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Varje dag, dygnet runt levererar medarbe-

tarna på regionservice tjänster som vården är 

beroende av för att kunna ta hand om regio-

nens invånare. På regionfastigheters enhet i 

Västervik utför drifttekniker Bo Karlsson och 

hans kollegor närmare 8 000 uppdrag årligen. 

Från svetsning till avloppsrensning, och precis 

allt däremellan. 

Posttidning B, Personaltidning
för Region Kalmar län

Foto: Mattias Johansson
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Välkommen!

Per Johansson
Utvecklare besöksnäring inom internationell 
marknadsföring, regional utvecklingsförvalt-
ning i Kalmar.

– Efter att ha arbetat många år inom tu-
rism och besöksnäring, både utomlands 
och på andra platser i Sverige, tog jag 
mitt förnuft till fånga och flyttade 
hem till Kalmar län. För turisten 
öppnar sig en värld av fantastiska 
besöksmål i länet och jag är stolt 
över att visa dessa platser i mitt 
jobb. I samarbete med våra 
kommuner och destinationer 
koordinerar jag marknadsfö-
ringsaktiviteter på den interna-
tionella marknaden med fokus 
på Tyskland, Nederländerna 
och Danmark. Vårt fina län är 
redan väl känt internationellt och 
efter pandemin har den internatio-
nella gästen hittat tillbaka till oss. Jag 
har en varierande vardag på jobbet och 
har välkomnats av fantastiskt vänliga och 
kompetenta kollegor.

Jens Nilsson
Trafikassistent linjetrafik, Kalmar länstra-
fik, Högsby 

– Som trafikassistent hjälper jag 
kunder och kollektivtrafikresenä-
rer med administrativa uppgifter 
och svarar på frågor som rör 
kollektivtrafiken. Jag står även 
i vår kundlucka och hjälper 
invånare och besökare över 
disk. Jag har tidigare jobbat 
med kundtjänst på ett antal 
privata företag och när jag såg 
att Kalmar länstrafik sökte folk så 
valde jag att söka mig hit. Den för-
sta tiden har varit väldigt lärorik och 
mina kollegor har varit väldigt snälla 
och hjälpsamma vilket gjort att jag kän-
ner mig trygg i rollen. Det känns bra att 
få jobba i en samhällsviktig verksamhet.

Nawfal Khorani 
Tandläkare, Folktandvården Oskarshamn

– Jag minns så väl min första arbets-
dag på min praktiska tjänstgöring. 
Jag hade ett stort leende på läp-
parna och kände sådan glädje att 
få lära känna underbara kollegor 
och rutiner. Jag hade kämpat, 
trots alla omständigheter, för 
att klara kunskapsprovet på kort 
tid. Det bästa med mitt jobb är 
att se patienter glada och mötet 

med människorna. Sedan är det 
otroligt intressant vad mycket man 

kan göra på en liten yta av kroppen, 
se snabba resultat och faktiskt föränd-

ra människors liv. 

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.

Håkan Nähr
Barnmorska, förlossningen samt BB/gyn på 
Västerviks sjukhus 

– På förlossningen bistår och stöttar jag den 
födande samt dennes partner/medfölja-

re. Jag har hand om allt som har med en 
förlossning att göra men jag tar också 

hand om patienter som kommer till 
oss på förlossningen för kontroll av 
olika slag. På gynavdelningen tar 
jag hand om patienter med gyne-
kologiska besvär, och på jourtid har 
vi även akuta gynpatienter. På BB 
tar jag hand om nyförlösta och de-

ras bebis, stöttar och finns till hjälp 
vid frågor. För alla tre enheter ingår 

också telefonrådgivning som en del av 
jobbet. Jag sökte det här jobbet för att 

jag alltid har velat jobba som barnmorska. 
Det är ett varierat yrke där den ena dagen inte 

är den andra lik. Den första tiden här har varit 
jättebra. Jag har fått en bra introduktion och 
har toppenkollegor som gärna svarar på mina 
frågor. 
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Under pandemin har många 
haft en tuff arbetssituation 
med ökad arbetsbelastning 
kantad av stor sjukfrånvaro. 
Några av dem som ofta glöms 
bort, trots att deras arbete 
är nästintill avgörande för 
att kunna ställa rätt diagnos 
inom sjukvården, är medar-
betarna på klinisk kemi och 
transfusionsmedicin. 

Klinisk kemi och transfusionsme-
dicin tillhör diagnostiskt centrum 
och finns på våra tre sjukhus. De 
analyserar prover åt hälsocentra-
ler och sjukhusavdelningar i hela 
länet.  
 På avdelningen i Kalmar arbe-
tar ett drygt 60-tal medarbetare.  

Vad gör ni här?
– Vi analyserar halten av olika 
kemiska ämnen. Det kan vara 
enzymer, proteiner och salter, le-
verprover, njurprover, urinprover 
och blodceller, säger Victor Bern-
hardsson, biomedicinsk analytiker. 
 Blodcentralen känner nog 
många till eftersom det är den 
delen av avdelningen som har 
kontakt med människor. Blod-

centralen är uppdelad i tappning, 
komponentberedning och sero-
logi. Det utförs blodgrupperingar 
och bastester inför att man ska 
göra en operation. De gör även 
antikroppsutredningar, delar upp 
blodet i olika beståndsdelar och 
lämnar ut blod till dem som behö-
ver.

Varför tror ni att man inte vet 
så mycket om er? 
– Vi har väl alltid varit lite ano-
nyma. Man har ju alltid fått frå-
gan, oj, jobbar ni på natten? Men 
ja, man blir ju sjuk på natten 
också, säger Kathrin Andersson 
Ernerhav, avdelningschef. 
 – Utan oss har läkarna ingen 
diagnos. Så vi är viktiga. Vi kall-
las ju för sjukvårdens detektiver, 
avslutar Kathrin. 
 – Om vi analyserar proven fel 
så får läkarna fel information och 
ger fel information till patienten 
också, säger Mohammed Elias, 
biomedicinsk analytiker. 
 
Vad har varit den största 
utmaningen för er under 
pandemin?
– Det blev ändrade värden på de 

rutinanalyser som vi gör och sen 
kom det nya analyser och studier 
som vi behövde förhålla oss till. 
Det är också nya extra åtgärder 
som vi behöver tänka på i sam-
band med de här analyserna och 
det gör att det tar längre tid vilket 
i sin tur ger längre svarstider till 
beställarna, säger Mohammed. 
 Avdelningen fick snabbt starta 
upp nya analyser med covidviru-
sets intåg. 
 – Normalt sett så tar det lång 
tid att starta upp en ny analys för 
att det är mycket som behöver gö-
ras inför. Men vi fick snabbt starta 
upp flera stycken, bland annat 
antikropparna för egenprovtag-
ning. Vi analyserade även allmän-
hetens prover, så det blev ju rätt 
mycket, säger Kathrin. 
 – Vi har ju haft mycket sjuk-
frånvaro också som alla andra 
ställen vilket gjorde att arbetsbe-
lastningen ökade. 
 Det var svårt med insamling av 
blod i början av pandemin när det 
var lite osäkert och folk kanske 
inte riktigt visste vilka riktlinjer 
som gällde. 
 – Inom tappverksamheten var 
det lite tufft eftersom Socialsty-

relsen ändrade sina regler väldigt 
ofta under pandemin, säger Su-
sanne Kristiansson, områdesan-
svarig för tappningen. 
 – Då fick personalen vara väl-
digt flexibel och snabbt anpassa 
sig när det kom nya riktlinjer 
varje eller varannan vecka, säger 
Veronica Elmqvist, biomedicinsk 
analytiker. 

Hur håller man uppe arbets-
glädjen när det är så här 
stressigt?
– All personal här har varit fan-
tastisk. Det måste jag ju säga. Alla 
har ju kämpat. Det finns en vilja 
liksom, säger Kathrin stolt. 
 – Man lär sig hela tiden något 
nytt här, tycker jag. Det är så för-
änderligt. Det kan vara jobbigt 
också när det är mycket som för-
ändras men samtidigt så blir det 
inte tråkigt, avslutar Susanne när 
hon berättar om blodcentralens 
arbete. 

Text och foto: Jenny Herlin

Här görs analyser dygnet runt

Sara Granstedt, Victor Bernhardsson, 
Veronica Elmkvist, Susanne Kristians-
son och Mohammed Elias är några av 
de drygt 60 medarbetarna på klinisk 
kemi och transfusionsmedicin i Kalmar. 
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Sofie Johansson, biomedi-
cinsk analytiker på klinisk 
kemi och transfusionsmedicin, 
Västerviks sjukhus och hen-
nes tidigare kollega Hanna 
Camén, har tilldelats utmär-
kelsen Årets biomedicinska 
analytiker 2022 av Institutet 
för biomedicinsk laboratorie-
vetenskap.

Grattis Sofie! Varför fick ni 
den här utmärkelsen tror du?
– För att vi uppmärksammar vårt 
yrke, biomedicinsk analytiker på 
vårt Instagramkonto @2biomedi-
cinskaanalytiker. Det är ett yrke 
som inte syns så mycket annars 
och det har blivit ett stort konto 
med många som följer oss.

Varför startade ni ett 
Instagramkonto?
– Vi hade sett många konton 
av och med sjuksköterskor och 

tyckte det kunde vara kul att ha 
ett eget om biomedicinska analy-
tiker. Tanken var först att visa för 
vänner och familj vad vi gör. Det 
var inte tänkt att bli så stort men 
idag har vi runt 9 400 följare. Vi 
vill upplysa om vad en biomedi-
cinsk analytiker gör och för att få 
folk att söka sig till yrket. Det är 
ont om biomedicinska analytiker 
i hela landet så vi behöver bli fler. 
Om du är intresserad av vården 
men inte vill ha patientkontakt så 
är det ett perfekt yrke, säger Sofie. 

Vad gör du när du inte  
Instagramar? 
– Jag gör kemiprover och bastes-
ter inför blodtransfusioner. 

Varför blev du biomedicinsk 
analytiker?
– Biomedicinska anlaytiker är 
viktiga och behövs inom vården 
för att kunna ställa rätt diagnos 

och för att patienten ska få rätt be-
handling, men också för att kunna 
följa upp behandlingen. Vi har 
väldigt roligt också trots att det är 
ett allvarligt jobb, säger Sofie och 
skrattar.

Text: Jenny Herlin

Foto: @2biomedicinskaanalytiker

De är årets biomedicinska analytiker
 

 � ”Tillsammans delar de med sig av biomedicinska analytikers 
vardag (och natt) i informativa inlägg om olika analyser, prov-
tagning, rörordning och vanliga provtagningsfel…. Allmänhet 
och vårdpersonal har fått upp ögonen för vårt yrke och stäl-
ler frågor och diskuterar. Hanna och Sofie har inte bara ska-
pat en plats för information och tydliggörande utan även en 
plattform där biomedicinska analytiker kan dela erfarenheter 
och diskutera allt från olikheter till tips och skapa kontakter.” 
 
