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DEN KOMPLEXA HELHETEN - DET OPTIMALA 

 

EKONOMIN 



EKONOMIN; DEN KOMPLEXA HELHETEN 
1.Yta per boende, både den enskilda lägenheten (min 35kvm) och 

gemensamma ytor. Allt detta påverkar arbetsmiljön (utrymme för hjälpmedel) 

och livsinnehållet för den boende. Många mötesplatser.  

 

2. Dygnskostnad (sammantaget hyra utöver det som de boende betalar samt 

driftskostnad). Vigs Ängar har inte kostat mer att bygga och inte mer att driva de 

första nio åren. Dygnskostnaden för Vigs Ängar ligger idag på snittkostnaden i 

Sverige.  

 

2. Hyror både för lägenheter och gemensamma lokaler 

 

3. Personalomsättning 

 

4. Sjukfrånvaro 

 

5. Medicinförbrukning 

 

6. Fallolyckor 



FRAMTIDENS ÄLDREBOENDE KRÄVER NYTÄNKANDE 

Forskning kring ekonomin inom äldrevården och relationen mellan de olika 

kostnadsbärande faktorerna sammantaget. ”Kostnaden blir mindre än 

summan av delarna men innehållet större än summan av delarna” 
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Lägga samman resurser och kompetenser istället för att dela upp. 

Sammanföra aktiviteter och samordna olika behov inom äldreboende och 

omsorgen. Skapar synergieffekter och mervärde. 
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Blanda och Ge. Alla åldrar. Spännande innehåll. 

Se möjligheterna; inte hindren. 

 



UTVECKLINGSCENTER 
Vigs Ängars Utvecklingscenter är en gränsöverskridande arena, en 

framtidssatsning som vill samla olika intressen för äldrefrågor: äldre, 

yngre, anhöriga, utbildare, människor som arbetar inom äldre- och 

handikappområdet, forskning inom omsorg och arkitektur samt samtliga 

miljöaspekter. 

 

Centret vill verka för kunskap, kompetens och inspiration genom 

seminarier och utbildning för den åldrande befolkningen och grupper 

som behöver stöd såsom människor med funktionshinder både fysiskt 

och psykiskt.  




