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Ett år med covid-19

PERSONALTIDNING FÖR REGION KALMAR LÄN

I mars 2020 konstateras det första fallet av covid-19 i Kalmar län. Ett år senare 
är viruset fortfarande en del av vardagen, men mycket har hänt, förändrats 
och utvecklats. Vi gör en tillbakablick på det händelserika pandemi-året som 
förändrat både våra liv och vårt arbete.
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Klockan 11.30 tisdagen den 2 mars. Gunilla 

Andersson och Susanne Mårtensson på Ra-

diologen, Västerviks sjukhus, samtalar med 

patienten och går igenom frågeformuläret 

från kallelsen, innan de ska utföra en mam-

mografiundersökning.

Posttidning B, Personaltidning
för Region Kalmar län

Välkommen!

Maria Sällberg
Verksamhetsutvecklare, Vuxenpsykiatri norr

– Jag har tidigare jobbat sjutton år som 
barnsjuksköterska men nu jobbar jag 

sedan en tid tillbaka som verksam-
hetsutvecklare inom psykiatrin. 
Jag gör också journalgranskning-
ar och arbetar med avvikelser i 
systemet Lisa. Det bästa med 
jobbet är när en medarbe-
tare hör av sig och presenterar 
en idé som vi sedan lyckas 
förverkliga. Det kan handla om 
processer som behöver förbätt-

ras eller förbättringar i verktyg för 
patienter eller medarbetare. I min 

roll är samarbete med de som kan 
verksamheten A och O.

Sofia Eriksson 
Verksamhetsutvecklare, regionservice

– Som verksamhetsutvecklare ska jag 
stödja chefer och medarbetare i deras 

utvecklingsarbete, kartlägga pro-
cesser och utveckla strategier och 

struktur. Jag har tidigare arbetat 
med verksamhetsutveckling på 
Arla i Kalmar och som produk-
tionsoptimerings-specialist 
på deras mejeri, med fokus på 
att optimera resurserna och 
minska svinn i processer. Tjäns-
ten som verksamhetsutvecklare 
i regionservice lät väldigt spän-

nande och Region Kalmar län har 
ett gott rykte och känns som en 

trygg arbetsgivare, det var därför 
jag sökte mig hit. Jag ser verkligen 

fram emot att kunna bidra och inspirera 
till utveckling och att få se resultat.

Lotten Hesselgård
Sjuksköterska, Stora trädgårdsgatans hälso-
central, Västervik

– I januari blev jag färdig sjuksköterska, 
men redan under studietiden hade jag 
verksamhetsförlagd utbildning inom 
primärvården med placering här 
på Stora Trädgårdsgatan i Väs-
tervik. Det väckte mitt intresse 
att jobba inom primärvården. 
I somras jobbade jag här som 
undersköterska, så när tjänsten 
som sjuksköterska kom ut så 
tvekade jag inte en sekund att 
söka den. Det bästa med min 
arbetsplats är variationen av 
patientfall. Det är ett omväxlande 
arbete med mycket samarbete 
mellan olika professioner där vi alla 
jobbar mot målet med personcentre-
rad vård för patienten. Jag är också glad 
för mina fantastiska kollegor! De finns 
alltid tillgängliga när jag behöver hand-
ledning eller rådfråga.

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, kompe-
tenta medarbetare, ja vi får faktiskt 70 nya kollegor varje månad. Här får ni möta fyra av dem.

Gustav Erlandsson
HR-konsult, Västerviks sjukhus

– Efter min kandidatexamen inom 
personal och arbetsliv från Karlstad 
universitet kände jag att jag ville 
komma närmare hem, Oskarshamn. 
När jag läste annonsen för det här 
jobbet blev jag direkt intresserad 
eftersom tjänsten innebär ett brett 
HR-arbete. Vilket är en utmaning, 
samtidigt som det ger bra möjlighet 
att utvecklas inom min profession. Det 
lockade även att jobba i en stor organi-
sation inom den offentliga sektorn, vilket 
är annorlunda jämfört med industri inom den 
privata sektorn, som jag tidigare jobbat med. 
Den första tiden har varit spännande, nervös 
och kul. Jag har otroligt bra kollegor och chef, 
som har sett till att jag har kommit in på ett bra 
sätt på arbetsplatsen och som också hjälpt mig 
när jag haft frågor.

Foto: Hanna Römbo
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En handledare som sätter ST-
läkarnas utbildningsmöjlig-
heter först, som alltid finns 
där för varje enskild ST-läkare 
- även i de svåraste situatio-
nerna. 

Så beskrivs överläkaren Bente 
Simonsson, av ST-läkarna vid 
Kvinnokliniken i Västervik, i no-
mineringen till OGU:s (Obstetri-
ker och gynekologer under utbild-
ning) handledarpris. 
 Varje år delar föreningen ut 
priset till Sveriges bästa ST-hand-
ledare inom obstetrik och gyne-
kologi, med syftet att uppmuntra 
goda mentorer på landets kvinno-
kliniker. Och i början av året blev 
Bente Simonsson tilldelad priset.
 – Det känns väldigt hedrande! 
Först blev jag så förvånad när de 
kontaktade mig och sa att jag var 
nominerad. Och sedan när jag 
dessutom fick se vad de hade skri-

vit så blev jag väldigt rörd. Och 
som om det inte räckte så vann jag 
även priset som bästa handledare.  
 – Det känns helt fantastiskt ro-
ligt och hedrande, säger hon.
 I nomineringen beskrivs Bente 
som en uppskattad kollega och 
förebild, som man saknar när hon 
är ledig. Men också att hon bidrar 
till det goda klimatet på kliniken. 
”Bente står för vad hon tycker 
och räds inte för att säga det som 
behöver bli sagt, samtidigt som 
hon ser till att det alltid är en 
god stämning mellan kollegorna. 
Bente accepterar inte orättvisor i 
gruppen samtidigt som hon är väl-
digt inkännande, ödmjuk och har 
mycket humor.”

Gillar att se sina kollegor växa
Bente berättar hur inspirerande 
hon tycker det är att se sina yngre 
kollegor växa och våga mer.
 – Det är ju så roligt men det 

handlar också om att vi, alla inom 
kliniken, tycker det är viktigt med 
handledning. Vi är en mindre kli-
nik med en gemensam kultur, vi 
tar hand om dem. Det är viktigt att 
de unga läkarna får en bra utbild-
ning och möjligheten att överlä-
kare handleder sina kollegor. Så 
det här priset är inte bara till mig. 
Det hade inte varit möjligt om jag 
inte hade ingått i ett sammanhang 
där vi gör det här tillsammans och 
att vi alla tycker det är viktigt.
 En av sakerna som nämns i no-
mineringen är att de säger att du 
är en lagspelare – varför tror du de 
säger det? 
 – Ja, vet inte, men det är viktigt 
att man ser till alla – att alla be-
tyder något. Det är väl något som 
jag brinner för. Att vi bygger tea-
met tillsammans och jobbar mot 
samma mål. Det är viktigt att vi 
på en liten klinik spelar på samma 
planhalva, som man brukar säga 

inom sportvärlden. Och det gör vi 
här – vi spelar i samma lag och på 
samma planhalva, avslutar Bente.

Sveriges bästa handledare finns i Västervik

Överläkaren Bente Simonsson har blivit 
tilldelad OGU:s handledarepris, ett äro-
fyllt pris där gynekologer och obstetri-
ker under utbildning i hela Sverige har 
möjlighet att nominera handledare. Här 
tillsammans med Emelie Bro, en av ST-
läkarna som nominerat Bente.

 � Att vara peppande och 
stöttande

 � Att ha empati och se sina 
kollegor där de är

 � Att finnas till hands och vara 
lyhörd så att de hör av sig 
och vågar fråga

Bente, vilka egenskaper 
tycker du är viktiga att 
ha som handledare?

Text: Anna Nyqvist   Foto: Hanna Römbo

Året då allt 
förändrades
Den 10 mars förra året konstaterades det första covid-19-fallet i Kalmar 
län. Sedan dess har närmare 12 000 fall bekräftats här. Omkring 900  
personer har vårdats på länets sjukhus och drygt 200 personer i länet 
har avlidit till följd av covid-19. Det nya viruset har vänt upp och ner på 
vår tidigare tillvaro och förändrat förutsättningarna i både arbete och  
vardagsliv. 

Ett år med 
covid -19
sid. 6 -15
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Det här skulle vi klara, 
om vi drabbas i Sverige

Året som gått är något vi sent kommer att glömma. Ingen har kunnat fly från pandemin, 
den har påverkat och drabbat oss alla – mer eller mindre – oavsett var eller vad vi jobbat 
med.

ETT ÅR MED MED COVID-19 ETT ÅR MED MED COVID-19

JANUARI FEBRUARI MARS

Det första fallet av covid-19 konstateras i Sverige. 
Det rör sig om en kvinna i Jönköping som insjuk-
nat efter hemkomst från en resa i Kina.

Jag minns att en sjuksköterska och underskö-
terska kom till mig, och att jag efteråt tänkte 
”nu händer det…”. De frågade hur de skulle 
göra när det skulle komma en bokad patient 
till oss som hade förkylningssymtom. Vi kom 
fram till att följa rutinerna som var framtagna. 
Full skyddsutrustning och att vi använder in-
gången vi planerat för, som är separerade från 
väntrummet. Jag minns att det just var den 
25/2 eftersom jag tog kort på sjuksköterskan 
som för första gången tog på sig skyddsklä-
der för att möta det som skulle kunna vara en 
patient smittad av corona. Jag kommer ihåg 
att jag kände mig stolt, vi hade bra koll och 
var väl förberedda. Det här skulle vi klara, om 
vi drabbas i Sverige. Tänk, vad lite vi visste då. 
Eva-Lotta Johansson, basenhetschef 

APRIL MAJ JUNI

På eftermiddagen konstateras det första fallet 
av covid-19 i Kalmar län. Senare på kvällen be-
kräftar provtagningen också ett andra fall.

10
mars
2020

31 
januari 
2020

24
mars
2020

Krisledningsnämnden har sitt första 
sammanträde.

26
mars
2020

Länet får sitt första dödsfall i covid-19. Det rör 
sig om en 85-årig man på ett särskilt boende i 
Torsås kommun.

All icke-akut tandvård ställs tills vi-
dare in. Anledningen är att skydds-
utrustning från folktandvården be-
höver skickas över till sjukvården.