/Jennie Sporre, biomedicinsk analytiker, Stockholm.

Ur nomineringen till Årets 
biomedicinska analytiker:Fakta

- Det känns bra och fint att vi har blivit nominerade av någon som vi inte ens känner, säger Sofie Johansson och Hanna Camén. Det är väldigt kul att de uppskattar det vi gör! 
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Genom att invånare med er-
farenhet som patient eller 
närstående medverkar mer i 
utvecklingen av vården, blir 
vården bättre och säkrare. 
hälsocentralen i Hultsfred tar 
hjälp av intressebanken i för-
bättringsarbeten. 

– Att ha med invånare i utveck-
lingen av verksamheten är nytt för 
oss men jag har under flera år haft 
det med i tankarna. Det var arbetet 
med nära vård som gjorde att vi 
kom till skott och det känns väl-
digt bra så här långt. Vi fick också 
tips av Färjestadens hälsocentral 
som har patient- och närstående 
med i sitt förbättringsarbete. Via 
vårdgivarwebben hittade vi sedan 

regionens samordnare för intres-
sebanken och hon hjälpte oss att 
hitta sex invånare, säger Ann Ar-
vidsson, basenhetschef vid Hults-
freds hälsocentral.  
 Hälsocentralen har hittills haft 
tre träffar med invånarna. De har 
fått information om regionen, 
mål, förutsättningar och samarbe-
ten samt vilka tjänster hälsocen-
tralen kan erbjuda. De har också 
tagit del av resultat ur Nationell 
patientenkät.
 – Jag tänker att man får ha en 
öppenhet för hur detta utvecklar 
sig och vi måste våga prova oss 
fram, säger Ann Arvidsson. Det 
vi vet är att vi vill att invånarna 
ska vara med i utvecklingen vi 
gör inom olika områden. Därför 

I Hultsfred är invånare med och förbät trar vården   
fick de först information för att 
vi skulle få en gemensam grund 
och för att vi tillsammans skulle 
nå längre i diskussionerna framåt. 
Och så behöver vi ju självklart 
lära känna varandra, det gör allt 
lättare. 
 En av invånarna har dessutom 
varit med vid ett större möte om 
nära vård för att få lyssna in och 
förstå mer om vad som redan 
sker, och hur kommande utveck-
ling kan se ut. På mötet deltog 
även regionens samordnare för 
nära vård, kommunförbundet, 
samrehab, medicinskt ansvariga 
sjuksköterskor på kommunen och 
chefer inom bland annat social-
förvaltningen från kommunen. 
 – Vid den tredje träffen var det 

mycket diskussion. Precis innan 
jag gick in på mötet funderade 
jag på hur detta skulle bli. Som 
stöd hade jag några punkter men 
i övrigt ville jag hålla mig öp-

Det är så viktigt att få input 
från de vi är till för – så 

att vi inte utvecklar endast 
efter hur vi tror att det 

blir bäst. Man behöver se 
ur fler perspektiv för att 

det ska bli så bra som möjligt. 
Ann Arvidsson, basenhetschef 

Hultsfreds hälsocentral 
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Invånare från intressebanken dis-
kuterar viktiga delar i arbetet med 
omställningen till nära vård. 

Ann Arvidsson, basenhetschef vid 
Hultsfreds hälsocentral.

I Hultsfred är invånare med och förbät trar vården   

Det är så viktigt att få input 
från de vi är till för – så 

att vi inte utvecklar endast 
efter hur vi tror att det 

blir bäst. Man behöver se 
ur fler perspektiv för att 

det ska bli så bra som möjligt. 
Ann Arvidsson, basenhetschef 

Hultsfreds hälsocentral 

Både invånarna och hälso- 
och sjukvården har mycket 
att vinna på att patienters 
och närståendes kunskap, 
erfarenhet och engagemang 
bättre tas tillvara. Invånarnas 
medverkan spelar en viktig 
roll bland annat i arbetet med 
kvalitet och patientsäkerhet 
och i samarbetet med länets 
kommuner. 

– Vi får bättre förutsättningar att 
öka verksamhetens kvalitet, 
när vi jobbar tillsammans 
och använder såväl 
medarbetarnas kompe-
tens, förbättringskun-
skapen och patienters 
och närståendes kunskap 
och erfarenhet, säger Anna 
Olheden, samordnare för invå-

narmedverkan.   
 – Patienter och närstående 
kan medverka till förbättringar 
på olika sätt. Det kan till exem-
pel handla om att vara med i ett 
förbättringsteam, vid utbildning 
av personal, i fokusgrupper eller 
att sitta med i en ledningsgrupp. 
När vi gör saker tillsammans är 
det så mycket lättare att ha fokus 
på kvalitet och ökat värde utifrån 
invånarens, patientens och närstå-
endes behov och perspektiv. Ett 
tydligt uppdrag och personligt 

stöd underlättar för att per-
sonen som medverkar ska 
kunna bidra på ett bra sätt. 
För att alla ska få samma 
förutsättningar att medver-

ka erbjuder vi ersättning. 

Tillsammans gör 
oss bättre  

 � 145 invånare finns i banken
 � 180 förfrågningar/aktiviteter
 � 465 insatser av invånare 

Intressebanken i siffror 
– från 2016 till idagFakta

Utbildning om anhörigas roll i nära vård
 � Personer i intressebanken har medverkat vid framtagandet av 

ett utbildningsmaterial för personal i primärvården. Fokus lig-
ger på att se och stödja både barn och vuxna anhöriga i en mer 
nära vård. 

Rätt vårdnivå – insikter från patienter på akutmottagningar
 � I detta arbete har personer i intressebanken deltagit i work-

shops för att identifiera invånarnas behov och kontaktvägar till 
akutmottagningarna. Förbättringsförslag har identifierats och 
kommer att presenteras för verksamhetsansvariga.  

Bättre stöd, vård och omsorg 
 � Region Kalmar län och länets kommuner samarbetar inom läns-

gemensam ledning, för att det ska bli bättre för invånarna i lä-
net. Personer i intressebanken finns med i ledningsgruppen och 
arbetsgrupper.

Medverkan våren 2022Fakta
pen för det som hände. Invånarna 
hade inför mötet fått i uppdrag att 
skriva ner tre viktiga saker som 
de skulle vilja ha möjlighet till 
på hälsocentralen, och också hur 
detta skulle fungera. 
 – Mötet blev verkligen jätte-
häftigt, det kom upp bra idéer om 
till exempel samverkan mellan 
kommunen och hälsocentralen. 
Samtalen flöt på och utmanade 
oss en del men gick samtidigt in 
i varandra. Någon av deltagarna 
hade tagit upp problem de upplevt 
med ett tjugotal andra invånare, 
för att inte bara få sin bild, och 
berättade om vad de kommit fram 
till. Det kunde handla om hur de 
upplevde teleQ, den avsatta tiden 
för läkare, bemötande och olika 

digitala verktyg. Vi fortsätter med 
det som kommit till oss och så 
planerar vi för fler forum nu när 
vi är varma i kläderna. 
Text: Viktoria Lindstedt

Foto: Mattias Johansson

Text: Viktoria Lindstedt
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Vad är arbetsmiljö och hälsa? 
Vad kan jag som medarbetare 
få för hjälp av dem? Och var-
för ska man över huvud taget 
jobba med arbetsmiljöfrågor? 
Nerven träffade företagshäl-
sovårdens nya chefer för att 
få svar.  

– Arbetsmiljöfrågor är både 
viktigt och roligt, säger Ylva 
Gorton som är basenhetschef på 
arbetsmiljö och hälsa. Finns det 
någonting som inte är arbetsmil-
jö från det att du går jobbet tills 
du kommer hem igen? Att träffa 
kollegorna i fikarummet, hur du 
arbetar med rutiner och riktlin-
jer, vilka förväntningar du har på 
dig, hur lokalerna ser ut – allt är 
arbetsmiljö. Om det är något som 
inte fungerar drabbar det både 
verksamheten, effektiviteten och 

patientsäkerheten. 
 – Alla kan och ska jobba med 
de här frågorna i vardagen, vi är 
varandras arbetsmiljö, säger Lou-
ise Ström, biträdande basenhets-
chef. 
 Arbetsmiljö och hälsa är Re-
gion Kalmar läns inbyggda fö-
retagshälsovård, en enhet inom 
regionstab HR. Som ett led i re-
gionens satsning på arbetsmiljö-
arbetet har enheten sedan april i 
år två chefer för att möjliggöra ett 
nära ledarskap eftersom verksam-
heten är utspridd i hela länet.
 – Vi är ett tvärprofessionellt 
team där flera olika expertkom-
petenser sitter runt samma bord 
tillsammans med uppdragsgi-
varen och tittar på hur vi kan 
stödja verksamheten i det hälso-
främjande arbetet för att undvika 
arbetsskador, säger Ylva. Sedan 

kommer det alltid finnas individer 
som drabbas ändå och då finns vi 
där med efterhjälpande åtgärder. 
Vi tar inte ställning för eller emot 
någon och lägger inte in några 
värderingar utan arbetar utifrån 
arbetsmiljölagen. 
 – Väldigt ofta handlar det om 
kommunikation. Det är inte allt 
för sällan vi får in ett ärende om 
att det är fel på ventilationen nå-
gonstans och så handlar det egent-
ligen om en konflikt där parterna 
är oense om vilken rumstempera-
tur som är lagom, berättar Ylva. 
Därför är det så viktigt att vi job-
bar i teamet så att vi gör rätt. Ar-
betsplatskartläggningar är viktiga 
och även våra ingenjörer har med 
sig det mjuka perspektivet. 
 – Vårt fokus ligger på hälso-
främjande och förebyggande in-
satser, säger Ylva. Ingen ska be-

höva bli sjuk av sitt arbete, där har 
arbetsgivaren ett jättestort ansvar. 
Därför är det viktigt att chefer gör 
sina riskbedömningar så att vi kan 
jobba med de risker som går att 
bygga bort. 
 Som en del i det hälsofräm-
jande arbetet är Arbetsmiljö och 
hälsa ansvariga för hälsoinspira-
törerna som finns i alla regionens 
verksamheter. 
 – Jag var med och jobbade 
fram konceptet för åtta år sedan 
så det är väldigt roligt att se att det 
rullar på, säger Louise. 
 Det dagliga arbetet är fördelat 
mellan olika team. Det medicin-
ska teamet jobbar mycket med 
hälsokontroller. Dels gör de lag-
stadgade medicinska kontroller 
som nattarbetarundersökningar, 
dels erbjuds alla nyanställda häl-
sosamtal med företagssjuksköter-

De jobbar för medarbetarnas hälsa 
- möt regionens företagshälsovård 

Ylva Gorton är anestesisköterska i 
grunden och blev basenhetschef på 
arbetsmiljö och hälsa i mars. Hon 
kommer närmast från rollen som chef 
på anestesi och IVA-kliniken på Läns-
sjukhuset i Kalmar och var dessförin-
nan chef på företagshälsan i Kalmar 
kommun. Luise Ström började sitt 
uppdrag i april och var tidigare chef 
för dietister, arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter på samrehab i norr. 
Hon har också tidigare jobbat på 
arbetsmiljö och hälsa som ergonom 
och fysioterapeut.  
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Gänget på arbetsmiljö och hälsa: Petra Elfström, Joakim Guding, Maria Johansson, Katarina Larsson, Eva Nilsson, Char-
lotte Melbacke Rosén, Louise Ström, Rose-Marie Svakko, Jörgen Åkesson, Carin Bram, Sara Berleen Danå, Margit Fors, 
Ylva Gorton, Agneta Milesson Johansen, Thomas Nyabako, Kristina Samuelsson, Marie Thegerström, Katarzyna Wanke, 
Stina Winbladh, Saknas på bilden: Inger Larsson Lockner, Eva Kangas, Annelie Haglund.

