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Personalen är A och O
Vi är beroende av våra personalresurser. Det gäller både er som arbetar med hälsooch sjukvård och oss som bistår er med teknik och service. Att medarbetarna mår bra
och upplever arbetet som meningsfullt och utvecklande, är jätteviktigt för
vårdkvaliteten.
Därför är vi på Evondos mycket glada och stolta över att vår egen organisation nu har
certifierats av Great place to Work. Certifieringen ges till utmärkta arbetsplatser med
ambitionen att fortsätta utvecklas och bygger på enkätundersökningar med företagets
anställda.
När våra medarbetare trivs blir vår service till er som allra bäst. Det blir ringar på
vattnet.
Ta hand om er!
Clarence Jacobson

Alvesta plogade väg för digitaliseringen
Landsbygdskommunen Alvesta var tidig med att
införa Evondos i hemsjukvården.
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Arnold Lennartsson, medicinskt
ansvarig sjuksköterska i kommunen, har
många lärdomar att dela med sig av till
sina kollegor.
– Det gäller att bereda marken innan
man sår, säger han.
Läs intervjun här >

Läkemedelsrobotar frigör tid, ny rapport från IHE
Automatiserad läkemedelshantering kan frigöra miljontals timmar inom svensk vård
och omsorg. Det visar den första vetenskapliga studien på ämnet, genomförd av IHE,
Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi.

Fyra svenska kommuner har
enkätintervjuats om hur vården av
patienter i ordinärt boende
effektiviserats sedan de
infört läkemedelsrobotar. Med goda
resultat.
Läs mer >

Ett meningsfullt arbete
Kerstin Ekbom har länge arbetat i ledande positioner inom både offentlig
och privat hälso- och sjukvård. På Evondos såg hon en chans att göra
verklig skillnad.

”Att få arbeta med välfärdsteknologi
som ger den enskilde individen ett
självständigt liv och möjliggör en bättre
resursanvändning känns oerhört
meningsfullt”.
Läs intervjun med Kerstin här >
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Träffa Evondos på Äldreomsorgsdagarna och
Välfärdsdagarna under oktober!
Vi kommer att finnas med på Äldreomsorgsdagarna 14-15 oktober samt
Välfärdsdagarna 27-28 oktober.
Läs mer >

SKR rekommenderar läkemedelsrobotar
Det finns tydliga nyttor och de är väl beprövade i flera kommuner med gott resultat,
säger SKR kompetenscenter för välfärdsteknik med anledning att de rekommenderar
Sveriges alla kommuner att prioritera 4 omsorgstjänster, varav en är
läkemedelsrobotar, eller automater som de kallar det.
Läs mer >

Support
Vårdpersonal kan ringa vår suppot 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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