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En röst
som möter
invånaren
först
På teleservice förväntas man ha
ett bra bemötande med rösten
som enda verktyg. Och det blir
lättare att ge ett bra bemötande
när man trivs på jobbet

Nr 4 | DECEMBER 2019

NERVEN | NR 4 | DECEMBER 2019

P E R S O N A LT I D N I N G F Ö R R E G I O N K A L M A R L Ä N

Innehåll

4
Lagarbete i Oskarshamn
6
”Mina hjältar 24 timmar om dygnet” 8
Bemötande med rösten
10
Regionplanen från A till Ö
14
Enklare med friskvårdsbidraget

Möt roboten Robban
God jul från folkhögskolan
Tack för mig
”Ja må han leva”
Nervenfikat

15
16
18
19
20

Ögonblicket

I slutet av november hade
precis julpyntet kommit upp på
medicinkliniken, avdelning 17, på
Länssjukhuset i Kalmar. Simon,
Rebecka, Kerstin, Mae och Elisabeth står och snackar lite innan de
två förstnämnda ska fotograferas
till en rekryteringsannons för nya
sjuksköterskor.

Posttidning B, Personaltidning
för Region Kalmar län
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Välkommen!
Med våra 7 000 medarbetare är vi Kalmar läns största arbetsgivare. Vi är utspridda över hela länet
och har 250 olika yrkesroller. Eftersom vi är en så stor arbetsgivare anställer vi ständigt nya, kompetenta medarbetare, ja vi får faktiskt 70 nya kollegor varje månad. Här får ni möta fyra av dem.
Niklas Holm
Teknisk systemförvaltare på
IT-förvaltningen

Therese Astevall
Sjuksköterska på Emmaboda hälsocentral

− Jag ville utvecklas genom att prova på
någonting nytt, därför sökte jag mig till
Emmaboda hälsocentral. Innan arbetade jag på ortopeden i Växjö. Jag
har varit här i två månader nu och
stormtrivs, har känt mig som en i
gänget redan från första veckan.
Här är en god stämning och
man känner stöd från alla yrkeskategorier. Det bästa med att
vara sjuksköterska är alla möten
med människor, både patienter
och kollegor. Jag tycker att man
lär sig något nytt varje dag.

Lina Strömbom
Tandhygienist på Folktandvården i Vimmerby

− Att söka arbete inom Region Kalmar
län var för mig ett naturligt val då jag är
född och uppvuxen i länet. Förra sommaren gjorde jag sommarpraktik här
på Folktandvården i Vimmerby och
fick då en väldigt positiv känsla
kring arbetsplatsen. Lagom till
examen nu i somras blev en
tjänst som tandhygienist ledig i
Vimmerby. Det bästa med mitt
jobb är alla tacksamma patienter, känslan av att jag kan göra
skillnad för någon. Variationen
av patienter är också ett stort
plus, att jag träffar patienter i alla
åldrar, från ett till hundra år. Jag ser
fram emot att bygga på mina kunskaper och erfarenheter inom det kliniska
arbetet och att utvecklas i min yrkesroll.

– Jag har tekniskt ansvar för olika ITsystem. Till stor del handlar det om att
arbeta aktivt för att leverera säkra
och tillgängliga system som klarar
framtida utveckling och krav. Jag
är stolt över mitt jobb och att få
vara omgiven av väldigt kompetenta kollegor samtidigt som jag
hjälper människor och gör nytta
för samhället. Att få träffa de jag
jobbar för, användarna, är nytt
för mig och något jag trivs med.
Det är en speciell känsla och jag
kan säga att det var länge sedan
frugan såg mig så här glad.

Emma Ramklint
Sjuksköterska på traineeprogrammet
Oskarshamns sjukhus
− Jag blev färdig sjuksköterska vintern
2018 och har därefter arbetat knappt
två år i hemsjukvården i Mönsterås.
Jag trivdes jättebra, men kände
att jag behövde utveckla mina
kunskaper i de vårdtekniska
momenten för att kunna nå mitt
mål att en dag bli ambulanssjuksköterska eller anestesisjuksköterska. Just nu går
jag traineeprogrammet för
sjuksköterskor och har en fast
tjänst på sjukhuset i Oskarshamn
under ett och ett halvt år. Jag är
på medicinavdelning 41 och trivs
jättebra. Därefter kommer jag vara
på medicinavdelning 40 och 4 samt
akutkliniken. När traineeperioden är slut
kan jag själv välja vart jag vill arbeta, men
det kommer även styras mot vart bemanningen behövs. Traineeprogrammet
ger mig en unik inblick och en trygghet
inom flera områden. Dessutom får jag en
bred kompetens och en överblick i hur
sjukhusvården fungerar.
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På gång
Genom portalen till ny
kompetens
Nästan alla interna utbildningar finns samlade på ett ställe –
Kompetensportalen.
Här finns såväl regionövergripande som verksamhetsnära utbildningar. Region Kalmar läns mål
är att alla interna utbildningar ska
ligga i portalen.
Här ligger alla utbildningar som
anordnas av Kliniskt träningscenter (KTC) på de tre sjukhusen,
inklusive HLR-utbildningen som
även riktar sig till kommunernas
medarbetare. Här finns utbildningar inom bland annat mentorskap
för sjuksköterskor och handledarutbildningar av olika slag, samt
Region Kalmar läns grundläggande miljöutbildning.
Flera medarbetare har under
hösten genomfört utbildningar
i bland annat suicidprevention i
svensk sjukvård, hbtq- och transpersoner i vården, samt våld i nära
relationer och misstanke om barn
som far illa.
Kompetensportalen ligger under Anställning och arbetsmiljö på
Navet. Du kan även lägga till den
som en genväg på din personliga
startsida.

Ledigt för hälsokontroll
eller blodgivning
Du som är anställd på Region
Kalmar län har rätt till frånvaro
med lön vid:
n

n

n
n

n
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Mammografihälsokontroll som
Region Kalmar län kallar till.
Gynekologisk cellprovskontroll som Region Kalmar
län kallar till.
Blod- och plasmagivning.
Besök som blivande förälder
på mödravårdscentral vid 		
högst två tillfällen.
Förstagångsbesök hos läkare
eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.
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Mindre motstånd att
Visa leget – sen är det klart

Nu förändras sättet att ansöka om friskvårdsbidrag. Du
kommer inte längre att behöva ansöka och ligga ute med
pengar. Från den 1 januari
2020 räcker det att visa legitimation när du vill använda
ditt friskvårdsbidrag.
Det har under flera år kommit in
förslag och önskemål från medarbetare och chefer om att förenkla
hanteringen kring friskvårdsbidraget. Och vid årsskiftet blir
detta nu verklighet.
– Vi byter rutin för att fler ska
kunna få möjlighet till ett hälsosammare liv, att fler ska kunna
ta del av bidraget. Medarbetarna
kan använda bidraget enklare och
cheferna kommer att slippa administration kring bidraget. Vår
förhoppning är naturligtvis att
det blir just enklare och med fler
friskvårdsanvändare som resultat,
säger HR-direktör Helen Persson.
Allt sker med hjälp av leverantören Actiway, som har avtal
med flera friskvårdsaktörer, både
i Kalmar län och nationellt.
Så här funkar det
1. Gå in på fliken ”Hitta friskvård” på Actiway.se. Leta upp en
friskvårdsaktör som erbjuder en
aktivitet du är intresserad av.
2. Boka din aktivitet online eller
när du besöker friskvårdsaktören.
När du är på plats säger du att du
vill betala med Actiway och visar
din legitimation. Summan av köpet dras då direkt från ditt friskvårdssaldo.
Pengarna sätts in vid nyår
Du får ditt saldo automatiskt på
ditt Actiway-konto den 1 januari
2020. Alla medarbetare har då
tillgång till ett friskvårdsbidrag
på upp till 1 800 kronor. Summan
anpassas om du jobbar del av året.

