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Iréne Pettersson Holm och Helena Berglund 
är tillsammans med regionstab hållbarhet 
och säkerhet navet i vår krisberedskaps-
planering. 
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Ortopedklinikens personal på Oskarshamns 

sjukhus fick skriva under samtycke till publi-

cering av bilderna som fotografen tog en dag 

i oktober. I höst har vi genomfört fotografe-

ringar av verksamheterna på våra tre sjukhus 

för att fylla på Region Kalmar läns bildbank. 

Många lappar blir det! 

Posttidning B, Personaltidning
för Region Kalmar län

Välkommen!

Foto: Mattias Johansson

N E R V E N  |  N R  4  |  D E C E M B E R  2 0 2 2                                                                                                                                       P E R S O N A LT I D N I N G  F Ö R  R E G I O N  K A L M A R  L Ä N



3

Välkommen!

Moa Alskans
Sjuksköterska akutmottagningen på 
Oskarshamns sjukhus

– I mitt jobb har jag hand om allt möjligt 
från första omhändertagandet av patien-
ter. Det kan vara patienter som kommer 
med ambulans eller på annat sätt kom-
mer till akutmottagningen. Det roligaste 
med jobbet är att träffa folk och att 
man ändå oftast kan ha en trevlig 
stund även när det är väldigt sjuka 
människor vi har att göra med. 
Sen är det alltid roligt att det jag 
gör hjälper. Att man ser resultat. 
Första tiden har varit jätterolig. 
Det är alltid en utmaning att 
vara ny och kanske särskilt att 
vara nyexaminerad. Sen är det 
nog ytterligare en utmaning 
att vara på en akutmottagning. 
Mycket roligare kan man nog inte 
ha det inom sjukvården tänker jag! 

Joakim Thunborg
Hållbarhets- och energistrateg, 
regionfastigheter

– Förväntningarna på nya jobbet är stora. 
Jag tror att det är viktigt att vi i vårt 
stressade samhälle hinner få med de 
längre perspektiven där vi tänker 
på vår egen och planetens fram-
tid. Min förhoppning är att jag 
ska kunna bidra till detta med 
arbetssätt, stöd och kunskap 
till verksamheten. Det som 
lockade med nya jobbet är en 
intressant arbetsgivare med 
många byggnader och utma-
nande byggprojekt. Regionen 
går gärna före i hållbarhetsfrågor 
och har även ett ansvar att driva 
dessa frågor framåt i samhället. Mitt 
intryck är att det är väldigt trevliga kol-
legor. Mycket att göra och vi har en viktig 
funktion för att alla regionens verksamheter 
ska fungera.

Anna Kågestad
HR-specialist, regionstab HR

– Jag jobbar med rekrytering av 
hälso- och sjukvårdpersonal från 
utlandet. Jag jobbar även med 
samordning av praktikplatser för 
undersköterskor och medicinska 
sekreterare. Jag blev tipsad om 
att söka jobbet som HR-speci-
alist och när jag läste om tjäns-
ten så lät den väldigt intressant. 
Den passade också min profil då 

jag är utbildad personalvetare 
och har jobbat med målgruppen 

utländska akademiker och jobbsö-
kande sedan tidigare. Jag hade även 

hört gott om Region Kalmar län som ar-
betsgivare vilket såklart är en viktig faktor. 

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.

Maria Gustafsson 
Distriktssköterska och diabetessköterska på 

Emmaboda hälsocentral

– Jag har flyttat tillbaka till Emma-
boda och har hört väldigt gott om 
hälsocentralen. Här möter jag våra 
invånare när de ringer till oss och 
jag får arbeta inom mina special-
områden. Första tiden här på häl-
socentralen har varit bra, jag har 
kommit in i gänget och mina nya 
kollegor har tagit emot mig väl. 
Det bästa med min arbetsplats är 

teamkänslan. Både den som finns 
oss sjuksköterskor emellan men 

också hos alla oss som jobbar här. Det 
finns så hög kompetens samtidigt som vi 

är ett glatt gäng som har roligt på arbets-
platsen. Så allting jag har hört om hälsocen-
tralen stämmer väl in! 
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Fredagen den 25 februari 
hade regionstab hållbarhet 
och säkerhet en efterlängtad 
lucka i kalendern. Det var 
nämligen den första fredagen 
på två år som ”Särskild or-
ganisation” inte skulle ha ett 
möte om pandemin. Men da-
gen innan invaderades Ukrai-
na av Ryssland och i stället fick 
gruppen samlas för det första 
av många Ukrainamöten.

– Vi var tvungna att omedelbart 
gå upp i särskild organisation 
igen och göra en ny analys för att 
ta reda på hur invasionen kunde 
komma att påverka oss, säger be-
redskapsplanerare Helena Berg-
lund.
 Tillsammans med Iréne Pet-
tersson Holm, samordnare risk 
och säkerhetsanalys samt konti-
nuitetshantering, är hon och re-
gionstab hållbarhet och säkerhet 
navet i Region Kalmar läns be-
redskapsplanering. Ett arbete de 
hållt på med i många år, men som 
först de senaste åren fått bredare 

uppmärksamhet.
 – Jag har arbetat med krisbe-
redskap inom regionen sedan 
1996 och även innan dess jobbade 
man med de här frågorna, säger 
Iréne. Men fokus då var mer på 
stora trafikolyckor än på krig. 

Ständigt pågående arbete
 – Jag skulle nog säga att det 
stora skiftet för oss kom år 2011. 
Vi hade en stor kärnkraftsövning 
det året och den blev starten på 
en omfattande omorganisering 
och uppdatering av våra rutiner 
och hur vi arbetar med de här 
frågorna. Bland annat ersattes 
”katastrofpärmen” med riktlinjer, 
instruktioner och åtgärdskort som 
uppdateras minst var tredje år.
 Riktlinjen ger vägledning för 
hela regionen, instruktionerna för 
varje förvaltning och åtgärdskor-
ten för varje enskild arbetsplats.
 Efter 2011 lanserades även 
säbe- och tib-organisationerna. 
Säbe står för säkerhet och bered-
skap och består av särskilt utbil-
dade säbe-samordnare på varje 

förvaltning och säbe-ombud på 
varje arbetsplats. Dessa individer 
hålls ständigt uppdaterade och är 
en del i arbetet med att krisbered-
skapen aldrig tillåts bli bortglömd 
i fredstid då kris och krig kan kän-
nas fjärran.
 Tib, tjänsteperson i bered-
skap, är personer som delar på en 
dygnet runt-jour, året om. Deras 
uppdrag är att snabbt analysera 
uppkomna situationer och avgöra 
om regionen ska gå upp i särskild 
organisation.
 När Helena och Irene pratar 
om sitt arbete märks deras enga-

gemang i frågorna tydligt. Men 
de väljer noga sina ord då delar av 
beredskapsplaneringen är sekre-
tessbelagd. Tydligt är emellertid 
att de är stolta över de framsteg 
regionen tagit på området.
 – Till skillnad från i många 
andra regioner är primärvården 
en självklar del av vår krisbered-
skap, säger Iréne. Tidigt satte vi 
därför som mål att minst en hälso-
central i varje kommun skulle ha 
reservkraft eller kunna koppla in 
ett mobilt elverk. Det arbetet har 
tagit mycket tid och resurser men 
vi är i princip i mål.
 – Andra stora framsteg är 
skyddade av sekretess. Men lite 
förenklat kan man säga att det 
handlar om att i förhand se till att 
verksamheten är robust nog att 
kunna fungera även vid kris och 
krig. Vi har kommit långt i dag, 
men är fortfarande bara i början 
av ett arbete som aldrig tar slut.

Roligt och intressant
 Kris, krig och evig beredskap. 
Med fokus på sådana frågor kan 
det kanske låta som att regionstab 
hållbarhet och säkerhet är en dys-
ter verksamhet. Men Helena och 
Iréne håller inte med om den be-
skrivningen.
 – Vi har ett fantastiskt roligt ar-
bete, vilket kanske låter konstigt 
när det går ut på att planera inför 
olika kriser. Men vi är en väldigt 
bra grupp medarbetare och arbetet 
är intressant, viktigt samt ständigt 
varierande, säger Helena.
 – Vi vet inte när nästa kris 
kommer. Men vårt arbete är att se 
till att vi är så förberedda som vi 
kan vara den dagen. 

Text & foto: Tomas Löwemo

Från katastrofpärm till omfattande 
krisberedskap dygnet runt

Irére Pettersson Holm och Helena 
Berglund är tillsammans med Re-
gionstab hållbarhet och säkerhet 
navet i vår krisberedskapsplanering.