27
mars
2020

Jag och min familj valde att åka till Italien trots allt. UD avrådde inte och vi kunde inte få tillbaka 
våra pengar om vi valde att stanna hemma. Vi på bussresan var de enda gästerna på hotellet. 
Sista dagen innan hemresan var det spöklikt, vi var själva i backarna och dagen efter stängde 
hela Italien ner. När vi väl satt på bussen hem så fick jag frossa, feber. Det var gränskontroller 
och jag trodde inte att vi skulle få komma över gränserna. När vi kom hem fick jag testas inne 
på infektionskliniken på måndagen, jag tror att jag var den första som testades och analyse-
rades på hemmaplan. Jag minns hur jobbigt det var att komma till tältet utanför infektionskli-
niken. Vilka skulle se mig bli provtagen, var media där? Jag parkerade en bit bort för att kolla 
läget innan jag körde fram. Jag fick svar dagen efter, jag hade inte corona. Alla på bussresan 
valde att isolera sig i 14 dagar, vi fick råd och stöd av infektionsläkare. Ingen av oss blev smit-
tad av corona. Men jag upplevde att vi som hade varit på bussresan blev utskällda på sociala 
medier, det var många som hade synpunkter på att vi hade varit i Italien. 
Eva-Lotta Johansson, basenhetschef Torsås hälsocentral

I början av mars kom beskedet att vi skulle stänga ned all ordinarie un-
dervisning och istället bedriva distansundervisning. Jag är kursansvarig 
på baskursen för deltagare med lindrig intellektuell funktionsnedsättning/
lindrig utvecklingsstörning och att behöva bedriva distansundervisning 
blev en utmaning som jag hade svårt att greppa. Men ganska snabbt fick 
vi ett nytt besked, att deltagare med särskolebakgrund fick komma tillbaka 
till ordinarie undervisning - så ordinarie den kunde bli! Vi införde pauser för 
handtvätt, ommöblering i klassrummet för att öka avstånden och fys-lektio-
nerna flyttades ut. Dessa anpassningar, plus många till, finns kvar än idag.
Caroline Ranefjord, Högalids folkhögskola

Den 4 mars 2020 börjar jag jobba som kultursamordnare på Region Kalmar 
län och efter en vecka på jobbet var pandemin ett faktum. Det var väldigt 
utmanande att som ny på jobbet försöka förstå vad som hände, vara ett 
stöd och att inte missa viktig information som behövde föras vidare. Ord-
ningslagen sattes in för att begränsa folksamlingar vilket drabbade kulturli-
vet extremt hårt, och osäkerheten kring både den kortsiktiga och långsiktiga 
planeringen blev påtaglig. Det kändes helt overkligt när de samlingsplatser 
som ena dagen sjöd av liv och rörelse andra dagen ekade tomma. Hela kul-
turbranschen, liksom resten av samhället och världen, stod inför en helt ny, 
okänd period i den mänskliga historien och ingen hade några svar på när 
och hur det skulle bli som ”vanligt” igen.
Mia Carlsson, samordnare kultur

Den 27 mars stängde Folktandvår-
den ner samtliga kliniker, utom tre 
som höll öppet för akuta besök. 
Jag blev lite chockad och paff, 
men jag förstod varför det var 
tvunget. Det första vi gjorde var att 
ringa återbud till patienter. Ned-
stängningen gav oss möjlighet att 
genomföra ett omfattande arbete 
med journalarkivering samt ta del 
av olika digitala utbildningar som 
bland annat specialisttandvården 
höll i.
Linda Jakobsson, tandsköterska 

Redan tidigt under våren 2020 insåg både staten, regionen 
och kommunerna att om vi ska ha något kulturliv kvar efter 
pandemin så måste krisstöd ut omgående. Krisstöden har 
blivit fler under 2020 och fortsätter även under 2021 för att 
säkerställa en överlevnad och en återstart av kulturen efter 
pandemin. Kulturens betydelse i vårt samhälle och hos oss 
människor blev påtagligt när det vi tagit för givet helt plöts-
ligt försvann från våra scener och mötesplatser. Jag kände 
själv hur tomt livet blev när de konst- och kulturupplevelser 
som varit en så självklar del av både mitt yrke- och privatliv 
försvann.
Mia Carlsson, samordnare kultur

5 
april
2020

Första dödsfallet inträffar bland 
de covid-19-sjuka som får sjukhus-
vård.  

Start av automatiserad ifyllning av information 
till smittskyddsregistret SmiNet. Funktionen 
SmiNet-anmälan är kopplad till journalsys-
temet Cosmic och underlättar för användare 
som rapporterar in bekräftade fall av Co-
vid-19 till SmiNet. Tillsammans med mina kol-
legor tillgängliggjorde vi funktionen i Cosmic 
för de användare som behöver den. Det kän-
des väldigt bra att kunna bidra till att förbättra 
och underlätta för verksamheten.
Alma Hodzic, systemförvaltare 

Hela våren stod det en uppblåsbar madrass på 
mitt kontor, den kom dit i början av mars. Jag och 
mina två kollegor på smittskyddet jobbade från 
tidig morgon till sena kvällen, eller snarare tidiga 
natten, och behövde möjligheten att kunna vila. 
I början handlade de sena kvällarna om att smitt-
spåra bussresor från riskområden. Men sedan kom 
jobbet att bestå av att arbeta fram dokument på 
kort tid och samtidigt besvara frågor som haglade 
in och ibland behövde snabb hantering. Men ef-
tersom vi alla är så drivna och envisa så tog jag 
hem min madrass i december - oanvänd!
Tina Danielsson, smittskyddssjuksköterska 

Den 28 april klev jag in på infektionskliniken på 
länssjukhuset, där jag jobbade fram till mitten 
av juni. Då jag är utbildad undersköterska an-
mälde jag mig för att gå in och stötta sjukvår-
den när de hade som störst behov. Personalen 
tog emot mig med öppna armar och var från 
första dag mycket hjälpsamma. Jag beundrar 
verkligen personalen där, hur de sliter och 
jobbar samt deras flexibla sätt att ta emot ny 
personal från andra verksamheter så som mig. 
Linda Jakobsson, tandsköterska 

I mitten av maj 2020 började vi på avdelningen för klinisk kemi 
i Västervik att analysera covid-19 prover tagna inom slutenvår-
den. I vanliga fall jobbar inte vi med mikrobiologiska analyser 
på laboratoriet så att jobba med ett helt nytt virus var en stor 
utmaning för alla. Det krävdes många omställningar och utbild-
ningar innan vi kunde börja med analysen. Det fanns en del oro 
bland personalen inför starten av analysen, men för det mesta 
kändes det spännande och samtidigt meningsfullt att vara en 
del av hela processen.
Aleksandra Duda, biomedicinsk analytiker

Från maj och över sommaren kände jag att 
det blev lite lugnare. Färre med symtom 
sökte vård och vi som arbetade kunde 
jobba lite mer som vanligt igen när vi slapp 
vårens förkylningssymtom. Vi slappnade 
dock aldrig av utan fortsatte att vara på 
tå för att skydda både medarbetare och 
patienter. Jag kände att jag mådde bättre 
rent stressmässigt. Det hade varit många 
veckor med stora utmaningar och det är 
klart att det påverkade hur vi mådde. 
Eva-Lotta Johansson, basenhetschef 

I slutet av maj kom min dotter hem från 
skolan och berättade att hon minsann 
hade fått rätta flera stycken i skolan! 
”Dom trodde att covid-19 är ett virus 
men det är ju sjukdomen, viruset he-
ter faktiskt SARS-CoV-2!” Lillebror står 
bredvid och nickar medhållande. Jag 
tror att jag har haft sönder mina barn....
Tina Danielsson, smittskyddssjuksköterska 

Vi på skolan brukar varje år arrangera 
Högalidsloppet i början av maj, ett 5 kilo-
meterslopp med start och mål på skolans 
område. Ett starkt minne från maj 2020 är 
när vi istället arrangerade ”Högalidsloppet 
- distans på distans”. Jag och min kollega 
sprang Högalidsloppet och samtidigt sän-
de live från skolans instagram med en upp-
maning att delta antingen via instagram el-
ler att själv springa eller gå 5 kilometer från 
där man befann sig. 
Caroline Ranefjord, Högalids folkhögskola

Den 1 juni öppnade folktandvårds-
klinikerna stegvis igen. En hel del 
var annorlunda sedan mitt senaste 
arbetspass på kliniken. I entrén 
till kliniken möter patienterna en 
dörrvärd. Samtliga medarbetare 
bär både visir och munskydd hela 
tiden. Vårt fikarum är ommöblerat 
så att vi kan hålla avstånd och våra 
personalmöten sker i mindre grup-
per och digitalt. 
Linda Jakobsson, tandsköterska 

Det första självtestet kan hämtas ut från ett 
apotek i länet. Sedan dess har över 85 000 
självtester skett i länet. Genom dessa tester 
har närmare 9 000 personer identifierats som 
smittade.

26
juni
2020

Tillsammans med mina kollegor i basenheten 
IT Vårdsystem var jag med och bidrog till att 
smittspårningsenheten kunde starta. Enheten 
består av en grupp läkare och sjuksköterskor 
som jobbar med smittspårning av Covid-19 i 
Kalmar län.
Alma Hodzic, systemförvaltare 
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ETT ÅR MED MED COVID-19ETT ÅR MED MED COVID-19

JULI AUGUSTI SEPTEMBER

Efter sommaren blev jag lite uppgiven i smitt-
skyddsarbetet då det kändes som att vi fick 
börja om med allt arbete vi gjort under våren. 
Det var precis som att folk under sommar och 
semester glömt bort att vi hade en pandemi 
eller åtminstone trodde det var över då an-
talet smittade under sommaren varit så lågt.
Tina Danielsson, smittskyddssjuksköterska 

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

 
Okt/nov

2020

Andra vågen börjar på allvar göra 
sitt intåg. Allt fler personer behö-
ver sjukhusvård i Kalmar län.

När sommaren tog slut hade vi börjat hop-
pas på att få en mer normal verksamhet, men 
så började vi åter få mer frånvaro på grund 
av förkylningssymtom och allt fler började 
söka igen för symtom som skulle kunna vara 
covid-19. Nu kände jag mig matt, och led-
sen - hur skulle vi orka? Nya tag och kämpa 
vidare, men kroppen började protestera och 
jag drabbades av bältros. Jag kände inte att 
jag hade tid att vara sjuk. För nu var det full 
fart på smittan och vi behövde verkligen all 
energi för att tillsammans orka kämpa vidare. 
Vi såg knappt varandra alls på arbetsplat-
sen eftersom vi hela tiden använde visir och 
munskydd. Mörkret kom med hösten och vi 
förstod att detta kommer att hålla på väldigt 
länge.
Eva-Lotta Johansson, basenhetschef

JANUARI 2021 FEBRUARI MARS

Jag har arbetat inom Region Kalmar län i 2,5 
år, men den 17 oktober blev jag tillsvidarean-
ställd inom kosten Kalmar. I tider som dessa 
var det extra roligt! Jag och min kollega 
Agneta arbetar på Café Torget som ligger i 
regionhuset. I och med pandemin fick buffén 
tillfälligt tas bort och vi serverade istället allt 
inifrån köket på färdiga brickor samt plastade 
in frukostsmörgåsarna och så vidare. Kunder-
na kom fram en och en och hämtade sin lunch 
och höll avstånd genom markeringar i golvet. 
I och med pandemin fick Torget dock tillfäl-
ligt stänga innan jul och vi är förflyttade till 
sjukhuset tillsvidare. Här jobbar jag som mål-
tidsvärd, men även i köket och i restaurangen.
Wilma Lönngren, serveringsbiträde

I slutet av november 2020 bekräftades första 
fallet av covid-19 på vår avdelning. För många 
av oss var det första gången man hade en 
nära kontakt med någon som verkligen 
var bekräftad positiv och detta gav/väckte 
många känslor. Först och främst oroade vi 
oss över vår kollega och samtidigt funderade 
man på om någon annan hann bli smittad. 
Vi uppmanades att ta covid-19 test. Lycklig-
tvis återhämtade vår kollega sig snabbt och 
ingen annan blev smittad. Detta gav oss på 
något sätt trygghet och bekräftelse på att vi 
är duktiga på sköta hygienen och hålla av-
stånd enligt reglerna. 
Aleksandra Duda, biomedicinsk analytiker

I december brukar Högalids folkhögskola 
kantas av luciatåg, avslutningskonserter och 
tillsammanshet bland deltagare och perso-
nal. Istället för att ställa in, så ställde vi om och 
erbjöd ett liknande koncept men utan fysisk 
publik på plats, däremot fanns publiken med 
digitalt både på facebook och instagram. 
Återkommande känslor av frustration att inte 
kunna samla skolans deltagare och göra saker 
tillsammans. 
Caroline Ranefjord, Högalids folkhögskola

I december 2020 utlyste Region Kalmar län 
ett digitalt omställningsstöd till kulturorga-
nisationer och extra arbetsstipendier till kul-
turaktörer. Jag ser framemot att ta del av hur 
dessa medel kommer konst- och kulturlivet 
till gagn som en pusselbit för att värna den 
kulturella infrastrukturen även under en svår 
tid. Jag har tagit del av den digitala omställ-
ningen som kulturlivet gjort under 2020 men 
jag längtar efter den fysiska närvaron, att få 
sitta i en salong och ta del av scenkonst, kon-
serter och gå på utställningar i nuet, tillsam-
mans med andra.
Mia Carlsson, samordnare kultur

Första vaccinationen sker i länet. Det är en bru-
kare på ett särskilt boende i Mörbylånga som 
får den första dosen.