Logga in för att se saldo
och köp
Du kan logga in på Actiway.se
med hjälp av BankID. När du har
loggat in kan du se ditt saldo och
dina köp. Du kan även köpa friskvård online hos de aktörer som
erbjuder onlineköp. Den 1 januari
2020 får du ett instruktionsmejl
från Actiway. Mejlet skickas till
din regionmejl (regionkalmar.se).
För dig som betalar med
autogiro idag
Det finns två alternativ:
1. Friskvårdsaktören stoppar dina
kommande autogireringar så
länge bidraget täcker summorna.
Därefter rullar ditt autogiro vidare
som vanligt
2. Friskvårdsaktören räknar av
bidraget mot totala kostnaden för
köpet och fördelar dina autogireringar på den nya mindre summan.
För dig som alltid brukar använda ditt friskvårdsbidrag
hos ett företag som inte är
anslutet till Actiway?
Kontakta Actiway för att använda
ditt friskvårdsbidrag med hjälp av
kvittohantering.
För dig som har en timavlönad anställning
Du är också berättigad till friskvårdsbidrag om du arbetat minst 45
arbetspass under innevarande år.
Bidraget är 700 kr. Du ansöker
om ersättning för den friskvård du
köpt via en blankett på Navet.
Läs mer på Navet
Sök på Friskvårdsbidrag 2020.

Text: Viktor Lovén
Foto: Maddoc
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t använda friskvårdsbidraget

Ja, rugby är faktiskt en av Skatteverkets alla godkända friskvårdsförmåner. Friskvårdsbidraget kan användas
till många olika aktiviteter, från akupunktur och badminton till zumbadans och örtbad. Nyligen kom även
golf och ridning med på listan. Ett
tips är att gå in och kolla på webbplatsen Actiway.se. Det kanske finns
något som du verkligen vill testa?
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Därför är det
tufft ekonomiskt
i alla regioner
Alla kommuner och regioner i landet har jobbat och jobbar hårt
för att vara kostnadseffektiva. Ändå har alla ett kärvt ekonomiskt läge just nu. Hur kommer det sig?
Enligt Sveriges kommuner och
regioner (tidigare SKL) beror det
på demografins utveckling och en
förväntad lågkonjunktur. Flera regioner kommer därför att gå med
underskott 2019.

reras på andra sätt med hjälp av
bland annat digitalisering, menar
SKR.
Inom Region Kalmar läns
största förvaltning hälso- och
sjukvårdsförvaltningen pågår ett
arbete med att hantera den ekonomiska situationen.
– Vi jobbar på flera olika fronter, både verksamhetsnära och på
övergripande nivå, säger ekonomichefen Louise Jakobsson.
Klinikerna på sjukhusen har
tillsammans med sjukhuschefer
tagit fram handlingsplaner som
följs upp kontinuerligt.
– Det handlar om stort och
smått, allt från att se över schemaläggning till att vara restriktiva med inköp som inte är akuta.
Vi har även börjat arbeta med en
ny modell för verksamhetsstyr-

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

– Det är en konsekvens av den
demografiska situationen där vi
har många barn och unga just nu.
Vi har också en ökning av andelen äldre, samtidigt som personer
i yrkesverksam ålder inte ökar
lika snabbt, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.
– Detta i kombination med att
konjunkturen börjar plana ut, gör
att man inte får lika mycket intäkter som tidigare.
Regeringen har beräknat att
kommuner och regioner kommer
att behöva 90 miljarder kronor
mer år 2026 om välfärden ska
utföras som idag och utvecklas i
takt med det ökande antal äldre,
barn och unga. Alla, både kommuner och regioner, behöver
vara beredda på att välfärden
framöver kommer behöva leve-
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Louise Jakobsson, ekonomichef HSF

ning som vi tror ska ge cheferna
bättre förutsättningar att leda sin
verksamhet mer kostnadseffektivt framöver, säger hon.
Text: Emma Rydh

I sina förfä
När Anna Michaëlsson kom
till Västerviks sjukhus visste
hon inte om att hennes förfäder och släktingar verkat där
före henne. Nu är hon länets
första kvinnliga chefläkare
och har vant sig vid att få
frågor om släktskapet.
– Doktor Oscar Michaëlsson började som bruksläkare i Ankarsrum för att sedan 1897 komma
till Västerviks Lasarett där han
verkade fram till 1921. Den då
nyanställde doktor Michaëlsson
införde många förbättringar. På
hans förslag installerades vatten,
avloppsledningar och ett tvättställ i operationssalen. Han fick
också till ett mottagningsrum i
nedre botten på lasarettet.
– Oscar hade en son, Erik
som också blev läkare och det
är många av våra äldre patienter
som kommer ihåg honom. Han
var här på sjukhuset mellan åren
1931-1956 och dessutom ledamot i dåvarande landstingsfullmäktige. Men det var först när
jag fick frågor om honom som
jag började efterforska släktskapet. Min faster, som idag är över
ett hundra år, kunde reda ut att
Erik var min farfars kusin och
Oscar följaktligen min farfars
farbror.
Anna Michaëlsson kommer
själv från Uppsala och hamnade
i Västervik mer eller mindre av
en slump. Hon har tjänstgjort i
Stockholm och Linköping men
återvänt till Västerviks sjukhus.
Här trivs hon utomordentligt
med sitt uppdrag som överläkare
inom medicin och reumatologi
och är sedan snart nio år chefläkare för sjukhuset.
– Vi trivs bra här både med arbetslivet men också privat. Och
det är en kul omständighet att jag
råkade ha släktingar som varit så
tongivande för sjukhuset här före
mig.

Steriliserade i fiskgryta
På sjukhuset år 1899 fanns elva
personer anställda utöver doktor
Oscar Michaëlsson: två sjuksköterskor, pensionatsföreståndare,
syssloman, präst, tvätterska, dräng,
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äders fotspår

Notiser
Är gruppförsäkringen
nåt för dig?
I början av 2020 erbjuds tillsvidareanställda under 65 år gruppförsäkringar av Skandia. Det är
utvalda försäkringar som kan ge
extra trygghet till dig och din familj. Tack vare storleken på vår
organisation är kostnaden relativt
låg och du behöver varken skicka
in ansökan eller hälsodeklaration.
I erbjudandet har Skandia valt
ut tre försäkringar som du får
kostnadsfritt i tre månader under
våren med preliminär start den
1 februari 2020. Du har även
möjlighet att anpassa försäkringarna, till exempel genom att
medförsäkra familjemedlemmar
och utöka försäkringsskyddet.
Efter den kostnadsfria perioden väljer du om du vill fortsätta
ha försäkringarna eller inte. Antingen betalar du med inbetalningskortet som skickas ut eller
avstår du från att betala, vilket
innebär att försäkringen avslutas
automatiskt.

Har du hört om tolken?

Anna Michaëlsson framför väggen i
ett av konferensrummen på Västerviks sjukhus där många viktiga personer från sjukhusets historia fått
sin plats. Bakom henne ses farfars
farbror Oscar och på hennes vänstra
sida farfars kusin Erik Michaëlsson.

tre städerskor och så vaktmästaren som förutom sina vanliga
vaktmästaruppgifter också steriliserade operationsinstrumenten i
en fiskgryta ovanpå järnspisen(!).
Oscar Michaëlsson anhöll redan

efter ett år på sjukhuset om högre lön: ”Vid intet annat så pass
stort lasarett i hela riket har lönen
blivit så knappt tillmätt som vid
Vesterviks lasarett”. Oscar hade
fri bostad och en årslön på 1 500

kronor. Hela sjukhusbudgeten
uppgick till 25 000 kronor om året.