 � Vet jag vem som är säbe-ombud på min arbetsplats?
 � Vet jag var jag kan hitta enhetens åtgärdskort, utskrivet, på min 

arbetsplats?
 � Är åtgärdskortet uppdaterat?
 � Har jag (via Kompetensportalen) genomgått utbildningarna 

Disa (informationssäkerhet), totalförsvarsutbildning och hot och 
våld?

Fråga dig själv:Tips!
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I april nästa år får vi en ny 
lär- och kompetensplattform 
eftersom avtalet för Kompe-
tensportalen går ut. 

Den nya plattformen heter Ping 
Pong och där kommer du att 
hitta allt som finns i Kompeten-
sportalen i dag, både kurser du 
har anmält dig till men som inte 

är genomförda och utbildningar 
du redan har gått. Verktyget för 
medarbetarsamtal, inklusive do-
kumentation från tidigare samtal, 
kommer också att ligga i Ping 
Pong från och med 2023. Region 
Kalmar län kommer dessutom att 
kunna publicera egna e-kurser i 
plattformen vilket vi inte kunnat 
göra förut.

Hejdå 
Kompetensportalen 

– hej Ping Pong! 

Så här kommer startsidan i Ping Pong att se ut.

Efter höstens val består den 
politiska ledningen i Region 
Kalmar län av: 

Angelica Katsanidou (S), regi-
onråd med ansvar för regionöver-
gripande frågor och ekonomi.

Malin Sjölander (M), opposi-
tionsråd med ansvar för region-
övergripande frågor och ekonomi.

Emmy Ahlstedt (C), regionråd 
med ansvar för hälso- och sjuk-
vårdsfrågor.

Mattias Adolfson (S), regionråd 
med ansvar för hälso- och sjuk-
vårdsfrågor.

Lena Granath (V), regionråd 
med ansvar för hälso- och sjuk-
vård (psykiatri), brukarråd samt 
personalfrågor

Jimmy Loord (KD), oppositions-
råd med ansvar för hälso- och sjuk-
vårdsfrågor.

Karin Helmersson (C), regionråd 
med ansvar för regional utveckling, 
kultur, bildning och kollektivtrafik.

Peter Wretlund (S), regionråd 
med ansvar för regional utveck-
ling, kultur, bildning och kollek-
tivtrafik.

Malin Anell (S), regionråd med 
ansvar för regional utveckling, 
kultur, bildning och kollektivtrafik.

Carl-Wiktor Svensson (KD), 
oppositionsråd med ansvar för re-
gional utveckling, kultur, bildning 
och kollektivtrafik.

Pär-Gustav Joh.ansson (M), 
oppositionsråd med ansvar för re-
gional utveckling, kultur, bildning 
och kollektivtrafik.

Carl Dahlin (M), oppositionsråd 
med ansvar för ansvar för regio-
nal utveckling, kultur, bildning 
och kollektivtrafik

Martin Kirchberg (SD), opposi-
tionsråd med ansvar för hållbarhet 
och folkhälsa

De är våra nya regionråd

Region Kalmar län kommer 
att leda WaterMan-projektet, 
ett EU-projekt med en budget 
på 45 miljoner kronor. Syftet 
är att säkra tillgången på vat-
ten av god kvalitet i samar-
bete med partners i sju länder 
runt Östersjön.

Det är de senaste årens problem 
med vattenbrist inte minst i syd-
östra Sverige som är bakgrunden 
till projektet. I takt med klimat-
förändringen väntas Kalmar län 
drabbas ännu mer när det gäller 
tillgång på vatten av bra kvalitet. 
Bevattningsförbud, behov av av-
saltningsverk, ökade skogsskador 
på grund av den värmeälskande 
granbarkborren och skogsbränder 
är några av konsekvenserna hit-
tills av klimatförändringarna.

2020 tog Region Kalmar län, till-
sammans med partners inom Eu-
roregion Baltic, initiativ till att se 
över möjligheten att skapa ett ge-
mensamt projekt för att förbättra 
förvaltningen av vattnet med fo-
kus på återanvändning. Projektet 
WaterMan har nu godkänts av 
Östersjöprogrammets styrkom-
mitté och kommer att starta i bör-
jan av 2023.

Fokus på återanvändning 
Projektet ska ta fram konkreta 
metoder för att bättre återanvända 
vatten och fördröja vattnet i land-
skapet från perioder av överskott 
till perioder då det råder vatten-
brist. Två av projektets fem pi-
lotområden kommer att finnas i 
Kalmar län, ett i Västervik och ett 
i Kalmar.

WaterMan-projektet kommer att 
pågå under tre år och Region Kal-
mar län ska samarbeta med 16 an-
dra aktörer runt Östersjön för att 

arbeta fram konkreta metoder för 
att motverka vattenbrist.
Text: Tomas Löwemo
Foto: Mostphotos 

Regionen ska leda vattenprojekt runt Östersjön

Under tre år ska Region Kalmar län leda ett stort EU-projekt med syfte att säkra 
tillgången till dricksvatten i framtiden.
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Inom hälso- och sjukvårdsför-
valtningen finns olika arbets-
grupper som fungerar som en 
horisontell länk mellan verk-
samheter och verkar för ett 
länsgemensamt perspektiv i 
olika frågor. Två av grupper-
na jobbar för att utveckla en 
länsgemensam operationspla-
nering på uppdrag av hälso- 
och sjukvårdsförvaltningens 
ledningsgrupp. 

– Behovet av samverkan har 
ökat efter pandemin då vi har fått 
ojämlika väntetider i olika delar 
av länet, framför allt eftersom 

intensivvården av covid 19-pa-
tienter huvudsakligen skedde i 
Kalmar, säger Johan Rosenqvist, 
direktör vid hälso- och sjukvårds-
förvaltningen. Det har blivit 
väldigt tydligt att vi måste 
samverka på ett ännu 
bättre sätt än vad vi har 
gjort, därför skapade vi de 
här arbetsgrupperna. Vi har 
också sett behov av att sam-
ordna våra rutiner och processer, 
från start till slut i exempelvis 
operationsprocessen. 
 – Representanter från båda 
grupperna är med kontinuerligt 
vid våra ledningsgruppsmöten. 

Där har vi dialog om vad som har 
gjorts och tar beslut kring större 
förändringar som de ser behöver 
göras, säger Johan Rosenqvist.

Fortsätta utveckla
Grupperna samordnas 
av Mari Bergeling, 
verksamhetsutvecklare 

vid hälso- och sjukvårds-
förvaltningens stab. Sedan 

de startade i oktober 2021 har 
man åstadkommit flera åtgärder 
som förbättrat för vår patienterna. 
Bland annat minskat skillnader 
mellan antal väntande till de olika 
specialiteterna på sjukhusen, ökat 

samordningen av operationsresur-
serna vid våra tre operationscen-
traler och skapat en länsgemen-
sam digital hälsodeklaration.
 – Vi vill fortsätta att utveckla 
det här sättet att arbeta med ar-
betsgrupper, där våra kompetenta 
medarbetare får uppdrag över 
klinik- och sjukhusgränserna. 
Gruppens deltagare är med uti-
från kompetens och erfarenhet 
med fokus att driva frågorna ur 
ett länsgemensamt perspektiv för 
patientens bästa. 

Text: Anna Nyqvist 

Foto: Malin Gustafsson

Länsgemensam operationsplanering 

förbättrar för patienten 

Hittills har arbetsgruppen för länsgemensam operationsplanering åstadkommit skillnader mellan antal väntande till de olika specialiteterna på sjukhusen, ökat samord-
ningen av operationsresurserna vid våra tre operationscentraler och skapat en länsgemensam digital hälsodeklaration.
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Nyligen kom resultatet från 
nationell patientenkät inom 
psykiatri. De vuxenpsykiatris-
ka mottagningarna i Vimmer-
by-Hultsfred samt Västervik är 
de mottagningar med högst 
patientnöjdhet i länet.

– Det är ett resultat av skickliga 
och kompetenta medarbetare, sä-
ger Lisa Seger, avdelningschef 
vuxenpsykiatriska mottagningen 
1, Västervik. Inom hela vuxen-
psykiatri norr har vi jobbat hårt 
med samverkan över mottagning-
arna. Som patient ska det inte göra 
någon skillnad vilken mottagning 
du får din vård på, utan det indi-
viduella behovet ska styra. Ex-
empel på detta är gemensamma 
remissgenomgångar och gemen-
samma möten i psykologgruppen 
eller i DBT-teamen (dialektisk 
beteendeterapi). Fokus ligger på 
att väntetiderna till fördjupad 
utredning inte ska skilja sig 
mellan mottagningarna.