Hallå där!
Petra Elfström, arbetsmiljö-
ingenjör på arbetsmiljö och 
hälsa!

Vad jobbar du med just nu? 
– Jag mäter ljudnivån under orto-
pediska plastikoperationer, framför 
allt höft och knäoperationer, för att 
se om operationspersonalen riske-
rar att få hörselskador. Resultatet 
kan även användas vid riskbedöm-
ning, som underlag för bullerbe-
gränsande åtgärder och eventuellt 
val av hörselskydd. Mätningen görs 
med ljuddosimetrar som sätts fast 
på medarbetarnas kläder och i ope-
rationsrummet.

Vad gör du annars på jobbet? 
– Många frågor som hamnar hos 
mig handlar om den allmänna fy-
siska miljön på arbetsplatsen. Att 
det är för varmt eller dålig luft, hur 
man ska tänka när det gäller belys-

ning, störande ljud, 
frågor om änd-

ringar i lokaler, 
eller hantering 
av ämnen och 
material som 

är farliga på 
olika sätt. Mycket 

handlar om att besöka arbetsplatser 
och göra egna kontroller, söka kun-
skap i olika ämnen och kontakta ex-
perter och utförare för att söka svar 
och lösningar. En annan del av ar-
betet är information och utbildning 
för chefer och medarbetare.
 
Vad är det bästa med din ar-
betsplats? 
– Samarbetet och problemlös-
ningsfokus, tror jag. Vi arbetar 
tillsammans internt mellan olika 
professioner, med regionens verk-
samheter och externa aktörer, för 
att hitta den bästa lösningen i olika 
arbetsmiljöfrågor. 
 – Det är spännande för mig 
som tekniker att få medicinska, 
psykologiska, eller organisatoriska 
perspektiv i frågor, säger Petra Elf-
ström.

Text: Camilla Breiler  

ska. Det medicinska teamet utför 
också vaccinationer utifrån vad 
Folkhälsomyndigheten beslutar. 
Just nu inventerar de vaccina-
tionsstatus mot mässling eftersom 
vi har tagit emot många flyktingar 
från Ukraina där vaccinations-
täckningen är förhållandevis låg. 
 Teamen jobbar också mycket 
med medarbetare på individnivå 
när det gäller arbetsrelaterad 
ohälsa och arbetsförmågebedöm-
ningar. Det psykosociala teamet 
jobbar också med chefshandled-
ning och grupputveckling och 
stödjande samtal på individnivå. 
Medarbetare kan också vända sig 
till arbetsmiljö och hälsa för stöd. 
 – Vi kan inte jobba med arbets-
miljön utan att chefen är involve-
rad för hen är ansvarig för arbets-
miljön, men alla kan kontakta oss, 
säger Ylva. Alla vill inte gå till sin 
chef, men ska vi kunna hjälpa till 
måste chefen vara med. Antingen 
kan vi stötta direkt, eller så slussar 
vi vidare till rätt profession i vår 
verksamhet. 
 Enheten kan också hjälpa till 
med utbildningar och kick of-
fer kopplade till arbetsmiljö och 
frågor som bemötande, det svåra 
samtalet eller hot och våld. 
 – Vi är ganska flexibla, säger 
Ylva. Har vi inte den utbildning 

verksamheten efterfrågar kan vi 
ta fram en och anpassa den efter 
behov så länge det är arbetsmiljö-
relaterat. 
 Under hösten kommer arbets-
miljö och hälsa också att få ett 
nytt uppdrag. 
 – Vi är 23 personer ska serva 
7 000 medarbetare så våra insat-
ser måste vara på rätt nivå, säger 
Ylva. Vi har både en intern och en 
extern resa att göra när det gäller 
utvecklingen av vårt arbete för att 
det ska bli så effektivt som möj-

ligt. Vi kommer att jobba på ett 
annat sätt framöver för att utveck-
la det systematiska arbetsmiljö-
arbetet och vara tydligare stöd i 
verksamheten. 
 – Vi är en dynamisk organisa-
tion där det inte är vattentäta skott 
mellan vare sig personer eller 
professioner, säger Louise. Vi vill 
jobba mer så. 

Text: Camilla Breiler
Foto: Mattias Johansson och Weronica 
Harrysson

 � Tillhör regionstab HR.
 � Utgår från Kalmar och Västervik, har också en arbetsplats i  

Oskarshamn.
 � 23 medarbetare med olika expertis (läkare, psykologer, arbetsmil-

jöingenjörer, ergonomer, medicinska sekreterare, arbetsmiljöstra-
teg, sjuksköterskor, beteendevetare, kemikalieadministratör)

 � Stöttar chefer och medarbetare i arbetet med fysisk och psyko-
social arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverk-
stes föreskrifter.

 � Neutral och oberoende part i arbetsmiljöarbetet. 
 � Arbetar hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande på 

organisations-, grupp- och individnivå.
 � Behöver du hjälp och stöd? Prata med din närmaste chef. 
 � Läs mer om arbetsmiljö på prevent.se och suntarbetsliv.se

Arbetsmiljö och hälsa – Region Kalmar läns 
inbyggda företagshälsovårdFakta
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En alltmer otrygg omvärld 
kan skapa oro på våra arbets-
platser. Det säkerhetspolitiska 
läget i Europa och våldsdåd i 
vårt närsamhälle gör många 
mer oroliga och mer med-
vetna om de situationer som 
kan uppstå. Tillsammans kan 
vi hjälpas åt att skapa trygg-
het i vardagen. 

– Arbetsmiljömässigt är det vik-
tigt att vi har en tillåtande defini-
tion av vad hot och våld är för 
det handlar om den enskilda 
individens upplevelse, 
säger Joel Rydh, sä-
kerhetsstrateg på re-
gionstab hållbarhet och 
säkerhet. Det kan vara 
alltifrån att man går över 
sociala koder till det som är 
hot och misshandel i lagens me-
ning. 

Bottnar ofta i frustration 
 Trots vår förändrade omvärld 
visar medarbetarenkäten ingen 
större förändring på organisa-
tionsnivå sedan 2013 när det gäl-
ler upplevelsen av hot och våld. 
Utsattheten kan dock ha ökat i en-

skilda verksamheter och det finns 
troligen också ett mörkertal. 
 – I våra verksamheter 
handlar det oftast om att 
patienter eller anhöriga 
far ut mot personalen 
på ett oacceptabelt sätt, 
säger Joel. Många gånger 
bottnar det i frustration, man 
kanske vill ha smärtlindring eller 
en operationstid som vi inte kan 
erbjuda. Att våra medarbetare 
är där för att göra något bra och 
hjälpa kan göra det extra tungt 
att ta emot sådana här reaktioner. 

Ofta drabbar det också någon 
i verksamheten som inte är 
ansvarig. 

Viktigt att rapportera
 Regionstab HR ser till 

att det finns rutiner och riktlin-
jer för hot och våld och samver-
kar med hållbarhet och säkerhet 
så att frågorna fångas upp ur alla 
aspekter. Företagshälsovården ar-
betsmiljö och hälsa, som är deras 
förlängda arm ut i verksamhe-
terna, utformar både utbildningar 
och är med i den efterhjälpande 
delen. 
 – Vi behöver veta vad som 

händer i vår verksamhet så det är 
viktigt att rapportera in tillbud 

och händelser i avvikel-
severktyget Stella, säger 
Vala Helgadottir Lin-
dén, HR-strateg på re-
gionstab HR. Utifrån in-

formationen vi får in kan vi 
arbeta vidare med förebyggande 

åtgärder, förbättra interna proces-
ser och kommunikation gentemot 
medarbetare och invånare.
 – Det är en stor differens mel-
lan de som anser sig vara utsatta 

för hot och våld enligt medarbeta-
renkäten och det som är inrappor-
terat i Stella, fortsätter Vala. Det 
är svårt att bemöta den anonyma 
statistiken med rätt åtgärd när vi 
inte har hela bilden. Här kan vi 
alla hjälpas åt att bli bättre.  
 Regionstab hållbarhet och sä-
kerhet finns som bollplank både 
förbyggande och i de fall då det 
faktiskt har hänt någonting. Det 
kan handla om att stötta med po-
lisanmälan, rådgivning eller att få 
i gång diskussioner på arbetsplat-
sen så att de landar på rätt nivå. 
 – Man behöver ha en dialog på 
sin arbetsplats, säger Joel. Vänta 
inte på att saker händer utan fråga 
er vad som kan hända och hur kan 
ni kan backa upp varandra. 

Stötta varandra
 – Det går inte att ha en enhetlig 
lösning för en så här stor organi-
sation utan vi måste börja i den 
lokala arbetsmiljön. Skapa trygg-
het i arbetsgruppen och våga säga 
till och våga anmäla! Ingen kan 
ta ifrån dig din upplevelse, du har 
rätt att få hjälp att bearbeta situa-
tionen. 
 – Allt vi kan förebygga är vin-
ster. Det handlar om mentala för-
beredelser, hur fungerar jag till 
exempel under stress? Stötta var-
andra när det är på väg att hetta 
till så att den som blir utsatt inte 
känner sig så ensam.

 � Ta del av din verksamhetens förebyggande arbete.
 � Förbered dig mentalt på olika scenarier.
 � Lär känna dina kollegor så att ni är trygga i arbetsgruppen.
 � Stötta dina kollegor om en hotfull situation uppstår.
 � Ha förståelse för att olika individer kan uppleva samma situation 

olika.
 � Prata med din närmaste chef om du upplever att något inte 

fungerar.
 � Rapportera tillbud om hot och våld i Stella.
 � Gå utbildningen ”Hot och våld” i kompetensportalen.
 � Ta del av material på intranätet – sök på ”Säkerhetskultur”.

Så kan du bidra till en tryggare arbetsplatsFakta

För en tryggare arbetsplats 
– så jobbar vi med hot och våld

Att prata med varandra på arbetsplat-
sen och fundera tillsammans över vad 
som skulle kunna hända är en viktig del 
i det förbyggande i arbetet med hot 
och våld. Genom att skapa trygghet i 
gruppen ökar förutsättningarna för att 
stötta varandra i en hotfull situation. 