Text: Annika Billberg
Foto: Malin Gustafsson

Till vår tolkcentral kan både
sjukvårdspersonal, personer med
hörselnedsättning och deras anhöriga vända sig för att få kostnadsfri hjälp i vardagen med
både teckenspråks-, skriv- och
dövblindtolkning.
– Vi upplever att många i vården tar hjälp av anhöriga istället
för att kontakta oss. Det är synd,
för vi finns här och arbetar i hela
länet. Nästa gång ni ska kalla en
patient med hörselnedsättning
får ni gärna ringa hit först och beställa en tolk, sedan kan ni skriva
på kallelsen att ni bokat en tolk.
Det blir enklare för alla och tryggare för patienten, säger Gitty
Stensson på tolkcentralen.
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”Mina hjältar 24 timmar om dygnet”
Uppskattade kollegor finns det gott om! Det märks inte minst när det gäller nomineringar till
Nervenfikat. Här är ett axplock av alla fina motiveringar som strömmat in.
Jag skulle vilja nominera mina
medarbetare på ortopedmottagningen i Kalmar. De kämpar
på och sliter för att se till att ge det
bästa till patienterna. Trots tuffa tider så löser de det mesta!
/Jeanette Qvist

Ingela Carlsson på hudkliniken i Kalmar
blev nominerad av två olika kollegor.

Efter att ha arbetat på akutmottagningen i Kalmar i 9 år och
nu gått vidare till en annan position
hamnar mina före detta kollegor i
ett nytt ljus. De är sanna hjältar, de
sliter, försakar raster och toalettbesök för att bedriva högklassig akutsjukvård för länets invånare. Kan
aldrig ta sig från A till B utan att bli
avbrutna, dokumenterar och skriver om då de måste hjälpa patienter mitt i en mening. Det plingar
och tutar och arbetsmiljön är raka
motsatsen till den jag befinner mig
i idag.
Personalen på akuten är mina hjältar 24 timmar om dygnet, året runt!
De sliter i det tysta och förtjänar ett
par tårtor så de står sig när patienttrycket är högt!
/Andréa Berg

Tänker nominera vår duktiga chef
Wivianne Nilsson, som nu går i
pension, som under decennier har
hållit ihop Mörlunda hälsocentral
och alltid haft ett leende på läpparna. Hon är så duktig och alltid
tillmötesgående.
/Ingo Beyersdorff
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Vi vill nominera Kristina Jonsson och Eva Riedmüller på
dagbarnvården. Eva och Kristina
skapar med sin erfarenhet och sitt
lugn en fantastisk förutsättning för
en bra narkos. När barn och föräldrar tas om hand av er flyter allt på.
Barnen har fungerande infarter och
både barn och föräldrar är lugna
när de kommer till oss. Ni vet precis i vilka lägen ni ska ringa och
påtala om ni tror att det kan behövas någon extrainsats från vår sida,
på grund av förkylningar, oro eller
liknande. Vi är evigt tacksamma
för ert professionella omhändertagande!
/Narkosläkarna på Västerviks
sjukhus genom Martina Sinai

Jag vill nominera Ingela Carlsson, kanslist, på hudmottagningen
i Kalmar: Bara så generös! Med leende, skratt, sång och musik (dragspel och ukulele), praktisk hjälp, ett
lyssnande öra, ja Ingela är generös
med alla sina förmågor. Och hon
gör det så lätt att be om hjälp. Måtte
hon bara aldrig få ett annat jobb.
/Maria Yngvesson

Vi vill nominera vår vaktmästare
Per Törnkvist. Han är alltid behjälplig med allt man ber om, trots
att han har fysiska krämpor. Han
är alltid glad och skrattet är aldrig
långt borta. En man med glimten
i ögat som med sin erfarenhet och
personlighet verkligen underlättar
och livar upp vår tillvaro.
/Carola Lindgren och Lotta
Hyllman

Jag heter Eva Danell och jobbar på
ortopedmottagningen i Kalmar. Jag
och mina kollegor har ett nära samarbete med sjuksköterskan Eva
Flobrandt som jobbar i sårteamet.
Hon tillhör hudmottagningen men
jobbar just nu själv över hela sjukhuset med diverse sårvård. Hon är
en fantastisk medarbetare som alltid ställer upp och som kan ALLT
om sårvård. Hjälper till över alla
gränser och har ett samarbete med
alla kategorier av personal. Hon är
positiv, hjälpsam och tillmötesgående och oerhört kompetent!!!
Sjukhuset skulle aldrig klara sig
utan henne! Eva Flobrandt är värd
Nervenfikat!
/Eva Danell

Jag skulle vilja nominera Ingela
Carlsson på hudmottagningen.
Ingela är vår kanslist och artist, den
som gör allt från att guida patienter
på drop in till att hålla reda på inkommande samtal och allt mellan
himmel och jord som personalen
kan behöva ha hjälp med. På något
sätt lyckas hon dessutom alltid göra
detta med ett leende. När någon
fyller år är det Ingela som ser till
att vi firar, och hon är den som kan
ordna med lite fest i personalrummet bara för att det är fredag. En
glädjespridare som lyfter hela vår
arbetsplats, varje dag!
/Helene Nilsson

Vill nominera Gamleby HC som
är den bästa för att få fika! Det är
ett härligt gäng där alla är verkligen
förtjänar lite uppmuntran.
/Sara Sandberg
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Jag vill nominera vår fantastiska
administratör Eva Adolfsson på
dietistmottagningen i Kalmar, som
stöttar oss i det dagliga arbetet och
är mottagningens ansikte utåt. Eva
är den som arbetat längst på mottagningen, samt har koll på alla patienter och mottagningens historik.
/Marie Danielsson

et är
t
t
a
r
k
S
”
gt
n
å
l
g
i
r
ald
borta”
Helene Eriksson, sjuksköterska
på infektionskliniken, är en av de
varmaste människor jag har mött.
Hon delar gärna med sig av sin
kunskap och erfarenhet samtidigt
som hon är öppen för nya idéer.
Hon har mycket humor vilket gör
allas dagar lättare samtidigt som
hon inger ett lugn och en trygghet.
En ynnest att få jobba med Helene!
/Marie Faxe
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Jag skulle vilja nominera vår helt
fantastiska kollega Helena Petersson. Helena arbetar som HRassistent, HSF på Oskarshamns
sjukhus. Helena är vårt konstanta
solsken. Det spelar ingen roll om
vinden viner, om det regnar på tvären eller om snön yrar, har du Helena i närheten så är det alltid sol och
hon sprider en härlig och gemytlig
värme. Helena har en sån där härlig
karisma med ögon som glittrar och
skrattet är aldrig långt borta. Hon är
den som alltid ställer upp och hennes ledord och motto är att inget är
omöjligt. Hon löser liksom allt, och
alltid med ett leende på läpparna.
Helena är SÅ värd en härlig tårta
då hon är en på miljonen <3
/Charlotte Engberg Hesselbäck
Vi vill nominera Carin Karlsson
”vårt allt i allo”: nav och ansikte
utåt, glad och trevlig, behåller alltid
lugnet, inga problem är för svåra
för Carin att ta sig an. Hon är väl
värd att få lite uppmärksamhet.
/Rehab Söder, länssjukhuset,
genom Ingrid Dahlman och
Mia Berggren

Jag skulle vilja nominera Maria
Fager, steriltekniker på Länssjukhuset i Kalmar. Maria är en toppen
kollega som alltid får en på gott humör med mycket skratt som väldigt
lätt smittar av sig till omgivningen.
Hon gör arbetsdagen lättare och
roligare även gråa och trista dagar. Det är en kollega som är väldigt hjälpsam och får en alltid att
gå till jobbet med en bra känsla i
kroppen.
/Linnéa Frid

Jag skulle vilja nominera undersköterska Berit Lindqvist, provtagningen på medicinmottagningen. Hon kan allt på sina 10 fingrar.
Behöver man någon hjälp med prover, beställningar eller något annat
så ställer hon alltid upp och hjälper
till. Har arbetat på mottagningen
mycket länge och är värd denna
uppskattning för det jobb hon utför
varje dag.
/Jeanette Holmgren
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Ann, den bästa Ann. Hon hjälper alla deltagare att söka finansiering för studier, hittar mål och
mening med studier för varje deltagare. Hon är en stor trygghet för
alla deltagare på Vimmerby folkhögskola. Hon är så glad och klok
samt världens bästa folkbildningsSYV. Hon gör det där lilla extra
som är så fint. En tårta är denna
kloka och fina Ann värd.
/Catharina Brewitz
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Jag vill nominera bröstssjuksköterskorna Åsa Vernersson och
Maria Götberg på kirurgmottagningen som gör ett helt fantastiskt
jobb. Under min specialistutbildning inom avancerad cancervård
har jag haft förmånen att få hospitera hos dem och jag blir så imponerad över deras professionella och
empatiska bemötande.
/Emma Larsson
Jag har så svårt att nominera bara
en kollega, min arbetsplats är full
av kompetenta, glada och roliga
kollegor. Men om jag måste jag
välja skulle jag vilja nominera
sjukgymnast Mikael Lundgren
samt arbetsterapeut Sigrid Helgesson på Samrehab akutblocket,
dessa två arbetar hårt med uppstarten och utformningen av det nya
mobila rehabteamet på Västerviks
sjukhus. En dag på jobbet med
dessa två glädjespridare är alltid
lika rolig. Med hög kompentens
och nära till skratt finns dom alltid
där för en när man behöver dem.
/Simon Elgstrand

På sista sidan ser du vem
som fick Nervenfikat!