Gott betyg inom emo-
tionellt stöd 
Patienterna som besvarat 
enkäten har värderat vår-
den de fått inom de båda 
mottagningarna över 
rikssnittet inom samtliga 
dimensioner. Ett område 
som sticker ut är emotio-
nellt stöd, där vuxenpsy-
kiatriska mottagningen i 
Vimmerby-Hultsfred lig-
ger långt över rikssnittet.
 – Personalen på mot-
tagningen är tillgängliga 
och lägger stor vikt vid att 
skapa goda relationer, säger 
Annika Malmunger, avdel-
ningschef vuxenpsykiatriska 
mottagningen Vimmerby-
Hultsfred. Vi är en liten mot-
tagning där vi också kan 
hjälpas åt när behov finns. 

Möjligheten att också kunna an-
vända varandras kompetens mel-
lan Vimmerby och Västervik när 
det gäller behandlingsalternativ 
är en styrka. Vi har haft tur att 
kunna anställa personal med rätt 
kompetens och önskan att vilja 
vidareutbilda sig.
 Ett annat område är informa-
tion och kunskap där de båda 
vuxenpsykiatriska mottagning-
arna i Västervik får särskilt gott 
betyg.
 

– Resultatet visar att vi lyckas ge 
information kring behandling och 
sjukdom som är begriplig och 
förståelig, säger Lisa Seger. Vi 
har precis börjat jobba med kon-
taktpersoner i Västervik och Vim-
merby vilket vi tror kan förbättra 
ytterligare för patienten. 

I stället för fler kontakter är det 
en person som håller samman och 
tillgodoser behovet av informa-
tion, stöd, utbildning och samord-
ning. 

Arbete viktigt att utveckla
Lisa Seger och Annika Malmun-
ger ser också att det finns delar av 
resultat som man behöver jobba 
vidare med. Information om pa-
tientföreningar och stödgrupper 

är ett område, ett annat är 
närstående och hur man kan 
involvera dem mer i patien-
tens vård och behandling.
 – Anhöriga har möjlig-
het att medverka vid våra 
gruppbehandlingar på olika 
sätt. Vill man som patient 
kan även anhörig medverka 
på samtal. Tyvärr har covid 
varit en bidragande orsak till 

att kontakt med anhörig-
föreningar och anhöriga 
minskat. I Vimmerby är 
också utbudet av anhörig-

föreningar begränsat. Finns 
det önskemål om samver-
kan är vi positiva till det och 
kommer att fortsätta infor-

mera om de olika patientför-
eningarna i våra individuella 

samtal.

”Ett resultat av skickliga och 
  kompetenta medarbetare”

Text: Trine Nyberg
Illustration: Simon Leijnse
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Med tanke på de höga elpriserna 
är det viktigt att vi alla hjälps åt 
att spara energi där det går. Bland 
annat ska LED-lampor och närva-
rostyrning installeras i fler utrym-
men och ventilation/luftväxling 
ska optimeras i utvalda lokaler. 

Nattvandring för att upptäcka en-
ergitjuvar som belysning, tryck-
luftsläckage och annat kommer 
att påbörjas och ytterligare reserv-
kraftaggregat kommer installeras 
på strategiska platser.

Varje kWh räknas – så kan 
du hjälpa till att spara energi

Genom att använda energisparprogram på tvätt- och diskmaskiner kan man 
spara mycket energi.
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Hur får man diabetespatienter
motiverade till långsiktig för-
ändring? Det vet Maja Isaks-
son, diabetessjuksköterska i 
Blomstermåla som fått fan-
tastiska resultat med sina pa-
tienter. 

Maja Isaksson, just nu föräld-
raledig, har genom sitt arbets-
sätt lyckats förbättra värdena för 
långtidssocker, njurvärden, blod-
tryck och vikt bland patienterna. 
Samtidigt känns patienterna nöj-
dare och tryggare. Så vad är fram-
gångsreceptet? Engagemang för 
patienterna, täta kontakter och 
personliga relationer, enligt Maja. 
 – Det jag har jobbat med är att 
inte släppa dem helt, säger hon. 
Jag märkte att patienterna lätt tap-
par motivationen om det går lång 
tid mellan besöken. Det vanliga 
är att man träffas två gånger per 
år men genom att lägga till någon 
telefonkontakt där emellan har jag 
sett stor skillnad. 
 Maja har i dag ungefär 250 
diabetiker och 100 pre-diabetiker 
hon arbetar med. Hon har koll 

på alla och genom åren har hon 
lärt sig hur hon ska nå fram. Det 
handlar om att se kombinationen 
av livsstil, patientens egen för-
måga och bra medicinering. 
 – Ibland är ekonomin ett be-
kymmer för patienten som upp-
lever att många nya läkemedel 
är för dyra, då får vi hitta andra 
lösningar. Att känna sina patienter 
och att visa intresse för deras si-
tuation är jätteviktigt. Och att ha 
goda relationer till patienterna är 
roligt för mig också. Mitt jobb ger 
mig så mycket tillbaka.  
 Blomstermåla hälsocentral lig-
ger i topp nationellt när det gäller 
diabetesvård och Majas goda re-
sultat börjar sprida sig. 
 – Det har börjat komma frågor 
om vad vi gör här i Blomstermåla, 
säger Maja Isaksson. Diabetes in-
tresserar mig verkligen och här 
finns så mycket att göra. Jag ser 
det som att jag sparar resurser för 
vården i stort. Jag lägger mycket 
tid på patienterna i ett tidigt skede 
men det sparar vi in i slutändan. 

Relationer nyckeln 
till goda resultat 

Text & foto: Emma Rydh

Maja Isaksson, diabetessjukskö-
terska i Blomstermåla, har ge-
nom sitt engagemang och sina 
goda resultat blivit en snackis 
bland diabetesmottagningar i 
landet. 

 � Släcka lampor där du inte vistas och där belysningen inte är när-
varostyrd

 � Stänga av datorer, skärmar, projektorer, skrivare och annan appa-
ratur som inte måste vara på

 � Optimera tvätt/diskmaskiner/spoldesinfektorer, nyttja energi-
sparprogram i de fall det finns och fungerar tillfredställande

 � Involvera hållbarhetsombuden i arbetet lokalt

Du kan också bidra genom att:Tips!

En ny, oberoende utvärdering 
visar att studenterna på läkar-
programmet som gör sin verk-
samhetsförlagda utbildning, 
VFU, i Kalmar är väldigt nöjda.

Utredningen bygger på djupinter-
vjuer med studenterna och resul-
tatet ligger också i linje med det 
utvärderingsformulär de fyller i 
i samband med sin VFU. Sedan 
2019 har läkarstudenter vid Lin-
köpings universitet möjlighet att 
göra sin kliniska utbildning i Kal-

mar, Jönköping eller Norrköping. 
Varje termin gör cirka 20 läkar-
studenter sin VFU på hälsocentra-
ler och Länssjukhuset i Kalmar. 
Utvärdering visar att alla studen-
ter överlag var positiva till det 
decentraliserade upplägget som 
framför allt har lett till att det nu 
är färre studenter per patient på 
alla tre orterna. Kalmar fick dock 
ett högre helhetsbetyg än både 
Jönköping och Norrköping. Stort 
tack till alla handledare som gör att 
studenterna trivs så bra hos oss! 

Kalmar i topp bland 
läkarstudenterna 
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Pia Kask, medicinsk sekreterare, kirurgkliniken Kalmar

– Jag vill ge en extra fridfull jul som klapp till alla poliser som 
sliter dagligen, och inte sällan i motvind, för att alla vi andra 
ska känna oss trygga året om. 

Sofia Eriksson, verksamhetsutvecklare, regionservice

– Jag vill skicka en julhälsning till min chef Jessica Peters-
son, ekonomichef på regionservice. Hon är en närvarande 
och omtänksam chef som är mån som sina medarbetare.

Dick Beddesand, verksamhetschef, ortopedkliniken 
Oskarshamns sjukhus

– Jag skulle vilja ge en stor julklapp och önska en 
riktigt god jul till alla medarbetare på ortopedkliniken 
Oskarshamn och även till era familjer för er osjälviska 
inställning under hela pandemin. Trots upprepade 
nedstängningar av vår ordinarie verksamhet för att 
i stället ställa om till att vårda covid-patienter i våra 
lokaler och trots att ni under flera perioder satt er på 
bussen till LSK varje morgon för att bistå covid-vården 
i stället för att cykla till er ordinarie arbetsplats har ni i 
år bidragit till att vi hjälpt fler medborgare än någon-
sin att få en ny höft- eller knäprotes. Jag är stolt och 
tacksam över att ha er som medarbetare. God jul!

