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Karl-Gerhard håller 
koll på sin hjärt-
svikt hemma
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I samband med att regionfullmäktige sam-

manträdde den 3 mars hissade vi den ukrain-

ska flaggan utanför regionhuset i Kalmar. 

- Vi flaggar för att visa vårt stöd för Ukraina, 

för alla människors rättighet att få leva i ett 

demokratiskt samhälle och för att ta avstånd 

från det övergrepp som Rysslands invasion 

innebär, sa regionstyrelsens ordförande  

Angelica Katsanidou.

Posttidning B, Personaltidning
för Region Kalmar län

Foto: Roger Sjöström

t.
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Välkommen!

Emelie Brånäng
Assistent, hjälpmedelscentralen, Västervik

– En regel jag har är att den dagen då 
jag går till jobbet utan ett fullfjädrat 
leende så är det dags att börja se sig 
om efter nya utmaningar. Det var där jag 
hamnade i höstas och då snubblade 
jag över annonsen som administrativ 
assistent. Jag kände att det absolut 
kunde vara något för mig. Mina 
arbetsuppgifter är att ta emot 
och lägga beställningar på läke-
medelsnära produkter från pri-
vatperson och personal inom 
både region, kommun och 
privat vårdgivare samt även se 
över logistiken runt dessa om 
det krävs. Jag har upplevt ett 
varmt mottagande från både 
arbetskamrater och chef. Det har 
varit och är fortfarande mycket att 
lära, men med hjälpsamma kollegor 
är det inget problem. 

Faruk Suskic
IT-assistent, IT service, Oskarshamn

– Jag tycker om att hjälpa människor 
med att lösa IT-relaterade frågor. 
Min roll som IT-assistent innebär 
att hjälpa användarna inom Re-
gion Kalmar län med IT-relate-
rade ärenden och lösa det som 
kommer in genom ärende-
hanteringssystem antingen via 
telefon, fjärrstyrning eller på 
plats hos användarna. Den för-
sta tiden har varit intensiv, men 
också lärorik och spännande. Jag 
har fått ta hand om olika ärenden, 
men också reinvesterat datorer och 
skärmar. Mina kollegor i Oskarshamn, 
Kalmar och Västervik har verkligen bidra-
git till att jag snabbt kommit in i min roll. 
Framåt vill jag utvecklas och bli ännu mer 
självständig i mitt arbete för att kunna 
hjälpa mina kollegor att driva arbetet 
framåt. Här finns stora möjligheter att 
utvecklas.

Malin Jonsson 
Sjuksköterska, Nybro hälsocentral 

– Första tiden på Nybro hälsocentral 
har varit väldigt rolig och lärorik! 
Jag har ställts inför nya arbetsupp-
gifter och har lärt mig nya saker 
varje dag. Jag blev färdig sjuk-
sköterska 2018 och har jobbat 
i kommunen innan jag kom hit. 
Det var dags att testa någonting 
nytt och bredda min kunskap 
och det har jag fått göra här. 

Jobbet är väldigt varierande. Jag 
ger råd och bedömningar i tele-

fon, och arbetar på våra sjuksköter-
skemottagningar där jag får göra om-

läggningar, ge injektioner och göra olika 
bedömningar. Det bästa med mitt jobb är 
att jag får träffa olika människor varje dag 
och att jag förhoppningsvis kan hjälpa 
dem. Sen att jag har väldigt bra kollegor 
gör jobbet bara ännu roligare!

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.

Michaela Stogiannis
Undersköterska, akutmottagningen på 

Länssjukhuset i Kalmar 

– Jag flyttade till Kalmar och sökte 
mig då till sjukhuset för att jag trivs 
med att jobba i den miljön. Jag har 
tidigare arbetat på Varbergs sjuk-
hus både på intensivvårdsavdel-
ningen och på strokeenheten där. 

Det som är viktigt för mig på ett ar-
bete är att jag utvecklas, lär mig nya 

saker och att det är ett varierat arbete 
och det är det här. Tillsammans med 

bra kollegor förstås. Så det känns väldigt 
roligt. Första tiden har varit jättebra och jag 

trivs verkligen. Det är kompetenta kollegor och 
en fin gemenskap. Det känns som om vi vet 
våra roller och det är viktigt när det behöver gå 
snabbt ibland. När jag har frågor så har jag ett 
bra stöd och kan fråga och det känns tryggt. 
Jag upplever också att vi har bra kontakt med 
de andra verksamheterna inom sjukhuset, sä-
ger Michaela.
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Smärtprocessens mål är att 
hjälpa patienter att bli med-
vetna aktörer i sina liv. Beteen-
demedicin, patientutbildning-
ar och att flera professioner 
arbetar tillsammans runt pa-
tienten är framgångsfaktorer.  

Långvarig smärta drabbar unge-
fär en femtedel av befolkningen. 
Smärta är den vanligaste orsaken 
till besök i primärvården och ut-
gör tillsammans med psykisk 
ohälsa den vanligaste orsaken till 
långtidssjukskrivningar. Därför 
är det viktigt att tidigt identifiera 
och diagnostisera dessa personer 
samt att skräddarsy och samordna 
insatserna. 
 – Det som är viktigt för en 
framgångsrik rehabilitering 
är att behandlarna arbetar 
tillsammans med ett bio-
psykosocialt synsätt och 
att patienten är delaktig, 
säger Irene Sjöberg som 
är processledare för smärt-
processen. Vid smärta som finns 

kvar mer än 3-6 månader ändrar 
smärtsinnet karaktär och smärt-
systemet larmar i tid och otid trots 
att en tidigare skada är läkt. 

Fokus på positiva upplevelser
– En medicinsk bedömning av om 
det finns någon sjukdomsprocess 
som ska behandlas är grunden, 
menar Åsa Kadowaki, psykiater 
och leg. KBT-psykotera-
peut som erbjuder hand-
ledning för medarbetare. 
Basen i rehabiliteringen 
är att fokusera på vad 
personen vill kunna göra 
istället för att bli av med 
smärtan. Positiva upplevelser gör 
att nervsystemet får andra intryck 
att jobba med och inte behöver 

fellarma längre. Därför är 
patientutbildning med 
förklaringsmodell till pa-
tienten en helt avgöran-
de del i rehabiliteringen. 

 Region Kalmar läns 
arbete med smärtprocessen 

 påbörjades 2017. Då hade Sve-

riges kommuner och regioner 
efterlyst större kompetens och 
bättre strukturer för patienter 
med långvarig smärta. Iréne 
Sjöberg fick uppdraget att leda 
regionens arbete. En tvärprofes-
sionell arbetsgrupp bildades och 
ett länsövergripande arbete med 
fokus på teamarbete, samord-
ning och struktur samt 

kompetenshöjande 
insatser startades. 
 Medarbetarnas 
utbildningsbehov 
kartlades för att se-

dan starta igång ut-
bildning i diagnostik, moti-

verande samtal, kommunikation, 
beteendemedicin och insatser 
med handledning både individu-
ellt och i grupp.
 
Sömlöst förhållningssätt
Utbildningsinsatserna med be-
teendemedicin som röd tråd har 
utvärderats i en studie där fem 
hälsocentraler jämfördes med 
fem hälsocentraler i Region Jön-

köpings län som inte haft motsva-
rande utbildningar. Resultaten i 
studien visade att sjukskrivning-
arna minskade med 21 procent i 
Region Kalmar län medan ingen 
förändring skedde i Region Jön-
köpings län. 
 – Det handlar om att försöka 

ta bort gapen mellan förvalt-
ningar, specialiteter, intres-

seområden samt profes-
sioner, säger Stefan 
Bragsjö, basenhetschef 
för norra länets rehabili-

tering, inklusive smärten-
heten på Västerviks sjukhus. 

Här arbetar vi övergripande med 
ett sömlöst förhållningssätt. Re-
gion Kalmar län ligger långt fram 
i det här arbetet, inte bara som ett 
projekt, det är en grundbult i hela 
regionens ansats och fokus.

Text: Emma Rydh

Foto: Mattias Johansson

Att leva med smärta 
och göra det som bidrar till hälsa och mening 

Positiva upplevelser gör att nervsyste-
met får andra intryck att jobba med och 
inte behöver fellarma längre.

SMÄRTPROCESSEN
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Från ett utdraget förlopp 
med remitteringar och sjuk-
skrivningar, till ett sammanhål-
let teamarbete med snabbare 
bedömningar och en rakare 
kommunikation. Kristinebergs 
hälsocentral har hittat ett 
framgångsrikt sätt att ta hand 
om patienter med smärta. 

Det är nu drygt två år sedan perso-
nalen på Kristinebergs hälsocen-
tral i Oskarshamn tog ett omtag 
kring hur man arbetar med smärt-
patienter. Rehabkoordinatorn och 
sjuksköterskan Malin Nilsson 
ser nu till att samtliga patienter 
med smärta snabbt får komma in 
för bedömning. Oftast blir första 
steget besök hos sjukgymnast/fy-
sioterapeut, som numera finns på 
plats på hälsocentralen två dagar i 
veckan. Tillsammans med koordi-
natorn, läkare och arbetsterapeut 
bildar de ett team som samarbetar 

för att hjälpa patienten. Vid behov 
kopplas även psykolog och kura-
tor på till teamet.
 
Kortare väg till behandling
– Min upplevelse är att vi hinner 
stämma tidigt i bäcken, nu fångar 
vi upp många patienter innan 
de riskerar att hamna i kronisk 
smärta, säger sjukgymnast Kicki 
Nyberg.
 – Ja, nu är det en kortare väg till 
diagnos och behandling. Patienten 
kan få träffa sjukgymnast och lä-
kare på samma gång, vi kan göra 
undersökningar och en gemensam 
bedömning och på en gång berätta 
hur vi tänker kring vidare utred-
ning eller träning, eventuella läke-
medel och sjukskrivningar, säger 
ST-läkaren Amjad Assadi.
 Teamet ser många fördelar 
med samordningen. Att det är ut-
vecklande och tryggare att kunna 
ta del av varandras styrkor och 

kunskaper, att patienten inte blir 
skickad mellan olika vårdgivare 
och inte minst att de kan ge patien-
ten en samlad bedömning och ett 
enat budskap.  
 – De märker att vi samarbe-
tar och pratar med varandra. Det 
skapar en trygghet och trovär-
dighet och leder ofta till mins-
kad oro, och också mindre risk 
att patienten söker sig vidare för 
nya bedömningar, berättar de och 
nämner att teamarbetet har lett 
till kortare sjukskrivningstider. 
Dels för att samordningen gör att 
patienten får en samlad bedöm-
ning tidigare, dels för att rehab-
koordinatorn vid behov pratar 
med arbetsgivaren om huruvida 
arbetsuppgifterna kan förändras 
så att patienterna delvis kan fort-
sätta sitt arbetsliv.
– Teamarbetet bidrar också till att 
vi kan förstå vad som egentligen 
är orsaken till besväret. Det är 

inte alltid så enkelt att räkna ut på 
egen hand, men med den samlade 
kunskapen går det lättare, säger 
Kicki.
 
