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Den visa organisationen
Ett utvecklingsprojekt inom äldreomsorgen

Förbättrad hälsa
genom ökad
delaktighet, stöd
och bra bemötande

www.goteborg.se

Den visa organisationen
Den visa organisationen är ett projekt finansierat av
Europeiska Socialfonden och medfinansierat av Norra
Hisingen. Projektet pågår från 2016 till 2019 och handlar
om att skapa en hälsosam och attraktiv organisation som tar
ett ökat ansvar för sin egen kompetensförsörjning.

Bakgrund

Om tjugo år kommer det att saknas cirka 160 000 undersköterskor
inom äldreomsorgen i Sverige enligt Statistiska Centralbyrån, SCB.
Samtidigt ökar sjuktalen och antalet intresserade av utbildningsplatser
inom vård- och omsorgsprogrammen minskar. Vardagliga utmaningar
i verksamheterna är svårigheter att rekrytera medarbetare och chefer.

Attraktiv arbetsgivare

Projektet vill utveckla en attraktiv äldreomsorg så att fler söker
sig till branschen, trivs, utvecklas, gör karriär och stannar kvar.

Mål och fokus

Projektets övergripande mål är
att verksamheten blir kompetensförsörjd och att arbetsmiljön bidrar till god hälsa.

Utforska arbetssätt med
bäst effekt på kompetensförsörjning och hälsa

Deltagare

Reflektion
Handledning
Grupputveckling
Konflikthantering
Erfarenhetsutbyten

800 medarbetare och chefer
inom äldreomsorgen på Norra
Hisingen deltar i projektet.
Forskare följer processen och
utvärderar resultatet. En mentor
från universitetet i Göteborg
stödjer projektgruppen i arbetet.

Hälsospåret

Ett program inom Den visa
organisationen med syfte att
förbättra hälsa och välmående
hos den som är sjukskriven eller
på väg att bli sjukskriven.
Integrerat
lärande

Vi arbetar utifrån
sex delområden:

Ledarskap

Kompetensförsörjning

Hälsa

Arbetsorganisering

Mänskliga rättigheter
•

Höja kunskapen om jämställdhet, tillgänglighet
och icke-diskriminering

•

Stärka undersköterskans
yrkesroll för att möta nya
behov och utmaningar
i äldreomsorgen

Det är här det händer!

Medarbetarskap

DVO – Det är här det händer!
Den visa organisationen, en attraktiv arbetsgivare med en kompetensförsörjd verksamhet och
arbetsmiljö som bidrar till god hälsa.
Projektet arbetar för en jämlik arbetsplats där
medarbetare känner inflytande, delaktighet
och ansvar. Vi strävar mot en verksamhet där
människor trivs och vill arbeta, en verksamhet
med hög status där vi tar vara på befintlig
kunskap och stärker medarbetaren. Ledarskap
utvecklas och bidrar till självorganiserande team
och en vis organisation.

För mer information om DVO kontakta:
Rüddi Porsgaard, projektledare
031-336 91 12
ruddi.porsgaard@norrahisingen.goteborg.se

www.goteborg.se

