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Gemensamt  
kunskaps- och 
resurscentrum
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Översikt för Oasen boende-
och vårdcenter k.f.

- Kommunalförbund:13 medlemskommuner (ej. Föglö, Mariehamn 

och Saltvik)

- I huvudsak institution 57 platser, ESB 10 platser

- Vårdtagarna på Oasens institutionsboende behöver i regel 

större insatser av sjukvård och omsorg än vad kommunernas 

serviceboenden har möjlighet att erbjuda. 

- Utöver vård och omsorg erbjuds Oasens vårdtagare även 

regelbundna möjligheter till kognitiv och fysisk träning. 
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Viktiga mål för Oasen

▪ Bli ledande i kvalitativ institutionsvård! Vår dagliga strävan.

▪ Vi ska initiera gränsöverskridande samarbete med Mariehamn och 

andra aktörer i landskapet för att trygga nyttjande av boendeplatser 

samt säkra kompetensförsörjning. Försök att sträcka ut handen 

görs med jämna mellanrum.

▪ Viktigt mål i hamn: Närvårdarutbildning förlagd på Oasen. 

Ömsesidigt gynnsamt och positivt avtryck på flera fronter. På sikt 

skulle vi vilja utveckla samarbete med högskolan. Viktiga steg mot 

ett framtida kunskaps- och resurscenter där utbildning möter 

kärnverksamhet naturligt i vardagen.
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Varför gemensamt resurscentrum på 
Åland?

▪ Målgruppen med kognitiv svikt kommer i antal bli en utmaning 

för hela gemenskapen

▪ Demografin talar sitt tydliga språk!

▪ Strategiskt viktigt för Åland
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Vår övertygelse är att

▪ Ett gemensamt resurscenter skulle:

- skapa viktig synergi och utbyte mellan olika expertområden

- stärka den minutnära och långsiktiga planeringen för målgruppen 

- förbättra platsnyttjandet för målgruppen

- skapa bättre förutsättningar för att ge specialiserad och kvalitativ vård- och 

omsorg

- öka attraktionskraften till yrket

- förbättra stödet till anhöriga/hemkommunen = förlänger tiden på 

hemmaplan (win-win)

- bredda utbudet på insatser före- och under boendetiden
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Varför just Oasen?

▪ Oasen har viljan och motivationen

▪ Lång erfarenhet och kunskap av demensvård

▪ Erbjuder en mångsidig vårdverksamhet både ESB, Institution, 

Sys/fys etc.

▪ Geografiskt gynnsamt läge med oändliga möjligheter till 

anpassningar av miljön. 

▪ Täcker redan 13 av 16 kommuner. ”Bara tre kvar”
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Förbättringsområden/hinder?

▪ Huvudmannaskapet/ olika organisatoriska indelningar/ olika mål / 

brist på samsyn

▪ Kortsiktighet/ ett budgetår i taget

▪ Politisk- och geografisk polarisering (stad-landsbygd)

▪ Kompetensförsörjning, kompetensförsörjning och 

kompetensförsörjning

▪ Finansiering:

- Små kommuner har begränsade ekonomiska förutsättningar

- Behov av gemensam finansiering (LR och ev. EU projektmedel)
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Hur går vidare?

▪ Oasen har tillsatts arbetsgrupp för att utreda ett resurs- och 

kunskapscenter i landskapet. I gruppen ingår Oasen, staden, LR 

och Demensföreningen. I jan 2021, överens om att söka medel 

för projektledning, därefter paus. Nu längtar vi tillbaka till 

ritbordet!

▪ Låt oss mötas med ny kraft och titta bortom restriktioner, 

gränser, våga drömma  och skapa ett gemensamt robust 

resurscenter som servar alla ålänningar. 

▪ Landsbygden kan bara bli hel ihop med stan och tvärtom!