Viktig grupp att stötta
– Det är även roligare att jobba så 
här! Det blir en skjuts framåt när vi 
alla hjälps åt och jobbar aktivt för 
dessa patienter, fyller Malin i.
Nästa steg är att jobba vidare för 
att skapa en ännu tydligare pro-
cess även för patienter med lång-
varig smärta, som många gånger 
blir mångbesökare.
 – Den här patientgruppen har 
ofta värk som flyttar sig, och de 
kan också söka för oro, magpro-
blem och liknande. De blir svå-
rare att identifiera och hjälpa om 
de vänder sig till olika vårdgivare, 
därför är de också en väldigt vik-
tig grupp att fånga upp och stötta, 
säger ST-läkaren Sandra Nilsson.
Text & Foto: Malin Gustavsson

Amjad Assadi, Malin Nilsson, Sandra Nilsson, Kicki Nyberg och Marlene Claesson bidrar på olika sätt i teamet för smärtpatienter.
– Vi har blivit duktigare på att bemöta patienter med smärta och att göra snabbare bedömningar. Det handlar både om att vi lärt oss av varandras professioner, att 
vi jobbar närmare varandra och har en tydligare process, säger rehab-koordinatorn Malin Nilsson.

Teamarbete fångar upp 
patienter med smärta i tid

SMÄRTPROCESSEN
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Omställningen av hälso- och 
sjukvården har påbörjats men 
är fortfarande i sin linda. Ut-
gångspunkten är en samord-
nad, personcentrerad vård 
som har fokus på invånarens 
behov och hälsa.   

Hälso- och sjukvården står inför 
både långsiktiga och strukturella 
utmaningar. Människor lever allt 
längre och under den kommande 
tio-årsperioden spås gruppen 80 
år och äldre öka med cirka 50 
procent. 
 – Skulle vården bedrivas 
på samma sätt 2025 som 
i dag, utan att dagens ar-
betssätt förändrats, skul-
le 530 000 nya medarbe-
tare behövas i kommuner 
och regioner, säger Mathias 
Karlsson, analytiker inom re-
gionstaben. 

 Det är en ekvation som inte går 
ihop. Samtidigt märks också att 
invånarna har förändrade förvänt-
ningar på hälso- och sjukvården 
när det gäller tillgänglighet, digi-
talisering och möjlighet att själv 
vara delaktig i sin vård.  

Internationell rörelse
Rörelsen mot en nära vård 
pågår i hela världen och 
är definierad av WHO. 
I England benämns för-
ändringen Integrated 

care, som kan över-
sättas med samord-

nad eller sömlös vård. 
Just samverkan är en av 
hörnstenarna i omställ-
ningen. Nära vård hand-

lar till stor del om att hitta 
nya arbetssätt i samverkan 

mellan primärvård, specialiserad 
vård och kommunernas vård och 

omsorg. Människor med stora be-
hov av vård har oftast kontakter 
med både kommunen och regio-
nen. Allt fler människor får också 
vård och omsorg i sitt eget hem.
 – Kärnan handlar om 
ett personcentrerat ar-
betssätt, säger Marie 
Ragnarsson, regionens 

samordnare för nära 
vård. Varje möte ska 
utgå från invånarens 
behov och se hela invåna-
rens behov och situation. 

Det är något vi inte är så 
bra på i dag. Vi är fantastiska 

på att lösa en akut situation eller 
en enskild händelse som gäller 
enskild kroppsdel. Men när en 
människa har mer komplexa be-
hov finns mycket att göra. Både 
för att vården ska bli mer resurs-
effektiv och för att minska lidande 
och skapa mer livskvalitet för den 

enskilda människan. 

Nya krav på digitala tjänster 
En del i omställningen handlar om 
att i större utsträckning än i dag 

använda digitala verktyg. 
 – Människor i dag är 
vana vid att använda 
digitala verktyg för att 
sköta det mesta i sin var-

dag, säger Julia Ström, 
verksamhetsutvecklare inom 

regionstaben. Digitaliseringen 
av hälso- och sjukvården har 
inte kommit lika långt som inom 
många andra branscher. Framför 
allt behöver patientens delaktig-
het bli större och många invånare 
efterfrågar enklare sätt att få kon-
takt med vården. 

Text: Em ma Rydh 

Foto: Mattias Johansson

Nära vård möter invånarens behov

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMSTÄLLNING
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMSTÄLLNING

På hjärtsviktsmottagningen i 
Oskarshamn arbetar Erica 
Sandqvist och Camilla Ken-
nestig med hemmonitore-
ring av ett 15-tal patienter. 
Karl-Gerhard Johansson är 
en av dem som håller koll på 
sin hjärtsvikt hemifrån. 

Mottagningen började testa hem-
monitorering som ett pilotprojekt 
hösten 2019. 
 – Vi var med och satte upp 
arbetssättet, funktionerna i ap-
pen och hur införandet skulle gå 
till, berättar Erica och Camilla. 
Vi tyckte det var roligt och spän-
nande att få testa något nytt och 
framför allt att få vara med från 
början och bygga upp allt. Egen-
vården vid hjärtsvikt är viktig för 
livskvaliteten och för att minska 
återinläggningar.
 Efter projektets slut har hem-
monitoreringen fortsatt och nu har 
de ett femtontal patienter i gång. 
Arbetssättet innebär att patienten 
får låna blocktrycksmätare och 
våg samt att man laddar ner en 
app till sin telefon. Patienten mä-
ter blocktryck, vikt och syremätt-
nad och rapporterar in via appen 
minst tre gånger i veckan.
 Karl-Gerhard Johansson, 81, i 

Oskarhamn är en av patienterna. 
 – Det här är det bästa som hänt 
hälso- och sjukvården, säger han.  
 – Det är inte alls svårt, jag gör 
mätningar varje dag så jag har bra 
koll nu. Det bästa är att det är så 
lätt att chatta med dem på mottag-
ningen om jag har några frågor. 
 – Några var osäkra i början 
men det har gått över förväntan, 
säger Erica. Ibland har tekniken 
strulat och då har vi guidat i tele-

fon eller åkt hem och hjälpt till. 
 – Framför allt märker vi att 
patienterna har fått mer förståelse 
för sin sjukdom och sin hjärtsvikt, 
säger Camilla. De förstår varför 
de mäter sina värden och vilka 
konsekvenser det får. De säger 
ofta att det är en trygghet att veta 
att vi har koll på deras värden.
 Tre gånger i veckan går Ca-
milla och Erica in och tittar i sys-
temet hur värdena hos patienterna 

ser ut. Systemet innehåller även en 
chattfunktion och har det kommit 
in frågor så svarar de på dem. 
 – Patienterna är väldigt enga-
gerade i detta och tycker det är 
skönt att kunna göra saker själv 
och slippa resa. Vi ser också att åter-
inläggningarna har minskat och det 
är ju en stor vinst, säger Erica

Text: Emma Rydh 

Foto: Mattias Johansson, Emma Rydh

Karl-Gerhard gör sina mätningar själv

Erica Sandqvist och Camilla Kennestig 
var med och satte upp arbetssättet 
för hemmonitorering.

Det här är det bästa som 
hänt hälso- och sjukvården

Karl-Gerhard Johansson
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Att region och kommun arbe-
tar i team runt de patienter 
som har behov av samordning 
är en viktig del i nära vård. På 
Norrlidens hälsocentral har 
man kommit en bra bit och ser 
fördelar för både patienterna 
och medarbetarna.

Teamet som Nerven träffar på 
Norrlidens hälsocentral består av 
vårdsamordnare från hälsocentra-
len och biståndshandläggare, ar-
betsterapeut, fysioterapeut, sjuk-
sköterska, vårdkoordinator från 
kommunen. Gruppen ses digitalt 
två gånger i veckan. 
 – I början planerade vi bara de 
patienter som var inlagda, säger 
Hanna Holmström, sjuksköterska 
vid hälsocentralen. Efterhand har 
vi utvecklat vår samverkan och 
vi tar även upp patienter som är 
hemma. Det kan handla om en 
person som plötsligt blivit sämre 

och behöver insatser från olika 
aktörer. Genom att vi samordnar 
oss kan vi förebygga så att perso-
nen inte blir inlagd på sjukhuset. 
 – Att alla bidrar med sin yr-
keskunskap till en helhet, det är 
det som är så bra, säger Johanna 
Sylvan som är vårdkoordinator i 
kommunen. 
Hon får medhåll av sina kollegor. 
 – Innan var många av brukarna 
bara ett namn för mig. Nu har 
jag en helt annan bild när jag gör 
bedömningar säger Ylva Gräns-
mark, vårdsamordnare vid Norr-
lidens hälsocentral.  
 – Någon i teamet kanske har 
varit hemma hos personen och 
kan bidra med mer information, 
tillägger Ulrika Lundqvist, fysio-
terapeut i kommunen. 

Från ensamt till samordning
Alla är överens om att de förut job-
bade mycket var och en för sig.   

 – Vi hade aldrig setts innan, 
säger Ylva Gränsmark. Vi kände 
igen namnen på varandra men 
hade aldrig träffats. Nu har vi fått 
en vi-känsla, vi gör det här till-
sammans. 
Liknande arbetssätt har utvecklats 
i mellersta och norra länet och 
många känner nog igen arbetssät-
ten Oskar och Äster. Utmaningen 
i Kalmar kommun är att hälsocen-
tralerna är många och patienterna 
följer inte alltid det geografiska 
området. Det gör att man ibland 
får samverka med andra hälso-
centraler. 
 – Men det är inget stort pro-
blem egentligen. Det viktiga är 
att vi gör vad vi kan för att få en 
helhet som skapar trygghet för pa-
tienten.

Roligt att samarbeta
Allt började för två år sedan. 
Helen Nilsson, vårdkoordinator 

på regionen och Ida Johansson, 
verksamhetsutvecklare på om-
sorgsförvaltningen i Kalmar kom-
mun var på en workshop om att 
arbeta i team. På hemmaplan fick 
de med sig ledning och chefer att 
testa arbetssättet i Kalmar kom-
mun med start i Norrliden. 
 – Vi var lite skeptiska i början, 
säger Johanna Sylvan. Det var 
framför allt att få till mötestider 
vi var oroliga för. Men själva idén 
trodde vi på. Och nu ser vi verk-
ligen vilken nytta vi har av att ar-
beta så här. 
 – Det är så roligt att ha stått 
vid sidan om det här och sett hur 
mycket som har utvecklats, säger 
Ida Johansson. Det har varit så 
roligt att arbeta tillsammans. Vi 
har haft samma tankegångar hela 
vägen och det har nog också varit 
en framgångsfaktor. 