Faton Pasho, kommunikatör, 
regionstab kommunikation

– Jag skulle vilja ge mina kära 
kollegor på regionstab kom-
munikation härlig julkram för 
det mottagande som jag har 
fått som nyanställd i regionen. 
Jag har sedan dag ett mot-
tagits med öppna armar och 
vill således betala tillbaka med 
en öppen famn som tack!

Kristina Karlsson Moberg, sjuksköterska, barnhälso-
vårdsmottagningen familjecentralen Oskarshamn

– Jag skulle vilja skicka en julhälsning till alla mina fantastis-
ka och goa kollegor här på familjecentralen i Oskarshamn. 
De är så entusiastiska i sitt arbete och de är alltid hjälp-
samma när det behövs, det märks att vi alla jobbar mot 
samma mål, att främja god hälsa hos barn och föräldrar 
som kommer till oss här på familjecentralen. 

Johan Hansson, tandvårdschef

– Jag skulle vilja ge en stor extra 
julklapp till alla fantastiska medar-
betare som ställt upp och hjälpt 
till med den uppskjutna tand-
vården genom att jobba helger 
under hela hösten. Jag förstår att 
det inneburit tid från familj, nära 
och kära och jag hoppas att ni 
nu under julen kan få kvalitetstid 
med dem som betyder allra 
mest. Stort tack och god jul!
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Den nya tjänsten 1177 direkt 
är ett nytt sätt för invånaren 
att kontakta vården digitalt 
och ett nytt arbetssätt för oss. 

Tjänsten för symtombedömning, 
hänvisning och chatt kommer in-
föras under 2023 på samtliga häl-
socentraler inom hälsoval, enheten 
för psykisk hälsa, 1177 på telefon, 
rehab och barn- och ungdomshäl-
san. 
 – Vi vill erbjuda bra vård till 
våra invånare. När det finns 
lösningar som underlät-
tar för dem att ta kontakt 
med oss så ska vi givet-
vis använda dem. Sätten 
att kommunicera ändras 
och då behöver vi i vården 
hänga med, säger Niklas Föghner, 
primärvårdsdirektör och projekt- 
ägare för det sydöstragemensamma 
projektet.  

Digitalt när det går, fysiskt 
när det behövs  
I den nya tjänsten fyller invåna-
ren i sina symtom digitalt. Utifrån 
dessa sker en automatisk bedöm-
ning och invånaren hänvisas till 
egenvårdsråd eller till en chatt be-
mannad med vårdpersonal.
Förhoppningen är att enklare frågor 
ska kunna besvaras med egen-
vårdsråd och om patienten inte 
känner sig nöjd med det kan hen 
alltid gå vidare till chatten. 
 – På sikt hoppas vi på att det 
också kommer att avlasta telefon-
rådgivningen och ge mer tid för 
fysiska besök för dem som verk-
ligen behöver det, säger Birgitta 
Berglund som är projektledare för 
1177 direkt.
 Ett annat stöd för vårdperso-
nalen är att verktyget automa-
tiskt prioriterar inkomna ärenden. 

Invånaren vinner också tid då 
man endast behöver beskriva 
sina symtom en gång, eftersom 
symtombeskrivningen följer med 
i flödet och finns tillgänglig för 
vårdpersonalen. 
 – I dag gör vi nästan alla våra 
vardagliga ärenden digitalt, så 
den här tjänsten är efterlängtad av 
våra invånare. Det här bli ett nytt 
sätt för oss att möta dem. Pro-
jektgruppen kommer att finnas 
med inför och under införandet 

och stötta med förändrings-
ledning, kommunikation, 

IT-support, förvaltning 
och support till verksam-
heterna, säger Birgitta 

Berglund.

Vill du veta mer?
För mer information kring 1177 
direkt, besök projektsidan på 
vårdgivarwebben. Du hittar dit 
genom att scanna QR-koden här 
nedan. 

Här finns samlad information, 
frågor och svar samt presenta-
tionsmaterial och tidplaner om 
införandet av 1177 direkt. Du 
kan även höra medarbetare från 
sydöstra sjukvårdsregionen be-
rätta om sina erfarenheter av att 
arbeta digitalt och vad de ser för 
möjligheter och utmaningar med 
det nya arbetssättet.

Ett nytt sätt 
att kontakta 
vården 

Birgitta Berglund är projektledare för 1177 direkt i Region Kalmar län. Tillsam-
mans med förändringledare Magnus Engström förbereder de nu inför införan-
det av den nya tjänsten.

Tex: Luise Guse 
Foto: Simon Leijnse

Införandet av den nya tjänsten är 
en viktig del av överenskommel-
sen mellan regeringen och SKR 
om att erbjuda en god och nära 
vård. Införandet och upphand-
lingen av 1177 direkt drivs av Inera. 
Tio regioner kommer att gå in i 
tjänsten samtidigt, däribland Re-
gion Kalmar län. Vi samverkar med 
Region Östergötland och Region 
Jönköpings län inom sydöstra 
sjukvårdsregionen i införandet.

Tio regioner kommer att 
införa tjänstenFakta

Nationell 
projektsamverkan
Inera tillsammans med 10 regioner

Västernorrland

Uppsala

Östergötland

Kalmar

Gotland

Örebro

Dalarna

Skåne
Kronoberg

Jönköping
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1. Invånaren loggar in via 1177.se med hjälp av e-legitimation. 
2. Därefter får invånaren på egen hand svara på ett antal frågor för 

att beskriva sina symtom och besvär. Det går också att förtyd-
liga sökorsaken genom att bifoga en bild. Härefter sker en auto-
matisk triagering via en triageringsbot, där invånarens aktuella 
sjukhistoria ligger till grund för vart invånaren dirigeras.

3. Hänvisningen kan leda invånaren till egenvårdsråd eller till en 
chatt bemannad med vårdpersonal. Invånaren kan alltid välja 
att gå från egenvårdsråd till chatten. Vid akuta och livshotande 
tillstånd ombeds invånaren att omgående lämna tjänsten för att 
söka akut vård.

Så fungerar den nya tjänsten 1177 direkt FaktaTio regioner kommer att 
införa tjänsten

Dramapedagogik är den hem-
liga ingrediensen som får bud-
skapen om tandborstning att 
nå fram till barnen när folk-
tandvårdens folkhälsoklinik 
kommer på besök.

En viktig del i det förebyggande 
arbetet för en god munhälsa bland 

länets yngsta invånare är att folk-
tandvårdens folkhälsoklinik varje 
år besöker alla förskoleklasser, 
årskurs 2 och 4 i hela Kalmar län. 
De pratar då om kost, karies och 
tandborstning med hjälp av dra-
mapedagogik.
 – Dramapedagogik är en 
processinriktad undervisnings-

form där vi använder drama och 
teaterövningar som till exempel 
improvisationer, rollspel och le-
kar varvat med reflektioner och 
diskussioner med barnen. Anled-
ningen är att vi alla, stora som 
små, lär oss lättare i leken. Har 
vi roligt under tiden tar vi lättare 
in ny information och ju fler sin-
nen vi kopplar in till leken desto 
lättare har vi att komma ihåg det 
vi lärt oss, säger Johanna Nilsson, 
tandsköterska och dramapeda-
gogsamordnare.
 För att bli dramapedagogsam-
ordnare har Johanna gått en sär-
skild utbildning i dramapedago-
gik. Men lekfullheten har hon i 

sig från början.
 – Det roligaste i mitt jobb är att 
jag får utvecklas hela tiden och 
använda min lekfulla och kreativa 
sida. Vi anpassar våra besök efter 
vilken utvecklingsfas barnen är 
inne i så att vi kan möta upp på 
deras nivå. Alla individer är unika 
men i leken kan vi alla mötas, sä-
ger Johanna. 
 Just nu pågår ett projekt där 
några folktandvårdskliniker ut-
bildas i dramapedagogik i syfte 
att de också ska använda sig mer 
av det i sina möten med barn och 
deras föräldrar.

 � Folktandvårdens folkhälsoklinik genomför hälsofrämjande insat-
ser på populationsnivå.

 � Kliniken startade januari 2020 och består av åtta medarbetare 
och en klinikchef.

 � Klinikens medarbetare arbetar med målgruppsanpassad infor-
mations- och kunskapsspridning om kost, karies och hälsa i stort 
där tobak/nikotin också ingår. Målgrupperna är allt från barn och 
ungdomar från förskola upp till gymnasiet och omsorgspersonal.