28
december

2020

Region Kalmar län begär att krislägesavtal ska 
aktiveras för intensivvården vid Länssjukhuset i 
Kalmar. Anledningen är ett kraftigt ökat antal 
inlagda i covid-19. Den 11 januari är totalt 78 
patienter inlagda, varav 10 på IVA.

11
januari
2021

Första fallen av den brittiska virus-
typen upptäcks i Kalmar län.

25
januari
2021

Jag blev uppringd av en rektor på en skola i 
länet som behövde råd och stöd. När jag pre-
senterat mig så frågade denne om mitt namn 
en gång till och jag sa det på nytt. ”Åh, vad 
roligt att få prata med dig! Det är dig mina 
kollegor talar så gott om, som de känner 
att de har fått så bra stöd av!” Dessa samtal 
värmer och ger energin att fortsätta!! Som 
smittskyddssjuksköterska jobbar man mot 
hela länet, exempelvis privatpersoner, företag 
och föreningar. Under året har jag gjort nya 
bekantskaper. Flera av dem kommer det även 
fortsättningsvis att finnas ett gott samarbete 
med, även i andra saker än pandemin. Men 
utan pandemin så hade vi kanske inte hittat 
varandra.
Tina Danielsson, smittskyddssjuksköterska 

Äntligen kommer vaccinet! Hoppas 
bara att vi snabbt kommer att få det 
vaccin vi behöver i tillräcklig mängd, så 
att vi stoppar detta elände. Nu vänder 
det, ljuset kommer och solen skiner. 
Och vi har blivit bättre på att se när 
våra ögon ler bakom munskydden.
Eva-Lotta Johansson, basenhetschef 

Personer i fas 2 bör-
jar vaccineras på lä-
nets hälsocentraler. 
Det som är äldst får 
vaccinationer först.

3
mars
2021

Trots den lite mörkare tiden som varit under coronapandemin måste man 
hålla gnistan uppe, hålla i och hålla ut. Samtidigt måste man se till att 
sprida glädje, inte minst på jobbet. Jag och två kollegor såg därför till att 
hela kökspersonalen i produktionsköket på Kalmar länssjukhus dansade 
Jerusalema challenge. Då fick vi oss alla ett gott skratt och ny energi! Vår 
målsättning är att träna vidare, för att sedan utmana våra kollegor i Oskars-
hamn och Västervik.
Wilma Lönngren, serveringsbiträde

Man undrar varje dag när ska livet återgå till det vanliga 
igen? När ska vi kunna omfamna våra nära och kära? 
Livet har vänts upp och ner och det är jobbigt att känna 
sig begränsad och inte ha möjligheten att resa och träf-
fa sina kompisar fritt. Allt måste vara så genomtänkt nu. 
Även små grejer som att fika på jobbet eller hur man 
ska prata med sina arbetskamrater, allt har sina regler 
nu. Man saknar att vara spontan.
Aleksandra Duda, biomedicinsk analytiker

Vi fokuserar ofta på alla svåra utma-
ningar vi haft, och fortfarande har 
framför oss. Men jag och mina kolle-
gor pratade även om att vi faktiskt fått 
ytterligare ett arbetssätt i och med 
vår omställning. Det har såklart inte 
kommit gratis, men vi på skolan har 
stöttat och lärt av varandra. Vi blir mer 
kreativa och blir ständigt bättre på att 
använda olika digitala verktyg i vår un-
dervisning. Vi längtar så klart efter att 
allt blir som vanligt igen, men vi måste 
också lyfta blicken och se att det finns 
ljusglimtar i den vardagen som ibland 
kan kännas som hopplös. 
Caroline Ranefjord, Högalids folkhögskola

Vi måste också lyfta blicken och se att det 
finns ljusglimtar i den vardagen som 

ibland kan kännas som hopplös.
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än för ett år 
sedan

Ett tiotal medarbetare har sam-
lats till morgonmöte i den kyliga 
bilhallen på ambulansen i Kalmar. 
En av de gulgrön-klädda är Håkan 
Larsson, specialistutbildad ambu-
lanssjuksköterska. Håkan var på 
semester i Thailand för drygt ett år 
sedan när covid-19 började spridas 
globalt. 
 – När vi kom hem var det bara 
att dra på sig skyddskläder och 
börja jobba och jag tänkte att det 
här är inte sant! Jag trodde aldrig 
i min vildaste fantasi att vi skulle 
behöva jobba i skyddsmask, säger 
Håkan som har arbetat på ambu-
lansen sedan 1988. 
 – Det var väldigt svårt att be-
döma patienterna i början. Nu har 
vi lärt oss att även de med milda 
symptom och en syremättnad i 
blodet på över 95 procent kan be-
höva sjukhusvård. Vi låter dem gå 
20 steg och sjunker syremättna-
den då så får de åka med oss. 
 
Lärt sig läsa av patienterna
Alexander Johansson, sjuksköter-
ska på infektionskliniken, berättar 
också att de har lärt sig läsa av pa-
tienterna bättre sedan pandemin 
tog fart. 
 – Vi känner oss tryggare nu än 
för ett år sedan, då hade vi ingen 
känsla för när det började gå åt fel 
håll, säger Alexander. 
– Samtidigt tycker jag att andra 

vågen var tuffare än den första. 
Den kom så fort och organisa-
tionen hann inte med. Att se så 
många patienter födda på 50- och 
60-talen bli så dåliga tar också 
mer psykiskt för vi har inte mer 
att ge dem.
 När Nerven träffar Alexander 
är det ovanligt lugnt på avdel-
ning 39, infektionskliniken på 
Länssjukhuset i Kalmar. Bara fem 
patienter ligger här i dag så perso-

nalen passar på att storstäda. De 
medarbetare vi möter bär mun-
skydd och visir. På krokar längs 
väggarna i korridoren hänger 
fler visir och skyddsmasker, alla 
märkta med namn. 
 – I början visste vi heller inte 
alls hur vi skulle behandla patien-
terna, vi kunde ge dem Panodil 
kanske. Sen har vi lärt oss att co-
vid-19-patienterna har 30 procent 
ökad propprisk så nu ger vi dem 
Innohep (proppförebyggande). 
Vissa patienter får också Betapred 
(kortison) och Remdesivir (anti-
viralt läkemedel). 
 Dessutom har patienterna nu-
mera kontinuerlig övervakning av 
blodtryck, syremättnad och EKG. 
Patienterna under andra vågen 
har varit yngre än i den första och 
upplever sig inte som lika sjuka 
fast många är väldigt dåliga berät-
tar Alexander. 
 – Utan övervakningen hade vi 
lätt kunnat missa när någon blir 
sämre, säger han. 
 En annan behandling som har 
visat sig hjälpa covid-19-patien-
terna är högflödessystemet Opti-
flow, ett andningsstöd för patien-
ter som andas själva. Systemet 
levererar luft med ett högt flöde, 
med eller utan tillsats av syrgas, 
via en grimma i näsan. På så vis 
kan man syresätta patienten utan 

att använda respirator. I dag har 
man flera Optiflow-apparater på 
infektionskliniken än förut och 
systemet sätts in tidigare vilket 
gör att färre patienter behöver 
vårdas på IVA. 
 – Vi har också upptäckt att pa-
tienterna är extremt känsliga för 
hur de ligger, säger Alexander. 
Syremättnaden kan vara 70 pro-
cent om de ligger på rygg och 90 
procent om de ligger på sidan. 
 
”Ett obehagligt år”
2020 var ett annorlunda år och 
innebar mycket stress och oro för 
många i organisationen. Samti-
digt är pandemin långt ifrån över.
 – Det har varit ett obehagligt år 
och jag har känt mig smittad el-
ler oren hela tiden fast vi har haft 
bra tillgång till skyddsutrustning, 
säger Håkan. 
 – Jag fick själv covid-19 i de-
cember men klarade mig med 
milda symptom. Fast jag blir fort-
farande lätt andfådd när jag måste 
bära i trappor. 
 – Mitt starkaste minne från 
pandemin kommer nog att vara 
personalens flexibilitet och an-
passningsförmåga. Vi är jättetröt-
ta på det här men alla gör så gott 
de kan, säger Alexander.

När covid-19 började spridas i 
världen visste ingen hur man 
skulle ta hand om patienterna 
eller hur vårdpersonalen skulle 
skyddas mot smitta. Idag har vi 
lärt oss tolka symptom och para-
metrar bättre, och färre patienter 
behöver vårdas på IVA. Men fort-
farande finns få läkemedel att ge 
patienterna.

Från början fanns det 18 platser för covid-19-vård på infektionskliniken i Kalmar. 
När detta skrivs har länssjukhuset två avdelningar med sammanlagt 22 vårdplatser 
för covid-vård. Det finns också upp till tolv sorteringsplatser och fyra intensivvårds-
platser på länssjukhuset i dagsläget. Kapaciteten skalas upp och ned efter smitt-
läget i länet och bemanningen på länssjukhuset har också tidvis förstärkts med 

40-50 medarbetare från framförallt Oskarshamn men också från Västervik. Detta 
har möjliggjort att det som mest funnits mer än dubbelt så många vårdplatser för 
covid-vård än det gör nu.  Det finns även en covid-avdelning på Västerviks sjukhus 
och slussplatser för patienter med misstänkt covid-19 på Oskarshamns sjukhus. All 
intensivvård sker i Kalmar.

Fakta Så har vården skalats upp 

Text: Camilla Breiler 
Foto: Roger Sjöström

Håkan Larsson sätter en klämma på patientens öra för att mäta syremättnaden i blodet.
–  Skyddsutrustningen vi måste bära under pandemin har förändrat patientmötet och gjort omvårdnaden mer komplicerad. 
Det kan vara svårt få kontakt med äldre som inte hör vad jag säger och dementa som blir skrämda av masken. Jag känner heller 
inte lika lätt om patienten är spänd, kall eller svettig när jag har handskar på mig, säger Håkan.