Text: Camilla Breiler  
Foto: Malin Gustafsson
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Att involvera alla medarbeta-
re, ställa frågor som omfattar 
även telefon och sociala me-
dier och ta med den enskilda 
individens upplevelse. Det är 
receptet bakom Folktandvår-
dens lyckade arbete med risk-
analys kring hot och våld. 

I sin roll som försörjnings- och 
miljösamordnare träffar Daniel 
Geisler klinikerna inom folktand-
vården dagligen. Han ansvarar 
bland annat för utformningen av 
förvaltningens lokaler vilket ofta 
hänger ihop med arbetsmiljöfrå-
gor. Daniel är även säkerhets- och 
beredskaps (SÄBE)-samordnare 
vilket gör att alla avvikelser gäl-
lande hot och våld hamnar hos 
honom. Han såg att det fanns be-
hov av att genomföra riskanalyser 
på varje enskild klinik och drog 
tillsammans med folktandvårdens 
HR-enhet igång arbetet med detta 
i vintras. 
 – Vi utgick från regionens ge-
mensamma mall för riskanalys, 
berättar Daniel. Men ju fler kli-
niker vi träffade desto fler saker 
dök det upp som behövde komma 
med så vi lade till egna frågor 
i materialet efter hand. Det är 
framför allt frågor som handlar 
om hot på telefon eller i sociala 
medier. 

Får spela in hotfulla samtal
Frågebatteriet har också komplet-
terats med att det kan röra sig om 
otrevliga samtal, inte bara rena 
hot. Analysen måste också göras 
ur två perspektiv: dels hur verk-
samheten påverkas, dels hur den 
enskilda individen påverkas. 
 – Dessutom har vi lagt till frå-
gor om man har blivit utsatt för 
hot utanför sin arbetstid vilket 
tyvärr sker ibland, framför allt på 
sociala medier, säger Daniel. 
Alla klinikledningar och skydds-
ombud har bidragit med material 
efter att ha diskuterat frågeställ-

ningarna i mallen med medar-
betarna på APT. Nu är samman-
ställningen av analyserna klar 
och resultatet har diskuterats med 
de fackliga representanterna i 
skyddskommittén. Man har iden-
tifierat de resultat som är gemen-
samma för alla och bör hanteras 
centralt och vilka som måste lösas 
lokalt på kliniken. 
 En konkret åtgärd som arbetet 
har mynnat ut i är att klinikerna 
fått klartecken från regionens ju-
rister att spela in hotfulla samtal 
för att kunna använda inspel-
ningen vid polisanmälan. HR har 
också tagit fram en rutin för hur 
detta ska göras. 

Ska delas i SÄBE-nätverket
Som ett resultat av arbetet kom-
mer folktandvården också att 
tänka om när det gäller utform-
ningen av receptions- och vänt-
rumsmiljön för ökad trygghets-

känsla. Bland annat kommer man 
att kunna ha stängt mellan vänt-
rummet och den övriga kliniken 
så att hotfulla personer inte kom-
mer vidare in.  
 Planen är nu att riskanalysen 
ska läggas in i Stratsys så att ar-
betet görs en gång om året och 
att riskanalysen blir ett levande 
dokument. Daniel kommer också 
att dela med sig av materialet i 
SÄBE-nätverket. 
 – Det har varit jättehärligt att 
nå ut och nå fram. Arbetet med 
riskanalysen väcker många bra 
samtal om hur man kan ta hand 
om varandra om det händer nå-
got. Det är det viktiga, inte om 
det blir en tvåa, trea eller fyra 
i bedömningen. Det har varit 
mycket jobb men det kommer att 
ge mycket mer tillbaka.

Text: Camilla Breiler  
Foto: Karin Yderland 

”Samtalet är det viktiga, 
inte vilken siffra det blir” 

Daniel Geisler initierade arbetet med folktandvårdens riskanalyser tillsam-
mans med förvaltningens HR-enhet. 

Vill du hellre läsa 
Nerven digitalt?
Visste du att du kan välja att läsa 
Nerven digitalt och inte få den 
hemskickad? Det kanske är så att ni 
är två i familjen som arbetar inom 
regionen och inte behöver flera ex-
emplar av tidningen? I så fall kan 
du avanmäla dig från utsicket av 
papperstidningen genom att fylla 
i ett formulär på intranätet. Sök på 
”Personaltidningen Nerven” på in-
tranätet så hittar du rätt. Även om 
du tidigare har meddelat att du inte 
vill ha Nerven hemskickad måste 
du göra det igen! 

Gamleby får ny 
hälsocentral
I augusti togs första spadtaget för 
nya hälsocentralen i Gamleby. 
Hälsocentralen byggs av kommu-
nala bostadsbolaget i Västervik och 
kommer bland annat att rymma 
drygt 30 behandlingsrum, recep-
tion, personalutrymmen och am-
bulansintag, samt en utemiljö med 
rastgård, grönytor och parkering. 
Lokalerna ska vara inflyttnings-
klara 2023 och blir anpassade efter 
regionens riktlinjer och krav beträf-
fande säkerhet, hygien och teknik.

Snart dags 
för Världens 
barn-loppet
Världens barn-loppet på Guldfågeln 
Arena i Kalmar äger i år rum sönda-
gen den 2 oktober kl. 15.00.  
 Delta på plats eller på distans och 
rör på dig där du är! Anmälnings-
avgiften går oavkortat till Radio-
hjälpens Världens barn-insamling. 
Håll utkik efter mer information i 
regionens kanaler!

Notiser
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Axel Jungward avvärjde en 
hotfull situation mellan en pa-
tient och en kollega. För det 
tilldelades han i maj en med-
borgarmedalj av polisen. 

Grattis Axel! Hur kom det sig 
att du fick medalj?
– Det var på grund av en händelse 
2020 då jag och min kollega at-
tackerades under ett hembesök 
hos en patient. Jag ställde mig 
mellan patienten och min kollega 
och försökte lugna ner situationen 
och efter 20 minuter kunde min 
kollega lämna bostaden. 

Du har jobbat som skötare 
inom psykiatrin under drygt 
20 år, varav de senaste tio 
åren som kontaktperson inom 
psykiatrisk rehabilitering. 
Berätta om ditt jobb!
– De patienter vi möter har ofta 
långvariga sjukdomar där det 
kan finnas ett stort behov av vård 
och stöd. Vanliga diagnoser är 
psykossjukdom, personlighets-
syndrom och neuropsykiatriska 
diagnoser. Även missbruk kan fö-
rekomma. Vi försöker ge rätt stöd 
utifrån psykisk funktionsnedsätt-
ning och målet för vårt arbete 
är att glesa ut skov, hjälpa till så 
att de inte blir långvariga och att 

fånga upp våra patienter i tid. Vi 
tar fram individuella vårdplaner, 
lär ut tidiga tecken på symptom 
och stöttar i vardagen. Arbetet 
sker i tät samverkan med närstå-
ende, kommun, Försäkringskas-
san och Arbetsförmedlingen. Vi 
erbjuder även grupputbildning för 
patienter och anhöriga. Integrerad 
psykiatri är det behandlingspro-
gram som vi använder oss av vid 
genomförandet av behandling och 
rehabilitering. Vi bedriver mycket 
uppsökande verksamhet i hem-
met. Helhetsmässigt skulle jag 
vilja likna detta vid uppföljande 
psykiatrisk omvårdnad.
 
Vad är det bästa med jobbet?
- Det är när vi lyckas bygga goda 
relationer med patienten och hens 
nätverk. Att vi etablerar ett samar-
bete där patienten är i centrum och 
kan känna en tillit till sig själv och 
andra aktörer. Finns tilliten och en 
större förståelse och acceptans för 
att man är både sina styrkor och 
brister, ja då finns väldigt goda 
förutsättningar till återhämtning 
och att komma vidare med sig 
själv. Tillfredsställelsen i att man 
har varit en del i den processen är 
det bästa med jobbet tycker jag.

Axel fick medalj för 
rådigt ingripande

Axel har jobbat som skötare inom psykiatrin under drygt 20 år, varav de se-
naste tio åren som kontaktperson inom psykiatrisk rehabilitering.

Text: Trina Nyberg  
Foto: Mattias Johansson

Hittills har vi digitaliserat 
många av våra analoga ar-
betssätt och processer. Nu 
ska vi se vilka nya processer, 
arbetssätt och effektivisering-
ar som går att skapa utifrån 
våra digitala förutsättningar. 
Det menar Johan Hallenborg, 
nytillträdd digitaliseringschef 
i Region Kalmar län.

– Jag skulle vilja säga att för tio 
år sedan var tekniken utmaning-
en, idag är det istället att se hur vi 
ska arbeta.
 Uppdraget som digitaliserings-
chef är nytt och ska fungera som 
både motor och smörjmedel i den 
fortsatta digitaliseringen. Tjäns-
ten innebär inga mandat eller 
någon bestämmanderätt, utan ska 
skapa samarbetsytor mellan verk-
samhet och IT, samt ta inspiration 
och idéer in i våra verksamheter 
från omvärldsbevakning och ex-
terna kontakter.
 Ansvaret för digitalisering lig-
ger på respektive verksamhet, 
vilket Johan Hallenborg tycker 
är rätt eftersom ”det är tandvår-
den som kan hur tandvården ska 
bedrivas”, men det gör det också 
extra viktigt att det kan finnas nya 

ögon utifrån som också kan pre-
sentera vilka tekniska möjligheter 
som finns.
 Efter tio år som IT-direktör i 
regionen län anser sig Johan Hal-
lenborg ha ett bra kontaktnät in i 
så väl verksamheterna som i IT-
förvaltningen. Det ger bra förut-
sättningar att skapa fruktsamma 
dialoger för en digitalisering som 
ska vara till nytta för såväl med-
arbetare som patienter och länets 
alla invånare.
 – Det fortsatta arbetet handlar 
om att utveckla system, metoder 
och processer för att ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter i 
våra verksamheter. Att generera 
effekter som skapar nytta både i 
regionens verksamheter och för 
våra invånare.
 – Och så har vi, liksom alla re-
gioner, en utmaning i rekrytering. 
Kan vi hitta nya arbetssätt genom 
digitala processer som gör att vi 
klarar att skapa bättre nytta med 
de medarbetare vi har, så hjälper 
det till att också bättre klara vårt 
uppdrag utifrån det bemannings-
läge vi har.

Han är regionens nya 
digitaliseringschef

Text: Simon Leijnse 
Foto: Roger Sjöström

- Jag upplever att alla verksam-
heter har utmaningar inom det 
här området, så jag tänker bör-
ja med att ha dialog med alla 
våra verksamheter och sedan 
utifrån det göra en prioritering, 
säger Johan Hallenborg.
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I spåren av klimatförändring-
en har Kalmar län de senaste 
åren drabbats av något som vi 
inte varit vana vid: vattenbrist. 