 � Deras uppdrag är bland annat att genomföra kollektiva preven-
tiva och hälsofrämjande insatser bland de yngsta barnen samt 
tobakspreventiva insatser för högstadie- och gymnasieelever. De 
erbjuder även munvårdsutbildningar för omsorgspersonal samt 
för blivande sjuksköterskor och undersköterskor och samverkar 
med länets kommuner genom uppdraget med ”Goda vanor 
tillsammans” - tandborstning i förskolan och i två kommuner på 
öppna förskolan.

Folktandvårdens folkhälsoklinikFakta

Text: Hanna Lundberg
Foto: Mattias Johansson

I leken kan vi 
alla mötas 

Johanna Nilsson får använda sin lekfulla och kreativa sida varje dag i jobbet 
som tandsköterska när hon besöker länets skolor. 
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Tobakshjälpen och artrossko-
lan är digitala stöd- och be-
handlingsprogram som redan 
finns och många fler utveck-
las. Kika in i designstudion där 
fyra medarbetare från sydös-
tra sjukvårdsregionen arbetar!

Hur ska kunskap och uppgifter till 
patienten förpackas för att fung-
era bra digitalt? Hur ska det 
presenteras pedagogiskt 
och visuellt? Det är frågor 
som teamet i designstu-
dion är vana att hantera 
när de skapar digitala pro-
gram på plattformen ”Stöd och 
behandling”, en invånartjänst på 
1177.se.
 – Det roligaste och viktigaste 
är det nära samarbetet med verk-
samheten och patienter i utveck-
lingen av stöd- och behandlings-
program. De har ju kunskapen 

och erfarenheten som är en för-
utsättning för att programmet 
ska bli bra och användbart, säger 
Anna Norrenge, designer i ”Stöd 
och behandling”.

Blanda fysiskt och digitalt
 Just nu håller designstudion 
bland annat på att ta fram ett stöd-

program för barn och unga 
med fetma i nära samar-

bete med medarbetare 
på barn- och ungdoms-
mottagningen i Oskars-
hamn. 

– Tanken är att program-
met ska innehålla en bland-

ning av information och tips 
kring hälsosamma vanor. Vi vill 
att fysiska besök ska kunna blan-
das med digitala dialoger, säger 
Elsa Kvarnlid, sjuksköterska på 
barn- och ungdomsmottagningen 
Oskarshamn.

Joakim Ekberg, Anna Norrenge, Josefine Laago och Johanna Persson Höppe 
jobbar i designstudion i Sydöstra sjukvårdsregionen. 

De utvecklar digitala stöd- 
och behandlingsprogram

Om ni har en idé på ett stöd- eller behandlingsprogram är ni väl-
komna att kontakta designstudion.
Maila: stodochbehandling@regionkalmar.se. 

Har du och dina kollegor en idé?Tips!

Den 11 november firades nya 
Kompetenscentrum med öp-
pet hus och prova-på-aktivi-
teter.  

Regionens tre kliniska tränings-
center kommer framöver även 
att erbjuda utbildningar inom 
person- och familjecentrering, 
digitalisering och e-hälsa samt 
bemötande. Med det utökade upp-
draget byter Kliniskt träningscen-
ter (KTC) namn till Kompetens-
centrum (KC).
 För att fira det nya uppdraqet 
bjöds alla medarbetare in till öp-

pet hus den 11 november. 
Förutom de obligatoriska snittarna 
fick besökarna bland annat testa 
ny VR-teknik och köra HLR-race. 
Man fick också inblick i vad KC 
erbjuder inom person- och famil-
jecentrerat arbetssätt och anhörig-
stöd. 
 Kompetenscentrum finns vid 
alla tre sjukhusen och erbjuder 
förutom det nya utbudet, lärande 
och träning i praktiska färdighe-
ter, simuleringsövningar och sce-
narioträning i team. 

KTC har blivit KC

För att testa sina färdigheter i HLR fanns möjlighet att köra ett digitalt HLR-
race. Med tävlingsinslag och direkt återkoppling på kvaliteten hoppas KC att 
kursdeltagarna ska bli ännu bättre på HLR.  

Patrik Ålund fanns på plats för att visa den nya VR-tekniken som kan användas 
för att träna sig i att möta hotfulla situationer på jobbet. 

Text: Emma Rydh 
Foto: Roger Sjöström

Fo
to

: B
jö

rn
 O

la
rs



13

N E R V E N  |  N R  4  |  D E C E M B E R  2 0 2 2                                                                                                                                       P E R S O N A LT I D N I N G  F Ö R  R E G I O N  K A L M A R  L Ä N

För att en upphandling ska bli 
så bra som möjligt behövs ex-
perter från verksamheten. Har 
du funderat på vad det inne-
bär att vara med i en expert-
grupp? Operationssjuksköter-
skan Mattias Holst har varit 
med i flera upphandlingar.  

Upphandling på regionservice 
upphandlar allt vi använder, från 
pennor och skyddshandskar till 
röntgenapparater och nya byggna-

der. Region Kalmar län går, som 
all offentlig, verksamhet under 
lagstiftningen Lagen om offentlig 
upphandling som innebär att allt 
vi använder måste upphandlas. 
Syftet är att hitta den bästa leve-
rantören till det bästa priset för de 
skattemedel som ska förvaltas. 
 För att en upphandling ska bli 
så bra som möjligt behövs exper-
ter inom området som dagligen 
använder produkterna, gärna från 
olika avdelningar och våra tre 

sjukhus eller vårdcentraler för att 
få en så bred kompetens som möj-
ligt i gruppen. 

Experterna styr kraven
 Mattias Holst är operations-
sjuksköterska på centraloperation 
i Västervik. Han har varit expert i 
flera upphandlingar, den senaste 
för suturer och staplingar-
tiklar som bland annat 
upphandlade operations-
utrustning. 
 – Att delta i en expert-
grupp är mycket viktigt för 
att verksamheten ska få rätt 
verktyg till sina uppgifter. Exper-
terna styr och bestämmer vilka 
krav som ska finnas för de pro-
dukter som ska upphandlas och 

det är ingenting som upphandlar-
na kan göra då de inte är delaktiga 
i den dagliga verksamheten. 

Vad skulle du säga till en kol-
lega som funderar på att vara 
med i en expertgrupp?
– Att vara med i en upphandling 

är roligt och utmanande. Man 
får en möjlighet att styra sin 

egen verksamhet framåt 
och få mer produktkän-
nedom. Man måste dock 
vara medveten om att det 

tar tid att komma i mål och 
att det krävs engagemang för 

att få upphandlingen så bra som 
möjligt. 

Kontakta materialkonsulent: 
Ida Carlén ida.carlen@regionkalmar.se

Har du frågor om vad det innebär 
att vara med i en expertgrupp?

Text: Camilla Breiler 
Foto: Jessica Yngve

Experter från verksamheten säkrar 
kvaliteten på våra produkter

De fackliga skyddsombuden 
har en viktig roll i vårt arbete 
med att skapa en trygg och 
tillfredställande arbetsmiljö. 
Nerven träffade skyddsombu-
den och verksamhetschefen 
på Hultsfreds hälsocentral för 
att få veta mer om deras vik-
tiga uppdrag. 

 – Man ska inte vara rädd för att 
vara skyddsombud, det ger väl-
digt mycket kunskap, säger Anni-
Li Karlsson, Vårdförbundet. Man 
behöver inte kunna och veta allt 
men man ska veta var man kan 
hitta informationen, eller vem 
man kan kontakta. 
 – Som skyddsombud lär man 
sig mycket och känner att man 
gör nytta, säger Lisa Weinfors, 
Vision. Man får större insikt i vad 
som händer i hela verksamheten. 
 Skyddsombud utses av den 

fackliga organisation som har kol-
lektivavtal med arbetsgivaren och 
representerar arbetstagarna i ar-
betsmiljöarbetet där arbetsgivare 
och arbetstagare måste samverka 
enligt lag. 
 – Vi har ett väldigt bra samar-
bete mellan fackliga och chefer, 
säger Ann Arvidsson, verksam-
hetschef på Hultsfreds hälsocen-
tral. Det är ju ett gemensamt in-
tresse att vi har det bra på arbetet 
och vi är lyhörda för varandra. En 
bra arbetsmiljö gynnar oss alla 
och inte minst våra patienter.

Vad gör ett skyddsombud? 
– Vi går skyddsronder där vi föl-
jer givna checklistor. Bland annat 
tittar vi på lokaler, om det är då-
lig lukt någonstans, om det är för 
varmt eller för kallt, säger Petra 
Johansson, Kommunal. 
 – Hos oss är skyddsronden 

”bara en fikarast bort”, säger Ka-
rolina Stridh, Vårdförbundet. Det 
är viktigt att ha en öppen dialog, 
att man är lyhörd för varandra och 

reagerar om det är något som inte 
fungerar. 