Tillsammans kan vi
spara miljoner
Hösten 2018 tillsatte ekonomicheferna en arbetsgrupp
som fick i uppdrag att ta
fram förslag på regionövergripande besparingar och effektiviseringar.
Avsikten var, förutom att spara
pengar, att utveckla ett arbetssätt
som kan skalas upp inom flera
områden framöver. För i en stor
organisation som vår finns det
många miljoner att spara om alla
bidrar med det man kan, till exempel när det gäller hur vi möts
eller hur vi representerar. Gruppen har bland annat räknat ut att
vi tillsammans kan spara:
n 2-3 miljoner per år om vi ser
över vår interna representation,
som skiljer sig mycket åt mellan
olika arbetsplatser.
n 2-4 miljoner per år om vi följer
den nya mötes- och reseriktlinjen
och väljer videomöten när det är
möjligt.
n 2-5 miljoner kronor per år om
vi fortsätter med den samordning
och styrning av IT i regionen som
är påbörjad.

Framöver finns också större besparingar att göra om vi till exempel minskar sena återbud från
patienter, ökar nyttjandegraden på
våra fastigheter och följer de avtal
som finns upphandlade.
1

2

DISTANS

GÅNG & CYKEL
3

TÅG & BUSS
4

5

REGIONBIL

FLYG

Region Kalmar läns prioritering för
reseplanering och val av färdsätt.

.

Julkort från tioårsjubilerande julmarknad
Den traditionella julmarknaden i Sinnenas park på Länssjukhuset i Kalmar genomfördes i mitten av november.
På plats fanns bland annat hantverk, mat, delikatesser, varma
drycker och lotterier. Sinnenas

Park är en plats för avkoppling
med möjlighet att stimulera alla
människans sinnen.
Tanken är att det ska finnas
något i parken för både syn, hörsel, lukt, känsel och smak. Sök på
Sinnenas park på 1177.se för att
läsa mer.
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Bättre
bemötande
när man trivs
på jobbet
10
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De är Region Kalmar läns
röst gentemot invånarna.
Varje dag, året om, finns de
där och svarar på frågor, lotsar rätt, informerar och bokar resor.
– Vårt jobb är ju att göra det så
smidigt och enkelt som möjligt
för den som ringer och när vi svarar representerar vi hela organisationen. Samtalet kanske är den
här personens första kontakt med
vården och många som ringer är
sjuka. Därför är det så klart viktigt att vara professionell och ha
ett bra bemötande – i varje samtal, berättar Kajsa Josefsson och
Anneli Håkansson på teleservice
i Kalmar.
Deras främsta arbetsverktyg
är rösten.
– Bemötande i telefon skiljer sig
från när man träffar en person på
riktigt. Hos oss är tonläge och
ordval viktigt, och att vara tydlig,
lugn och att låta både vänlig och
engagerad, säger de.
Tillsammans med sina kollegor, både i Kalmar, Oskarshamn
och Västervik, hanterar de alla
samtalen som når Region Kalmar
läns växel. En vanlig vardag brukar det vara cirka 3 000 stycken.
Främst är det patienter som ringer, men det är också många samtal
mellan sjukvårdspersonal, både
inom Region Kalmar län och från
andra regioner.

Att trivas med kollegor och på jobbet bidrar också till ett bra bemötande i telefonen. Det menar Kajsa
Josefsson och Annelie Håkansson
på teleservice i Kalmar, som tillsammans med sina kollegor svarar
på cirka 3 000 samtal varje dag.

Fokusera på en i taget
Hos teleservice är morgonen den
mest intensiva tiden på dagen, sedan brukar antalet samtal minska
successivt, både under dagen men
också ju längre veckan går.
Annat är det för Kalmar länstrafik i Högsby. Här finns två
kundtjänster, en för linjetrafik och
en för serviceresor, och personalen hanterar runt 1 500 samtal per
dag. Här är den ena dagen sällan
den andra lik, mycket beror nämligen på förutsättningarna i trafiken.
– Om det är en vinterdag med
inställda tåg och problem på vägarna, då kan vi i alla fall räkna
med att det ringer konstant, säger
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Både Ann-Sophie Hammarqvist och Thomas Christensen jobbar på kundservice
för linjetrafik respektive serviceresor. Det är många gånger ett självständigt arbete som handlar om att hitta lösningar och fatta beslut för att kundens resa ska
bli så smidig som möjligt.

Ann-Sophie Hammarqvist, som
jobbar på kundservice för linjetrafiken, skämtsamt.
Fredagar kan ofta vara hektiska. Dels är det många som reser
inför helgen, dels är det många
patienter som åker hem från sjukhusen vilket resulterar i fler beställningar av service- och sjukresor.
– I fredags hade vi 60 personer i kö. Trots att vi var fulltaliga,
med tio personer som svarade, så
kändes det inte som om kön någonsin blev kortare. Men det gäller att fokusera på den personen
man har i luren och ta ett ärende
i taget. Det går inte snabbare för

att man stressar, berättar Thomas
Christensen som jobbar på kundservice för serviceresor.
Viktigt med information
De allra flesta som ringer är trevliga, men i både regionens övergripande telefonväxel och länstrafikens kundservice möts personalen
ibland av frustrerade eller arga
personer.
– Det finns de som spyr galla.
Det kan handla om att avdelningen de försöker nå inte tar
emot samtal just då, att vi inte vill
koppla dem till akuten för rådgivning eller att de är missnöjda med

vården de fått, säger Kajsa och
Annelie på Teleservice och berättar att det då gäller att behålla lugnet och hålla sig neutral gentemot
den som ringer.
– När folk är arga får man först
låta dem skälla, de måste få ur sig
ilskan. Det är en monolog. Sen,
när de hämtar andan, då har man
chansen att börja resonera om det.
Det går inte att frälsa alla, men
man försöker förklara läget och
fortsätter att prata till ärendet är
klart. Därefter tar man en kaffe,
går tillbaka till sin arbetsplats och
går in i sin roll igen, säger Thomas.
– Information är vårt viktigaste
verktyg. När den man pratar med
får reda på orsaken till varför det
exempelvis är problem i trafiken
eller varför man inte kan få sin
serviceresa exakt den tiden man
önskar, så är de flesta rätt förstående. Och det är ju dit man vill,
att kunden ska känna sig nöjd och
att det är en vänligare ton när man
lägger på, fyller Ann-Sophie i.
Kritiken är inte personlig
Samtal med kollegor, utbildningar
och att känna sig trygg i sin arbetsroll är sådant som underlättar för
att hantera svåra situationer som
uppstår.
– Att bli utskälld kunde vara
väldigt jobbigt i början men nu
hanterar jag det annorlunda. Kri-

Fakta

tiken man får är ju inte riktad till
mig personligen, den är riktad till
hela systemet och när man tänker
så går det lättare att låta kritiken
rinna av en, säger Kajsa.
Hon berättar att i de flesta fallen är det bara ett djupt andetag
som gäller innan de svarar på
nästa samtal. Men om det varit ett
riktigt påfrestande samtal händer
det att de tar ett break och loggar
ut en stund.
– Vi har ett bra teamwork, jag
känner mig trygg i gruppen och
det tror jag alla andra också gör.
Det gör att man kan dryfta det
som är jobbigt och återhämta sig
lite innan man tar nästa samtal,
säger Anneli.
Högst betyg till bemötandet
Även medarbetarna på 1177 möter invånare på telefon och förväntas ha ett bra bemötande med
endast rösten som verktyg. Under
2018 års nöjdhetsmätningar framkom det att bemötandet är den
kvalitetsfaktor som invånarna ger
högst betyg. Det handlar om att
invånarna tycker att sjuksköterskan tog frågorna på allvar och
var trevlig.