Text & Foto: Emma Rydh

”Nu känner vi en vi-känsla”

På bilden från vänster: Ida Johansson, verksamhetsutvecklare omsorgsförvaltningen Kalmar kommun, Helen Nilsson, vårdkoordinator primärvårdsförvaltningen, 
Johanna Sylvan, sjuksköterska och vårdkoordinator Kalmar kommun, Hanna Holmström, sjuksköterska Norrlidens hälsocentral, Ylva Gränsmark, distriktssköterska 
Norrlidens hälsocentral och Maria Isaksson, biståndshandläggare Kalmar kommun. Saknas på bilden gör Gunilla Andersson, arbetsterapeut och Ulrika Lundqvist 
fysioterapeut Kalmar kommun. 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMSTÄLLNING
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Vad har störst påverkan på 
en människas hälsa? Att sluta 
röka eller att ersätta ofrivillig 
ensamhet med härligt um-
gänge? 

Svaret kan överraska och utifrån 
europeiska erfarenheter ska nu 
Högsby hälsocentral inrätta en häl-
solots som ska testa ”social prescri-
bing”, ungefär ”socialt samman-
hang på recept”.
 – Jag har intresserat mig för det 
internationella begreppet ”social 
prescribing”, som växte fram i 
Storbritannien men sedan spridit 
sig till bland annat Nederländer-
na, Portugal och Singapore, säger 
Susanna Althini, allmänläkare 
vid Högsby hälsocentral och som 
varit på studiebesök i just Storbri-
tannien och fått se metodiken på 
nära håll.
 
Hitta en socialt sammanhang
– Detta har blivit en ganska bred 
rörelse och i de engelskspråkiga 
länderna talar man om ”link-
workers”. Detta är personer som 
kopplas in om man märker att det 
finns problem i en patients liv. Se-
dan, utifrån var människan befin-
ner sig, har för önskemål, längtan 
och behov så kan man få hjälp att 
hitta ett socialt sammanhang där 
man kan få hjälp att lösa sådant 
som hindrar hälsosamma val. 
 – Där jag var på besök i östra 
London beskrev de att medicin-
ska resultat för till exempel dia-
betes förbättrades när människor 
fick lättare att hantera sina liv och 
förstå hur olika val påverkar hälsan. 
 Denna metodik ska nu testas i 
Högsby kommun, med skillnaden 
att ”Link-worker” översatts till 
”hälsolots”. I praktiken innebär 
detta att en patient på hälsocen-
tralen, utöver ordinarie vård, kan 
erbjudas en kontakt med en kon-
taktperson i exempelvis en ideell 
förening som hen kan engagera 

sig i. Förhoppningen är sedan att 
patienten i förlängningen får ett 
socialt sammanhang, vilket har 
stora hälsofrämjande effekter.
 I Storbritannien har social pres-
cribing funnits i 15-20 år, och utö-
ver erfarenheterna därifrån finns 
det forskning som tydligt visar 
kopplingen mellan socialt sam-
manhang och god hälsa. 
 Just nu pågår planeringen för 
fullt och tanken är att hälsolots-
funktionen ska finnas vid Högsby 
hälsocentral efter sommaren. Inn-
an dess ska ett omfattande kon-
taktnät etableras.
 – Vi kommer leta efter eldsjä-
lar, säger Marie Jonsson, verk-
samhetschef vid Högsby hälso-
central.
 – Det går inte bara att skicka 
iväg en patient som kanske varit 
ofrivilligt ensam väldigt länge till 
en fiskeförening utan att det finns 
någon där som kan ta emot och 
välkomna personen på rätt sätt.
 – Hittills har vi inte suttit ned 
med någon förening, men de jag 
nämnt idén för har varit väldigt 
positiva, säger Axel Jonsson, 
medicinskt ansvarig sjuksköter-
ska vid Högsby kommun.
 
Goda effekter för samhället
– Det finns väldigt mycket resur-
ser i samhället, men alla är kanske 
inte så synliga för alla, säger Su-
sanna Althini. 
 – Därför går projektet inte bara 
ut på att tänka ut vad hälsolotsen 
behöver för kompetens och re-
surser. Utan även inventera och 
synliggöra vad det finns för re-
surser i kommun och region och 
inte minst inom exempelvis för-
eningslivet, näringslivet, bygde-
gårdsföreningar, trossamfund och 
andra. Om vi bara hittar varandra 
och börjar samarbeta mer och på 
nya sätt så tror vi att det kan ge 
väldigt goda effekter inte bara för 
de enskilda patienterna utan för 

hela samhället.  
 – En fördel vi har är att Högsby 
kommun är en liten kommun, sä-
ger Marie Jonsson.
 – Vi som bor här känner var-
andra och har en bra koll på vilka 

vi ska prata med. Projektet krokar 
även bra i projekten Nära vård 
och Sund smart stark senior. Så vi 
har en bra grund att stå på.

Text & Foto: Tomas Löwemo 

Hela Högsby ska hjälpa patienterna

 � Sedan 2021 pågår Högsbyprojektet i samarbete mellan Region 
Kalmar län och Högsby kommun. 

 � Syftet är att genom metodutveckling och nära samarbete mel-
lan regionen, kommunen, lokala aktörer, näringsliv och civilsam-
hällets organisationer få en starkare tillväxt och bättre levnads-
villkor i Högsby kommun. 

 � Under projektets gång provas nya arbetsmetoder och organise-
ring och insatser samplaneras, där hälsolotsen är ett exempel. 

 � Förhoppningen är att det nya arbetssättet blir framgångsrikt 
och kan tillämpas inte bara i Region Kalmar län utan också i an-
dra regioner.

 HögsbyprojektetFakta

Susanna Althini, Marie Jonsson och sjuksköterskan Axel Jonsson i Högsby vill 
med hälsolotsen engagera civilsamhället inte bara för att stärka patienternas 
hälsa utan är samhället i Högsby kommun.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMSTÄLLNING
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Elpriserna har varit skyhöga 
under vintern. Hur påverkar 
det regionen där ju verksam-
heten pågår dygnet runt, året 
om? Inte så mycket som man 
kan tro visar det sig. Genom 
långsiktiga avtal, solceller och 
energieffektiva byggnader 
håller vi kostnaderna nere. 

Elanvändningen i Region 
Kalmar län har under fle-
ra år minskat med några 
få undantag. Nybyggna-
der är till exempel mer 
energieffektiva än äldre 
byggnader. Regionfastigheter 
har också en energiplan för effek-

tivisering av energianvändning i 
befintliga byggnader, där åtgär-
der genomförs kontinuerligt för 
att minska användningen av både 
värme och el. 

Ramavtal säkrar priset
Vid en jämförelse 2021 mot året 
innan har elkostnaden ökat med  
fem miljoner kronor vilket mot-

svarar en ökning på 15 pro-
cent. En siffra som kunde 
ha varit mycket högre. 
 – Tack vare att vi an-
vänder så mycket el kan 

vi handla direkt på den 
nordiska elhandelsbörsen, säger 

Stefan Westblom, energistra-

teg på regionfastigheter. Genom 
våra upphandlade ramavtal har vi 
också säkrat priset på elleveran-
serna och drabbas därför inte av 
plötsliga prishöjningar på samma 
sätt som privatpersoner. 
 Den årliga energianvändning-
en i Region Kalmar län uppgick 
till 35 300 MWh år 2021, vilket 
motsvarar 2 300 villors behov av 
värme under ett år. Kostnaden för 
el och värme var 53,2 miljoner 
kronor. Tack vare prissäkringen 
av el var elkostnaderna 3,3 mil-
joner kronor lägre i december 
2021 jämfört med obundet pris.  
För helåret var besparingen ca 
11,5 miljoner kronor.

Sol-el sänker kostnaden
Region Kalmar län har beslutat 
att all el som köps in ska vara 
tillverkad genom 100 procent för-
nybar vattenkraft. Regionen har 
också ett eget vindkraftverk som 
producerar ca 30 procent av den 
årliga elanvändningen. Dessutom 
installeras ofta solpaneler för lo-
kal elproduktion i samband med 
nybyggnad eller större ombygg-
nad. Under 2021 producerades 
160 000 kWh el från solpane-
lerna, det motsvarar årsbehovet 
för 26 lägenheter. Sol-el minskar 
kostnaden för el med ca 150 000 
kr årligen.
Text: Camilla Breiler

Hållbar elförsörjning för minskad klimatpåverkan och lägre elkostnader

Den 28 februari togs det för-
sta symboliska spadtaget för 
bygget av det nya psykiatrihu-
set på sjukhusområdet i Väs-
tervik. Hit ska omkring 200 
medarbetare från psykiatriför-
valtningen flytta sin verksam-
het och börja jobba år 2025. 

Solen strålade när runt 70 repre-
sentanter från regionledningen, 
byggprojektet, psykiatriförvalt-
ningen och media hade samlats på 
byggarbetsplatsen. I den nya bygg-
naden ska all vuxenpsykiatrisk verk-
samhet samlas, både mottagningar, 
heldygnsvård och rättspsykiatri.

– Samlokaliseringen av specialist-
psykiatrin är en viktig del för att 
förmedla en ljusare bild av psykia-
trin och minska och motverka de 
fördomar som finns mot psykisk 
ohälsa, sa Ingemo Fahlstedt, basen-
hetschef regionfastigheter, en av ta-
larna för dagen. Vår gemensamma 
framgång bygger på allas delaktig-
het och engagemang, nu tycker jag 
vi gör det här tillsammans.
 Därefter sattes inte mindre än 
nio spadar samtidigt i jorden till 
åskådarnas applåder.
 Huset kommer att ha nio vå-
ningar, varav sju ovan jord, totalt 
cirka 24 000 kvadratmeter. Bygg-

naden kommer att ha två innergår-
dar, en för heldygnsvården och en 
för mottagningarna.
 – Det känns jättebra, säger 

Ulrika Rosenqvist, tillförordnad 
psykiatridirektör. Vi har ju i för-
valtningen i dag lokaler som är 
från 1800-talet så det känns bra 
att föra psykiatrin in i 2020-ta-
let. Våra patienter får en väldigt 
mycket trevligare miljö med rätt 
temperatur, ljus och framför allt 
bättre säkerhet.
 – Vi har haft en process här se-
dan 2008 och att det nu är skarpt 
läge efter de här åren känns jätte-
bra, säger Christian Jansson, bas-
enhetschef vuxenpsykiatri norr. 
Både arbetsmiljömässigt och för 
patienterna så blir det ett jättelyft.