– Vi ser att andelen äldre patienter minskar och det är ju positivt. Vaccinationerna 
är en livlina och man vill ju hoppas att det finns ett slut på pandemin samtidigt som 
man inte tror på det förrän man ser det, säger Alexander Johansson.
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I början av året lånade jag ut 
mig själv till en covidavdel-
ning. Där mötte jag männ-
iskor i alla åldrar. Covid sko-
nar verkligen ingen utan slår 
till med full kraft, ibland där 
man anar det och ibland där 
ingen tänkte det var möjligt. 

Jag hjälpte en kvinna, yngre än 
mig själv, när hon flera gånger på 
några timmar behövde ta sig till 
badrummet för att covid fullstän-
digt förstört hennes mage. Samti-
digt hade hon sådan hosta att hon 
kippade efter luft. 
 Jag har skrattat med, och gråtit 
för, en dam vars man gick bort i 

covid samma dag som hon själv 
blev inlagd. Medan hon ängsligt 
kämpade för sitt eget liv fick hon 
ensam i sin sjukhussäng sörja och 
planera makens begravning. 
 Jag har strukit en farbrors hand 
medan hans ögon lyste av ångest 
när bröstet smärtade, andningen 
kändes tung och febern rev i ho-
nom. Vi förstod inte varandras 
språk, men han förstod gesten och 
blev lugnare. 
 Jag har vakat hos en kvinna 
som det inte längre fanns något 
hopp för. Vi vände henne i säng-
en, höll hennes hand och fuktade 
hennes läppar. Vi satt hos henne 
för att hon skulle känna sig trygg 

de sista timmarna i livet. 
 Patienter avlider utan att kunna 
ha anhöriga vid sin sida. Vissa 
patienter har sådan ångest att 
den redan ansträngda andningen 
blir olidlig. Patienterna har bara 
kontakt med personal inkapslade 
i hellånga plastförkläden, mun-
skydd, visir, försvarets masker 
och handskar för att skydda sig 
själva och för att inte sprida någon 
smitta. Det har i efterhand slagit 
mig att nästan alla jag mött, unga 
som gamla, har varit rädda.
 Jag gjorde det här frivilligt. Jag 
visste att det handlade om en be-
gränsad period och att mitt kontor 
och min vardag fanns kvar efter 

att överenskommen tid passerat. 
Jag blir illa berörd när jag tänker 
på att samma trygghet inte finns 
för dem som gjort det här hela 
tiden. För personalen som i ett 
år har kämpat mot covid och till 
skillnad från mig inte har något 
tryggt kontor som väntar eller nå-
gon tidsbegränsning för hur länge 
de behöver orka. All respekt till 
dem! 

Du fick uppdraget att samordna provtag-
ningen för covid-19. Det var en hel kedja 
som skulle byggas upp på kort tid. Hur 
var det?
– Det fanns inget förberett, inget vi kunde 
titta tillbaka på och dra lärdom av. Allt var 
nytt hela tiden. Vi bollade detta mycket 
fram och tillbaka. Det var inte kostnader 
det handlade om utan snarare hur vi skulle 
kunna få en så stor tillgänglighet för invå-
narna som möjligt. Till slut fastnade vi för 
lösningen med Apoteket AB via Folkhälso-
myndighetens upphandling. Det gjorde att 
vi kunde upprätthålla den ordinarie vården 
på ett bra sätt.

Det var många professioner inblandade i 
kedjan, hur funkade det?
– Det var häftigt att se hur alla steppade upp 
och gjorde det som var bäst för alla, inte 
bara för den egna verksamheten. Det var 
30-40 personer inblandade i planeringen 
och vi sågs flera gånger om dagen när det 
var som intensivast. Jag satt med allt från att 
uppdatera riktlinjer till att rodda med prak-
tiska frågor som logistik, transporter, kyl-
ning och skyddsutrustning. Under normala 
omständigheter hade det säkert tagit minst 
ett år att rigga upp detta.

Vad är ditt eget starkaste minne från den 
här tiden?
– Det var nog när provtagningen satte igång 
efter allt arbete som vi hade lagt ner på 
detta. Det var en stor lättnad att se att det 
faktiskt funkade. Dessutom utan att verk-
samheterna blev lidande. Det var fint att se. 
Text: Emma Rydh

Under ovissa tider är korrekt och 
tydlig information extra viktigt. Hur 
har ni på regionstab kommunikation 
jobbat med kommunikationen under 
året som gått? 
– Det har varit ett intensivt år och för 
vår del kan vi konstatera att behovet av 
kommunikation varit större än någon-
sin. Vi har jobbat med allt från att bygga 
upp en struktur för coronainformation 
på Navet, 1177.se och Samarbetsporta-
len, till att ingå i beslutsorganisationen, 
vara ett ledningsstöd, producera infor-
mationsmaterial till våra verksamheter, 
göra hushållsutskick till länets invånare, 
hantera medieförfrågningar, samverka, 
hålla presskonferenser och bygga upp 
en högre närvaro i sociala medier.
 
Vilka har varit de största utmaningarna? 
– Mängden information och de många 
förändringar som kommit med kort var-
sel, bland annat från nationellt håll.
– Tidsaspekten och uthålligheten över 
tid, nu har vi levt med pandemin i över 
ett år och det är inte över ännu.
– Att hantera alla människor som vill ha 
svar på specifika frågor kring sin egen 
person eller verksamhet, helst direkt 
från smittskyddsläkaren.
 
Vad tar du med dig från kommunika-
tionsarbetet under året? 
– Just nu har vi fullt fokus på vaccina-
tionskommunikationen, som är nästa 
stora utmaning för oss. Men när vi sum-
merar 2020 kan vi se att vi har fått ett 
otroligt mycket större genomslag i näs-
tan alla regionens kanaler. Det ska vi 
värna om och fortsätta utveckla. Intres-
set för oss som organisation och den 
verksamhet vi bedriver har ökat rejält 
under pandemin.
Text: Malin Gustavsson

Plötsligt behövde alla mötas digitalt, hur 
har det påverkat arbetet hos er på IT?   
– Den stora skillnaden var att vi behövde 
prioritera andra saker än planerat. Ett stort 
antal videomöten och mycket distansar-
bete har bland annat krävt en utökning av 
VPN-kapacitet och videosystem, och gett 
IT-supporten ökat antal ärenden. Fokus låg 
på mesta möjliga nytta för stunden medan 
en del mer långsiktiga satsningar pausades 
för att avlasta vården.

Vilka har varit de största utmaningarna?    
– Den enorma ökningen av behovet av att 
kunna mötas digitalt i hela samhället gjorde 
att exempelvis webbkameror och headset 
tog slut hos leverantörerna. Detta gjorde att 
det blev en utmaning att kunna leverera ut-
rustning till de som behövde mötas digitalt.
– Det har också varit en utmaning att snabbt 
få in behov och information från vården för 
att kunna agera och snabbt skapa lösningar 
och möta leveranstider. Vi kunde få informa-
tion om att det kommer en provtagnings-
hytt på tisdag till Borgholm där vi behövde 
installera IT-utrustning. Då uppstår ju många 
frågor som: Hur ser ytan ut? Finns el?

Hur minns du året som gått? 
– Det var en intensiv vår men jag tycker det 
var väldigt roligt att uppleva all positiv krea-
tivitet som uppstod, och att kunna hjälpa 
till och få vara del i samhällsfunktionen som 
hanterar pandemin. Vi fick positiv återkopp-
ling från vården när vi kunde lösa problem 
och underlätta deras situation.
Text: Annelie Rudolfsson

3 frågor om hur arbetet förändrats under pandemin

Gästkrönika

Nina Wallander, medicinsk sekreterare 
och gästkrönikör

Under våren 2020 bevakade upphandling ungefär 200 artiklar som bedömdes som 
kritiska för vården och köpte in stora mängder skyddsmaterial i nära samarbete 
med logistiksupport och centralförråd. Centralförrådets egna lokaler räckte inte 
till för att förvara allt material och att man fick hitta andra lösningar, som här – i en 
sporthall. Fokus har legat på att i så stor utsträckning som möjligt skapa en stör-
ningsfri vardag för vården och förmedla trygghet till vårdpersonalen.

Pandemin har påverkat både resenärer och medarbetare på Kalmar länstrafik. Re-
sandet har minskat, men Kalmar länstrafik kör fortsatt med fullt trafikutbud för att 
minska risken för trängsel ombord på bussar och tåg. Sedan maj är framdörrarna 
ombord på stora bussar stängda för ombordstigning och från januari rekommende-
ras munskydd i rusningstid. I servicetrafiken, exempelvis färdtjänst och sjukresor, 
har samtliga förare munskydd och alla resenärer erbjuds detsamma.

Den digitala omställningen fick en skjuts framåt under pandemiåret. Här ser vi 
planeringsdirektör Sofia Hartz och utvecklingsdirektör Magnus Persson under ett 
kunskapsseminarium, som Region Kalmar län var värd för. Simon Leijnse från kom-
munikation och Ingemar Sandén från IT sköter kamera och teknik.

Det stod tidigt klart att det var viktigt att undvika trängsel och hålla avstånd till 
andra människor för att minska risken för smittspridning. Personligt ansvar, visa 
hänsyn, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. Riktlin-
jer och rekommendationer har förändrat vårt tidigare sätt att leva och vara.

Lina Isaksson | kommunikationsdirektör Mårten Lundgren | projektledare IT Andreas Delphin | samordnare och utredare
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Utåt sett har det ibland ver-
kat som att vårdens fokus har 
varit att provta, sålla, ta emot 
och vårda covid-19-patienter. 
Men rehabilitering efter sjuk-
domen är minst lika viktigt. 

– Det är en häftig känsla att få 
följa patientens steg mot förbätt-
ring. Från att ha legat intuberad 
till att kunna sitta upp. Sedan från 
att orka sitta på sängkanten till att 
kunna flytta över till en fåtölj. Vi 
får vara dem som säger ”Wow, det 
där gick ju bra!”