Text och foto: Malin Gustafsson

Tre vanliga samtal

Till Region Kalmar läns telefonväxel
 Vill bli kopplad till hälsocentral eller mottagning på sjukhuset.
 Patientförfrågningar. Frågor om var på sjukhuset en anhörig
har hamnat/befinner sig.
 Vem har sökt mig? Ser regionnumret på displayen, ringer
tillbaka och undrar vem som har försökt nå dem.
Till Kalmar länstrafiks kundservice för linjetrafiken
 Hittegods. Frågor om allt från borttappade mobiler och vantar till barnvagnar och datorer.
 Vanliga tidtabellsfrågor. Anslutningar samt när och varifrån
bussen/tåget går.

– Nu fick jag lite beröm, det är alltid roligt, säger Thomas Christensen glatt, precis
efter att han avslutat ett samtal om en färdtjänstbokning. Han har jobbat inom
serviceyrken hela sitt liv och menar att ett bra bemötande kommer naturligt.
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När man möter jobbiga saker
kommer man närmare varandra
Eftersom vi jobbar så tajt tillsammans så får man en annan relation. Här frågar man
varandra hur man mår för att
man verkligen vill veta.
Det säger Hanna Nilsson. Hon
jobbar som skötare på psykiatrisk
avdelning 3 i Kalmar sedan sju år
tillbaka. Hit kommer patienter
med allt från ångest och depression till ätstörningar och psykoser.
– Vi arbetar väldigt patientnära
med samtal och planering för en
bra hemgång men gör även en hel
del administrativt arbete, säger
Hanna.
Hon och Rosie Cochva började
på avdelningen ungefär samtidigt,
fann en trygghet i varandra och
har sedan dess följts åt. De värdesätter arbetskamraterna högt:
– Vissa dagar på jobbet kan
vara tyngre och svårare än andra.
Trots det så skrattar vi alltid på

jobbet. Men man får också vara
ledsen och ventilera det man behöver. Man skulle nog kunna
säga att vi har en rå men hjärtlig
jargong, säger Rosie och Hanna
fyller i:
– Alla hjälps åt och backar upp
varandra. Sen kommer man nog
närmare varandra när man möter
jobbiga saker.
Vad är det medarbetarna på avdelning 3 har lyckats skapa? De
säger själva att en viktig sak är att
våga bjuda på sig själv:
– Vi hittar tillfällen i vardagen
där vi skrattar och visar omtanke
om varandra. Vi uppmärksammar arbetskamrater som fyller år
genom att sjunga en trudelutt, klä
ut oss eller spela en sketch. Vi gör
quiz, bjuder på fika och hittar på
saker även utanför jobbet. Det har
skapat en riktigt bra teamkänsla.
Text och foto:Trine Nyberg

”När jag ser på schemat att vi ska jobba samma pass blir jag glad och vet att det
här blir en bra dag på jobbet!” Det säger Rosie Cochva om att jobba med sin kollega Hanna Nilsson.

”Bra underlag att samtala om”
Enkäten ligger till
grund för flera olika
delar av Region Kalmar läns arbete inom
arbetsmiljö och patientsäkerhet. Många enheter jobbar väldigt konkret med
enkätens resultat som underlag
för att förbättra arbetsmiljön och
säkerheten. På regionnivå visar
den vad organisationen bör lägga
fokus på och vilka frågor som bör
prioriteras.
– Enkäten ger oss ett bra underlag som vi bör samtala om på våra
arbetsplatser. Framförallt handlar
resultatet om medarbetarnas upplevelser och jag uppmuntrar alla

arbetsplatser att använda enkätresultatet för samtal kring frågor
som man tillsammans kan
påverka, säger HR-direktör Helen Persson.
83,5 procent av medarbetarna svarade på
enkäten, ett deltagande
som var lite bättre än
förra mätningen 2017, då
den låg på 83,3 procent. Alla förvaltningar låg över 80 procent.
Kränkande särbehandling och
mobbning från medarbetare eller
chef har ökat, medan hot och våld
har minskat. Sexuella trakasserier
(som låg på 0,4 procent) är oförändrat.
– Vi har givetvis nolltolerans
för trakasserier och utsatthet. Respekt för varandra är grundläggande i vår organisation. Ingen

ska behöva må dåligt över att gå
till sitt jobb på Region Kalmar
län, säger Helen Persson.
Om du har blivit utsatt för kränkande särbehandling, mobbning
eller sexuella trakasserier ska du
kontakta din chef. Om du inte vill
eller kan det, kan du få hjälp av
HR-konsult, facklig organisation
eller företagshälsan Arbetsmiljö
och hälsa.
– Återigen ser vi i resultaten att
det är tydligt att god arbetsmiljö
är en förutsättning för en god
säkerhet på arbetsplatsen. Så vi
måste fortsätta jobba på att skapa
goda arbetsmiljöer.
Se alla regionövergripande resultat på Navet.

Text:Viktor Lovén

håller helt eller delvis med om
att de har ett gott patientbemötande på arbetsplatsen.

känner sig delaktiga
på sin arbetsplats.

uppger att de är stolta
över att arbeta inom
Region Kalmar län.

Källa: Medarbetarenkäten 2019

Under hösten har resultatet
från medarbetarenkäten
2019 presenterats.
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Kvinnokliniken i Kalmar gör patienter delaktiga:
Digital skola på 1177
Viktigt om information
Kvinnor som nydiagnostiseras för endometrios vid
kvinnokliniken i Kalmar får
nu ta del av en digital endometriosskola som nås via
Stöd och behandling, en
av 1177 Vårdguidens
e-tjänster.
– Oavsett om patienten
använder dator, surfplatta eller telefon kan
de när som helst logga
in på e-tjänsterna på 1177.
se och komma åt informationen

i skolan. Det är väldigt smidigt
och enkelt. När vi tog fram informationen i endometriosskolan
hade vi en patient som fick titta
på innehållet och testa skolan.
Hon kom med synpunkter och
förbättringsförslag, vilket
var väldigt värdefullt.
Hennes reaktion var
väldigt positiv, säger
Jeanette Johansson,
sjuksköterska på kvinnokliniken i Kalmar.
Läs mer på Navet.

Rita Klang och Marina Thorén på kvinnokliniken i Kalmar ringde under en månad
upp alla de 35 patienter som
hade opererats polikliniskt
på kliniken, alltså de som
skickas hem samma dag som
operationen.
– De som åker hem direkt efter operationen
är lite svårare att följa
upp. Man undrar ju hur
deras upplevelse var,
berättar Rita Klang.

– De tyckte
att det var jätteviktigt att
de fick prata
med läkaren
innan de gick
hem. Vi fick reda
på hur viktigt patienterna tycker
att det är att få bra information inför operationen
och att de får ställa alla
frågor de har, säger
Marina Thorén.
Läs mer på Navet.

Några av nyheterna i Regionplanen 2020-2022 från A till Ö
Ambulansstation ska byggas i
Virserum.

Kolla igenom hela Regionplanen
2020-2022 på Regionkalmar.se.

Barn- och ungdomspsykiatrin förstärks för att förbättra tillgängligheten.

Larm om psykisk ohälsa, då genomförs under 2020 ett försök att psykiatrisk personal följer med ambulans.

