vi möter dem vi är till för med

respekt

Jag upplever att vi möter varandra med respekt på

arbetet

Jag ger återkoppling när något är bra eller kan bli

bättre

Jag får återkoppling på arbetet jag utför

Jag får stöd i mitt arbete när jag ber om hjälp

Vi möter alla med respekt (1/2)

Omsorgsförvaltningen Temperaturmätaren - mars 2021/Omsorgsförvaltningen



4,7

4,8

1 6

På min arbetsplats arbetar vi för att motverka

diskriminering, trakasserier och kränkande

särbehandling

Vi möter alla med respekt (2/2)

Omsorgsförvaltningen Temperaturmätaren - mars 2021/Omsorgsförvaltningen



5,5

4,7

5,6

5,4

5,4

5,5

4,7

5,6

5,4

5,4

1 6

Jag upplever att mina arbetsinsatser är

betydelsefulla för dem vi är till för

De chefer som jag möter i mitt arbete har förmåga

att kommunicera mål och riktning så att jag förstår

Jag agerar professionellt i min arbetsroll

Jag har den kompetens som krävs för mitt uppdrag

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

Vi kan jobbet (1/2)

Omsorgsförvaltningen Temperaturmätaren - mars 2021/Omsorgsförvaltningen



5,1

5,1

1 6

Jag vet vem jag ska vända mig till för att få råd och

stöd för att utföra arbetet

Vi kan jobbet (2/2)

Omsorgsförvaltningen Temperaturmätaren - mars 2021/Omsorgsförvaltningen



4,5

4,7

4,4

4,5

4,7

4,4

1 6

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

I min arbetsgrupp jobbar vi kontinuerligt med att

utveckla vår verksamhet för dem vi är till för

Jag upplever att mina förslag till förändring

hanteras på ett bra sätt

Vi gör verksamheten bättre

Omsorgsförvaltningen Temperaturmätaren - mars 2021/Omsorgsförvaltningen



4,1

5,4

4,7

5,0

4,3

4,1

5,4

4,7

5,0

4,3

1 6

Jag har tid för återhämtning efter perioder av stress

på jobbet

Jag vet vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras vid

hög arbetsbelastning

På min arbetsplats hushållar vi med resurserna, dvs.

vi använder ekonomiska medel och personal på…

På min arbetsplats arbetar vi för likabehandling av

dem vi är till för

På min arbetsplats arbetar vi för att minska

miljöpåverkan

Vi skapar en hållbar framtid (1/2)

Omsorgsförvaltningen Temperaturmätaren - mars 2021/Omsorgsförvaltningen



4,5

4,4

1 6

Jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid

Vi skapar en hållbar framtid (2/2)

Omsorgsförvaltningen Temperaturmätaren - mars 2021/Omsorgsförvaltningen
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4,5

4,6

4,5

4,6

4,5

4,4

4,5

4,5

4,6

1 6

Jag ser fram emot att gå till arbetet

Jag rekommenderar gärna andra att söka jobb på

min arbetsplats som är en del av Växjö…

Jag är stolt över att jobba på min arbetsplats som

är en del av Växjö kommunkoncern

Jag känner arbetsglädje

På min arbetsplats arbetar vi med att värdegrunden

följs och hålls vid liv

Stolthet

Omsorgsförvaltningen Temperaturmätaren - mars 2021/Omsorgsförvaltningen



Presentation KPR
2021-11-18



1. Förnya, behålla och utveckla 
kompetens

• Språkombudsutbildning

• Kompetensutvecklingsplan

• Förtydligande yrkesroller



2. Stärk ledarskapet

• Tak antalet medarbetare

• Kompetensutveckling för chefer

• Medicinsk kompetens i ledningen

• Teambaserat arbetssätt 



3. Skapa trygga anställningsförhållanden 
och en god arbetsmiljö

• Heltid och tillsvidare som norm

• Systematiskt arbetsmiljöarbete

• Delade turer



4. Ny teknik i vårdens och 
omsorgens tjänst

• Digitaliseringsinitiativ 

• Fortbildning och utbildning
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