 Det säger Elin Eriksson, ar-
betsterapeut och Anna Helander, 
fysioterapeut. Båda arbetar med 
covidpatienterna på länssjukhuset. 
 – Vi har lärt oss mer om förlop-
pet nu, säger de. I början var vi 
mer osäkra på vad olika insatser 
gav. Nu har vi bra koll. Det som 
är speciellt med covidpatienter är 
att det kan se ut som att de mår 
ganska bra när de ligger i sängen, 
men när man pratar med dem el-
ler de ska röra sig blir det värre. 
Det handlar om allt från hur man 
ligger för att kunna syresätta sig 
bättre, till rörelseträning och att 
klara av sin vardag igen. 
 De flesta patienter som vårdats 
inneliggande på sjukhus följs upp 
ett par veckor efter utskrivning. 
Amanda Roos är arbetsterapeut 
och Lotten Berggren sjukskö-
terska på neurologiska rehabi-
literingsmottagningen. De gör 
uppföljning och hälsoskattning 
av covidpatienter via telefon. Om 
det visar sig att patienten har stora 
problem görs ny uppföljning el-

ler så hänvisas patienten vidare, 
exempelvis till distriktsrehabilite-
ringen.
 – Hittills har vi i Kalmar följt 
upp ungefär 70 patienter, berät-
tar Amanda Roos. De flesta har 
återgått till vardagen, men en del 

har fortfarande besvär med till 
exempel hjärntrötthet, minnet el-
ler andfåddhet. De patienter som 
har vårdats i Kalmar men bor i 
Oskarshamn eller Västervik följs 
upp på samma sätt men via de 
sjukhusen.  
 Senaste tiden har det dykt upp 

patienter som haft mer långvariga 
besvär. En del var sjuka under vå-
ren 2020 och mår fortfarande inte 
helt bra.  
 – Det kan handla om hjärntrött-
het eller kognitiva svårigheter, sä-
ger Lotten Berggren. 
 Patienter som haft besvär un-
der en längre tid får träffa ett team 
med bland annat läkare, fysiotera-
peut, arbetsterapeut och psykolog. 
Dessa patienter kan behöva hjälp 
med att hitta struktur i vardagen 
för att få balans mellan aktivitet 
och vila. Ibland görs kognitiv 
screening.
 – Det som är utmanade för 
både oss och patienterna är att vi 
inte kan svara på när man blir helt 
återställd, säger Amanda. 
 – Patienterna har ofta många 
frågor. Samtidigt är vi alla med-
vetna om att det fortfarande finns 
en ovisshet kring denna sjukdom 
som vi just nu inte kan göra något 
åt. 

Text: Emma Rydh

De guidar 
i vägen 
tillbaka 

Lotten Berggren och Amanda Roos.

Elin Eriksson och Anna Helander

Det har varit en intensiv tid 
med stora krav på organisa-
tion och samordning när vac-
cinationerna mot covid-19 
ska till.

Redan tidigt förra året började 
planeringen inför kommande vac-
cination mot covid-19, men det 
var inte förrän sent i höstas som 
det drog igång på riktigt. I slutet 
av november sattes Marie Rag-
narsson på uppdraget som vacci-
nationssamordnare. 
 – Det är både spännande och 
utmanande. Det är roligt 
att få arbeta med många 
nya människor och för 
mig känns det menings-
fullt att vara delaktig och 
kunna bidra i uppdraget. 
Det handlar om hoppet att 
komma ur det livet vi lever nu, att 
våga se ett slut på pandemin. En 
känsla som jag tror att många de-
lar. Sedan är det också utmanande 
med ständigt förändrade omstän-
digheter att förhålla sig till och 
att bemöta personliga frågor från 
enskilda individer, säger Marie.
Hon har arbetat inom regionen 
sedan slutet av 80-talet. Senast 
kommer hon från Nybro hälso-
central där hon varit verksam-
hetschef sedan 2013 och innan 
dess var hon avdelningschef på 
infektionskliniken. 

Vaccinationsplanering i olika 
faser
Region Kalmar län följer Folk-
hälsomyndighetens prioriterings-
ordning, som innebär att personer 
som har störst risk att bli allvarligt 
sjuka i covid-19 ska erbjudas vac-
cin först.
 – Tillvägagångssättet för vac-
cinationerna har sett, och kommer 
att se, annorlunda ut beroende på 
vilken fas vi är i. I den första fasen 
var samverkan med våra kommu-

ner väldigt central, för de senare 
faserna ställs stora krav på lo-
gistik, bemanning, organisation, 
kommunikation med mera.
Vaccination av fas 2 är pågående 
när den här intervjun äger rum, 
och man planerar för fas 3 och fas 
4. Den sista fasen är den största 
och inkluderar alla de som inte 
getts förtur. 
 – På de stora orterna kommer 
vi att öppna större vaccinations-
centraler där vi med hjälp av 
säkra flöden kan vaccinera många 

personer på en dag. Det innebär 
just nu ett intensivt arbete 

med att samordna be-
rörda grupper med olika 
ansvarsområden och 
säkra att vår plan följs. 

Vi förväntas kunna erbjuda 
en hög tillgänglighet både i 

tid och geografi. Möjligheten att 
vaccinera sig på sin hälsocentral 
kvarstår. 

Begränsad vaccintillgång
Den största utmaningen har hela 
tiden varit den begränsade till-
gången till vaccin.
 – Alla jobbar på fantastiskt bra, 
vilket inte är lätt eftersom vi hela 
tiden får ändra planeringen utifrån 
att vaccinleveranserna förändras.
 Personalvaccinationerna kom 
igång inom regionen vecka 3 och 
fokuserades då till de som arbetar 
i covid-19-vården. 
 – Det är viktigt att ta vaccinet, 
även om man är ung. Det handlar 
om att skydda oss själva mot svår 
sjukdom men också om att bidra 
till att bygga ett större skydd i 
samhället. Alla godkända vaccin 
har hög säkerhet och är effektiva 
mot svår covid-19-sjukdom.

Fas 1: 

 � Personer som bor på äldreboende, får hemsjukvård/hemtjänst 
eller vuxna som får insatser enligt LSS. 

 � Hushållskontakter till ovan.

 � Vård- och omsorgspersonal som arbetar nära ovan.

Fas 2: 

 � Personer födda 1956 eller tidigare (enligt åldersprioritering), som är 
benmärgs- eller organtransplanterad eller får dialysbehandling.

 � Hushållskontakter till de som är transplanterade eller får dialysbe-
handling.

 � Hälso- och sjukvårdspersonal med patientkontakt.

Fas 3: 

 � Personer födda mellan 1957 och 1961, som tillhör riskgrupp eller har 
ett tillstånd som gör det svårt att följa smittskyddsåtgärder.

Fas 4: 

 � Alla övriga som är 18 år eller äldre.

Vaccinationernas faserFakta

Text: Caroline Richardsson

Vaccinationsarbete 
med ständigt nya 
utmaningar

Under de första faserna har större delen av 
vaccinationerna utförts antingen på länets 
hälsocentraler och privata läkarmottagning-
ar eller av kommunpersonal på boenden.
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Västervik

Vimmerby

Hultsfred Oskarshamn

Högsby

Mönsterås

Kalmar

Nybro

Torsås

Mörbylånga

Borgholm

Emmaboda

 ger energi i omtumlande tider
Naturen har blivit allt viktigare för många, 
när vardagen förändrats under pandemin. 
Länet bjuder på både hav och djupa sko-
gar, vida slätter, skärgård och alvar. Med 
våren kommer nu ljus och värme, som gör 
det enklare att både ladda batterierna och 
skapa ett aktivt liv i naturens eget vardags-
rum. I år är det friluftslivets år - välkommen ut!

Varför är naturen viktig för oss?
– Naturen är öppen för alla. Den 
ger oss möjlighet till återhämt-
ning, bättre hälsa och även till 
möten med släktingar och vän-
ner som inte kan ske som vanligt. 
Den samlade forskningen visar 
att friluftsliv och att vistas 
i friluftsområden leder 
till tydliga och kraft-
fulla effekter på fysisk, 
mental och social hälsa. 
Både enstaka tillfällen av 
friluftsliv och regelbundet 
friluftsliv leder till ökad fysisk 
aktivitet och har positiva effek-
ter på hälsa och välbefinnande. 
Vissa forskare menar till och med 
att vi skulle bli lyckligare och 
känna större livskraft om vi fick 
en starkare koppling till naturen. 
Fundera på var ditt närmaste na-
turområde är!

Vilka är dina främsta tips för 
att må bra i dessa svåra tider?
– Gör det som du känner att du 
får energi av, som ger dig inspi-
ration både på kort och lång sikt. 
Gör något som du känner ger 
dig en positiv känsla utifrån vad 

du tycker är roligt att göra. 
Dela en upplevelse med 
någon i din närhet, upp-
täcka en ny plats, yoga i 
naturen, läs en bok i na-

turen, vandra själv tyst en 
heldag, laga mat ute. Testa att 

göra något som du inte gjort för-
ut! I länet finns många fina platser 
och över 200 naturreservat. Gör 
det enkelt och var nöjd med det 
som du gör.

Vilka är dina guldkorn i länet?
– Mina favoritplatser i Kalmar 
län varierar utifrån olika årstider. 

Våren är vacker att möta i Kran-
kelösa där det brukar vara ett hav 
av vitsippor. Likaså är Värnanäs 
extra fint runt påsk då alla påsk-
liljor brukar blomma. Stensjö by 

i Oskarshamn, Bielkeleden i Em-
maboda och Örsjöleden i Nybro 
är andra natursköna familjevän-
liga leder som jag gillar! 

 � Här hittar du bland annat naturreservat, kulturreservat och 
nationalparker i Kalmar län samt inom kort en utflyktsguide: 
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/besoksmal.html 

 � Hitta fler aktiviteter, äventyr, upplevelser och inspiration: 
https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/ 

 � Det här gäller vid olika aktiviteter:  
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/
Det-har-galler/  

 � Friluftslivets år - luften är fri. Nationell satsning med målet att 
inspirera och få fler att upptäcka natur och friluftsliv.  
https://www.luftenarfri.nu/

Tips För dig som vill ut i naturen

3 frågor till folkhälsoutvecklaren Hanna Johansson

Oskar Lind, affärsutvecklare vid regional utvecklingsförvaltning, tipsar om vandringsleder, aktiviteter 
och naturupplevelser - guldkorn över hela vårt län.

Meteoritsjön Hummeln 
- Oskarshamns kommun
Meteoritsjön Hummeln är om-
tyckt för bad, fiske och paddling.

Gränsöleden och Skanviks 
klippor – Västerviks kommun. 
En 12 km lång vandringsled som 
går runt större delen av natur-
reservatet Gränsö. Utmed leden 
finns gott om rastställen och vid 
Gränsö udde i söder hittar du en 
snorkelled som lär dig om det 
marina livet.

Norra Kvills nationalpark – Vimmerby kommun
Uråldrig och vild, så känns skogen och vand-
ringslederna i Norra Kvills nationalpark. Med 
350 år gamla tallar, 35 meter höga granar 
som är 2,5 meter i diameter är känslan trolsk. 

Cykla på norra Öland – Borgholms kommun
På norra delarna av Öland hittar du perfekta för-
utsättningar för ett lagom äventyrligt friluftsliv där 
bästa sättet att ta sig runt självklart är på cykel, 
och då helst på en mountainbike. Det finns ett 
flertal möjliga rutter, bäst hittar du bland dessa 
med hjälp av hemsidan cyklapaoland.se. 

Trampa dressin på Smalspåret 
– Hultsfreds kommun
Med start i antingen Hultsfred eller Virserum 
kan du trampa dressin till Målilla eller Åseda. 
Utmed spåren, som inte längre trafikeras av 
tåg, finns flera rastplatser, möjligheter till 
bad, fika och skönt häng i miljöer som annars 
skulle vara svåra att hitta till. 

Lövö Naturreservat – Mönsterås kommun
Lövö naturreservat bjuder på Bullerbykänsla i 
kubik. Öppna hagmarker, långa trägärdsgår-
dar och ett allmänt lugn gör detta till en riktig 
oas om du vill komma bort från vardagens 
tempo. På Lövö finns ett flertal vandringsle-
der som tar dig runt i princip hela området.