Carl von Linné har gett namn till
Linnéuniversitet, som vi förlänger
vårt avtal med gällande delfinansiering av sjuksköterskeutbildning i
Oskarshamn och Västervik.

Medicinska sekreterare-utbildningen stöttas ekonomiskt.

Dygnet runt-verksamheternas medarbetare prioriteras genom en satsning på att behålla befintliga medarbetare och rekrytera nya.
Enklare regler för de personer som
har behov av färdtjänst
Familjecentral ska byggas i Vimmerby
Gemensamma rutiner vid vårddokumentationen och fortsatt utveckling av bildhanteringen är exempel
på digital omställning som kan
leda till minskad administration.
Högsby ska samla ihop hälsocentral, samrehabilitering och folktandvård på ett ställe.
Invånarna ska erbjudas större möjligheter till fast läkarkontakt vid
sina hälsocentraler.
Ja, det blir budgetförstärkningar i
hälso- och sjukvården.
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Neonatalvården i både Västervik
och Kalmar ska få nya lokaler.
Onkologi och strålbehandlingen
vid Länssjukhuset i Kalmar ska byggas om med en ny accelerator.
Psykiatrins nya lokaler är största investeringen i byggnader 2019-2021.
Oskarshamns nya lokaler invigdes
nu i december och vid årsskiftet
2021/2022 tas Kalmars nya lokaler i
bruk. Vad gäller Västervik kommer
underlag för genomförandebeslut
att ligga framme vid årsskiftet.
Q1-2020, alltså efter årsskiftet kommer riktade hälsosamtal för 40-, 50och 60-åringar att införas.
Region Kalmar läns administration
och projektverksamhet ska genomlysas med förslag till effektiviseringar inför nästa regionplan. Det är ett
av totalt 11 nya utredningsuppdrag.
Säkerhetsarbetet kring hot och
våld ska följas noga och utvecklas.
Tobaksfri utmaning i gymnasiet
kommer nu att spridas i hela länet.

Administration och projektverksamhet ska ses över.

Utveckling mot mobila team och
hembesök av flera kompetenser
från flera olika verksamheter.

Zzzzz… Nej, du har väl inte somnat! Du har ju Å, Ä och Ö kvar.

Västerviks sjukhus ska bygga om
medicinavdelningarna 4 och 6 samt
bygga om i samband med att en
autoklav vid sterilcentralen ska bytas ut.

Åtgärder behövs för en stabil ekonomi. För att klara målen i regionplanen höjs regionskatten med 49
öre. Samtidigt behövs effektiviseringar motsvarande en procent av
verksamheten.

Watt eller snarare kilowatt kommer
vi att snacka om i satsningen på
energieffektiviseringar. Satsningen
gäller även tekniska reinvesteringar
på sjukhusen.

Äldre medarbetare ska i större utsträckning ges förutsättningar att
fortsätta bidra med sin kompetens,
till exempel genom mentor- och
handledarskap.

Xtra fokus på jämlikhet och kvinnors hälsa för att sänka kvinnors
sjukfrånvaro.

Övergången från AT-tjänstgöring
till bastjänstgöring när läkarprogrammet förändras ska stöttas.

Yrkesroller har vi gott om. En karriärutvecklingsmodell ska nu göra
det tydligt vilka möjligheter som
finns inom våra 250 olika yrken.
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Fem medarbetare på ekonomiservice:
Roboten Robban, Kajsa Stockhaus,
Emma Zakrisson, Andreas Svensson
och My Nghi Huynh.

Snabba jobb med Robban
Han är snabb och det finns
ingen som kan slå honom på
fingrarna när det gäller repetitiva arbetsuppgifter. På
ekonomiservice har personalen fått en ny sorts kollega –
roboten Robban.
– Han fick heta så, vi tyckte vi behövde fler killar på avdelningen,
säger första linjen chefen Yvonne
Elmerkind skämtsamt.
Varje morgon startar My Nghi
Huynh igång roboten Robban.
Det är en vanlig dator, fast med en
egen användare som är programmerad för speciella processer. I
dagsläget handlar det mest om
vissa e-fakturor från optiker.
På skärmen syns hur Robban
jobbar. Fönster öppnar och stängs
i snabb takt när roboten går in i
olika system och kontrollerar sådant som personnummer, att det
finns rätt underlag, underskrifter
och att detaljerna stämmer överens med olika register. Om alla
uppgifter är korrekta skickas fakturan vidare för attestering, men
om Robban reagerar för något så

hanteras fakturan manuellt. Den
här dagen gick Robban igenom 17
fakturor på drygt 20 minuter. Innan
roboten installerades för drygt ett
år sedan hanterade My alla dessa
fakturor, drygt 3500 per år.
– Det underlättar mycket nu,
det är skönt att slippa göra samma
moment. Nu kan jag fokusera på
fakturorna som inte stämmer och
så har jag andra arbetsuppgifter
också, berättar My.
Fler användningsområden finns
redan i åtanke. Tre medarbetare
har gått en programmeringskurs
och börjat skapa fler processer.
Framför allt passar roboten till repetitiva arbetsuppgifter, exempelvis som när Regionservice receptbok skulle skickas ut i våras.
– Robban fick listan med personnummer, gick in i befolkningsregistret och levererade en
färdig lista med alla 2 000 adresser. Detta är en typisk grej som
roboten klarar jättebra. Om man
skulle göra det manuellt är det ett
monotont arbete med stor risk för
fel, säger Yvonne.
– Sen ska man komma ihåg att

Robban underlättar arbetsvardagen för medarbetarna, som kan göra andra uppgifter under tiden som Robban går igenom fakturor.

allting inte fungerar perfekt bara
för att man tar in en robot. Om det
sker en uppdatering av exempelvis Raindance behöver roboten
också uppdateras för att det ska
fungera i den nya versionen. Det
blir en liten förskjutning mot att
jobba gentemot IT istället. Men

om man ser det långsiktigt är det
fortfarande en besparing av tid
när det gäller repetitiva uppgifter,
för det är då det passar bäst att använda Robban, fortsätter hon.

Text och foto: Malin Gustafsson
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På gång
83 medarbetare får ej
tidningen hemskickad
Det har kommit önskemål från
medarbetare som av olika anledningar inte vill få sin personaltidning hemskickad.
Det kan bero på att man läser
Nerven på jobbet eller läser den
digitalt. En del läser den hemma,
men om flera i hushållet jobbar
inom regionen behöver de bara ett
exemplar. En del läser inte Nerven och en del vill helt enkelt inte
ha hem den av miljöskäl.
83 medarbetare har redan valt
att plockas bort från Nervens distributionslista. Om du inte längre
vill få din personaltidning hemskickad, skickar du in ett formulär
som ligger på Navet, sök på Nerven digitalt.

Förbättrat intranät
under våren
Arbetet med nya intranätet är i
full gång. Åtta verksamheter från
olika delar av organisationen är
med under utvecklingsprocessen
och fungerar som bollplank och
deltar i workshopar och användartester. Vimmerby hälsocentral
är en av dem.
– Jag hoppas på enklare sökfunktion, bättre struktur och färre
klick för att komma till den sida
jag letar efter. En uppfräschning
av allt helt enkelt, säger Elina Andersson, medicinsk sekreterare på
Vimmerby hälsocentral.
Efter en omfattande förstudie,
med bland annat användartester och
användarintervjuer, står det klart
hur nya Navet behöver leva upp till
en rad förväntningar. Det ska:
n

n

vara smidigt att samverka med
kollegor och samarbetspartners
enkelt nås via valfri enhet, när
och var som helst

n

lätt gå att hitta det man letar efter

n

gå snabbt att hitta svar.

Planerad lansering för det nya
intranätet är våren 2020. Läs mer
om projektet på Navet.
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Deltagare i kursen Sång &
komp på Högalids folkhögskola
delar med sig av sina favoritsånger i juletid.