Var med och skapa en bättre arbetsmiljö 
– bli skyddsombud! 

På Hultsfreds hälsocentral är skyddsronden ”bara en fikarast bort”. Från höger: 
Karolina Strid, Vårdförbundet, Ann Arvidsson, verksamhetschef,  Lisa Weinfors, 
Vision, Petra Johansson, Kommunal, Anni-Li Karlsson, Vårdförbundet).

Text: Elin Wohlin
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”Utan henne skulle jobbet kännas tomt 
och inte alls lika roligt att gå till”

Tänk så många fantstiska kollegor vi har! Här är några av dem som nominerats till Nervenfikat.

1  Jag önskar nominera allas vår 
glädjespridare Ingela Carlsson på 
hudkliniken. Alltid möter hon med 
ett leende och uppmuntran oavsett 
vem du är, personal, patient eller all-
mänhet. Vi uppmuntras också med 
bild, musik och härlig värme. Det 
vore fantastiskt om hon uppmärk-
sammades för att visa att det betyder 
så mycket för oss alla som möter 
henne.
/ Lillemor Broling

  Vill nominera vår chef Urban 
Oskarsson för att han sprider posi-
tiv stämning i alla lägen. Hans glada 
sätt smittar av sig, hans prestigelös-
het skapar ett härligt arbetsklimat. 
Vi gillar honom helt enkelt och han 
gillar fika. 
/ Carolina Högström

2

  Jag vill nominera Annica  
Larsson-Skoglund till Nerven-
fikat. Annica är vår administratör/
bibliotekarie. I varje organisation, 
grupp, arbetsplats finns det per-
soner som inte alltid pratar högst, 
syns mest men som är förutsättning 
för det utåtriktade arbetet. En sådan 
person är Annika. Alltid så vänlig, 
stöttande och generös mot både oss 
medarbetare och alla de som utifrån 
vill nå Nationellt kompetenscentrum 
för anhöriga (NKA), inte minst an-
höriga som ringer eller skriver. Vi 
sitter utspridda i landet och därför fi-
kar vi alltför sällan tillsammans och 
därför förtjänar Annica tillsammans 
med två av NKA:s medarbetare som 
sitter på samma plats som Annica en 
riktig go´fika. 
/ Susanne Rolfner Suvanto

3

  Jag vill nominera avdelning 
4 och hjärtintensiven på Os-
karshamns sjukhus till Nerven-
fikat. Väggarna i avdelningens 
korridor täcks av flera vackra 
foton av djur på savannen. Dju-
ren utstrålar stolthet och pondus, 
miljön och naturen på bilderna är 
varm och omfamnade. Precis som 
vår avdelning. Medarbetarna på 
avdelning 4 har visat stolthet och 
burit ett ansvar med värdighet un-
der de gångna åren. Avdelningen 
är må hända steril vid första an-
blick men att jobba, vara och vis-
tas i upplevs varm, omhänderta-
gande och givmild. Korridorens 
bilder speglar atmosfären som vi 
befinner oss i. Gemenskapen och 
viljan att bygga upp tillsammans 
inspirerar mig och kärleken till 
hela gruppen växer för varje gång 
jag kliver innanför avdelnings-
dörren. Jag vill hylla arbetslaget 
som varje dag, varje natt alla årets 
dygn bidrar och bekräftar min 
goda känsla. Avdelning 4 tar inte 
bara hand om de hjärtsjuka pa-
tienterna, medarbetarna bär hjär-
tan av renaste guld. 
/ Claudia O Danielsson

4

   Jag skulle vilja nominera min 
kollega Zoi (även kallad Grek). 
Hon är den mest godhjärtade 
kollega man kan ha, är omhän-
dertaganden och bryr sig om allt 
och alla. Är rolig & bjuder på sig 
själv. Om det är någon som fyller 
år, någon ska sluta, eller på annat 
sätt ska firas / avtackas så är hon 
den som samlar in pengar och gör 
firandet möjligt. Utan henne skul-
le jobbet kännas tomt och inte alls 
lika roligt att gå till. Zoi är helt 
enkelt värd det där lilla extra. Zoi 
är kock på kost Kalmar och lagar 
fantastisk god mat.
/ Therese Lundqvist 

5

   Jag vill nominera inte bara 
en person utan hela sekreter-
argruppen på ögonmottag-
ningen i Västervik. Själv har 
jag blivit pensionär efter 45 år i 
yrket och hjälper nu mina gamla 
kollegor några dagar/vecka. Jag 
vet hur mycket de jobbar och sli-
ter för att utföra arbetet snabbt, 
korrekt och på bästa sätt. Arbe-
tet är många gånger stressigt och 
tufft. Jag tycker gruppen skulle 
må bra av lite uppmuntran (och 
eventuellt en tårta).
/ Marie Winge 

6

   Jag skulle vilja nominera min 
chef Ingela Liljeqvist, avdel-
ningschef på barn och ungdoms-
psykiatrin i Kalmar (BUP). Hon 
är en stabil chef med många års 
erfarenhet. Hon är ödmjuk, ly-
hörd och lätt tillgänglig för sina 
medarbetare och kollegor. Hon är 
flexibel, pålitlig och ansvarsfull. 
Vore kul att hon får någonting 
uppmuntrande under sin tid som 
chef här då hon går över till en an-
nan tjänst hos oss på BUP nästa 
år!
/ Ivonne Pinto Moskog

7

Jag skulle vilja föreslå mentalsköta-
ren Mårten Axelsson som jobbar 
på rättspsykiatrisk avdelning 22 i 
Västervik. Han kommer alltid med 
ett leende på läpparna till jobbet och 
han brinner för patienterna och kol-
legornas väl. Sprider glädje bland 
kollegorna och är en riktigt kunnig 
medarbetare som uppskattas mycket 
bland både personal, chefer och pa-
tienter.
/ Jörgen Karlsson

Vi på öppenpsykiatrisk mottagning 
2 i Västervik vill nominera våra 
bästa medicinska sekreterare Malin, 
Pernilla, Eva-Lotte, Lotta som 
gör ett hästjobb var dag som ingen 
ser, mycket värt att visa uppskatt-
ning och fika. 
/ Kollegorna på mottagning 2 

Jag vill gärna nominera vår sjukskö-
terska Monia Ålstam på barn- och 
ungdomshabiliteringen i Västervik. 
Hon är en mycket uppskattad, kom-
petent, positiv, driftig, engagerad och 
lyhörd person i vårt team och hen-
nes arbete är ovärderligt för oss alla. 
Hon arbetar i både Västerviks- och 
Vimmerbyteamet och är ett sam-
manhållande nav för både personal, 
patienter och deras familjer. För våra 
patienter, som kan ha flerfunktions-
nedsättning och många kontakter 
både inom olika delar av sjukvården 
(både i Region Kalmar och i andra 
regioner) såväl som kommun, skola, 
Försäkringskassa och andra enheter 
är hon en viktig person för samord-
ning och fungerar också som en 
länk mellan medicinska och övriga 
professioner. Hennes positiva en-
ergi och inställning smittar av sig i 
teamet, ger oss alla arbetsglädje och 
det är fantastiskt roligt att jobba med 
Monia, som hittar lösningar på det 
mesta!
/ Aylin Ibram

Vi vill nominera vår chef Rebecca 
Nobin på ortopedkliniken Kalmar. 
Hon lyckas göra sitt jobb med ett 
leende på läpparna, även när vi för-
står att det inte är så lätt, och sprider 
glädje runt sig. Det känns som att 
hon alltid försöker göra sitt bästa för 
vår skull. 
/ Läkargruppen på kliniken 
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21 3

4

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

5

6 7

Skulle vilja nominera våra fan-
tastiska medicinska sekrete-
rare på kirurgmottagningen 
i Oskarshamn. De är alltid gla-
da och hjälpsamma. Tycker att de 
är värda lite extra uppmärksamhet.
/ Kollegorna på mottagning 2 

Mitt namn är Pia Magnusson och 
jag arbetar som skötare/DBT tera-
peut på psykiatriska öppenvårds-
mottagningen i Kalmar. Jag skulle 
vilja nominera min fina kollega ku-
rator Catarina Karlsson Winsth. 
Detta då det är en kvinna som har en 
så stor förmåga att se oss alla, både 
kollegor och patienter. Hon är kun-
nig i sin profession och är alltid villig 
att dela med sig.  Hjälpsam om man 
behöver, tar sig alltid tid. Hennes hu-
mor gör att vi orkar lite till även ef-
ter svåra möten. Den balanserar väl 
ihop med hennes goda förmåga att ta 
saker på allvar när även det behövs. 
/ Pia Magnusson