Garpens fyrplats 
– Torsås kommun
I södra Kalmarsund, utanför 
Bergkvara hittar du den lilla fyrön 
Garpen. Ön bjuder på ett skönt 
lugn, massor av saker att upptäcka 
för barnen, friska bad, sälspaning, 
fåglar samt magiska soluppgångar 
och solnedgångar.

Svartbäcksmåla Friluftsområde – Nybro 
kommun
Gillar du att vara i skog och mark, då kom-
mer du att älska friluftsområdet Svartbäcks-
måla. Stigcykelleder, utegym, hinderbanor, 
slalombacke, längdskidspår, värmestuga med 
omklädningsrum, fikaplatser inomhus och i 
vindskydd, eldstäder, pulkabacke, pumptrack, 
flowtrails… Ja, listan kan bli hur lång som helst. 

Ottenby naturreservat – Mörbylånga kommun
Ottenby naturreservat är en del av världsar-
vet och sägs vara ett av Sveriges vackraste 
naturområden och en av landets främsta 
fågellokaler. Gå en av de många vandringsle-
der som finns, följ med på en guidad tur eller 
varför inte spana efter fågel och säl utmed 
uddens stränder. 

Moredalen – Högsby kommun
Bra skor är en förutsättning om du ska uppleva 
den åtta kilometer långa klippravinen Moreda-
len, som bildades genom att smältvatten från 
inlandsisen utvidgade en befintlig spricka för 
12 000 år sedan. Upplev en genuint häftig miljö 
med upp till 40 meter mäktiga rasbranter!

Utvandrarleden
 – Emmaboda kommun
Upplev Vilhelm Mobergs hembygd 
till fots, på cykel eller i kanot! 
Utvandrarleden är drygt 10 mil lång 
och slingrar sig genom gran- och 
lövskogar, ängar och gärdsgårdar, 
sjöar och åar men också platser 
från Vilhelms berömda bok om 
”Utvandrarna”.

Kalmarsundsleden - Kalmar kommun
Kalmarsundsleden är en väl underhållen vand-
ringsled som går i superfina miljöer genom hela 
Kalmar kommun. Ta gärna bussen från Kalmar, 
norr- eller söderut och kliv av för en vandring 
tillbaka till Kalmar, eller tvärtom. 
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Text: Hanna Lundberg
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Susanne Lindholm, arbets-
terapeut på smärtenheten i 
Västervik. Du har varit med 
i piloten för ett nytt verktyg 
för videomöten.
 
Hur har det fungerat?
– I sin helhet har det fungerat bra. 
På smärtenheten träffar vi många 
yngre personer som gärna använ-
der digitala tjänster. Det nya verk-
tyget har varit säkrare i uppkopp-
lingen och lättare att starta igång. 
Supporten har också blivit bättre.

 Hur jobbar ni på smärtenhe-
ten med videomöten idag?
– Vi använder ofta videomöten 
som alternativ till återbesök. Vi bor 
ju i ett avlångt län med långa resor 
för en del. Vi har också använt det 
som nybesök, då har oftast patien-
ten fått komma till mottagningen 

senare för fysisk un-
dersökning. Som 
arbetsterapeut har 
jag också använt 
det som en vari-

ant till hembesök 
och där kunnat se hur 

patienten praktiskt fungerar i sin 
vardag.

 Hur skulle ni vilja jobba med 
det?
– Såklart finns det saker som 
skulle kunna bli bättre. Vi skulle 
vilja använda videomöten till ex-
empelvis avstämningsmöten med 
flera aktörer som arbetsgivare, För-
säkringskassan, med flera. I dag så 
kan vi endast ha kontakten mellan 
patient och vårdgivaren. Vi skulle 
också vilja använda videomöten 
vid gruppbehandling. Jag tänker att 
digitala möten är här för att stanna, 
även efter pandemin.

  

Följ dina kollegor 

Instagram
På Instagram har vi bland annat kunnat följa 

hjärtsektionen i Kalmar. ”Finns inte ord hur 

fantastiska ni alla är och vilket underbart 

bemötande ni gav mig” kommenterade en 

följare.

Facebook 
På Facebook hyllade vi Ann-Therese Hedqvist, 

ambulanssjuksköterska som fått pris för bästa 

examensarbete för specialistsjuksköterskor 

under hösten 2020 vid Karolinska institutet. 

Grattis igen Ann-Therese!

Linkedin
Johanna Wahlgren, verksamhetsutvecklare, 

frontade vår satsning på digitalisering av hälso- 

och sjukvården på Linkedin i ett inlägg som fick 

stor uppmärksamhet. ”Digitalt när det går, fy-

siskt när det behövs” är regionens målbild när 

det gäller digitalisering.

Tre snabba till

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 organi-
sationen.

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

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

Karolina Höckerfelt, tillför-
ordnad basenhetschef på 
Specialistenheten, Oskars-
hamns sjukhus. Hur kommer 
det sig att du ville läsa om 
folkhälsokliniken?
– Jag har hört Ann, som är chef 
för kliniken, beskriva deras resa 
att inleda ett helt nytt jobb, forma 
och bygga upp något från grun-
den. Det är ju inte så ofta man hör 
om helt nystartade arbetsplatser i 
vår organisation. Jag blev nyfiken!

Fick du veta mer om det du 
var nyfiken på?
– Jag tycker det var en fin och be-
rättande artikel! Och jag hoppas 
att vi snart får se ljuset efter pan-
demin och att folkhälsoklinikens 
arbete får sjösättas ordentligt ute 
i skolorna. De gör ett viktigt jobb! 
Och apropå folkhälsa, så vill jag 
passa på att hylla hälsoinspira-
törerna på min egen enhet som 
engagerat och inspirerande bidrar 
till energi i arbetsgrupperna.

”De gör ett
viktigt jobb”

För ett år sedan startade 
folktandvårdens folkhälso-
klinik. Kliniken var en nysats-
ning som samlade all extern 
verksamhet och nio medar-
betare över hela länet. Men 
som så mycket annat under 
2020 blev inte uppstarten 
exakt som planerat. 

– Vi fick börja direkt med att tänka 
nytt, säger Ann Ström Frykman, 
klinikchef för folkhälsokliniken.  
 – I efterhand tänker jag att det 
nog var en fördel att vi var helt 

nya. Det blev egentligen ingen 
stor grej för oss att ställa om.  
 Folkhälsofrågorna är starka 
inom tandvården och man har 
länge jobbat preventivt mot till 
exempel förskola, grund-
skola, gymnasium och 
äldreomsorg. Gemen-
samt för alla insatser är 
ett helhetsperspektiv på 
hälsa. Eller som Ann sä-
ger: ”Munnen och tänderna 
är inkörsport till hela kroppen”.  
 Det krävs mycket arbete bak-
om och ett särskilt förhållnings-

sätt för att nå fram. För upplägget 
för de små barnen har man till 
exempel samarbetat med en dra-
mapedagog.
 – Vi försöker möta barnen där 

de är. Det ska vara de som 
kommer med svaren och 
inte vi. På skolorna har vi 
med massor av spännan-
de rekvisita och använder 

hela det fysiska rummet. 
Vi har lika roligt som barnen 

när vi gör detta!  
 Detsamma gäller hur man vän-
der sig till högstadieelever och 
gymnasieungdomar. 
 – Ungdomar har ofta en viss 
nyfikenhet för alkohol, tobak och 
droger, säger Ann. Det är inte så 
svårt att nå fram till dem som man 
tror, det beror på hur frågorna förs 
fram. Det går inte att komma med 
pekpinnar.
 Genom nytänkande och digita-
la lösningar har folkhälsokliniken 
kunnat fortsätta med all utåtriktad 
verksamhet trots pandemin. En 
mängd filmer har spelats in och 
fler är på ingång. Det enda som 
har behövt ta en paus har varit 
tandborstning i grupp i skolan ef-
tersom vi inte kan närvara fysiskt. 
 – Vi har sparat in en hel del 
restid jämfört med innan när vi 

reste kors och tvärs över länet, 
säger Ann. Det har gjort att vi har 
kunnat arbeta med att få fram till 
exempel filmer. Nu har vi börjat 
fundera på om det finns aktiviteter 
vi kan göra annorlunda även efter 
corona. Vi kan ju faktiskt nå fler 
på detta sätt. 

Text: Emma Rydh

Folkhälsa på nya sätt 

En 
läsarönskan

Nästan hela gänget samlade vid starten för ett år sedan. Från vänster: Annelie 
Ekberg, Susanna Krusheim, Eva Svensson, Johanna Reuterving Smajic, Emma Ed-
ström och klinikchef Ann Ström Frykman. På bilden saknas Linnéa Karlsson, Ang-
elika Tjäder och Johanna Nilsson.

Tandsköterskan Susanna Krus-
heim träffar en klass digitalt 
och pratar om både hälsa och 
karies. 

 � Tandborstning i förskola

 � Lektioner i grundskola 
om hälsa och karies

 � Projektet Tobaksfri duo i 
årskurs 6-9

 � Projektet Tobaksfri utma-
ning på gymnasiet 

 � Munhälsoutbildningar till 
vård- och omsorgsper-
sonal 

 � Munhälsoutbildning för SFI

 � Munhälsa på gymnasiala 
och eftergymnasiala vård- 
och omsorgsutbildningar 

Exempel på insatser 
från folktandvårdens 

folkhälsoklinik: 

För dig som inte vill ha 
Nerven i brevlådan
I dagsläget är det drygt 200 med-
arbetare som inte vill ha tidningen 
hemskickad. Anledningen varierar, 
det kan exempelvis handla om att 
man läser Nerven digitalt eller på 
jobbet, inte läser den alls eller att fle-
ra i hushållet jobbar inom regionen 
och man inte vill få flera exemplar. 
Om du inte längre vill få din perso-
naltidning hemskickad, så anmäler 
du detta via formuläret som ligger  
på Navet. Sök på Nerven digitalt.

Karolina Höckerfelt, tillförordnad bas-
enhetschef på Specialistenheten,  
Oskarshamns sjukhus.
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”Vi skulle aldrig klara oss utan Karin”
Uppskattade kollegor finns det gott om! Det märks inte minst när det gäller nomineringar till Ner-
venfikat. Här är några av alla fina motiveringar som strömmat in.

Jag och mina AT-kollegor skulle 
vilja nominera Victor Mangell, 
ST-läkare på kirurgkliniken på Väs-
terviks sjukhus till Nerven-fikat! Vi 
är just nu placerade på kirurgklini-
ken och har blivit tilldelade egna 
handledare men Victor har stuckit 
ut eftersom han alltid har haft tid att 
hjälpa sina yngre kollegor och tagit 
sig extra tid för att lära ut, stanna 
kvar efter arbetstid och handleda. 
Man blir alltid bemött med ett le-
ende och inga frågor är för dumma! 
På mitt första traumalarm när jag 
knappt var torr bakom öronen stod 
han där och uppmuntrade mig ge-
nom hela handläggningen. Jag tror 
samtliga på kirurgkliniken håller 
med om att han hade varit en per-
fekt kandidat för Nervenfikat! 
 / Axel Keussen

Vilken kollega vill du hylla? 
Mejla in din nominering till 
nerven@regionkalmar.se 

På sista sidan ser du vem som 
fick Nervenfikat denna gång.