Av det skälet reste representanter 
från Region Kalmar län och Lin-
néuniversitetet till Bryssel i som-
ras för att utbyta erfarenheter med 
regioner som har stor erfarenhet 
av vattenbrist.
 – De problem som länge fun-
nits i södra Europa ser vi mer och 
mer av i Kalmar län i dag, säger 
Tobias Facchini, miljösamord-
nare vid Region Kalmar län som 
deltog vid mötet i Bryssel.
 På mötet träffade den svenska 
delegationen representanter från 
Turku Region Water Ltd, Finlands 
näst största vattenproducent, samt 
representanter från den italienska 
regionen Emilia-Romagna och 
den spanska regionen Extremadu-

ra. På mötet deltog även Dagmar 
Kaljarikova från EU-kommissio-
nen.
 – Det var ett bra möte där regio-
nerna presenterade sina vatten- 
situationer och Dagmar Kaljari-
kova berättade hur EU arbetar med 
lagstiftning på vattenområdet.
 – För vår del var det intressant 
att den ganska extrema vattenbrist 
som vi är på väg mot inte alls är 
extrem om man jämför med södra 
Europa. De har kommit mycket 
längre än oss i sitt vattenarbete 
och där tror vi det finns en stor 
möjlighet att plocka hem erfaren-
heter.
 Mötet var en inledning och till 
hösten ska deltagarna träffas igen 
för att diskutera närmare samar-
beten. 
 – Vi vill veta ännu mer om hur 
de jobbat med vattenfrågorna. 
Vilka krav som ställs på industrin, 

vilka mätdata de använder, hur 
de arbetar med uppföljning och 
mycket mycket mer, säger Tobias 
Facchini.
 – Sedan handlar det också 
mycket  om hushållen och hur 
allmänheten använder vatten. Vi 
svenskar använder ganska myck-

et vatten per person jämfört med 
andra länder i Europa. Och vill vi 
minska vår konsumtion så är det 
intressant att höra hur de arbetar 
på den fronten i Europa också.

Text: Tomas Löwemo

Foto: Brysselkontoret

Sydeuropeiska erfarenheter 
av vattenbrist ska bistå Kalmar län

Sven Kastö (Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS) Brysselkontor), 
Martin Broberg (SBHSS Brysselkontor), Valdete Hashani (Linnéuniversitetet), 
Sandra Jansson (SBHSS Brysselkontor), Jörgen Forss (Linnéuniversitetet), To-
bias Facchini (Region Kalmar län).

Den 8 juni fick vi inte bara 
ett nytt intranät utan också 
två nya externa webbplatser: 
vårdgivarwebben och webb-
platsen för regionala utveck-
lingsfrågor som tillsammans 
ersätter Samarbetsportalen. 
Nu går arbetet in i nästa fas 
- att fortsätta utveckla och för-
bättra. Ett arbete som stän-
digt ska pågå. 

– Sett till helheten och med tanke 
på att vi lanserade tre webbplatser 
på samma gång så gick det väldigt 
bra, säger Kim Örnfjäder, webb-
ansvarig på Regionstab Kommu-
nikation. Den stora utmaningen 
har varit tidspressen. Det har varit 
tufft för oss i webbgruppen men 
även de som har arbetat med inne-
hållet i verksamheterna och som 
vi inte har kunnat stötta på det sätt 
som vi hade velat. Det är roligt att 
vi har fått till det trots allt och vi 

har fått mycket positiva reaktio-
ner vilket känns kul. 
 En stor skillnad från det gamla 

intranätet är hemvisterna där du 
hittar det som berör dig närmast 
som enskild medarbetare. Hem-
visterna sköts av lokala webbre-
daktörer som samlar den infor-
mation just du och dina kollegor 
behöver i er vardag. Hemvisterna 
kompletteras av samarbetsverkty-
get grupper, som har varit en väl-
digt efterfrågad funktion. 
 En annan stor skillnad är att det 
nu är tydligare att informationen 
för länets vårdgivare är samlade 
på en egen webbplats. 
 – Syftet med Vårdgivarwebben 
är att stärka vårdfrågorna genom 
att all viktig information samlas 
på ett och samma ställe, säger 
Kim Örnfjäder. På så sätt säker-
ställer vi att vi har gemensamma, 
aktuella, vårdriktlinjer vilket är en 
förutsättning för patientsäkerheten. 
 De regionala utvecklingsfrå-
gorna har nu också en egen webb-
plats där alla frågor samlas under 

ett paraply, istället för att som tidi-
gare ligga utspritt på olika ställen.  
 På grund av tidspressen för 
projektet är det en del som inte 
hanns med innan lansering, saker 
som är fel och funktioner som inte 
fungerar som det var har tänkt. 
Under projektets gång har webb-
gruppen också samlat på sig frå-
gor och förslag till förbättringar. 
Nästa steg är att sålla ut det som 
ska åtgärdas och fortsätta utveck-
lingsarbetet. 
 – Utvecklingsarbetet kommer 
att pågå för alltid eftersom vi vill 
slippa så här stora lanseringar 
som vi gjorde nu och skrota allt 
det gamla. Aktiv förvaltning där 
vi förbättrar och utvecklar hela 
tiden underlättar för hela organi-
sationen. 

Text: Camilla Breiler 
Foto: Emma Rydh 

Våra nya webbplatser – ett arbete utan slut

- Det var en väldigt lyckad lansering 
med tanke på hur mycket som kan 
gå fel, säger Kim Örnfjäder, webban-
svarig på regionstab kommunikation. 
Nu går vi över i aktiv förvaltning och 
fortsätter göra webbplatserna ännu 
bättre. 
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 Vill visa min uppskattning 
med Nerven-fika till min kollega 
och rumskamrat, Boel Alander, 
samrehab akutblocket Västervik. 
Många härliga, kluckande, sprud-
lande och värmande skratt på vår 
expedition. Vet att hon tycker om 
sötsaker, samt att ge en välbehöv-
lig uppskattning och avbrott i alla 
vardagsbestyr.
/ Annika Svahn 

6

 Skulle vilja nominera en medar-
betare som alltid ställer upp när man 
behöver hjälp och stöttning i olika 
situationer. Alltid glad och trevlig är 
han också. Han ser till att vi medar-
betare har det bra på vår arbetsplats. 
Saknas det något som vi behöver i 
vårt dagliga arbete så fixar han fram 
det. Jag skulle kunna hålla på ganska 
länge med alla saker han ställer upp 
med och ordnar. Han är verkligen 
värd en fika tycker vi som jobbar 
med honom. Han det gäller är ingen 
mindre än Mikael Packalen, team-
ledare IT-service på Länssjukhuset i 
Kalmar. 
/ Jim Zonabend

1

 Jag skulle vilja nominera Karin 
Ekebjär, samordnare besöksnä-
ring på regionala utvecklingsför-
valtningen. Karin Ekebjär tar sig 
alltid tid och hjälper gärna till. Hon 
brinner för samverkan både internt 
inom avdelningen, ut mot kommu-
nerna i vårt län, nationellt och inter-
nationellt. Ju fler som samverkar, 
desto starkare blir vi! Jag blev kol-
lega med Karin i december 2021 
och har jag haft lite ont i magen 
över något, så har det släppt efter 
att jag pratat med Karin. Med stor 
kunskap och ett brinnande intresse 
för besöksnäringen lyfter Karin oss 
till nya nivåer. 
/ Per Johansson 

2

 Jag skulle vilja nominera Peter 
Agnehamn på regionservice. Han 
är ALLTID så trevlig och har en 
sådan fin personlighet. Man blir 
alltid så glad när man pratar med 
honom och han fixar allt man ber 
om så snabbt och svarar på mail så 
vänligt och skojfriskt! All cred till 
honom som gör en på så bra humör 
genom sitt fina bemötande!
/ Sofia Lindberg 

3

  Jag vill nominera min kol-
lega Margareta ”Eta” Elfvin på 
barnstandvården på Länssjukhuset 
i Kalmar. Hon är alltid pigg och 
glad, ställer upp och är världens bästa 
tandläkare. Hon är verkligen värd att 

4

 Skulle vilja nominera en av 
mina arbetskamrater: Sjuksköter-
ska Nikoleta Marapidou hon 
har varit cirka ett år på öronmot-
tagningen Västervik.
Noggran
Inteligent
Kunnig
Otroligt härligt skratt
Lojal
Energisk
Trevlig
Ansvarfull
Jag som skriver detta är ett inventa-
rium på öronmottagningen. 
/ Carina Kihlman

5

 Vill nominera min kollega 
Linn Bäwerhed på Gamleby 
HC. Hon är värd extra beröm och 
lite uppmuntran, hon fått dra ett 
tungt lass på jobbet på grund av 
mycket frånvaro av oss andra. 
Hon är också den som oftast tar 
hand om elever på ett mycket bra 
sätt. Hon är verkligen en klippa 
och den bästa kollega man kan ha. 
/ Sara Sandberg 

7

 Vi har en mycket kompetent 
och bra chef på kirurg/urologi-
mottagningen vid Länssjukhu-
set i Kalmar: Susanne Olsson 
som det skulle vara fint att få 
lyfta fram. Susanne är driftig och 
mycket omtyckt, tyvärr ska hon 
sluta framöver, men det vore roligt 
att få visa henne uppskattning på 
detta vis medan hon fortfarande är 
kvar hos oss. Omsorg om sin per-
sonal, glimten i ögat och mycket 
”verkstad” i sin chefsposition. Vi 
kommer att sakna henne mycket 
och önskar henne lycka till framö-
ver. Vi som önskar detta är hennes 
”kringpersonal” på kirurg/urolog-
mottagningen i Kalmar. 
/ Åsa Vernersson 

8

 Vi har en fantastiskt härlig med-
arbetare hos oss på DC som är 
värd att uppmärksammas! Emelie 
Håkansson arbetar som chefs-
sekreterare på diagnostiskt centr-
um och är en fantastisk spindel 
mitt i nätet. Hon håller ihop oss, 
driver på och arbetar med verk-
samhetsutveckling och sprider 
väldigt mycket glädje och värme 
omkring sig. Hon är också mån 
om att vi alla ska må bra och tri-
vas. Jag tycker det vore roligt att 
få uppmärksamma Emelie med 
Nerven-fika!
/ Linda Olofsson 

9

”All cred till honom som gör en på så bra 
humör genom sitt fina bemötande!”

Uppskattade kollegor finns det gott om! Här är några av dem som nominerats till Nervenfikat.