Jag vill nominera Sabina Basic 
basenhetschef på Kalmar länstrafik. 
För hennes enorma engagemang 
och intresse för verksamheten men 
allra mest för hennes intresse för hur 
arbetstagarna mår, hon tar sig alltid 
tid till att läsa av människor och stäl-
ler alltid frågan hur man egentligen 
mår. Och lyssnar verkligen på svaret 
och följer upp. Trots att hennes sche-
ma är knökfullt! Tar sig tid och finns 
där! I ur och skur! 
/ Jeanette Wessel

Jag vill nominera min alltid så glada 
och hjälpsamma Maria Johans-
son på Kvinnokliniken i Västervik. 
/ Elisabet Ringdahl

Jag vill nominera min kollega Mara 
Ekelin på strålbehandlingen i Kal-
mar för att hon alltid är så glad och 
utstrålar positiv energi. Alltid tar 
hand om patienterna på bästa sätt. 
/ Frida Svensson

Jag vill nominera Katrin Tempel-
hahn som jobbar som chefsassistent 
på hjärtavdelningen i Kalmar. Hon 
är alltid så hjälpsam och sprudlande 
glad. Hon kom till oss för fyra år se-
dan och jag vet inte hur vi redde ut 
allt innan dess. Om Katrin inte är på 
jobbet av någon anledning saknar vi 
henne oerhört. 
/ Bibbi Wirsén 

Jag skulle vilja nominera Lovisa 
Andersson, medicinsk sekrete-
rare på vuxenpsykiatri Norr, slut-
envården. Alltid glad och löser alla 
problem. 
/ Läkargruppen på kliniken 

Vi vill nominera vår chef Anneli 
Lyberg på kirurgavdelning 1 i 
Västervik till Nervenfikat för att 
hon är en klippa.  Hon ställer alltid 
upp, i vått och torrt och det finns 
inga problem som hon inte kan 
lösa. Hennes glada humör och driv 
smittar av sig på oss andra. 
Så som hon lyfter oss vill vi nu 
lyfta henne!
/ Personalen på avdelning 1 

Jag skulle vilja nominera min job-
barkompis Lena Oscarsson på 
akutmottagningen i Oskarshamn. 
Hon är en sprallig och glad tjej 
som gör mig glad vid varje arbets-
pass vi jobbar ihop. 
/ Ann-Heléne Svensson
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Du som medarbetare kan 
tipsa om en framtida kollega 
som vill jobba som sjuksköter-
ska, specialistsjuksköterska, 
röntgensjuksköterska eller 
barnmorska i Region Kalmar 
län. 

För att få nya medarbetare till 
svårrekryterade tjänster vill Regi-
on Kalmar län ge våra nuvarande 
medarbetare möjlighet att fram 
till och med 31 december 2022 
tipsa om personer som kan bli 
våra framtida medarbetare. 

Vilka tjänster gäller det?
Aktuella tjänster att tipsa om är 
barnmorskor, sjuksköterskor, speci-
alistsjuksköterskor (IVA, operation, 
anestesi) och röntgensjuksköter-
skor. Detta är ett pilotprojekt i 

Västervik och det innebär att de 
som anställs kommer att få en pla-
cering på Västerviks sjukhus. 

Hur går det till?
Du som medarbetare i Region 
Kalmar län tipsar genom att fylla 
i ett formulär som finns på in-
tranätet. Du hittar det genom att 
scanna QR-koden här bredvid. 
Det är viktigt att du har informe-
rat personen som du tipsar om, att 
du kommer att delge namn, mail 
och telefonuppgifter till oss som 
arbetsgivare.
 HR-enheten ansvarar för att 
kontakta personen och be hen att 
ansöka till en ledig tjänst inom sin 
yrkesprofession via en länk som 
mejlas till personen. Därefter sker 
sedvanlig rekryteringsprocess.  
 Om personen anställs (tills-

vidareanställning om minst 75 
procent i sysselsättningsgrad) får 
medarbetaren som har gett tipset 
ett engångsbelopp på 5 000 kro-
nor i anslutning till att den nya 

kollegan har börjat arbeta. Ytter-
ligare 5 000 kronor utbetalas efter 
ett års anställningstid. 

Tipsa om en framtida kollega! 

Text: Jenny Herlin 
Foto: Malin Gustafsson

Genom solbussen ger Kalmar 
länstrafik långvarigt sjuka och 
personer med funktionsned-
sättning möjlighet att åka på 
resor och utflykter som an-
nars inte skulle vara möjliga. 

Solbussen startades i mitten av 
80-talet för att ge personer med 
funktionsnedsättning eller långva-
rigt sjuka människor möjlighet att 
ta del av kultur- och naturupple-
velser. Sedan 2011 har bussförare 
och Solbussansvarig Mats Krantz 
förgyllt vardagen för många. 
 – Det är väldigt trevligt och det 
är många livsberättelser jag har 
fått höra genom åren, säger Mats 
Krantz. Det jag framför allt ser är 
hur glada och positiva resenärerna 
är att få komma ut och göra nå-
got annat i vardagen. När jag ser 
detta så ger det mig en drivkraft 
att fortsätta och hålla på med det 
jag gör. Jag känner att det är ett 
jätteviktigt arbete. 

 Solbussen kan beställas via 
länets olika handikapporganisa-
tioner, kommunala äldreboenden, 
träffpunkter och liknande. Den är 
specialbyggd och totalt kan sex 
rullstolsburna resenärer åka i den 
samtidigt. Används de ordinarie 
sittplatserna finns det rum för 46 
resenärer ombord. Tillgänglig-
hetsanpassad toalett och lift finns 
också. 
 Solbussen har ett upptagnings-
område som sträcker sig över hela 
länet och resor har gjorts till bland 
annat Helsingfors och Åre, där 
bland annat totalskidskolan finns. 
 – Att då få vara med och vara 
en del av Solbussen är något som 
berikar både mig i min arbetsvar-
dag men framför allt mina resenä-
rers vardag, säger Mats. Det i sig 
gör att man brinner extra mycket 
för det här.  

Solbussen sätter guldkant på människors vardag

Känner du någon som skulle bli en grym medarbetare inom regionen? Tipsa 
hen om att söka jobb hos oss!

Text: Faton Pasho 
Foto: Mattias Johansson

- Resorna med Solbussen har gett mig så mycket glädje och energi och det är 
just mötet med människorna som gör det här så himla roligt att arbeta med, 
säger Mats Krantz. Här hjälper han Birgitta Nilsson ner med hjälp av liften. 
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till Mariana Thuresson och 
Patrik Elmqvist, sjukhuskoor-
dinatorer på Länssjukhuset i 
Kalmar:

Ni har tillsammans med sjuk-
husets verksamhetsutvecklare 
digital process testat hur det 
fungerar att komma som pa-
tient till sjukhusets kliniker, 
varför då? 
– Det började med att vi insåg 
att 1177.se fick större betydelse i 
kontakten med oss, berättar Patrik 
Elmqvist. Vi blev nyfikna på hur 
patienter hittar information om 
oss. Vad kommer upp om man 
googlar? Vilken information finns 
på 1177.se? Och i nästa steg - hur 
hittar man hit? Och hur inbju-
dande är det när man kommer till 
väntrummet?

Vad kom ni fram till? 
– Det som vi trodde var självklart 
visade sig inte vara det, berättar 
Mariana. Framför allt visade det 
sig vara ganska svårt att hitta i lo-
kalerna.

Vad ska ni göra nu? 
– Efter testerna gjordes en åt-
gärdslista, säger Mariana. Nu 
ska texterna på 1177.se uppdate-
ras, kallelserna ses över och viss 
skyltning uppdateras.  
 – Nästa steg är att testa att vara 
patient på en annan klinik än sin 
egen, säger Patrik. Det ska bli 
spännande att se vad det resulterar i.

  

Följ dina 
kollegor 

Instagram
Det var många som uppskattade att få kika in 

i operationssjuksköterskorna Hanna och Lin-

das vardag på centraloperation på Västerviks 

sjukhus. Under deras ambassadörsvecka fick 

följarna bland annat lära sig om den skyddsut-

rustning man använder vid operationer. 

Facebook 
Barnmorskan Håkan Nähr på förlossningen och 

BB/gyn i Västervik fick massor av kärlek när han 

hälsades välkommen till regionen i ett inlägg 

tidigare i höstas. - Jag har fått en bra introduk-

tion och har toppenkollegor som gärna svarar 

på mina frågor, sade Håkan. 