Text: Camilla Breiler
Foto: Mattias Johansson

Nu är bygget av nya psykiatrihuset i Västervik igång

Att samla specialistpsykiatrins alla verksamheter och kompetenser 
under ett tak öppnar möjligheter för bättre övergångar och ett för-
djupat samarbete. Därför satsar Region Kalmar län på nya byggnader 
för psykiatrin i nära anslutning till alla tre sjukhusen. I Oskarshamn in-
vigdes de nya lokalerna hösten 2019 och under våren 2022 flyttar verk-
samheten in i det nya huset i Kalmar. I Västervik ska de nya lokalerna 
vara klara för inflytt 2025.

Mot framtidens psykiatriFakta
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Tillfälligt höjt 
friskvårdsbidrag 
Friskvårdsbidraget för Region Kal-
mar läns medarbetare höjs under 
2022 från 2 000 kronor till 5 000 
kronor. 
 Under pandemin har regionens 
medarbetare på olika sätt bidragit 
till fortsatt god vård, service och 
omvårdnad, ett arbete som ställt 
höga krav och varit extra utmanan-
de. Därför får nu alla anställda en 
friskvårdsbonus för ökad möjlighet 
till återhämtning, vilket sker genom 
ett tillfälligt höjt friskvårdsbidrag. 
Regionstyrelsen behandlade ären-
det 22 mars och föreslår regionfull-
mäktige att besluta detta i april. Det 
var enighet i styrelsen. 
 – Bidraget kan användas till mo-
tionsaktiviteter, behandling som är 
avstressande, vanlig massage eller 
kanske kostrådgivning. Vi hoppas 
att många ska finna glädje i de extra 
medlen, säger Helen Persson.
 Höjningen är tillfällig för 2022 och 
extrabeloppet på 3 000 kronor kom-
mer att finnas tillgängligt via Epassi 
från den 1 maj till 31 december.
Text: Camilla Breiler

7 000 tidningar 
kostnadsfritt med 
PressReader 
Basenheten biblioteksutveckling 
på regionala utvecklingsförvalt-
ningen har möjliggjort att tjänsten 
PressReader numera är tillgänglig 
i hela länet via folkbiblioteken. 
Sedan tjänstens lansering 2019 
har antalet användare ökat stadigt 
och när folkbiblioteken fick ställa 
om under pandemin började allt 
fler använda tjänsten hemifrån. 
Mer information om hur du når 
tjänsten finns på Navet eller på 
ditt lokala folkbibliotek.
Med tjänsten PressReader kan du 
ta del av över 7 000 lokala, natio-
nella och internationella tidningar 
och tidskrifter. Via en dator eller 
en app kan du logga in med ditt 
bibliotekskort och använda tjäns-
ten i 30 dagar. 
Text: Sofie Bay-Clausen

Primärvården i Kalmar län 
håller ställningarna som en av 
de mest uppskattade i landet 
när patienterna får säga sitt.

I den senaste mätningen i Natio-
nell patientenkät, som presentera-
des i början av februari, hamnar 
Region Kalmar län som lägst trea i 
de sju dimensioner som mäts. När 
det gäller patienternas syn på till-
gängligheten landar primärvården 
i länet på en första plats.

 De övriga dimensionerna är 
helhetsintryck, emotionellt stöd, 
delaktighet och involvering, re-
spekt och bemötande, kontinuitet 
och koordinering samt information 
och kunskap.
 I Region Jämtland Härjedalen 
har patienterna den bästa upplevel-
sen av vården av landets 21 regio-
ner. Därefter följer Region Halland 
och Region Kalmar län.
Text: Rolf Asmundsson

Foto: Malin Gustavsson

Tummen upp för primärvården

Hyr cykel som förmån!
I april 2022 är det återigen 
möjligt att hyra cykel som för-
mån. Det betyder att tillsvida-
reanställda får hyra en cykel 
under 36 månader och Region 
Kalmar län gör ett bruttolöne-
avdrag för detta enligt Skatte-
verkets riktlinjer 

Från 1 januari 2022 infördes en 
skattelättnad som innebär att cy-
kel som förmån endast beskattas 
för den del som överstiger 3 000 
kronor per år vilket gör det ännu 

mer förmånligt att hyra cykel som 
förmån.
 I början av april kommer du 
som är tillsvidareanställd att få en 
länk till Ecochanges beställnings-
sida på webben. Avtal ingås sedan 
med ditt Bank-id. Avtalstiden är 
bindande på 36 månader. Efter 
den tiden kan du lämna tillbaka 
cykeln och ta ut en ny, eller köpa 
loss cykeln för restvärdet. Under 
hela 36-månadersperioden gäller 
garanti på cykeln. Hjälm, reflex-
väst och lås ingår. 

 Beställningsperioden är 5-20 
april och visning av cyklar sker 
i Västervik 11 april, Oskarshamn 
12 april och Kalmar 13 april. På 
Navet kommer du att kunna se 
utbudet av cyklar under beställ-
ningsperioden. Att skaffa en för-
månscykel som kan användas för 
att ta dig till och från arbetet är 
ett bidrag till bättre miljö, främjar 
hälsan, spar pengar och är lättare 
att parkera vid jobbet.
Text: Camilla Breiler

Foto: Malin Gustavsson
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Redan när Alice Petersson 
började sommarjobba på ste-
riltekniska enheten för åtta år 
sedan blev siktet inställt på 
att bli operationssjuksköter-
ska. Nu har hon nått målet.

Men tankarna på att jobba på cen-
traloperation i Kalmar har funnits 
längre än så. Redan som barn 
tyckte hon det var spännande att 
hälsa på mamma Christina Jo-
hansson, anestesisjuksköterska på 
centraloperation, på jobbet.
 – Hon har alltid älskat sitt jobb 
och det har gjort mig nyfiken på 
att testa den här vägen. Sedan är 
hon en otrolig förebild, med sina 
dubbla specialistutbildningar och 
30 års yrkeserfarenhet. Hon har 
varit ett stort stöd när jag pluggat, 
berättar Alice. 
 
Stöd av kollega
Efter sjuksköterskeexamen 2019 
jobbade Alice på kirurgavdelning-
en i ett och ett halvt år. Samtidigt 
sökte hon utbildningsanställning. 
 – Hur gärna jag än ville bli ope-
rationssjuksköterska, så ville jag 
inte bekosta utbildningen själv. 
Därför blev jag väldigt glad när 
jag fick tjänsten.
 Specialistutbildningen läste 
hon på distans från Umeå univer-
sitet, med start i januari förra året. 
Tre träffar var på plats i Umeå, 
övrig tid var det fokus på egen-
studier och verksamhetsförlagd 
utbildning på centraloperation.
 – Stor del av utbildningen 
handlar om fördjupad anatomi 
för att se människan på ett annat 
sätt, inifrån. Det har varit väldigt 
intressant, men även tufft så klart, 
säger Alice.
 – Jag läste utbildningen till-
sammans med en kollega och 
vän från kirurgen, Malin Mulder. 
Vi har hörts nästan varje dag och 

stämt av, bollat och stöttat varan-
dra. Vi skrev även vårt examens-
arbete, om preoperativa hygien-
förberedelser, tillsammans.
 Nu gör Alice sin introduktion 
på operation. 
– Under cirka ett halvår kommer 
jag inte att vara ensam operations-
sjuksköterska, utan alltid ha en 
kollega i närheten. Det är en otro-
lig trygghet, jag känner att man 
får tid att lära sig och komma in 
i yrkesrollen på ett bra sätt, säger 
Alice, som ser positivt på möjlig-
heten att kunna söka utbildnings-
tjänst för att vidareutbilda sig med 
bibehållen lön.
 – Med tanke på att det behövs 
specialistsjuksköterskor är sats-
ningen väldigt viktig. För mig har 
det varit utvecklande och givan-
de. Även om jag längtade efter att 
bli klar så var det vemodigt när 
utbildningen var över. Nu ser jag 
tillbaka på ett toppenår. 

Du har haft det här målet i 
många år, hur känns det nu?
– Bra! Till och med bättre än vad 
jag trott och vågat hoppas på. Det 
är ett jobb där man gör skillnad 
för patienter. Det är också väldigt 
spännande med den stora bredden 
mellan operationerna, även om 
det är utmanande nu i början.
 – Jag trivs också med att vara 
fullt fokuserad på en sak i taget, 
att veta vad som ligger framför 
en och att man får sina raster. Här 
blir man avlöst för lunch varje 
dag. Det har jag aldrig varit med 
om tidigare som sjuksköterska, så 
det är ett stort plus. Sedan är jag 
också glad att jag kommit till ett 
fantastiskt härligt gäng med bra 
sammanhållning. Det är roligt att 
jobba i team, vi hjälps åt och det 
är en stor trygghet när man är ny.

Text & Foto: Malin Gustavsson

 � Som anställd sjuksköterska i Region Kalmar län har du möjlighet att 
söka en utbildningsanställning. Detta ger dig möjlighet att läsa en 
specialistutbildning med bibehållen lön. När du är klar med utbild-
ningen blir du anställd inom den verksamhet du utbildat dig inom. 

 � Du ansöker till utbildningsanställning via Region Kalmar läns webb-
sida Lediga jobb. Där ser du också vilka specialistområden som 
finns att söka till.

 � För att få en utbildningsanställning måste du söka till, och komma 
in, på den specialistutbildningen som tjänsten avser, på något av 
landets högskolor eller universitet. 

 � Information om specialistutbildningar och sista ansökningsdag 
hittar du på antagning.se.

UtbildningsanställningFakta

Hon fick drömyrket 
med utbildningsanställning

Nyblivna operationssjuksköterskan Alice Petersson valde samma yrkesväg som 
sin mamma, anestesisjuksköterskan Christina Johansson. Nu jobbar de båda på 
centraloperation i Kalmar.
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Årets upplaga av Region Kal-
mar läns traineeprogram för 
framtida ledare och chefer är 
igång. 

Den 2 mars började 24 medarbe-
tare inom regionen det 18 månader 
långa programmet. Två av dem är 
Ida Carlén, materialcontroller på 
upphandling, och Andreas Karls-
son, köksbiträde på kost- och lokal-
vård i Kalmar. 
 – Jag har höga förväntningar, 
säger Ida Carlén. Jag ser fram 
emot att få lära mig me-
toder för att analysera 
mitt eget ledarskap ut-
veckla mig själv. Det 
ska också bli kul att få 
lära känna övriga delta-
gare. 