Jag skulle vilja nominera min 
kollega Lena Sahpekidou som 
är undersköterska på rediologiska 
kliniken på Västerviks sjukhus. 
Lena ansvarar för tidsbokning och 
TeleQ med inriktning på skelett, 
ultraljud och bentäthetsmätning. 
Hon arbetar lugnt och samlat och 
tar alltid fram rätt information som 
hon delger oss. Hon har bra sam-
arbete med de mottagningar som 
vi sambokar patienter med. Hon är 
en klippa som vi alltid kan vända 
oss  tillnär vi har frågor och fun-
deringar.
Lena arbetar i det tysta  och många 
vet ej all tid som hon verkligen 
lägger ner för att lösa problem och 
fundering som uppstår. Därför vill 
jag hylla henne och låta andra veta 
hur värdefull hon är för oss här på 
röntgen. Hoppas på tur att Lena 
verkligen blir uppmärksammad 
för den klippa som hon verkligen är
/ Yvonne Freij Andersson

Nominerar min alltid glada och 
vänliga kollega på specialistmödra-
vården i Kalmar! En kollega som 
ser möjligheter istället för pro-
blem och som alltid ställer upp 
för verksamheten. Sara Idberg 
Marklund, barnmorska och spe-
cialistbarnmorska inom ultraljudet 
förtjänar att bli hyllad med fika.
/ Linda Graae 

Jag skulle vilja nominera min kära 
mamma Emira Husic till Nerven-
fikat. Hon jobbar som medicinsk 
sekreterare på geriatriska mottag-
ningen i Kalmar. Tyvärr jobbar jag 
inte med henne men jag har fått 
höra hur hårt arbetande hon är från 
kollegor runtom henne samt från 
henne själv. Hon tar på sig mycket 
på jobbet och har många ansvars-
områden. Hon är även en människa 
som bryr sig så fruktansvärt mycket 
om sina kollegor. Jag hade känt 
mig så trygg och uppskattad om 
jag hade haft henne som kollega, 
inte bara för att hon är min mamma. 
Jag tror att många som jobbar med 
henne kan hålla med mig om detta!
Hennes fika är väldigt uppskattat på 
avdelningen då hon är en mästare 
på att baka. Nu tycker jag att hon 
har förtjänat att bli bjuden på en 
själv!
/ Ajla Husic 
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21 3

4

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

5

6

7

8 9

Vi på ortopedavdelning 8 i Oskars-
hamn skulle vilja nominera våra 
otroligt engagerade sjukgymnaster 
Anders och Olga till nerven-
fikat. De har alltid patienterna i 
fokus och ger sitt yttersta i varje 
patientmöte. Även om tiden egent-
ligen inte finns så stöttar de även 
personalen på avdelningen med 
tips och råd kring ergonomi och 
träning, alltid med ett leende på 
läpparna och ett trevligt bemö-
tande. De förtjänar verkligen att 
slå sig ner en stund och njuta av en 
god fika tillsammans med kolle-
gorna som uppskattar dem otroligt 
mycket.
/ Personalen på ortoped-
avdelning 8, Oskarshamns 
sjukhus.

Jag vill nominera vår nya chef 
Leone Fohlin Johansson på 
Ankarsrums hälsocentral. Alltid på 
glatt humör och rycker alltid in där 
det behövs. Hon är värd nervenfi-
kat tycker jag.
/ Jenny Bergvall

Jag vill gärna nominera en av våra 
sekreterare på Lindsdals hälso- 
central till Nervenfikat! Monika 
Gustafsson, som är en klippa. 
Flitig som få, alltid hjälpsam. Kun-
nig och har jobbat här sedan hälso-
centralen öppnade för mer än 40 år 
sedan!
/ Monica Hultqvist

Jag vill nominera min fina kollega 
Helen Göransson på Stora Träd-
gårdsgatans hälsocentral till Ner-
ven-fikat med följande motivering:
Helen är inte bara en superbra kol-
lega utan har också under mina 6 
år här på HC Stora Trädgårdsgatan 
blivit min bästa vän. Att få jobba 
med henne är en ynnest och något 
som jag önskar att alla kollegor i re-
gionen kunde få uppleva. Hon pep-
par, stöttar och lyssnar i alla lägen 
och oavsett vad det gäller. Det kan 
vara allt från ett litet missöde som 
hänt till att trösta när tårarna sprutar 
och ångestattacken kommer som ett 
brev på posten. Och hon finns där 
utan att tveka, för vem det än gäller. 
Så är det någon som är värd att 
få Nerven-fika, så är det Helen 
Göransson!
/ Linda Andersson

Hej! Vi har en kliniksamordnare/
receptionist som heter Åsa Brandt 
på folktandvården i Mönsterås. Åsa 
är ny i organisationen började för 
ett år sen men känns som att hon 
har jobbat hos oss i många år.  Hon 
tog sig an nya utmaningar och upp-
gifter helt utanför hennes tidigare 
erfarenheter och klarar de suve-
ränt. För mig som chef är Åsa ett 
stort stöd.  Jag vet också att hon är 
mycket uppskattad av sina kollegor 
och patienter.  Hon är alltid glad och 
trevlig även under stressade perio-
der. Tack vare dels hennes  profes-
sionella och bra bemötande i olika 
situationer har det  skapats ännu 
trevligare arbetsmiljö som under-
lättar vårt arbete i vardagen. Åsa är 
verkligen värd all uppskattning och 
därför vill jag nominera henne till  
Nerven-fikat.
/ Elizabeth Nakijjoba Edh 
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Region Kalmar län har som 
mål att vara en av Sveriges 
bästa arbetsplatser. Genom 
medarbetarpaneler hoppas 
folktandvården få svar på hur 
väl man lever upp till att vara 
en attraktiv arbetsgivare.

– Det är första gången som en 
medarbetarpanel genom-
förs inom folktandvår-
den, berättar Joacim 
Rudman som är HR-
konsult på folktand-
vården.
 – Panelen är en viktig 
pusselbit i kartläggningen 
av hur vi som arbetsgivare lever 
upp till vårt arbetssätt och det vi 
vill erbjuda våra medarbetare, ex-
empelvis trivsel och utveckling. 
Tanken är att vi ska få en tydligare 
bild av vad vi är bra på och vad 
som behöver förbättras.
 I den första medarbetarpanelen 
har sex relativt nyanställda och 
nyexaminerade tandläkare fått bi-
dra med sina tankar och erfaren-

heter kring de första anställnings-
åren. 
 – Det är en grupp som relativt 
nyligen börjat jobba hos oss och 
har rekryteringen ganska färskt 
i minnet, men samtidigt har de 
hunnit landa i vår organisation 
och i sin yrkesroll.
 Panelen har träffats vid sex 
tillfällen under våren, där varje 

tillfälle har fokuserat på ett 
specifikt område.
 – Paneldeltagarna har 
gett oss värdefull informa-
tion om hur de upplever in-

troduktion, klinisk handled-
ning, utvecklingsmöjligheter, 

arbetsmiljö, chef och ledarskap 
samt lön och förmåner.
En av dem som ingått i panelen 
är  Sophie Bergfeldt, tandläkare 
på Folktandvården Smålandsga-
tan i Kalmar.
 – Jag tyckte panelen lät som 
en väldigt bra idé för att få fram 
yngre tandläkares synpunkter och 
se vad som håller oss intresserade 
av att stanna inom folktandvår-

den och på vår arbetsplats, säger 
Sophie. Det har varit roligt att få 
möta kollegor från andra kliniker 
och höra hur deras första tid har 
varit och höra HR:s tankar om hur 
de tänker att det ska vara att jobba 
på folktandvården.
 Resultatet från den första med-
arbetarpanelen har presenterats 
för chefer inom folktandvården 
och en handlingsplan är framtagen 
med aktiviteter till förbättringar. 

Att ta del av medarbetares erfa-
renheter och åsikter genom pa-
neler är något förvaltningen ska 
fortsätta med.
 – Vi har redan nu planer på att 
vidareutveckla och bredda kon-
ceptet för att fånga upp fler per-
spektiv, till exempel fler yrkesrol-
ler och medarbetare med längre 
yrkeserfarenhet.

I folktandvårdens första medarbetarpanel har tandläkarna Adrian Borhani, Sara 
Jansson, Sophie Bergfeldt, Josefin Albertsson, Dennis Tran och Peter Quach fått 
dela med sig av sina tankar och erfarenheter kring de första anställningsåren.

Medarbetarpanel 
ger svar om trivsel 
och utveckling

Hur samverkar man för att 
rädda liv? I projektet vård-
förlopp suicidprevention har 
Region Kalmar län gått på 
djupet med hur vården kan 
bli bättre på att fånga upp 
och hjälpa personer som inte 
vill leva längre. Vårdförloppet 
införs just nu över hela länet.

Vårdförloppet ska leda till en mer 
sammanhållen vårdkedja med 
säkrare vårdövergångar samt bätt-
re möjligheter att upptäcka och 
arbeta förebyggande med suicid-
nära patienter. Projektet startade 
2016 och testades i en pilot 2019 
för att nu införas i hela Region 

Kalmar län. 
 – En av de viktigaste sakerna vi 
har lärt oss i arbetet är hur viktigt 
det är att våga fråga patienterna 
hur de mår. Många bär på psykisk 
ohälsa och många gånger 
handlar det om att våga 
fråga för att få fatt i pro-
blemet, säger Lillemor 
Broling, vårdanalytiker 
och en av två projektle-
dare för projektet.
 Projektet har involverat perso-
nal inom blåljus, somatisk vård, 
primärvård och psykiatri, liksom 
närstående, brukarrepresentanter, 
1177, kommunikatör, IT och ut-
data. Arbetet har mynnat ut i ett 

digitalt vårdstöd, utbildningar, 
nya remiss- och journalmallar och 
gemensamma rutiner. 
 –  Som medarbetare måste du 
veta vad du ska göra om du miss-

tänker att en person är suicid-
nära och hur du hjälper pa-
tienten till rätt vårdnivå, 
säger Lillemor Broling. 

Ny app ska förhindra 
suicid

Som ett resultat av projektet har 
också en ny app utvecklats i sam-
arbete med Suicide Zero. Appen 
”Min livlina”, som bygger på 
flera års forskning om suicidpre-
vention, riktar sig till patienter 

som har kontakt med psykiatrin 
och som har gjort ett eller flera 
suicidförsök. I appen skapar pa-
tienten, med hjälp av en behand-
lare, en plan med strategier som 
man kan använda sig av vid en 
akut försämring av det psykiska 
måendet. Tillsammans identifie-
rar man varningstecken, hur man 
kan förebygga en nedåtgående 
spiral och vart man vänder sig 
om man känner att man inte vill 
leva längre. Appen testas just nu i 
södra länet och forskning görs på 
dess användbarhet.

”Våga fråga våra patienter hur de mår”  

Text & foto: Karin yderland

Text: Trine Nyberg
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...Kama ocket – laget från IT 
som är svenska företagsmäs-
tare i e-sport 2022.

Hur känns det? 
– Vi är sjukt glada och stolta att 
vi lyckades ta oss så långt, det 
hade vi aldrig trott, säger Chris-
toffer Olausson, supporttekniker.  
 Det har varit ett nöje att bära 
Region Kalmar läns namn genom 
hela turneringen. 