Jultips från folkhögskolorna
Musiktips från Högalid
– Vi deltagare i kursen Sång &
komp sjunger och spelar hela dagarna i ett år på Högalids folkhögskola. Nu vill vi tipsa er om våra
favoritsånger i juletid:
n Fairytale of New york med
The Pogues
n Last Christmas med Wham
n Let it snow med Frank Sinatra
n Happy Xmas (War is over) med
John Lennon och Yoko Ono
n Do they know it´s christmas
med Band Aid 1984
n Mary did you know med 		
Pentatonix
n When you wish upon a star
med Roger Pontare
Och för er som inte gillar jul vill
vi tipsa om:
n The reason upon us med
Dropkick Murphys
n Things I want med Tenacious D

arkiv och läsa massor av böcker
och artiklar har författaren samlat material för att vi ska få följa
kvinnors liv, arbete och längtan
i Sverige och Finland under hela
nittonhundratalet.
– I den första boken får vi följa
Hilda som kommer till Vasa och
börjar på bomullsfabriken kring
1925. Det är en berättelse om krig
och fred, om vardagsliv och politik och en längtan att arbeta, leva
och bo och bli bomullsänglar. En
romansvit som kommer att sätta
avtryck i svensk litteraturhistoria
har kritiker förutspått.
/ Bibbi Björk Eriksson

”Hennes ord” av Tove Folkesson

– Det är en vacker och smärtsam
berättelse om en persons längtan
att få barn, och livets obevekliga
gång. En viktig bok som många
borde läsa.
– Utöver det ska jag under julen
sätta mig ner med Stephen Kings
nya bok ”Institutet” och hoppas på
en spännande och otäck historia.
/ Emil Haskett (författare till
boken ”Dit du inte får gå”)
”Godnatt, Mister Tom”
av Michelle Magorian

– En inte helt ny, men väldigt
läsvärd bok. Många har kanske

Boktips från Vimmerby
”Bomullsängeln”
av Susanna Alakoski

– Det är den första delen i en nyutkommen svit romaner. Genom
att besöka textilmuseum, intervjua släktingar i Finland, rota i

Schhh… Kollegorna på Vimmerby folkhögskola viskar fram fyra boktips.
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redan stiftat bekantskap med den
men den är väl värd att läsa igen.
Den handlar om en 8-årig pojke
från London som under andra
världskriget blir utplacerad på
den engelska landsbygden och
hamnar hemma hos den gamle
enstöringen Thomas Oakley.
– Det är en vacker, men samtidigt stundtals sorglig historia,
om en rädd pojke som växer och
hittar trygghet och vänskap. Om
man nu ska krypa ner under en filt
i bästa läsfåtöljen under julhelgen
så är den här boken en bra följeslagare.
/ Mathilda Söderlund
”En riktig människa”
av Gunilla Gerland

– Detta är en bok om känslan att
vara annorlunda och om omgivningens oförmåga att förstå när det
handlar om de ”osynliga” funktionsvariationerna, och hur det kan
vara att leva med högfungerande
autism.
– Välkommen att följa med in i
författarens underbara men annorlunda hjärna, och försök förstå, på
riktigt.
/ Ewa Persson
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Tre snabba till

…Pär Petersson, sjuksköterska
på psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Kalmar.
Projektet Gemensam vårddokumentation pågår nu inom de tre
vårdförvaltningarna.
Vad innebär projektet?
– Att få till ett gemensamt sätt att
dokumentera i Cosmic med hjälp
av strukturerade mallar, inte bara
inom en enhet utan även mellan
enheter.
Vad är största utmaningen?
– Att tänka om kring hur vi dokumenterar. Tidigare använde vi

Cosmic ungefär på samma sätt
som när vi skrev i pappersjournalen, men nu skapar vi ett stöd med
hjälp av mallar som kan hjälpa
oss i det kliniska arbetet och med
dokumentationen. Det krävs dock
en vilja och öppenhet för att kunna
anpassa sättet att dokumentera på.
Vad är fördelarna?
– Genom att använda de gemensamma mallarna får vi större möjligheter till kvalitetssäkring av information och likvärdig vård.
Läs mer om projektet på Navet.

Följ dina kollegor
Om du är intresserad av vad dina kollegor gör under sina arbetsdagar kan du följa våra sociala medier.
Här är några av de mest populära inläggen den senaste tiden:

Instagram: Ett stafettkonto
mellan olika arbetsplatser i organisationen.

Facebook - Jobba hos oss:
Inlägg med kollegor, arbetsplatser,
goda exempel, förmåner, evenemang och lediga jobb.

Linkedin:
Inlägg som handlar om framgångar,
förbättringsarbeten, forskning och
utveckling.

Filmtips från Gamleby
Här kommer tips på julfilmer från
personalen på GTV Gamleby, en
YH-utbildning som utbildar inom
TV-produktion.
Agnetha
Wibell:
”Ett päron till
farsa firar jul”

Marianne
Karlsson:
”Love actually”

Benny
Persson:
”Tomten är far
till alla barnen”
Jonas
Danielsson:
The Elf med
Will Ferell.

Instagram
Detta inlägg blev en rejäl ”gilla-raket”
och förgylldes med flera trevliga hälsningar och kommentarer. Det var ögonkliniken i Västervik som visade upp sitt
arbete, främst vardagen för klinikens
sjuksköterskor.

Facebook
Erica berättade om sin resa som nyutexaminerad sjuksköterska på hjärtintensiven på Oskarshamns sjukhus. Till detta
rullade en film om hur det kan se ut en
dag på hjärtintensiven.

Linkedin
I november kunde vi läsa om Pernilla
som är IT-licensansvarig hos oss. Hon
berättade om när hon hospiterade på
habiliteringen i Kalmar. Alla medarbetare inom IT hospiterar kontinuerligt
för att få en god verksamhetsförståelse
och inblick i kärnverksamhetens olika
förutsättningar.
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Från bud till behandlingsbad

Tack för mig!
Hon har jobbat på både sterilen och på BUP, som städerska och som receptionist.
Men träning med patienterna har alltid varit det viktigaste för nyblivna pensionären Anne Tagemark.
Sommaren 1971 fick Anne
Tagemark, då 16 år gammal, sitt
första jobb på Länssjukhuset i
Kalmar genom sin mamma som
arbetade där. Första sommaren
jobbade hon som budflicka på
transportcentralen. Sedan blev
hon kvar. I 48 år.
– Jag har alltid velat testa nya
grejer så jag har hållit ögonen
öppna och hoppat på det mesta,
säger Anne Tagemark.
Som när hon fick frågan om att
arbeta på patienthotellet Nyckeln.
Det innebar helt nya arbetsuppgifter för Anne som då framför allt
arbetade på sjukgymnastiken.
– Jag tänkte ”Visst, varför inte?
Jag testar!”
Men hennes största intresse har
alltid varit träning med patienterna. Hon lever som hon lär och har
också tränat mycket själv genom
åren. Varje torsdag kväll i tio års
tid höll hon även ett pass i vattengymnastik på behandlingsbadet
för patienter med den kroniska
inflammationssjukdomen Bechterews sjukdom.

1995
1984 – 1996

1975 – 1981

1973
1972

– städerska på
centraloperation

– sjukvårdsbiträde på
långvårdsavdelning 31,
arbetade även på BUP
och på steriltekniska
enheten med paketering
och budning av
flergångsgods

– sommarjobb,
transportör
på röntgen

1971
– sommarjobb,
bud på
transportcentralen
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– arbete på behandlingsbadet med
träning av
–
patienter

– Förr hade vi också morgongrupper med sittande jympa för
patienter från avdelningarna. Det
passet har jag lett många, många
gånger sittandes på min lilla pall.
Många tyckte det var jätteroligt
att få röra sig till musiken och få
socialisera en stund.
Jympapassen togs bort för om-

1976
– utbildning till
sjukvårdsbiträde

kring tio år sedan och Anne Tagemark upplever att hon och hennes
kollegor generellt sett hade mer
tid för patienterna förr. Men överlag har hon haft en positiv känsla
för att gå till jobbet, då som nu.
– Mitt bästa minne kommer
nog att vara arbetskamraterna
här på enheten. De har en sådan
bra sammanhållning och alla som
kommer hit märker av den.