Skapa en bredare bas
Deltagarna i programmet söks ur 
alla personalkategorier och tas 
ut genom till exempel intervjuer 
och referenstagning. Syftet är att 
skapa en bredare bas till kom-
mande chefsrekryteringar för att 

kunna trygga framtida behov av 
chefer och ledare. Den som vill 
gå programmet ska därför inte ha 
haft en befattning som 
chef eller ledare 
inom Region Kal-
mar län tidigare. 
 – Jag hoppas 
på att bli första lin-
jechef någonstans i 
framtiden, säger Andreas 
Karlsson. Var vet jag inte för jag 
kan tänka mig lite var som helst 
för att testa på så mycket man kan. 

  Man är dock inte ga-
ranterad ett arbete som chef 
efter att ha gått programmet 
utan får söka, som andra, 
de lediga tjänster som an-

nonseras ut. 

Programmet består av fyra block:
Region Kalmar läns egna föreläs-
ningar, Linnéuniversitetets kurs 
”Chef och ledare i en politiskt 
styrd organisation”, praktik och 
mentorsstöd.

Text: Camilla Breiler  Foto: Roger Sjöström

De ska få inblick i chefsrollen    

 � Ulrika Sundell, arbetsterapeut, Västerviks sjukhus, Västervik 
 � Andreas Karlsson, köksbiträde, Regionservice, Kalmar 
 � Sophie Lundin, sjukgymnast, Västerviks sjukhus, Västervik 
 � Minna Alves, sjuksköterska, Länssjukhuset, Kalmar 
 � Johanna Palmér, sjuksköterska, Oskarshamns sjukhus, Oskarshamn 
 � Therese Lindgren, sjuksköterska, Primärvårdsförvaltningen, Kalmar 
 � Johanna Kappel, sjuksköterska, Psykiatriförvaltningen, Kalmar 
 � Jonas Ejderstedt, ST-läkare, Primärvårdsförvaltningen, Borgholm 
 � Camilla Andersson Sjöberg, undersköterska, Västerviks sjukhus, 

Västervik 
 � Matilda Ackrell,verksamhetsutvecklare, Psykiatriförvaltningen, 

Västervik 
 � Karin Berlin, överläkare, Länssjukhuset, Kalmar 
 � Jenny Johansson Andersson, barnmorska, Länssjukhuset, Kalmar 
 � Mia Larsson, medicinsk sekreterare, Västerviks sjukhus, Västervik 
 � Per Nilsson, 1:e kock, regionala utvecklingsförvaltningen, Kalmar 
 � Ida Carlén, materialcontroller, Regionservice, Kalmar 
 � Rosie Svakko, personalkonsulent, Regionstab, Västervik 
 � Matilda Holmström, psykolog, Primärvårdsförvaltningen, Kalmar 
 � Julie Riddervold Nilsson, sjuksköterska, Länssjukhuset, Kalmar 
 � Tomas Ingesson, sjuksköterska, Oskarshamns sjukhus, Oskarshamn 
 � Pierre Magnusson, sjuksköterska, Psykiatriförvaltningen, Kalmar 
 � Susanne Svensson, tandhygienist, Folktandvården, Borgholm 
 � Martin Nilsson, undersköterska, Länssjukhuset, Kalmar 
 � Sadegh Dolatabadi, överläkare, Oskarshamns sjukhus, Oskarshamn 
 � Ann-Sofie Hjelmberg Turesson, handläggare, Kalmar länstrafik, Högsby

Deltagare i traineeprogrammet 2022Fakta
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Här fixade vi 
covid-analyserna
 

Helena Larsson, mikrobiolog 

(bilden) satte tillsammans med 

Annika Wistedt, medicinskt 

ledningsansvarig, upp den 

nya analysen.
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Hur klarade diagnostiskt cen-
trums labb på mikrobiologen 
ställa om och analysera så 
stora mängder PCR-prover 
under pandemin? Svaret är 
fler skift och långa arbetsda-
gar, sex dagar i veckan.  

När covid-19-pandemin nådde 
Sverige satte enheten för klinisk 
mikrobilogi vid diagnostiskt 
centrum, Länssjukhuset i Kalmar, 
upp analysen av viruset med hjälp 
av PCR (polymerase chain reac-
tion) i rekordfart. 
 – I vanliga fall brukar det ta 
några månader att sätta upp en 
ny analys men nu fick det gå på 
några veckor, berättar avdelnings-
chef Liselott Kolterjahn Sjö-
holm. Vi beslutade snabbt att vi 
skulle gå över till två-skift för att 
kunna utnyttja instrumenten 
till fullo. Mikrobiologen 
är en verksamhet som ti-
digare inte varit vana vid 
att jobba med mycket 
akutanalyser men under 
pandemin har vi fått vara på 
tårna hela tiden och blivit luttrade 
i att jobba med ständiga föränd-
ringar. 
 Eftersom varje PCR-prov inne-
bär väldigt många arbetsmoment 
innebar en ökning med 8 procent 

fler prover en väldigt stor ökning 
i antalet timmar. Men trots det har 
man inte anställt någon ny per-
sonal under pandemin eftersom 
det är svårt att hitta biomedicin-
ska analytiker, under pandemin 
har det också varit extra stor 
brist på denna yrkesgrupp i hela 
landet. Därför har man fått klara 
ökningen av antalet prover med 
befintliga 30 medarbetare, varav 
omkring tio personer har jobbat 
med covid-diagnostiken. 

Patientprover prioriterades
– Mina fantastiska medarbetare 
har ställt upp och gått in och job-
bat sex dagar i veckan under den 
här tiden, det hade aldrig gått om 
inte engagemanget hade varit så 
stort hos hela gruppen, säger Li-
selott Kolterjahn Sjöholm. Det 

gick fort och enkelt att få med 
sig alla i början.

 Till en början gällde 
det att ge vården så god 
service som möjligt och 

det var bara prover tagna 
inom vården som analyse-

rades. Allmänhetens prover ana-
lyserades av ett externt företag. 
Under hösten 2021 började man 
även ta emot allmänhetens PCR-
prover på DC men vårdens pro-
ver liksom prover från inlagda 

patienter har prioriterats för att få 
snabbare svar. 
 – Ens uppfattning om vad som 
är mycket prover har hela tiden 
skruvats på, säger Janna Hellsten, 
biomedicinsk analytiker. När vi 
utökade och analyserade perso-
nalproverna så tyckte man: her-
regud vad mycket prover! Och 
då var det bara ungefär 100-200. 
Men sen var vi uppe i flerdubbelt det 
antalet - och det gick ju ändå bra.
 – Jag minns knappt hur det 

var innan pandemin, säger Viktor 
Jonnergård, biomedicinskt analy-
tiker. I början så var det mycket 
som var osäkert och vi visste inte 
vilka volymer det skulle bli. Då 
var det många frågor kring säker-
heten och om hur proverna skulle 
hanteras.
För att få plats med alla prover 
köptes nya kylar och frysskåp in 
vilket gjorde att arbetsmiljön blev 
extra trång. I början frystes pro-
verna i originalrören men det blev 
snabbt för skrymmande så de fick 
frysas in i mindre vilket tog en hel 
del tid. 
 – Ibland tog reagensen till ett 
visst instrument slut och då fick 
vi köra på ett annat och veckan 
därpå var ett annat slut så vi fick 
byta instrument igen, säger Lise-
lott. Vi har verkligen utökat sam-
arbetet med materialkonsulenten, 
centralförråd, inköp och upphand-
ling. Så många nya beslut hela ti-
den beroende på brister av olika 
slag och därför ständiga uppdate-
ringar.
 – Lärdomen jag tar med mig 
från att jobba under pandemin är 
att det alltid finns sätt att lösa pro-
blem, det går alltid att jobba runt 
dem, säger Janna. Sen har vi lärt 
oss att saker måste få ta den tiden 
de tar och det är viktigt att ta sig ti-
den att lämna över till nästa kollega. 

Text: Elisabeth Andersson

– Stöttningen mellan oss kollegor på labbet har varit jätteviktigt, säger Janna Hellsten, biomedicinsk analytiker. Ofta 
när man kom till ett arbetspass så hade något ändrats sedan senast och hade man frågor när man kom in på ett helgpass 
exempelvis så kunde man SMS:a en kollega och fråga.

 Viktor Jonnergård och Janna Hellsten är två av de tio medarbetare som jobbar med 
PCR-analysen covid-19-prover. 
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Det här är ditt nya intranät
Huvudingångar 
Huvudingångarna är i stort sett desamma som på 
Navet i dag. Innehållet på ingången vårdstöd har 
placerats på andra ställen på intranätet och på den 
nya vårdgivarwebben som ska ersätta 
samarbetsportalen. 

Nyheter för alla 
Överst kan du läsa nyheter som gäller alla medarbe-
tare inom regionen. 

Hemvister 
En hemvist är en enhets egna lokala sidor på 
intranätet där medarbetare delar information med 
varandra. Den fungerar som ett arbetsrum för dig, 
dina kollegor och din chef. 

Mina favoriter
Under Mina favoriter kan du lägga upp genvägar till 
system eller sidor som du använder ofta, till exem-
pel Heroma, boka bil eller kompetensportalen. 

Nyheter för en förvaltning  
Här hittar du specifika nyheter för den förvaltning 
du tillhör. 

Ny funktion: Grupper 
Grupper är en samarbetsyta där du kan kom-
municera med kollegor på din enhet eller i en 
samarbetsgrupp, nätverk eller liknande. Grupperna 
fungerar ungefär som en grupp i sociala medier, ni 
kan skriva meddelanden och lägga upp filer. Grup-
pen kan vara stängd eller öppen för andra. 

Välj hur du vill se din startsida
Vissa av boxarna på startsidan kan du välja bort och 
flytta runt för att du ska kunna skapa en startsida 
som passar dig. 

Det nya intranätet ska vara 
på plats i maj, men egentli-
gen blir en webbplats aldrig 
färdig. Det säger kommuni-
katörerna som arbetar med 
intranätets utveckling. 

Ett intranät ska ha många funktio-
ner – vara en startpunkt för ofta 
använda system, en plats där man 
hittar den senaste informationen 
och där man kan ha dialog och 
kommunicera. När en arbetsplats 
har så många medarbetare som  
regionen är det många önskemål 

och behov att ta hänsyn till. 
 – Vi har uppdaterat det nya 
intranätet med några nya funktio-
ner, säger Kim Örnfjäder som är 
webbansvarig på regionstab kom-
munikation. Lokal information 
skiljs tydligare åt från den gemen-
samma. Vi har också en ny funk-
tion för dialog i grupper som vi 
hoppas att många kommer tycka 
är användbar. 
 En av de viktigaste delarna i 
ett bra intranät är att man hittar 
det man söker. För det krävs ett 
ständigt arbete med innehållet och 

strukturen. När intranätet nu görs 
om ska allt innehåll gås igenom. 
 – Ett intranät innehåller mycket 
information och därför är det jät-
teviktigt att vi hela tiden arbetar 
med hur vi strukturerar och pre-
senterar innehållet, säger Annica 
Ohlsson, kommunikatör. Det gäl-
ler att försöka hålla det enkelt och 
se till att information inte blir in-
aktuell. En webbplats blir aldrig 
färdig utan vi måste hela tiden 
arbeta med den. 