Hur gick mästerskapet till? 
– Det var 35 lag som deltog i tur-
neringen där alla i varje lag jobbar 
i samma organisation, säger Linus 
Hult, IT-systemadministratör. To-
talt spelade vi runt 30 matcher i 
spelet Rocket Leauge, ett fot-
bollsspel där spelarna är bilar. 

Vad vann ni? 
– Prispotten i den här turneringen 
låg på 50 000 kronor. Vi som fick 
en förstaplats får dela på 18.000 

kronor. Vi får även äran att visa 
upp en fin pokal som är designad 
efter en av bilarna i spelet tillsam-
mans med en spelkontroll, säger 
Christoffer.
 – I priset ingår också vinnar-
tröjor samt möjligheten att åka på 
”bootcamp” med svenska lands-
laget i Rocket League för att få 
träna och ta emot tips med mera, 
fyller Linus i.

Följ dina kollegor 

Instagram
Bland de verksamheter som haft hand om 

vårt Instargamkonto blev medarbetarna på 

centraloperation i Kalmar några av de mest 

gillade under sin ambassadörsvecka i våras. 

Följarna fick en inblick i vardagen för både 

anestesisjuksköterskor, operationssjukskö-

terskor, undersköterskor, sekreterare, anes-

tesiläkare och kollegorna på sterilcentralen. 

Bra jobbat! 

Facebook 
Undersköterskorna Gabriela Lundström, Ingela 

Aronsson och Ann-Sofie Almgren på kvinno-

kliniken i Kalmar fick massor av kärlek av både 

kollegor och invånare när de gick i pension. 

Många invånare delade med sig av minnen 

från sin egen tid på bb i kommentarsfältet och 

hur väl omhändertagna de hade blivit. Roligt! 

Linkedin
I år får medarbetare i Region Kalmar län 3 000 

kronor extra i friskvårdsbidrag. I ett av våra 

mest uppmärksammade inlägg på LinkedIn 

berättade Ann-Christine Cederlöf, medi-

cinsk sekreterare på Västerviks sjukhus, om 

vad friskvårdsbidraget betyder för henne. 

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.

Text: Camilla Breiler

Regionen i topp i 
sociala medier
Enligt flera externa och obe-
roende mätningar, placerar sig 
Region Kalmar län högt, inom 
topp fem, bland landets re-
gioner när det gäller högt en-
gagemang, positiv känsla och 
hög aktivitet på Facebook. 
På Instagram ligger regionen 
idag på fjärde plats jämfört 
med övriga regioners konton. 

– Vi som arbetar mycket med 
sociala medier vill rikta ett tack 
till alla er som på olika sätt är re-
gionens ambassadörer, säger Jo-
sefine Helin, kommunikatör och 
ansvarig för regionens sociala 
medier. Ni som gillar, delar och 

kommenterar våra 
inlägg, och som 
hjälper till att 
sprida viktiga 
nyheter, intres-

sant information 
eller bara lite goa 

hälsningar. Det peppar alla oss 
som tillsammans jobbar för att 
länets invånare ska få ett friskare 
tryggare och rikare liv.

Fler följare under pandemin
Hela 95 procent av internetanvän-
darna har använt sociala medier 
det senaste året enligt Internetstif-
telsens rapport Svenskarna och 
Internet 2021. Rapporten visar att 
90-talisterna använder sociala me-
dier mest av alla och att Facebook, 
Instagram och Youtube är de tre so-
ciala medier som använts mest det 
senaste året. Samtliga av regionens 
sociala medier fick också fler föl-
jare under pandemin. 
 – Nätverkandet på Linkedin har 
vuxit och är en viktig plattform uti-
från regionens långsiktiga arbete 
med kompetensförsörjning, säger 
Josefine Helin. Vi vill dela med 
oss av vad som händer inom regio-
nen, sprida kunskap med fokus på 
hållbar utveckling, e-hälsa och IT, 
ledarskap och arbetsmiljö och spe-
ciella yrken. Att regionen får fler 
följare tyder på att det vi delar är 
intressant, men vi både vill och kan 
bli ännu bättre.

Text: Annelie Rudolfsson
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Tack för mig!  Marie Nilsson och Anita Larsson

När före detta regionkolle-
gorna beskriver Anita Lars-
son och Marie Nilsson så blir 
det i stort sett samma omdö-
men för dem båda trots att 
de jobbat på olika enheter: 
”Hjälpsam, klok, trygg, lugn 
och får saker gjort”. Det är 
vad arbetskamraterna säger, 
och framför allt ”otroligt om-
tyckt”.

Att både Anita och Marie lämnade 
ett tomrum efter sig när de gick i 
pension i våras efter 47 respektive 
44 år i regionhuset är alltså inte alls 
svårt att förstå.
 Hösten 1975 började Anita 
Larsson sin anställning som 
ekonomiassistent på dåvarande 
Landstinget i Kalmar län.  Det var 
direkt efter gymnasiet och Anita 
minns att hon hade sin mamma 
med sig till anställningsintervjun. 
 Ungefär samtidigt slutade 
Marie Nilsson sitt jobb som bud-
flicka för sjukhuset för att sätta 
sig på skolbänken och tre år se-
nare, 1978, sökte hon jobbet som 
ekonomiassistent på Landstinget i 
Kalmar län.
 – Jag svimmade på introduktio-
nen, och var sjuk i 14 dagar, be-
rättar Marie. Men jag fick behålla 
jobbet ändå, säger hon och skrattar.
 På 70-talet fanns det inga dato-
rer på kontoren, inga Office-paket, 
ingen rättstavningskontroll, och 
absolut ingen Excel. Det mest mo-
derna var elektriska skrivmaskiner. 
En del hade sudd men det var inte 
många. Arbetet med ekonomiska 
kalkyler och tabeller var tidsödan-
de och krävde såväl noggrannhet 
som uthållighet.

 – Samtidigt gillade jag ”pillepil-
let” med det där, säger Anita. Och 
att göra rätt från början, så man 
slipper göra om. Det har alltid varit 
min inställning – att göra rätt från 
början. 
 Dock erkänner hon att Tippex 
(ett slags suddmedel för maskin-
skriven text) var en god hjälp på 
den tiden.
 Det är en enorm utveckling de 
har varit med om, inte minst tek-
niskt, men när de tänker tillbaka 
är det ingen av dem som riktigt 
minns exakt när datorerna kom till 
varje arbetsplats. De gissar att det 
var slutet på 80-talet eller början på 
90. Men de minns att det var stora 
apparater, de första datorerna.
 Både Anita och Marie har haft 
sina arbetsplatser på Strömgatan 
i Kalmar sedan de började. Men 
de har flyttat runt en hel del, och 
fått väldigt många fler kollegor – 
inte minst vid regionbildningen 
då gamla regionförbundet kom att 
ingå i verksamheten.
 Anita hamnade till slut på in-
formationsenheten som blev re-
gionstab kommunikation och 
Marie gick från ekonomienheten 
till planeringsenheten innan hon 
hamnade på regionstabens kansli. 
På 90-talet blev Marie sekreterare i 
det som då var landstingsstyrelsen.
 – Det har varit utmanande, 
ibland svårt, men samtidigt tycker 
jag att det varit roligast med just 
politiken, säger Marie. Där händer 
det saker hela tiden.
 Det där med att jobbet varit 
omväxlande, utmanande och ut-
vecklande återkommer de båda till 
under vårt samtal. Det och till sina 
fantastiska arbetskamrater.

 –  Det är helheten som gjort det 
så roligt. Frihet under ansvar. Ar-
betsuppgifter, kollegorna och att 
det hela tiden dyker upp nya saker, 
säger Anita.
 Både Anita och Marie är riktiga 
hurtbullar. Marie har den här för-
middagen när Nerven träffar dem 
redan hunnit med en omgång på 
sin crosstrainer och Anita hänger 
på golfbanan minst en gång i veck-
an, plus på gymmet och på yoga-
mattan.
 Bland sådant de uppskattar bäst 
med sin nya frihet är att slippa 
ställa klockan, och känslan på sön-

dagskvällen. Några större projekt 
har varken Anita eller Marie inbo-
kade. Målet är att ta vara på sin tid, 
göra något bra av den och att var-
dag får vara vardag så att helgen 
blir något extra.
 –  Jag ska hitta på saker som 
jag mår bra av, säger Marie. Det är 
lyxigt att få göra vad man vill med 
sin tid.

Text: Gunilla Persson

Foto: Mattias Johansson

Både Maria och Anita beskriver sina jobb som omväxlande, utmanande och utveck-
lande. De är också överens om att kollegorna är en viktig anledning till att de har 
trivts så bra. 

Från Tippex till datorer 

– över 40 år 
på Strömgatan
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Hösten knackar på dörren 
och vardagen har infunnit sig 
efter sommar, sol och välbe-
hövlig semester. 

När jag tänker framåt landar mina 
tankar i att vi som organisation 
ska fortsätta på vår inslagna väg. 
Dels när det gäller utvecklingen 
av hälso- och sjukvårdssystemet 
och dels när det gäller de insatser 
vi gör för ett hållbart och konkur-
renskraftigt län. Det är frågor och 
ett arbete som kräver långsiktig-
het, stabilitet och tillsammans-
skap, inom regionen men också 
tillsammans med länets kommu-
ner och andra samarbetspartners. 
 Sveriges regioner och kom-
muner står inför demografiska 
utmaningar. De närmaste tio åren 

kommer antalet personer som är 
80 år och äldre att öka med 50 
procent. Att möta deras behov av 
vård med dagens arbetssätt är inte 
möjligt, det kommer inte att fin-
nas tillräckligt många nya med-
arbetare att anställa och det är ett 
faktum som flera andra branscher 
också står inför. Vi behöver därför 
fortsätta omställningen mot en pa-
tientcentrerad och nära vård, där 
resurserna kan användas bättre 
och räcka till fler. Flera exempel 
från vårt län går i rätt riktning och 
för att lyckas med omställningen 
mot en nära vård i hela länet be-
höver vi satsa ytterligare på stärkt 
samverkan mellan regionen och 
alla kommuner i länet. 
 Morgondagens vård behöver 
också effektivt utnyttja teknikens 

möjligheter för att förbättra för 
både patienter och medarbetare.  
 Med hjälp av digitala hjälpme-
del ges till exempel möjlighet för 
personer med hjärtsvikt i att sköta 
viss vård på egen hand. Det ökar 
tillgängligheten och sparar tid 
åt oss alla. Låt oss tillsammans 
fortsätta utveckla arbetet så att vi 
kan erbjuda våra invånare ett fris-
kare, tryggare och rikare liv även 
i framtiden.

Tre äpplen

Ingeborg Eriksson | Regiondirektör

Regiondirektören Mot morgondagens vård

En Varjedag-berättelse berät-
tad av Catrine Svensson, mål-
tidsvärd.