– utbildning till
undersköterska och
träningsinstruktör

1995 – 2019
sjukgymnastbiträde,
arbete patienthotellet
Nyckeln samt receptionist
i hus 13 och hus 48

– Nu ser jag fram emot att göra
saker i den takt jag vill. Jag tycker
om att vara ute i naturen och röra
på mig på olika sätt. Jag går på
gym, cyklar och promenerar,
spelar golf och fågelskådar. Sen
har jag fyra barnbarn som jag ser
fram emot att vara med så mycket
jag kan, säger Anne.
Text & foto: Camilla Breiler
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Ja må han leva...

Varjedag-berättelse
En varjedag-berättelse berättad av Maria Minich Karlsson,
utvecklingsledare i Region
Kalmar län
Det jag vill dela med mig av hände då min son skulle opereras. Han
skulle göra ett mindre ingrepp och
vi skulle få gå hem samma dag.
När vi anmält oss blir vi visade
till ett rum där min son ska byta
om. Efter en stund kommer en narkossköterska in och ställer frågor.
Hon uppmärksammar då att det
är sonens födelsedag. När samma
sköterska lite senare kommer tillbaka med lugnande medel hör vi
henne på håll, först svagt och sedan allt starkare, sjunga:
– Ja må han leva, ja må han
leva...
Sonen fullkomligt strålar när
hon till slut är framme hos honom.
En läkare kommer in och förklarar

på ett pedagogiskt och omtänksamt sätt hur operationen ska gå
till. Väl inne i operationssalen blir
vi även där väl bemötta, alla är
lugna och glada. De avleder min
son med en Ipad och han får leka
och gissa färger på det som finns i
rummet. Under hela förberedelsen
i operationssalen är alla samspelta,
vänliga, trygga och mysiga vilket
gör att min son slappnar av och
inte märker av allt som händer.
Mitt under alla förberedelser gör
sonen och narkosläkaren high five
och min son sövs.
Jag är stolt över att ha Region
Kalmar län som min arbetsgivare.
Och ännu mer stolt blir jag när jag
eller någon anhörig är den som
behöver hjälpen och allt fungerar
och känns så bra. I dessa situationer är man extra sårbar, rädd och
orolig för vad som ska ske. Om
man då får uppleva det jag och min

Foto: Roger Sjöström

Jag är stolt över att vi så tydligt
markerar att det är viktigt. Varje

står i måldokument, handlingsplaner och rutiner – även om det
självklart också är viktigt – utan
om hur vi gör saker och hur det
känns.

Vi är varandras arbetsmiljö

Regiondirektören

Bra bemötande och delaktighet är ett av våra fokusområden och det gäller såväl
oss emellan som i mötet med
invånarna.

son fick uppleva - en effektiv och
patientnära vårdkedja med sådan
känsla och mänsklighet – blir man
alldeles varm och glad. Då handlar det inte längre bara om det som

möte med varje människa har
betydelse. Värdet skapas i mötet
med patienter, kunder och samarbetspartners och mellan kollegor,
chefer och medarbetare i vår organisation. Det är genom att agera öppet, engagerat och kunnigt
vi visar att vi lever våra värde-

ord. Det behöver ständigt pågå en
dialog kring avvägningar i frågor
om kultur, klimat och beteenden,
mellan alla medarbetare och i alla
verksamheter. Öppet, engagerat
och kunnigt behöver diskuteras
och brytas ner: Vad står orden för
hos oss, hur vill vi vara? Det är
samtalet om värdeorden som är
det viktiga, inte orden i sig.
Regionens fokus på bemötande
har varit ett långsiktigt arbete och
är en ständigt aktuell fråga inom
många verksamheter. Jag träffade
för ett tag sedan en avdelning hos
oss som berättade att de vid varje
möte pratade om sina värderingar
och sitt bemötande genom att ta
upp saker som hade hänt. De upplevde att dessa diskussioner hjälper dem att lättare kunna ta små
och stora beslut under en arbetsdag. Och det gjorde också att de
börjat värdera och se bemötande
på ett nytt sätt.

Våra Varjedag-berättelser är ett
sätt att dela med oss av konkreta
vardagliga händelser till varandra. Men jag är också säker på
att ni delar händelser med varandra dagligen, vid fikabordet och
under lunchrasten. Berättelser ur
vardagen som beskriver händelser
som inneburit en positiv vändning
eller gett ny kraft till en annan
människa. Fortsätt att göra detta!
Bemötande är en fråga vi ständigt behöver prata om. Varje dag
handlar det om hur vi är mot varann – vi är varandras arbetsmiljö.

Ingeborg Eriksson | Regiondirektör
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Vilka är dina arbetsuppgifter?
– Jag är undersköterska här på medicinkliniken men mina arbetsuppgifter är som
biomedicinsk analytiker. Här ansvarar jag

– Jo det är klart att jag hade mina misstankar, men jag blev ändå överraskad och lite
chockad. Nu gillar jag egentligen inte att stå
i centrum, men det är klart att det är uppskattat!

Marie-Louise Studeny hittar vi på
medicinmottagningen på Västerviks
sjukhus. När kollegorna spärrat tid
i hennes kalender och det var lite
hysch-hysch så anade hon att något
var på gång, men blev ändå glatt
överraskad.

Nervenfikat

Har du något starkt minne från arbetslivet?
– Nej, jag kan faktiskt inte komma på något. Ingen speciell episod eller någon speciell patient. Och då har jag ändå jobbat i
många år. Sammantaget får jag säga att det
är alla patientmöten som är det som känns
starkast.

Det bästa med jobbet?
– Jag har ett fritt, flexibelt och självständigt
jobb. Det bästa med jobbet att jag träffar så
många trevliga patienter. Det kan vara både
barn och vuxna.

för att göra våra ”klin-fysiska” tester som
arbets-EKG, EEG-undersökningar och spirometri, det vill säga lungundersökningar.

Fritidsintressen?
– Jag gillar att röra på mig. Helst utomhus.
Cykling, löpning och skidor och då gärna
längd. Det blir lite jagande efter snö på
vintern, men vi åker gärna till Dalarna.

Skrattade senast?
– Nja, jag vet inte när jag gapskrattade senast. Men jag brukar vara glad över bra dagar på jobbet, när allt flyter på. Det finns alltid något positivt i allt. Jag försöker tänka så.

Tre egenskaper du uppskattar hos
kollegor?
– Ärlighet, samarbetsvilja och professionalitet. Jag uppskattar mycket att vi är hjälpsamma och drar åt samma håll. Så tycker
jag det ska vara på en arbetsplats.

Foto: Malin Jeansson

Text: Annika Billberg

Detta visste ni inte om mig?
– Oj, någon hemlighet? Nja, det håller jag
nog helst för mig själv i så fall.

En förebild?
– Det kan nog vara lite olika beroende på
sammanhang. Jag kan inte komma på någon direkt. Jag är rätt trygg i mig själv och
van att stå på egna ben.

Och det har under åren blivit hel-, halvoch tjejklassiker.

Nomineringen kommer
från kollegan
Camilla Andersson Sjöberg

Min närmaste kollega Marie-Louise
har jobbat med detta i många,
många år och hon har lärt mig allt.
Hon har sånt tålamod som står ut
med alla frågor och funderingar
och konstiga misstag jag gör och
har gjort under min tid här. Inga
frågor eller misstag är dumma, utan
jag kan alltid fråga henne. Jag är
så tacksam och glad för att jag har
henne vid min sida. Tack vare henne
så är jag så ”självgående” som man
bara kan tänkas bli. Stöter det till
problem när jag är ensam tänker jag
”hur skulle Marie-Louise tänkt eller
gjort här”? Jag är så glad att ha en
sån fin kollega som Marie-Louise
som alltid finns där när motgångar
kommer och jag känner att jag kan
prata med henne om allt. Hon är
värd en fika en riktigt go fika.

Marie-Louise Studeny, undersköterska på medicinmottagningen i Västervik

Posttidning B