Text: Emma Rydh  Foto: Roger Sjöström Kim Örnfjäder och Annica Olsson 
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Projektet Evolution har under det 
senaste året genomfört ett omfat-
tande arbete för att sätta upp sys-
tem, struktur och arbetssätt för 
ett övergripande dokumenthante-
ringssystem. 
 Diagnostiskt centrum har höga 
krav på dokumenthantering och 
har därför fått bana vägen i detta 
arbete. Jenny Björkemar är kvali-
tetssamordnare inom DC och har 
haft en nyckelroll i projektet: 
 – Att vi har Evolution på plats 

nu innebär att vi samlar alla do-
kument på ett ställe. Vi kommer 
få en bättre överblick över när det 
ska uppdateras, av vem och vilka 
ändringar som har gjorts tidigare. 
Dokumenten kommer dessutom 
att följa samma mallar vilket gör 
det enklare och tydligare för an-
vändaren som ska läsa dem. 
 Evolution kommer nu succes-
sivt att införas i fler verksamheter 
inom Region Kalmar län.
Text och foto: Elisabeth Andersson

Först ut med nya dokument-
hanteringssystemet 

Fler till Kalmar län är en sats-
ning där Region Kalmar län 
och länets samtliga tolv kom-
muner tillsammans hjälps åt 
att få fler att flytta till Kalmar 
län.

Målet med satsningen är att stärka 
regionens attraktivitet, underlätta 
kompetensförsörjningen för regio-
nens arbetsgivare och öka antalet 
invånare i Kalmar län, allt i linje 
med länets regionala utvecklings-
strategi.

Exempel på genomförda in-
satser under 2021:
- Lansering av webbplatsen Flyt-
tahit.nu, som har över 1 000 besök 
per månad
- Gemensamma marknadsfö-
ringskampanjer mot storstadsre-
gionerna
- Grundande av länsgemensamt 
rekryteringsnätverk med över 100 
deltagare från alla delar av länet
- Milstolpen 1 000 medlemmar 
passerades i Linkedin-gruppen 
”Kalmar län Karriär & Rekryte-
ring”
- Nätverksträffar och seminarier 
för att dels bli fler som jobbar med 
inflyttning, dels bli bättre på det.
Kalmar läns befolkning fortsätter 
att öka och är större än någonsin. 
Den 31 december 2021 var länets 
folkmängd 247 175 invånare, vilket 
är en ökning med 1 165 personer 
jämfört med 2020.

Satsning för 
att fler ska 
flytta hit

Förtroendet för hälso- och sjuk- 
vården, sjukhusen och hälso-
centralerna i Kalmar län är 
fortsatt på topp i landet. 

Det framgår av hälso- och sjuk-
vårdsbarometern för 2021.
 Region Kalmar län har år efter 
år hamnat i topp när invånarna fått 
svara på frågor om förtroende och 
tillgänglighet. Den senaste baro-
metern som presenterades i början 
av mars bekräftar bilden. Allra 
högst hamnar regionen när det 
gäller förtroendet för hälso- och 
sjukvården som helhet, tillgänglig-
heten till sjukhus, tillgängligheten 
till hälsocentraler och invånarnas 
uppfattning om man anser sig ha 
tillgång till den hälso- och sjuk-
vård man behöver. På samtliga 
dessa frågor är Region Kalmar 
län på första plats. På andra plats 
hamnar Kalmar län när det gäller 
förtroendet för sjukhusen och häl-
socentralerna. 
 
Positivt kring e-tjänsterna
Den allra största förbättringen i 
årets hälso- och sjukvårdsbarome-
ter gäller länsbornas förtroende för 
e-tjänsterna på 1177.se. Tillsam-
mans med Region Halland och 
Region Värmland är invånarna 
i Kalmar län de mest positiva i 

landet till att använda e-tjänsterna 
för att boka besök, läsa sin journal 
eller förnya läkemedelsrecept. An-
delen positiva i länet har ökat med 
sju procentenheter på ett år och 
regionen har gått från en nittonde 
till tredje plats i landet. Också för-
troendet för 1177.se ökar. Region 
Kalmar län hamnar här på en tredje 
plats. En förklaring är att fler upp-

täckt nyttan med e-tjänsterna när de 
beställt provtagningskit eller bokat 
tid för vaccination på 1177.se. 
 När det gäller pandemin säger 
76 procent av länsborna att dom 
har förtroende för hur hälso- och 
sjukvården i regionen hanterat den.

Text: Rolf Asmundsson

Foto: Mattias Johansson

Förtroendet på topp

Olga Oblikova, projektledare för 
Evolution och Jenny Björkemar, kva-
litetssamordnare på diagnostiskt 
centrum. 
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Högalids folkhögskola är inte 
som vilken skola som helst. Här 
utbildas framtidens medicin-
ska sekreterare och utlandsut-
bildad sjukvårdspersonal lär 
sig avancerad vårdsvenska.  
Men det är också en skola med 
yoga-pass på schemat och 
där hoppa hopprep kan ingå 
i engelskaundervisningen.

När Nerven frågar Högalids rek-
tor Anna Kellander Brewitz om 
hon känner till att somliga anser 
att folkhögskolorna är ”flummi-
ga” svarar hon direkt.
 – Jajamän, det vet vi allt för 
väl. Och jag håller med om att 
”flummigt” är ett väldigt negativt 
ord. Men flummigt för mig bety-
der frånvaron av ramar och att det 
inte finns några mål eller delmål. 
Och det är inte så vår verksamhet 
ser ut, säger Anna Kellander Bre-
witz.
 – Om man däremot byter ut 
”flummigt” mot ”fritt och frivil-
ligt” så beskriver man vår verk-
samhet på ett bra sätt. För du 

kommer hit för din egen skull och 
vi ska göra verksamhet på grupp-
nivå som är baserad på dina erfa-
renheter, dina förutsättningar och 
dina mål. 
 
Individanpassad utbildning
– Om vi pratar om grundskola 
och gymnasium så utgår vi från 
samma kursplaner som andra 
skolformer använder och här får 
du motsvarande kompetens. Men 
vi individanpassar utbildningen 
efter dina unika förutsättningar. 
Bland annat har vi en hög andel 
diagnoser bland våra deltagare 
och om målet exempelvis är att 
deltagarna ska lära sig Engelska 
5 så kan vi göra utflykter, baka 
saker tillsammans medan vi pra-
tar engelska eller varför inte läsa 
glosor medan vi hoppar hopprep? 
Det kan somliga tycka är ”flum-
migt”, men kan samtidigt vara 
den bästa metoden för kunskaps-
inlärning för just den individen. 
 – Om man jämför oss med 
Komvux, där du också kan läsa 
SFI, grundskola och gymnasium, 

så arbetar vi på olika sätt. Men vi 
vänder oss till olika individer med 
olika behov och förutsättningar. 
Båda skolformerna behövs och 
kompletterar varandra.
 Högalids folkhögskola grunda-
des år 1875 och då slogs det fast 
att skolans ”ändamål är att utbilda 
unge män bland allmogens söner 

till goda medborgare och upplyste 
yrkesmän”. Under de knappt 150 
år som gått sedan dess har mycket 
hänt på skolan, inte minst under-
visas såklart även kvinnor. Men 
när Anna Kellander Brewitz ska 
beskriva skolans ändamål i dag är 
andemeningen inte långt ifrån den 
ursprungliga.

”Vi vet att 
vissa tycker 
att vi är 
flummiga”

 � I Sverige finns totalt 155 folkhögskolor och Region Kalmar län är hu-
vudman för fyra av dem: Högalids folkhögskola, Vimmerby folkhög-
skola, Ölands folkhögskola och Gamleby folkhögskola.

 � Folkhögskolorna vänder sig till vuxna och är öppna för alla och individ-
anpassar utbildningen efter varje individs förutsättningar.

 � Vid folkhögskolorna går det dels läsa allmän kurs för att få behörig-
het till högre studier, men även profilkurser som är unika för varje 
folkhögskola. 

 � På vissa folkhögskolor finns även yrkesutbildningar, exempelvis Vim-
merbys folkhögskola och Högalids folkhögskola som båda utbildar 
medicinska sekreterare.

 � Sammanlagt arbetar cirka 200 personer på regionens fyra folkhögskolor.

Region Kalmar läns folkhögskolorFakta
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Sibylle Loo, tillträdande sjuk-
huschef för sjukhuset i Väster-
vik. Hon är läkare och kommer 
närmast från tjänsten som 
verksamhetschef vid aneste-
si- och operationskliniken på 
Länssjukhuset i Kalmar.

Vad är det som lockar med att 
bli sjukhuschef? 
– Jag hoppas kunna använda min 
kompetens och erfarenhet i ett 
större sammanhang och få möjlig-
het att påverka på en annan nivå. 

Vad är det roligaste med att 
vara chef? 
– Det känns meningsfullt att ta 
ansvar för något så viktigt som 
sjukvård. Man jobbar ihop med så 
många människor i olika yrkesrol-
ler och att få till helheten tillsam-
mans är roligt och spännande.

Berätta något som dina nya 
kollegor och medarbetare inte 
vet om dig! 
– Jag trivs bäst utomhus och i rö-
relse, helst tillsammans med familj, 

hund och vänner. Enkelt och bra 
och inga konstigheter.

  

Följ dina kollegor 

Instagram
Barnavdelningen i Kalmar blev riktiga följar-

favoriter på Instagram. Barnsjuksköterskorna 

Jennie och Mikaela visade bland annat hur de 

och deras kollegor utbildar sig i livräddning 

varje år. 

Facebook 
På vår Facebook-sida Region Kalmar län – Job-

ba hos oss visar vi upp olika yrken och verksam-

heter men också våra chefer. Vår chefsdag som 

i år gjordes i digitalt format hade temat ”Vägen 

framåt”. 

Linkedin
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2021 visar 

att förtroendet för hälsocentraler och sjuk-

hus i Kalmar län är i topp i landet. Ett resultat 

vi så klart är väldigt stolta över och lät våra 

följare på LlinkedIn ta del av. 

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.

”Vi vet att 
vissa tycker 
att vi är 
flummiga”

 – Våra utbildningar ger del-
tagarna den rätta kompetensen. 
Men vi vill också att deltagarna 
har ett mervärde med sig från att 
ha gått på en folkhögskola. Och 
det är att de ska ha verktyg för att 
kunna skapa sig ett liv som är rikt 
och är hållbart. 
 