– Jag jobbar som måltidsvärd och 
en stor utmaning under pandemin 
har varit bristen på sällskap för pa-
tienterna vid måltiderna. Den ofri-
villiga isoleringen och avstånden 
vi tvingats hålla har gjort det svåra-
re för många att äta som de brukar. 
Allt det sociala ger ofta bättre mat-
lust, vi vill helt enkelt äta mer när 
vi kan göra det tillsammans med 
andra. Genom att titta på tallriken 
ser jag ofta hur patienten mår. Jag 
minns särskilt en kvinna, hon hade 
väldigt svårt att få i sig det hon 
behövde och tallriken var nästan 
orörd. Jag frågade till slut om det 
var något som hon kunde tänka sig 
att äta. Om hon fick välja helt fritt, 
vad kunde det då vara?
 – Jag vet inte. Men det är nog 
inget ni har…jag tänker på hem-
magjord äppelkräm. Det vore så 
gott.
 Då gick jag till köket och koka-

de ihop en kräm av tre äpplen jag 
hittade där. Och kvinnan åt nöjt av 
krämen, allt på tallriken försvann. 
Ibland handlar det om så lite för 

att någon ska må bättre. Att fråga 
om den där koppen kaffe eller att 
sätta en extra touch på upplevel-
sen kring maten, jag har sett det så 

många gånger. Det lilla kan få nå-
gon att känna sig lite piggare från 
en stund till en annan.

Varjedag-berättelse  

Fo
to

: R
o

g
er

 S
jö

st
rö

m



N
er
ve
nfi
ka
t

Je
ss

ic
a 

Sa
ks

ha
ug

, 
b

as
en

he
ts

ch
ef

 p
å 

N
yb

ro
 N

yb
ro

 h
äl

so
ce

nt
ra

l

N
om

in
er

in
g

en
 k

om
m

er
 fr

ån
 k

ol
le

g
an

 
H

an
na

 C
al

le
nr

yd
 

En
 c

he
f 

so
m

 a
llt

id
 s

tä
lle

r 
up

p,
 ä

r 
til

lg
än

gl
ig

 o
ch

 
ly

hö
rd

. H
on

 ä
r d

es
su

to
m

 g
la

d 
oc

h 
lit

e 
sm

å 
sp

ra
l-

lig
, b

ju
de

r 
på

 s
ig

 s
jä

lv
 o

ch
 s

tö
tt

ar
 m

ig
 o

ch
 m

in
a 

ko
lle

go
r 

på
 a

lla
 d

es
s 

sä
tt

 ä
ve

n 
då

 d
et

 g
år

 u
ta

n-
fö

r 
he

nn
es

 a
rb

et
ss

ys
sl

or
. 

H
on

 l
åt

er
 o

ss
 k

än
na

 
os

s 
up

ps
ka

tt
ad

e 
oc

h 
vi

kt
ig

a 
oc

h 
fra

m
fö

ra
llt

 e
tt

 
fö

rs
tå

en
de

 s
yn

sä
tt

 v
ad

 g
äl

le
r a

tt
 li

ve
t ä

ve
n 

på
gå

r 
ut

an
fö

r 
ar

be
te

t. 
N

åg
ot

 s
om

 k
om

m
er

 t
ill

ba
ka

 p
å 

m
ån

ga
 s

ät
t. 

H
on

 k
äm

pa
r 

fö
r 

at
t 

al
la

 s
ka

 m
å 

br
a 

oc
h 

kä
nn

a 
at

t 
vi

 få
r 

ut
ve

ck
la

s 
sa

m
tid

ig
t 

so
m

 h
on

 
ha

r m
ån

ga
 u

tm
an

in
ga

r a
v 

al
la

 d
es

s 
sl

ag
. 

En
 v

ar
m

, 
go

 o
ch

 g
en

er
ös

 c
he

f 
so

m
 m

an
 g

är
na

 
jo

bb
ar

 fö
r o

ch
 ti

lls
am

m
an

s 
m

ed
. 

A
ll 

up
pm

un
tr

an
 o

ch
 u

pp
sk

at
tn

in
g 

til
l d

ig
 J

es
si

ca
!

Je
ss

ic
a 

Sa
ks

ha
ug

, 
b

as
en

he
ts

ch
ef

 p
å 

N
yb

ro
 h

äl
so

-
ce

nt
ra

l 
b

le
v 

m
ål

lö
s 

nä
r 

he
nn

es
 m

ed
ar

b
et

ar
e 

ö
ve

r-
ra

sk
ad

e 
he

nn
e 

m
ed

 N
er

ve
nfi

ka
t.

 D
et

 ä
r 

b
ar

a 
kn

ap
p

t 
et

t 
år

 s
ed

an
 h

o
n 

b
ö

rj
ad

e 
si

n 
tj

än
st

 i 
R

eg
io

n 
K

al
m

ar
 

lä
n 

o
ch

 lä
m

na
d

e 
R

eg
io

n 
K

ro
no

b
er

g
.

E
n 

sp
o

rt
fr

åg
a 

- H
ur

 k
än

ns
 d

et
? 

– 
H

er
re

gu
d,

 d
et

 ä
r j

u 
he

lt 
sju

kt
! J

ag
 v

et
 n

äs
ta

n 
in

te
 v

ad
 ja

g 
sk

a 
sä

ga
. A

tt 
de

 ta
r s

ig
 ti

de
n 

oc
h 

sk
riv

er
 d

et
ta

 m
itt

 i 
al

lt 
vå

rt 
va

rd
ag

ss
lit

…
 Ja

g 
är

 så
 g

la
d 

oc
h 

ta
ck

sa
m

. A
tt 

bl
i s

ed
d 

på
 d

et
ta

 
sä

tt 
so

m
 c

he
f, 

de
t ä

r m
an

 in
te

 b
or

tsk
äm

d 
m

ed
. D

et
 b

et
yd

er
 

ot
ro

lig
t m

yc
ke

t.

D
et

 b
äs

ta
 m

ed
 jo

b
b

et
:

– 
Ja

g 
gi

lla
r 

at
t j

ob
ba

 n
är

a 
m

in
a 

m
ed

ar
be

ta
re

. A
tt 

vi
 jo

bb
ar

 
nä

ra
 v

ar
an

dr
a 

sa
m

tid
ig

t s
om

 v
i f

år
 ti

ll 
en

 fu
ng

er
an

de
 v

er
k-

sa
m

he
t f

ör
 v

år
a 

in
vå

na
re

. A
lla

 m
in

a 
ko

lle
go

r h
är

 ä
r s

å 
pi

gg
a 

på
 a

tt 
te

sta
 sa

ke
r o

ch
 ä

r o
ke

j m
ed

 fö
rä

nd
rin

ga
r. 

E
tt

 s
ta

rk
t 

m
in

ne
 f

rå
n 

ar
b

et
sl

iv
et

:
– 

 D
et

 ä
r m

ån
ga

 st
ar

ka
 m

in
ne

n,
 fr

am
fö

r a
llt

 fr
ån

 m
öt

en
 m

ed
 

pa
tie

nt
er

. J
ag

 m
in

ns
 m

itt
 f

ör
sta

 h
jä

rts
to

pp
 v

äl
di

gt
 v

äl
. J

ag
 

m
in

ns
 o

ck
så

 e
n 

so
m

al
isk

 k
vi

nn
a 

ja
g 

ha
de

 m
yc

ke
t k

on
ta

kt
 

m
ed

, j
ag

 lä
rd

e 
he

nn
e 

at
t h

on
 sk

ul
le

 k
öp

a 
te

nn
iss

ko
r o

ch
 in

te
 

gå
 i 

fli
p-

flo
ps

 fö
r r

yg
ge

ns
 sk

ul
l. 

Ja
g

 s
kr

at
ta

d
e 

se
na

st
: 

– 
 J

ag
 s

ka
tta

r 
va

rje
 d

ag
! 

Ja
g 

sk
ra

tta
de

 ju
 n

ys
s, 

nä
r 

ni
 k

om
 

m
ed

 fi
ka

! J
ag

 tä
nk

er
 o

fta
 p

å 
de

t, 
at

t d
et

 p
os

iti
va

 a
llt

id
 se

gr
ar

 
på

 n
åg

ot
 sä

tt.
 

Tr
e 

eg
en

sk
ap

er
 ja

g
 u

p
p

sk
at

ta
r 

ho
s 

ko
lle

g
o

r:
 

– 
D

et
 v

ik
tig

a ä
r a

tt 
vi

 se
r v

ar
an

dr
a.

 V
i h

ad
e n

ys
s u

tv
ec

kl
in

gs
-

da
ga

r o
ch

 b
ar

a 
de

t a
tt 

få
 se

 v
ar

an
dr

a 
i v

an
lig

a 
kl

äd
er

! A
tt 

se
 

an
dr

a 
sid

or
 o

ch
 e

ge
ns

ka
pe

r h
os

 v
ar

an
dr

a,
 d

et
 ä

r s
å 

ny
tti

gt
. 

H
ur

 k
o

p
p

la
r 

d
u 

av
 f

rå
n 

jo
b

b
et

? 
– 

Ja
g 

är
 e

n 
he

m
m

ab
yg

ga
re

. J
us

t n
u 

by
gg

er
 v

i a
tte

rfa
lls

hu
s s

å 
ja

g 
sn

ic
kr

ar
 tr

ap
pa

 o
ch

 m
ål

ar
. J

ag
 g

ill
ar

 o
ck

så
 at

t s
pr

in
ga

 o
ch

 
at

t p
ro

m
en

er
a.

 O
ch

 a
tt 

lä
sa

.  

Fö
re

b
ild

:
– 

 L
ol

ita
 K

or
zo

ne
k,

 m
in

 ti
di

ga
re

 c
he

f 
i R

eg
io

n 
K

ro
no

be
rg

. 
H

on
 s

åg
 m

ig
 v

er
kl

ig
en

 o
ch

 h
on

 u
pp

m
un

tra
de

 m
ig

 a
tt 

gå
 e

tt 
le

da
rs

ka
ps

pr
og

ra
m

. D
et

 ä
r j

ag
 v

äl
di

gt
 ta

ck
sa

m
 fö

r. 
 

D
et

ta
 v

is
st

e 
in

te
 m

in
a 

ko
lle

g
o

r 
o

m
 m

ig
:

– 
 A

tt 
ja

g 
är

 s
ty

re
lse

le
da

m
ot

 p
å 

Vi
rs

er
um

s 
gr

äv
- o

ch
 a

lls
er

-
vi

ce
 h

ah
a!

 D
et

 ä
r m

in
 s

on
s 

fö
re

ta
g.

 D
et

 tr
or

 ja
g 

in
te

 m
ån

ga
 

ve
t. 

O
ch

 så
 ä

lsk
ar

 ja
g 

at
t s

tä
da

! 

Posttidning B

Te
xt

: E
m

m
a 

R
yd

h

Fo
to

: M
at

tia
s 

Jo
ha

ns
so

n