Jag vill nominera min kollega 
Yvette Gustafsson på radio-
logiska kliniken Oskarshamn, en 
härlig ”tjej” i sina bästa år. Hon är 
en glad prick som alltid kommer 
till jobbet med ett leende på läp-
parna, bjuder på sina skämt och får 
alla att skratta! Utan henne hade 
en arbetsdag inte varit okej. Hon 
har även tagit över jobbet på rönt-
gen till administrativ assistent, där 
hon är vår spindel i nätet. Henne 
går man till om det är något som 
inte går att lösa och då hjälper hon 
självklart till och då är det omöjliga 
alltid möjligt.
/ Almina Ibricic

Vi på hjälpmedelscentralen vill 
hylla våra två assistenter, Inge-
gärd Olsson som sitter i Kalmar 
och Iren Jonas som sitter i Väster-
vik. Utan dessa två hade inte verk-
samheten gått runt och de behöver 
få all uppskattning de kan få! De är 
fantastiska!
/ Linnéa och Lina

Jag har bara underbara kollegor på 
min arbetsplats Tandregleringen 
Oskarshamn. Men om jag ska no-
minera en kollega så får det bli Isa-
bella Rubensson. Vi är tre nyut-
examinerade ortodontiassistenter 
som har kämpat med vår utbild-
ning och examensprojekt. Isabella 
och jag har jobbat ihop med vårt 
projekt och jag vill nominera henne 
som ett tack för fint samarbete de 
här nästan två åren.
 / Karin Axelsson

Jag vill nominera min kollega  
Maria Andersson på Hultsfreds 
hälsocentral. Maria är en väldigt 
duktig undersköterska som vi i 
resten av gruppen är väldigt tack-
samma för. Alltid vänlig och glad 
och har ett fantastiskt bemötande. 
Hon har alltid kloka svar och har 
ett lugn som man önskar att man 
hade. Önskar att denna superduper 
tjej blir uppmärksammad, hon är 
helt fantastisk!
/ Petra Johansson

Jag vill nominera Malin Wigren 
på centraloperation i Västervik. 
Hon kämpar just nu med att im-
plementera ett nytt journalförings-
system för anestesi- och intensiv-
vårdskliniken. Vi ser hur stort jobb 
hon gör och hur mycket kraft det 
tar så hon skulle verkligen förtjäna 
att uppmärksammas en aning.  
/ Timo Niemi

Jag vill nominera min kollega Leni 
Wasteby som arbetar som skötare 
hos oss på psykiatrisk rehabilite-
ring söder (PRE). Leni är en person 
som sprider värme och omtanke 
i arbetsgruppen. Hon är mycket 
kompetent och erfaren i sin yrkes-
roll men har en ödmjuk framtoning 
och inget behov av att framhäva sig 
själv. Tycker att det skulle vara fint 
att få visa henne vår uppskattning 
genom denna nominering.
/ Jenny Appert

Jag vill tipsa om min fina kollega 
Jette Lehrmann Madsen som 
dessvärre snart slutar för att börja 
jobba i en annan region. Hon är en 
inspirationskälla och har så mycket 
kunskap att dela med sig av. Hon 
har sysslat med utvecklingsarbete 
inom folktandvården och bidragit 
till utveckling av vår verksamhet, 
jag har lärt mig väldigt mycket av 
henne och hon är alltid så upp-
muntrande när man kommer med 
någon liten idé. Därtill är hon en 
skapande människa, har ett inter-
nationellt engagemang och brinner 
för miljöfrågor. Jag tror hon har fler 
timmar på dygnet än oss andra. Det 
är tråkigt att vi inte ses på kontoret 
så mycket nu men folktandvården 
har en stående skype-fika för oss 
som jobbar hemifrån så man möts 
en liten stund på det viset i alla fall.
 / Ulrika Gidmark

Jag vill nominera cheferna på IVA 
i Kalmar, Monica och Lisa. För 
deras slit med att med oförtrutet 
engagemang bemanna vårdbeho-
vet för våra svårast sjuka covidpa-
tienter i regionen. De har fått minst 
26 nya medarbetare på kort tid att 
ta hand om och gör detta på ett fan-
tastiskt sätt. Egentligen skulle hela 
IVA få fika, alla som sliter där nu är 
fantastiska!
/ Ylva Gorton 

Vi på Ankarsrums hälsocentral vill 
nominera vår chef Hans Jansson!

Hasse, Hasse - allas vår Hasse
Hoppas att Nerven kommer med 
en kasse

Du är en fantastisk boss
som inte är rädd för att släppa loss

Vi på jobbet vill dig uppmärksamma
här, och nu och meddetsamma

Med kaffe o tårta så du blir rund 
om magen
och glad i sinnet hela dagen
 
/kollegorna på Ankarsrums 
Hälsocentral 

Jag vill nominera våra fina kollegor 
på ortopedmottagningen i Kalmar 
- Eva-Karin Williamsson och 
Christina Lembke underskö-
terskor och operationsplanerare. 
Dessa två har ett mycket svårt arbe-
te att klara av nu under covidkrisen 
när i princip alla våra operationer är 
inställda och även halvakuta opera-
tioner behöver flyttas, strykas och 
trollas med. De är alltid positiva 
och så trevliga i sitt bemötande mot 
alla patienter och stressade kollegor 
som är uppgivna då kön växer och 
vi inte får hjälpa patienter med ont 
och värk. De jobbar hårt och gör det 
omöjliga möjligt. De tröstar patien-
ter i telefon, ringer fram och tillbaks 
och behöver stå ut med en del frus-
tration och ångest från patienter och 
sjukhuspersonal. De tänker positivt 
och har alltid patientens bästa i fo-
kus, kan le och vara lugna i värsta 
krisen när fem ortopedläkare har tio 
olika förslag hur man ska få bot på 
den långa operationskön. När covid 
gör att fokus ligger på alla som räd-
dar covidpatienter kämpar dessa 
två i det dolda med alla som drab-
bas indirekt av krisen. Tack för att 
ni finns!
/ Anne 

Jag vill nominera min kollega och 
strokesjuksköterska/kontaktsköter-
ska Karin Vigertsson på avdel-
ning 17 i Kalmar. Vi skulle aldrig 
klara oss utan Karin! Hon finns 
alltid där för oss kollegor och för 
patienterna! Hon hjälper till med 
kluriga vårdplaneringar, hon svarar 
på alla sorters frågor och finns all-
tid där med kloka ord! Hon förtjä-
nar få bli hyllad och prisad för allt 
hon gjort och dagligen gör för oss! 
Som jag skrev innan, vi skulle ald-
rig klara oss utan Karin!
/ Evelina Bäckman

Jag vill inte nominera någon en-
skild person utan hela min arbets-
grupp på Gamleby hälsocentral 
som stöttat mig som chef under det 
turbulenta 2020. De har varit fan-
tastiskt flexibla och ett starkt boll-
plank med många kreativa idéer 
som gjort att vi klarat oss igenom 
2020, stärkta till 2021!
/ Anette Karlsson
 

Skulle vilja uppvakta alla mina 
kollegor på klinisk kemi (lab) i 
Oskarshamn. Då vi har haft det 
jättejobbigt förra året på grund av 
ombyggnationen som pågått i ett 
helt år. Det har varit tufft - dam-
migt, mycket borrande, höga ljud, 
sladdar… Vi har flyttat våra olika 
stationer fram och tillbaka flera 
gånger under tiden. Vi jobbade på 
en byggarbetsplats samt bedrev 
vår verksamhet på bästa möjliga 
sätt. Nu är det i stort sett helt klart 
och jag tycker att mina kollegor är 
värda en fika för att vi klarat det 
gångna året tillsammans.
/ Janja Stjepic 

Annette Dersell, socionom från 
BUP Kalmar öppenvården, skulle 
jag vilja nominera. En person som 
älskar verkligen sitt jobb, gått pen-
sion men kommit snart tillbaka 
– det är jag tacksam för. Mycket 
erfaren kollega, det är lärorik att 
kunna vara med henne på familje-
besök. Hon är expert på bra bemö-
tande tycker jag, speciellt viktigt 
inom BUP där vi träffar många 
oroliga, stressade familjen, ofta i 
någon livskris eller i konflikter med 
varandra. Annettes lugn är läkande 
tycker jag, förutom att arbeta tera-
peutiskt med familjer sprider hon 
hopp, stödjer dem – och även oss 
kollegor. Tack!
/ Danuta Demel-Gliszczynska

Jag har så många fantastiska kol-
legor som jag vill nominera!! De 
ställde upp för mig när jag hastigt 
blev dålig under en arbetsdag. 
De tog blodtrycket på mig, talade 
proffsigt, lugnande och pedago-
giskt till mig. De körde mig i rull-
stol från ena änden på sjukhuset, 
hela vägen bort till akuten. Och en 
av dem stannade kvar hos mig när 
jag liten och rädd låg uppkopplad 
på akuten, allt medan alla de andra 
kollegorna såg till att dagens arbete 
blev utfört åt oss alla. Det är i nö-
dens stund man märker, lite extra, 
vilka underbara kollegor man har! 
Och man är så tacksam att man har 
just de kollegor man har! Innerligt 
tack till alla på Samrehab-Aku-
ten Västerviks sjukhus!!
/ Christina Wiesel, som nu är 
på benen igen.

Jag skulle vilja nominera Helena 
Petersson, HR-assistent på Os-
karshamns sjukhus. Denna under-
bara pärla som vi har förmånen 
att få arbeta med! Ständigt närva-
rande, positiv, flexibel, engagerad, 
noggrann, lojal, hjälpsam, glädje-
spridare osv… Skulle kunna fort-
sätta med många superlativ här! 
Det skulle verkligen fattas en viktig 
pusselbit på plan 7 Ledningsstaben 
om Helena skulle få för sig att byta 
jobb.
/ Camilla Karlsson

Vi skulle vilja nominera hela vår 
avdelning 32A på länssjukhuset 
När corona bröt ut i våras så var vi 
avdelning 32B, vi tog emot covid-
patienter och slusspatienter med 
öppna armar. Vi har under många 
år fått ställa in och ta in nya direktiv 
utan att protestera och alltid gjort 
detta med ett leende på läpparna. 
Efter en välbehövlig semester 
fick vi byta avdelning till 32A. Vi 
tycker att vi förtjänar fikat för att 
vi jobbar häcken av oss varje dag. 
Vi älskar fika men vi hinner aldrig 
fika, hehe.
/ Ina och Emma.