Ger perspektiv och kunskap
– Ett exempel på mervärde är att 
deltagarna på yrkesutbildningarna 
träffar alla möjliga målgrupper 
här på skolan. Det är allt från de 
som går seniorkurs och musik-
kurs till läkare som övar svenska 
och deltagare på baskursen för 
vuxna med lindring intellektuell 
funktionsnedsättning. Det pågår 
ständigt samarbeten mellan ut-
bildningarna och här träffar man 
individer som man kanske aldrig 
annars hade träffat. Det ger per-
spektiv och en kunskap som är 
svår att få på andra sätt.
 Totalt studerar runt 200 perso-
ner på någon av Högalids folk-
högskolas nio olika profilkurser, 
de två yrkesutbildningarna eller 
läser in grundskola eller gymna-
sium. Sammanlagt arbetar ett 50-
tal personal på skolan.  

Självklar del i folkhälsan
De senaste åren har Anna Kellan-
der Brewitz märkt av en föränd-
rad syn inom regionen på folk-
högskolorna. 
 – Innan dess kändes det som att 
allt fokus låg på vården och vi var 
”bara en skola”. Men det har änd-
rats och numera finns vi med och 
nämns i alla sammanhang och 
lyfts fram som en självklar del av 
Region Kalmar län och folkhäl-
san. Det är till stor fördel för oss 
och vi är väldigt stolta över att ha 
regionen som huvudman.
 – Man pratar mycket om vita 
fläckar, alltså områden där utbild-
ningsnivån är lägre inom en kom-
mun eller inom en region och där 
är generellt sett även folkhälsan 
sämre. Där har vi en viktig roll att 
spela och det ingår i vårt uppdrag 
att motverka dessa vita fläckar. 

Text & Foto: Tomas Löwemo
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”Han är vår lilla hustomte och vi är så
tacksamma att vi har honom”

Uppskattade kollegor finns det gott om! Det märks inte minst när det gäller nomineringar 
till Nervenfikat. Här är några av alla fina motiveringar som strömmat in.

 Jag vill nominera vår kollega  
Monica Jacobsson, skolassis-
tent, butiks- och internatansvarig 
vid Ölands folkhögskola. Monica 
har speciellt under pandemin, nu 
21 månader, varit navet i skolans 
omsorg för deltagare och personal. 
Skolan har ca 58 medarbetare, 18 
olika kurser med ca 250 deltagare 
varav 100 boende på skolan. Mo-
nica har haft koll på regionens re-
kommendationer, vem ska testas, 
vem ska sitta i karantän, vem be-
höver eget rum för att inte smitta? 
Test ska hämtas, tas och levereras, 
matlådor ska beställas och delas ut, 
vem är frisk och ska strykas, kurser 
ska informeras om läget i gruppen. 
Vid sidan om allt detta har Monica 
skött sitt ”vanliga jobb” i butiken 
och alla andra problem som finns i 
ett internatboende. Monica är alltid 
att lita på, ett nej är ett nej och ett ja 
är ett ja. Alltid lika korrekt till alla, 
positiv och vänlig och försöker all-
tid lösa alla tänkbara situationer. Allt 
från coronavirus till ishalka för att 
reducera arbetet på ortopeden . 
Undrar man över något så fråga 
Monica!
/ Ingrid Dehlbom

1

Vi vill uppmärksamma en extra-
ordinär person i organisationen 
på Västervik sjukhus: Lars-Erik 
”Kjellis” Källström. En person 
som alltid träffar huvudet på spiken 
och med sin känsla för detaljer så 
väl som personer och som alltid 
levererar av absolut högsta kvalitet 
och precision och överträffar våra 
förväntningar. Med ditt trevliga 
och professionella sätt underlättar 
och förskönar du vår vardag. Du 
är en sann yrkesman och en fan-
tastisk kollega.
/ Vännerna på specialisttand-
vården Västervik 

 Jag vill nominera vår fina med-
arbetare Patrik Fransson på 
centralförrådet. Han är en verklig 
klippa och hjälper till och ställer 
upp alla dagar på jobbet. Han sor-
terar våra vagnar och våra backar 
vi lägger varor i, han ser till att 
det är ordning och reda. Han har 
ordnat så att vi kan beställa goda 
mackor till fredagarna, han tar 
emot beställningar och ser till att 
dessa hämtas från restaurangen. 
Han är så hjälpsam och gör det 
han kan för att skapa trivsel på 
arbetsplatsen. Han är den som ser 
till att våra ljusstakar och julgra-
nar kommer upp inför jul samt 
även plockas bort när det är dags. 
Han ser även över vad som be-
höver beställas till oss och lägger 
även dessa beställningar. Han är 
vår ”lilla hustomte” och vi är så 
tacksamma för att vi har honom! 
/ Jessica Fransson Olsson

2

 Jag vill nominera vår Liselotte 
Gustavsson, medicinsk sekre-
terare hon oss på Blomstermåla 
hälsocentral, som alltid möter oss 
med ett leende. Enligt henne finns 
det inte många problem som inte 
går att lösa, vad som än uppstår un-
der dagen så finns hon alltid där för 
att hjälpa och stötta. Hon kan både 
pussla och bemöta. Med henne får 
man många härliga skratt som gör 
vår dag så glatt, hon är vår skatt. 
Tänk vilken tur vi har som har 
henne på vår plats, alla borde ha en 
som vår Lotta på sin arbetsplats.
/ Therése Nilsson

3

Min arbetskamrat, rumskamrat och 
vän Ulrika Svensson på Espla-
nadens hälsocentral är en extremt 
kompetent medicinsk sekreterare 
som klarar av alla vändningar i ar-
betsvardagen såväl som (tacksamt 
nog) mer sällsynta katastroftill-
stånd. Och det som gör henne ännu 
mer fantastisk är att hon samtidigt 
balanserar detta med att hantera 
liknande tillstånd i hemmalivet.
Ulrika är otroligt hjälpsam och sä-
ger ”Javisst!” och ”Det fixar vi!” 
med ett leende på läpparna, oav-
sett vad frågan är och hur många 
gånger på en dag hon redan sagt det 
– även de dagar som man kanske 
hellre skulle vilja skrika och låsa 
dörren till kontoret. Om hon måste 
tacka nej till något gör hon det med 
artig finess och hjälpsam hänvis-
ning vidare, aldrig med protest.
/ Maria Eriksson

Jag vill nominera världens bästa 
Rikard Wide på avd.21, psykiatri 
Västervik. Han är en rolig jävel, 
charmig som få och lyser upp av-
delningen med sitt alltid lika glada 
humör.
/Janne Karlsson

  Vi skulle vilja nominera Marita 
Wåhlin Petersson, kanslist/med-
icinsk sekreterare på barnkliniken 
Kalmar.
M assor av glädje
A lltid redo
R olig
I T-kunnig
T ar hand om medarbetarna på 
    kliniken
A lldeles alldeles underbar
Marita är alltid hjälpsam i allt från 
tekniska problem, bokningar, till 
att erbjuda matlådor när det händer 
”olyckor”. Vi är så glada att vi har 
Marita som vår ”alltiallo”, som hål-
ler ihop hela kliniken. Vi hoppas ni 
tycker som vi att Marita verkligen 
är värd att uppmärksammas med 
en eller flera tårtor.
/Barnklinikens personal ge-
nom Marina Svensson och  
Johanna Adolfsson 

4

 Jag vill nominera mina fina nya 
arbetskamrater, de medicinska se-
kreterarna Katarina, Susanne 
och Lotta på Nybro hälsocentral! 
Dessa tjejer har gjort mina första 
tre veckor helt fantastiska, dom har 
verkligen fått mig att känna mig 
välkommen och som en i ”gänget”. 
Ser fram emot att få jobba med 
detta härliga gäng. 
/ Catrin Holgersson

5

 Jag vill nominera min fantas-
tiska kollega Marie Nilsson på 
regionstab kansli. Hon har jobbat i 
regionen i över 40 år och ska gå i 
pension nu till våren, vilket vi alla 
är ledsna över men är det någon 
som verkligen förtjänar mer ledig 
tid till att göra vad hon vill så är det 
vår bästa Märy. Det vore helt fan-
tastiskt om Marie fick chansen att 
uppmärksammas i Nerven en sista 
gång innan hon går i pension och 
att hon på det också får en god tår-
ta. Jag kan inte komma på en bättre 
kollega att fika med, fikastunderna 
är heliga både för mig och Marie! 
Hon ställer upp i vått och torrt, det 
finns ingenting hon inte kan lösa. 
Marie sitter på all kunskap man 
behöver när det gäller arbetsupp-
gifterna vi har. Det finns ingen så 
snäll och omtänksam, det tror jag 
varenda en som mött Marie kan in-
tyga om. Hon är en riktig stjärna!
/ Gulistan Ucar

6

Vill nominera systrarna Helen 
och Hanna Ekström på kvinno-
kliniken för att de alltid gör en på 
gott humör när man kommer till 
jobbet. Ingenting är för besvärligt 
eller för svårt. behöver man hjälp 
så finns alltid en hjälpande hand. 
/ Anna Ljungström
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Jag vill nominera min proffsiga 
kommunikatörskollega Johanna 
Engström. Under snart 1,5 års tid 
har hon slitit med att få Region Kal-
mar läns nya intranät på plats – från 
ax till limpa. Johanna har gedigen 
erfarenhet av att jobba med webb-
platser och har tagit fram koncept 
och kravställt varje litet streck och 
funktion på intranätet. Hon är helt 
klart en klippa som visar stort en-
gagemang och stor förståelse för 
de behov som finns inom Region 
Kalmar läns olika verksamhetsom-
råden. En riktig stjärna!
/Annelie Rudolfsson

Jag skulle gärna vilja nominera 
min kollega Åsa Moverare, med-
icinsk sekreterare på hudkliniken. 
Hon har under flera år varit spin-
deln i nätet på vår lilla mottagning 
och har under majoriteten av tiden 
fått jobba helt ensam som sekrete-
rare och bära på mycket ansvar helt 
ensam. Vår älskade kollega Ewa-
Maria Strand har varit sjukskriven 
i många år i långa perioder och har 
nu gått bort i januari. Detta har varit 
extra tungt för Åsa som varit väl-
digt nära Ewa-Maria. Hela kliniken 
är mycket ledsen över hennes bort-
gång och det har varit en tuff tid. 
Men vi håller ihop och hjälps åt i 
vått och torrt. Så med det sagt så 
tycker jag verkligen att Åsa, men 
egentligen även hela vår klinik för-
tjänar en gemensam fikastund för 
att liva upp allt mörker som vi fått 
möta!
/ Lea Edberg

