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Mänskliga framgångsfaktorer
Uttrycket ”den mänskliga faktorn” används oftast när något har gått fel. På Evondos ser
vi dagligen exempel på när den mänskliga faktorn är helt avgörande för att saker och
ting ska lyckas och bli bra.
I alla våra samarbetskommuner finns nyckelpersoner som gör en trygg utveckling
möjlig. En av dem är Elisabeth Lejroth i Arvika, som nyligen tog emot priset eDiamond
Award på Välfärdsdagarna i Stockholm. Priset går till den organisation som under året
bäst erbjudit medborgare, företag och den egna organisationen nya möjligheter
genom att etablera samhällsnyttiga e-tjänster. Faktum är att Arvika kommun har flest
läkemedelsrobotar per invånare i Sverige.
En annan mänsklig framgångsfaktor när det gäller just vår tjänst är supporten. Adam
som ni ser här nedanför är en av våra viktiga problemlösare, vars uppgift är att lyssna
in era problem när de uppkommer.

Ta hand om era mänskliga faktorer!
Clarence Jacobson, VD för Evondos

Adam löser problem tillsammans med kunderna
Uppsalabon Adam Olof-Ors är en av
Evondos pålitliga problemlösare.
Nyckeln till en bra support beskriver han
så här:
”Att jobba tillsammans med kunderna,
lyssna ordentligt och hitta en snabb
lösning på problemet. Skulle vi på
supporten inte hitta en lösning får vi
väldigt bra hjälp av våra tekniker i
Finland.”

Läs mer här

För en självständig tillvaro i Skellefteå
Det talas om Skellefteå överallt just nu. Nyligen skrev The Guardian en lång artikel om
det klimatsmarta kulturhuset i trä och batterifabriken som byggs i närheten. Men
framåtandan märks även i den kommunala omsorgen.
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”Jag gillar ny teknik. Vi är öppna för
lösningar som kan förbättra
vårdkvaliteten”, säger Reza Athari,
socialtjänstens enhetschef för området
Älvsbacka.

Läs mer här

Arvika prisas för sina läkemedelsrobotar
Arvika kommun har flest läkemedelsrobotar per invånare i Sverige. Nyligen belönades
kommunen och systemadministratören Elisabeth Lejroth med utmärkelsen eDiamond
Award.

”Jag är helt överväldigad. Vår
målsättning är att våra patienter ska
känna sig självständiga – och det blir de
tack vare robotarna”, säger Elisabeth
Lejroth.

Läs mer här
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Webinar "Evondos inom LSS och socialpsykiatri"
Den 24 november kommer vi att hålla ett webinar tillsammans med fem kunder som
använder Evondos inom LSS och socialpsykiatri. De kommer att dela med sig av
erfarenheter och svara på frågor, missa inte det! Läs mer om webinaret och vilka som
presenterar, samt anmäl dig på länken nedan.

Anmäl dig här

Följ oss på våra sociala medier för fler
uppdateringar!

Support
Vårdpersonal kan ringa vår support alla dagar 08:00-20:00

Kungsängsvägen 25A
SE-75323 Uppsala

070 249 01 54
Du kan också skicka e-post till oss:

support@evondos.se
Integritetspolicy

För att avsluta prenumerationen, klicka här
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