Vi på samrehab Vimmerby/Hults-
fred har en kollega som ger oss 
många skratt och minnesvärda ut-
tryck. Hon arbetar som assistent 
hos oss och både vi och patien-
terna älskar henne. Alltid glad och 
sprallig, varmt hjärta mot både 
oss och sina nära och kära. Öp-
pen och spontan, vilket som sagt 
ger oss många goda skratt när små 
”grodor” hoppar ur munnen eller 
det blir lite galet. Och hon skrattar 
lika gott själv – med ett underbart 
skratt! Hon är lika bra på att ordna 
saker åt oss i arbetet, med allt vad 
det kan innebära, som hon är på att 
roa oss. Även om det händer att vi 
får hem pappersklämmor för 20 år 
framåt. Jag vill nominera Pernilla 
Ståhl till Nervenfika!
/ Siv Girdland

Jag skulle vilja nominera mina 
kollegor på folktandvårdskli-
niken Smålandsgatan. Är för 
närvarande utlånad på ett vikariat 
men har fortfarande min nedslags-
plats där. De sprider en glädje när 
man kommer, man känner sig all-
tid välkomnad och det känns som 
”hemma”. Speciellt vill jag nämna 
tandläkare Patricia Cruz Macha-
do! Oavsett vad, så har hon ett 
leende på läpparna, ett skratt som 
hörs lång väg och ett enormt hjärta 
där hon har en stor omtanke för alla, 
både kollegor och patienter. Hon 
gör alltid det där lilla extra.
/ Susanna Krusheim 

Jag vill nominera världens bästa 
före detta kollega, Gabriella 
Lundström på kvinnokliniken i 
Kalmar. Hon är en grym kollega, 
ställer ALLTID upp! Hon gick in 
på sin lediga dag för mig när jag 
väntande min dotter, för att vara 
med när hon kom till världen. Jag 
vill hylla henne, hon är verkligen 
världens bästa kollega och vän och 
hon är värd all fika i världen!
/ Anna Djordjevic 

Jag vill inte nominera någon sär-
skild kollega utan nominera hela 
min arbetsgrupp på Esplanadens 
Hälsocentral i Västervik. Jag 
arbetar som sjuksköterska och no-
mineringen av min arbetsgrupp är 
för att vi trots rådande pandemi och 
alla snabba omställningar, som har 
varit under det senaste året, har vi 
hållit humöret uppe och stöttat var-
andra när det har varit tufft. Arbets-
uppgifterna har ändrat sig mycket 
för alla yrkeskategorier hos oss, 
men alla har tillsammans fixat det 
på ett mycket bra sätt. 
/ Gunilla Petersson
 

Jag skulle vilja nominera vår chef 
Tina Davidsson, Ljungbyholms 
hälsocentral. Hon ställer alltid upp 
på sin personal. Är närvarande med 
öppen dörr, hon har alltid tid för oss. 
/ Lars Andersson
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De utmaningar som pan-
demin fört med sig saknar 
motstycke, med enorm press 
på oss som individer och oss 
som organisation. 

Pandemin har verkligen på olika 
sätt påverkat all regionens verk-
samhet men under hela året har 
det funnits en tydlig vilja att ”det 
här löser vi – tillsammans” – det 

är imponerande. Det har skavt 
ibland, men den vilja vi har visat 
tillsammans med samverkan, mod 
och beslutsamhet kommer att vara 
arbetssätt som också avgör hur vi 
löser framtida utmaningar.
 Pandemin har förändrat våra 
liv, på många sätt – på gott och 
ont. Vi har tagit till oss nya vanor 
och beteenden som också har po-
sitiva förtecken. Digitala lösning-
ar har verkligen fått en positiv 
hävstång, det ger nya möjligheter, 
ökar tillgängligheten och gör att 
vi kan leva, bo och arbeta på nya 
sätt. För Kalmar län ser vi redan 
en ökad inflyttning till länet. Det 
är bra för länet och det är bra för 
vår region.
 Vaccinet är ljuset i tunneln och 
just nu är det fullt fokus på vac-
cinationen mot covid-19 i många 
delar av vår organisation. De första 
grupperna är nu i princip avklarade 
och parallellt planerar vi för nästa 

steg och står beredda att skala upp 
takten fram till sommaren. Till-
gången på vaccin är så klart av-
görande och det har kommit flera 
besked om minskade leveranser 
som får stora konsekvenser för 
oss och vår planering. Men det är 
fantastiskt att vi på kort tid klarat 
av att skapa en organisation som är 
redo. Redo för ett uppdrag som är 
livsviktigt.
 Tillsammans arbetar vi nu för 
att ta oss igenom pandemin och 
jag är oerhört stolt över allt det 
goda som gjorts under 2020. Vi 
har klarat av att hålla balansen - att 
både klara de akuta frågorna och 
hålla fokus på det långsiktiga. Vår 
vision, värdegrund och långsiktiga 
mål kommer att bära vår organisa-
tion framåt in i det nya normala.

Jag tänker på dig

Ingeborg Eriksson | Regiondirektör

Regiondirektören Ett år med pandemin

En varjedag-berättelse berät-
tad av Annika Zandelin, sjuk-
sköterska

Under förra året på våren blev min 
man allvarligt sjuk och inlagd på 
sjukhus. Under en vecka utreddes 
han för alla möjliga allvarliga sjuk-
domar med misstanke om bland an-
nat covid-19. Varken jag eller våra 
söner fick hälsa på honom. Mina 
söner och mina arbetskollegor var 
ett stort stöd under denna mycket 
jobbiga tid.
 En morgon när jag kom till job-
bet så hittade jag en handskriven 
lapp på min plats. Det var från en 
kollega. Det stod så många fina ord 
och det stod att hon tänkte på mig. 
Det kändes så otroligt omtänksamt 
och jag bar med mig den lappen tills 
min man fick åka hem igen. Alltid 

när jag kände lappen i fickan blev 
jag alldeles varm och den gjorde det 
lite lättare att hitta positiva tankar.
  Under pandemin har mina kolle-
gor blivit som en extra liten familj. 
Utan gemenskapen med mina kol-
legor och våra chefer tror jag att jag 

hade mått så mycket sämre under 
isolering och ensamhet. I arbetet 
har vi lyckats att ställa om, samar-
beta och hela tiden hitta nya sätt att 
möta patienterna och varandra. Och 
vi har också lyckats ta hand om var-
andra och kunna delat sorgen det 

innebär att inte kunna träffa anhö-
riga och vänner. Så jag är verkligen 
så tacksam för min arbetsplats.
 Och den där fina lappen och vad 
den stod för hjälpte mig mer än vad 
jag tror personen som skrev den 
kunde anat.

Varjedag-berättelse  
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Tack för mig!  Mats Reimbertsson, trafikplanerare Kalmar länstrafik

Efter 17 år på Kalmar läns-
trafik har trafikplaneraren 
både gått i pension, och bör-
jat jobba igen. Men nu byter 
snart Mats Reimbertsson ar-
betet till fler resor med hus-
bilen istället.

I november var det avtackning, 
kort därefter började Mats en tim-
anställning. Från hemmakontoret 
i Timmernabben har han sedan 
dess jobbat några timmar i veckan 
för att slutföra projekt och få till 
en smidig överlämning. 
 – Det är ju mycket kompetens 
som försvinner när någon som job-
bat länge slutar, så det känns bra att 
få avrunda så här, säger Mats.
 För han har varit med om 
mycket, sedan han en oktoberdag 
2003 klev in genom dörrarna på 
Kalmar länstrafik. Inte visste han 
då att resandet med kollektivtrafik 
skulle öka, från närmare sju mil-
joner resande per år i länet, till 

cirka elva miljoner innan en pan-
demi skulle vända upp och ner på 
hela samhället - och kollektivtra-
fiken.

Åkt buss varje dag
I sitt arbete har Mats jobbat med 
att planera och utveckla kollektiv-
trafiken i länet.
 – När jag började åkte de flesta 
i början och slutet av arbetsdagen 
men världen har förändrats och 
behoven ser inte ut så längre. 
Nu för tiden körs turerna tätare, 
de går alltid samma rutt och även 
lite snabbare eftersom det inte är 
lika tätt mellan hållplatserna. 
 Själv har han, genom alla år, 
åkt buss till jobbet i Högsby och 
han berättar att han trivts med 
både sina arbetsuppgifter och 
kollegor. Det enda som tidigare 
ställde till det lite varje år, var när 
tidtabellerna med sommar- och 
vintertrafik för kollektivtrafik i 
länet skulle lanseras. 

 – Det var flera kataloger som 
kom i augusti. Det var alltid 
stressigt och gjorde att jag ibland 
fick skjuta på semestern. För det 
fick inte bli fel, det fanns ingen 
möjlighet att korrigera. Nu är det 
enklare, om man upptäcker ett fel 
kan man bara justera det i våra ka-
naler, säger han.
 De många kanalerna är också 
något som förändrat kommunika-
tionen med resenärerna.
  – Nu finns det personer som 
mailar oss och säger att det är 
kallt i bussen istället för att gå 
fram till chauffören, säger Mats 
skämtsamt.
 – Det är lätt att skriva av sig nu 
för tiden och kunderna är också 
mer medvetna om sina rättigheter, 
fortsätter han.

Fossilfritt i tanken
2012 blev länstrafiken en del av 
landstinget, vilket innebar en del 
förändringar för Mats och hans 

kollegor. Den största var att verk-
samheten styrdes av politiska 
beslut. Ett exempel är att kollek-
tivtrafiken skulle bli fossilfri. Nå-
got som satte en stark prägel på 
trafikupphandlingen som gjordes 
2017.
 – Jag jobbade då med utveck-
ling och upphandling och tog 
fram underlag inför upphand-
lingen. Det var många nya aspek-
ter att ta hänsyn till och ett stort 
arbete att hitta lösningar när det 
gällde både fordon och biogas. 
Det känns jättebra att vi var dri-
vande i den här utvecklingen! 
För, förutom att kollektivtrafiken 
i länet nu är fossilfri, så finns det 
också flera lokala biogasaktörer 
och biogasmackar runt om i länet, 
vilket underlättar även för andra 
som vill köra fossilfritt. 
Text: Malin Gustavsson

Kontraktskrivning vid trafikupphandlingen 
2017. Mats står längst bak, i rutig skjorta.

Starkaste jobbminnet
– Det var när trafikupphandlingen 2017, 
värd 500 miljoner om året, gick i lås. En 
härlig känsla att vi rott detta i hamn! Vi 
ställde om till biogas och hade skapat 
ett tydligt underlag som gjort att alla 
hade samma förutsättningar att lämna 
anbud. Det var nog därför vi inte fick ett 
enda överklagande. 
 – En augustidag samlades alla i Os-
karshamn för att skriva kontrakt, vi från 
länstrafiken och alla trafikföretag som 
skulle köra åt oss. Så brukar man inte 

göra, tidigare har man skrivit kontrakt 
med ett företag åt gången. Det var väl-
digt trevligt att träffas allihopa, allt från 
de med två bussar till de som hade 100 
bussar. Vi var alla där för att vi skulle 
göra detta tillsammans!

Detta ser jag framemot som pensionär
– Jag har skrivit en lista på allt som jag 
ska göra. Jag har betat av en del sedan 
i november men det finns massor kvar! 
Det är allt ifrån att renovera trädgårds-
möbler till att fixa två äldre mopeder. 

Men det stora intresset är ändå husbi-
len. När min fru går i pension till som-
maren kommer vi säkert att använda 
husbilen ännu mer. Det är ett fantas-
tiskt sätt att ta sig runt! Öland är en 
favorit, men ibland åker vi lite på måfå. 
När vi kommer till en T-korsning säger 
vi ”ska vi åka vänster eller höger?”. Då 
kan man hamna lite varstans, det är ro-
ligt för det finns mycket att upptäcka 
här i närheten!

Foto: Karolina Höckerfelt
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