Marie Skärkarl, sjukgymnast 
samrehab Oskarshamns sjukhus, 
sätter alltid patienten i centrum i sitt 
arbete och ställer alltid upp för att 
patienten ska få bästa möjliga vård. 
Hon tar sig an allt från avdelnings-
arbete, akuten, dagrehab, hem-
besök …. hon finns där patienten 
behöver oss helt enkelt, oavsett var. 
Hon är också en fantastisk kollega! 
Glad, lättsam, rolig och hjälpsam. 
En riktigt klippa på arbetsplatsen 
både för sina patienter och sina 
kollegor
/ Beatrice Lejnegård

Jag vill nominera vår underbara 
Caroline Lyrbäck på avdelning 
gyn 89/BB till Nervens fina tårta. 
Hon jobbar på med glädje i alla 
lägen. Är alltid glad, positiv och 
omtänksam mot patienter och kol-
legor. Sprider energi till oss alla.
En riktig klippa på vår kvinnoklinik.
/ Katarina Engström Jansson 

Ann-Sofie ”Pyret” Eriksson på  
ortopedmottagningen i Kalmar är 
alltid glad och positiv mot både 
patienter, medarbetare och chefer! 
Pyret är en riktig energibomb, är 
väldigt duktig och gör ett fantas-
tiskt jobb som gipstekniker, är ro-
lig, omtänksam och sprider glädje 
på ortopedmottagningen i Kalmar!
/ Birgit Nyman

Vill nominera Kerstin Tornfors, 
sjukgymnast på samrehab i Möns-
terås. Positiv och glad, delar med 
sig av sin mångåriga kunskap till 
våra yngre kollegor. Samt att hon 
ger oss allihop på mottagningen 
chans till många goa skratt. Hon 
tänker nu gå i pension och njuta av 
sin trädgård. Väl värd en go fika 
innan dess.
/ Birgitta Karlsson

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

6
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Tack för mig!  Undersköterskorna Gabriela Lundström, Ingela Aronsson och Ann-Sofie Almgren 

Tillsammans har de 139 års 
erfarenhet från sjukvården. 
Men nu har det blivit dags 
för de tre undersköterskorna 
att gå i pension.

Den 9 juni 1976 började Gabriela 
Lundström och Ann-Sofie Alm-
gren sina jobb på kvinnokliniken. 
Då hade Ingela Aronsson redan 
jobbat på länssjukhuset i ett år. Inte 
visste de då att de skulle följas åt 
under hela arbetslivet och vara kol-
legor i över 45 år.
 Mycket har hunnit hända på den 
tiden. På 70-talet skulle de nybliv-
na mammorna vara sängliggande 
och personalen hjälpte till att re-
gelbundet skölja underlivet. Alla 
de nyfödda spädbarnen var sam-
lade i barnsalar på nätterna. När de 
behövde matas tittade personalen 
på armbandet och lämnade över 
barnet till mamman. 

 – En gång hade vi 38 barn, som 
vi rullade ut till mammorna i ett 
långt tåg på morgonen, efter att 
vi haft navel-vård och vägt dem, 
minns Gabriela och Ann-Sofie 
och berättar en liten anekdot från 
den tiden.
 
Allting förändras
– När jag kom in med bebisen på-
pekade mamman att hon ju nyss 
ammat. Det är då man inser att 
man nog hade gett henne fel bebis 
förra gången, skrattar de hjärtligt. 
 De minns också flytten år 2000 
till de nuvarande lokalerna och 
många roliga personalfester ge-
nom åren, som de saknat under 
pandemin. De kom också att tänka 
på 80-talet, då personalstyrkan var 
större och det fanns två fulla gyn-
vårdavdelningar med 27 platser. 
Nu finns det sex platser.
 – Om någon hade berättat det 

då, så skulle man inte tro att det 
var sant. Men allting förändras och 
utvecklas, och sådant som man 
tidigare låg inlagd för i flera da-
gar görs nu med nya tekniker och 
patienten kan ofta gå hem samma 
dag, berättar de.
 De beskriver att de haft en 
hög arbetsmoral och konstaterar 
att det nu för tiden är ovanligt att 
man är kvar på samma arbetsplats 
ett helt arbetsliv. Men att de har 
trivts, tycker om det sociala i un-
dersköterskerollen och inte hade 
kunnat tänka sig något annat jobb. 
De tycker att det har varit omväx-
lande, meningsfullt och intressant, 
och de gillar rotationen mellan de 
tre inriktningarna förlossning, bb 
och gyn. 
 – Arbetet är verkligen från vag-
gan till graven, det kan vara allt 
från att stötta förstföderskor till att 
vara med vid tuffa cancerbesked 

för gynpatienter, berättar de. 
Och minnena är många.
 – Alla kvinnor man stöttat och 
alla struliga amningar man hjälpt 
till att få igång. Alla möten och den 
nära kontakten som ibland uppstår. 
Men också det sorgliga som kan 
hända, när barnet är dött i magen. 
Det händer inte ofta, men det tra-
giska biter sig ofta fast, berättar de. 
 Ann-Sofie gick i pension den 
sista februari, Gabriela och Ingela 
slutar till sommaren. Men alla tre 
kommer att fortsätta som timan-
ställda. De ser dock fram emot att 
kunna styra sin egen tid och inte 
behöva planera utifrån jobb på 
helger och högtider. Nu väntar mer 
tid med deras respektive familj och 
intressen, och kanske också någon 
resa som inte riktigt hunnits med 
tidigare. 

Text & Foto Malin Gustavsson

Gabriela Lundström, Ingela Aronsson 
och Ann-Sofie Almgren har varit med 
om en omfattande utveckling under 
sina drygt 45 år i vården. Nu går de 
i pension.

Triss i 45-åringar

Tiden har verkligen 
gått rasande fort, 
det var inte länge

 sen vi var yngst på 
arbetsplatsen.

Ingela Aronsson 
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Det är naturligt att känna 
lättnad över att de flesta res-
triktionerna kopplat till coro-
napandemin tagits bort. 

Men samtidigt som samhället 
öppnar upp, kvarstår pandemin 
och dess konsekvenser. Behovet 
av sjukhusvård har minskat i takt 
med vårens intåg och det viktiga 
vaccinationsarbetet pågår om än 
i lugnare takt och kommer att 
fortsätta under hela året. Hittills 
har snart 88 procent av länets be-
folkning över 12 år fått två doser 
vaccin – och regionen har hittills 
genomfört drygt 550 000 vacci-
nationer. Det är ett imponerande 
arbete.
 Men samtidigt går vi nu från 
en kris direkt in i en annan. Den 
här gången handlar det inte om en 
pandemi, utan ett krig i Europa. 
När jag skriver de här raderna 
vet vi inte hur det kommer att 
sluta. Eller när. Regionen följer 

det säkerhetspolitiska läget i Eu-
ropa och utvecklingen i Ukraina 
genom samordning på både re-
gional och nationell nivå. Sedan 
några veckor tillbaka har vi också 
aktiverat en särskild organisation 
för att följa händelseutvecklingen. 
  Vi etablerar en beredskap för 
att följa läget, ta emot lägesrap-
porter och lämna ifrån oss läges-
rapporter till de statliga myndig-
heter som begär uppgifter från 
oss. Vi har också fortlöpande 
kontakter med länsstyrelsen via 
de ordinarie kontaktvägarna inom 
Krissamverkan i Kalmar län.
 Och mitt i de stora frågorna, 
som är så svåra att greppa och i 
viss mån förstå, gläds jag återigen 
åt de fina resultat som vi levererar 
och över invånarnas nöjdhet med 
oss. Under pandemin verkar det 
som om länets invånare på allvar 
upptäckt e-tjänsternas fördelar, 
det visar resultaten i årets hälso- 
och sjukvårdsbarometer. Utöver 

ett högt förtroende för vården i 
regionen i stort ser vi nu tydlig en 
positiv förflyttning när det gäller 
förtroendet för regionens e-tjäns-
ter på 1177.se för att boka besök, 
läsa sin journal eller förnya läke-
medelsrecept. Sammantaget är 
resultaten glädjande och impone-
rande. Att ha högt förtroende un-
der normala förhållanden är bra, 
men att få ett så tydligt besked 
från befolkningen efter en tid som 
i mycket präglats av en krissitua-
tion är unikt.
 Utmaningar, omställningar, be-
slutsfattande och lärande behöver 
fortsatt gå hand i hand – det har 
det gjort under pandemin och det 
ska fortsätta. I tider av stora för-
ändringar är det viktigt att alla 
hjälps åt att utifrån delvis föränd-
rade förutsättningar tänka fram-
åtsyftande och att hitta de bästa 
lösningarna. Varje dag lite bättre 
– kraften hos alla tar oss långt.

Det värmde att någon tagit sig tiden att ringa och tacka

Ingeborg Eriksson | Regiondirektör

Regiondirektören Tillbaka till det nya normala

– en Varjedag-berättelse be-
rättad av Sebastian Kamnert, 
förare som kör på uppdrag av 
Kalmar länstrafik

– För ett tag sedan fick jag ett larm 
om ett pågående hjärtstopp via sms-
livräddartjänsten jag är registrerad 
i. I appen i mobilen såg jag att det 
bara var 600 meter bort och jag åkte 
direkt. När jag kom fram förklarade 
jag vem jag var och att jag fått lar-
met som frivillig hjärt- lungräddare. 
Kvinnan hyperventilerade och tog 
sig för bröstet och var väldigt upp-
jagad och rädd. Jag började prata 
med henne och bad henne ta djupa 
andetag, la henne i framstupa sido-
läge och satte mig bredvid och var 
hela tiden beredd på att göra hjärt- 
lungräddning om hon blev värre.
 – När jag pratat med henne en 

stund blev hon lugnare och hon 
andades ganska normalt när ambu-
lansen kom. Enligt ambulansper-
sonalen hade jag gjort helt 
rätt och eftersom risken för 
hjärtstopp ökar när någon 
blir rädd eller orolig hade 
mitt lugnande prat varit 
viktigt. Jag åkte vidare och 
tänkte mycket på henne och 
hoppades att allt skulle gå 
bra. Tanken nuddade också 
vid att kanske hade det jag 
gjort spelat roll, och i alla 
fall minskat hennes oro och 
ångest. 
 – Någon vecka senare 
hade sonen till kvinnan jag 
hjälpt ringt upp Kalmar 
länstrafik. Han ville hylla 
föraren som hjälpt hans 
mamma och var övertygad 

om att förarens insats hade varit en 
stor del i hur hon tagit sig igenom 
händelsen. Jag kände åter att jag var 

glad att jag följt min instinkt och det 
värmde att någon bemödat sig med 
att ringa och tacka. 

Varjedag-berättelse  
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Undersköterskorna Gabriela Lundström, Ingela Aronsson och Ann-Sofie Almgren 

Vill du också bli sms-livräddare? Läs mer på 1177.
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