Linkedin
I oktober anordnade regionen en länsge-

mensam suicidförebyggande konferens i 

Oskarshamn. På plats fanns 200 deltagare 

och i programmet fanns en rad engagerade 

föreläsare. Inlägget från konferensen blev ett 

av våra mest uppmärksammade på LinkedIn 

under hösten. 

Tre snabba till...

Vill du lära dig mer om våra 
verksamheter och vad dina kol-
legor gör på jobbet? Följ oss i 
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: Emma Rydh

Foto: Privat
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Tack för mig!  Jan-Olof ”Nole” Johansson 

Den 12 juli 1982 var Ronald 
Reagan amerikansk president, 
Sovjetunionen fanns fortfa-
rande, det svenska försvaret 
bedrev ubåtsjakt i Hårsfjärden 
och Jan-Olof ”Nole” Johans-
son gick in i Kalmar läns trafik 
AB:s lokaler för sin första ar-
betsdag. Nu, efter 40 år, har 
han gått i pension.

1982 hade länstrafikreformen dri-
vits igenom och all kollektivtra-
fik inom länen skulle in under ett 
och samma paraply. Huvudinrikt-
ningen var att erbjuda en kollektiv, 
billig, fungerande arbetspendling 
som delvis skulle finansieras med 
mindre generös ersättning för pri-
vatpendlare. KLT, eller Kalmar 
läns trafik AB, som det hette, bil-
dades och ägdes till hälften av 
landstinget och till hälften av lä-
nets tolv kommuner. Jan-Olof och 
tre personer till fick till uppgift att 
bygga en fungerande trafikled-
ningscentral från grunden.
 – När jag sökte tjänsten job-
bade jag som transportledare i 
Simpevarp där O3:an och CLAB 

(Centralt mellanlager för använt 
kärnbränsle) höll på att byggas. En 
kompis såg annonsen där de sökte 
trafikledare i Högsby och tyckte 
det kunde vara något för mig. Jag 
tänkte att det ligger ju hemmavid. 
En mil enkel väg, i stället för sex 
mil till Simpevarp, så jag sökte och 
fick jobbet.

Tufft ibland
De fem första veckorna var inten-
sivutbildning och mycket resande i 
länet för att bekanta sig med linje-
nätet. Priset på ett månadskort sat-
tes lågt, till 125 kronor, och resan-
det formligen exploderade.
 – Vi var inte vana. Bussfö-
rarna var inte heller vana. Det var 
nytt för oss alla. Vi satt i en fem-
rumslägenhet i ett bostadsområde i 
Högsby innan det byggdes nytt vid 
Storgatan, där vi flyttade in.
 Händelserika, utmanande och 
spännande år höll honom kvar i 
jobbet, men det var också irrite-
rande och tufft ibland.
 – Sedan har vi teknikutveck-
lingen, den har vi varit tvungna att 
haka på. Det och omorganisationer 

har varit de största förändringarna. 
Bara en sådan sak som datorise-
ringen och internet. Det är verkli-
gen ett yrke där det gäller att vara 
här och nu.

Härlig stämning 
Tiden har också innehållit så väl 
extrema arbetstoppar, som käns-
losamma stunder. Extremvintrarna 
1985 och 1987 hade perioder med 
uppåt 2 000 samtal per dag, plus 
radiokommunikation med förarna. 
Samtidigt skulle trafiken dirigeras 
efter vad som var möjligt och hålla 
informationskanalerna öppna både 
internt och till allmänheten. 
 – Man kunde sitta med en förare 
i ena örat och Vägverket i det an-
dra och försökte hitta lösningar.
 Det är främst jobbarkompisarna 
som Jan-Olof känner att han kom-
mer sakna. 
 – Det var en härlig stämning. Jag 
känner ju inte alla, men många, de 

på kontoret och en hel del buss-
chaufförer. Jag har flera av dem 
som Facebook-vänner nu.
 Nu har han fått mer tid att dispo-
nera som han själv vill. Utöver tid 
med barn och barnbarn ägnar han 
sig åt läsning och släktforskning. 
Hittills har han kommit tillbaka till 
1808 och med djupa rötter i trak-
terna kring Högsby har han fått 
upptäcka att stora delar av släkten 
var med bland de som emigrerade 
till USA.
 – Det var ju väldigt tufft här i 
trakterna. Som ett exempel, mor-
mors morfar, John Ohlsson bodde 
vid Drageryd utanför Högsby. Un-
der ett och samma år dog hans för-
sta fru och två av barnen. Det be-
skriver ju lite hur de hade det. Det 
där är väldigt intressant att hålla på 
med.

Text & foto: Simon Leijnse

Jan-Olof ”Nole” Johansson ger tillbakablickar på KLT:s allra tidigaste dagar från sitt 
köksbord i Ruda. Nu, efter 40 år, går han i pension.

Nole var med på resan från början

Informationen ut till invånarna i Kalmar län om den nya samordnade kollektivtrafi-
ken skedde till stor del via turlistor och annonser i lokal media, men också genom 
en och annan nyhetsartikel.

Ett starkt minne
Jan-Olof minns speciellt en tragisk olycka där en skolelev i tonåren 
rundat bussens framsida, gått ut i vägen och blivit påkörd. Tonåringen 
dog i bussförarens armar. Jan Olof satt på trafikledningen och ett fe-
brilt arbete började med att larma 112, kontakta stödgrupper för de 
andra skoleleverna i bussen, ordna hjälp till bussföraren och så vidare.
   – Under händelseförloppet var man ”iklädd yrkesrollen” och gick fullt 
upp i det som måste göras. Ganska kort efter framkom det att jag 
kände familjen – och det är klart att då kom tårarna.
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2022 går mot sitt slut och vi 
kan snart summera ytterliga-
re ett år som region. 

Ett år där pandemin äntligen 
klingade av och vi tillsammans 
började hitta det nya normala. Vi 
tar med oss många lärdomar och 
det behöver vi inför den omställ-
ning av hälso- och sjukvården 
som vi är inne i och som påverkar 
alla våra verksamheter på ett eller 
annat sätt.
 För det väntar stora ekonomis-
ka utmaningar, för oss såväl som 
andra. Konjunkturen beräknas bli 
svagare och inflationen beräknas 
bli högre. Såväl Konjunkturinsti-
tutet, SKR och nu också reger-
ingen ger dystra signaler för de 
kommande två åren. I regionpla-

nen för 2023-2025 möts en ut-
manande situation genom att an-
vända reserver. Att regionen har 
”sparat i ladorna” under goda år 
ger nu möjlighet att möta besvär-
liga år. Men det är en hjälp som 
är kortsiktig och väldigt svaga 
ekonomiska resultat kommande 
år gör att vi nu måste arbeta mer 
intensivt med ekonomin både på 
kort och lång sikt. Tydligt är att 
vi behöver hushålla och utgå från 
de resurser som finns. Vi behöver 
hålla i det goda arbete som vi gör 
men samtidigt också tänka framåt 
och hitta de bästa lösningarna där 
ekonomi och resurser avgör vad 
vi kan genomföra.
 En ytterligare utmaning för oss 
är den demografiska utvecklingen 
som kommer att få stor påverkan 

på hälso- och sjukvårdens kostna-
der. Antalet personer som är 80 
år och äldre ökar de kommande 
åren. På tio år beräknas gruppen 
öka med nästan 50 procent, med-
an gruppen invånare i arbetsför 
ålder endast ökar med fem pro-
cent. Den här ekvationen förstär-
ker nödvändigheten av att lyckas 
med omställning inom samtliga 
verksamheter. Vi måste möta in-
vånarnas behov på nya sätt och de 
digitala möjligheterna behöver bli 
en naturlig del av vårt arbete. 
 Jag tror på vår modell att varje 
dag arbeta med små förbättringar, 
att involvera medarbetare och 
patient/anhöriga i utvecklings-
arbetet och att i det utvecklings-
arbetet involvera och samverka 
med andra, mellan våra enheter 

och med kommunerna i länet. Det 
verksamhetsnära utvecklingsar-
betet ska fortsätta vara vår modell 
också i utmanande tider. Kraften 
hos många kommer vi långt med.

”Vår hemlighet” 

Ingeborg Eriksson | Regiondirektör

Regiondirektören Framtida utmaningar

En Varjedag-berättelse berät-
tad av Zulfiya Ibragimova, un-
dersköterska

– När jag tidigare arbetade på 
barnavdelningen på länssjukhuset 
träffade jag en gång en liten flicka 
på så där fyra år som inte alls ville 
vara där. Jag såg direkt när jag kom 
in i rummet att hon var ledsen och 
arg där hon satt med sin mamma 
och mormor. Hon kikade motvil-
ligt upp när jag sa hej och slog 
sedan ned blicken igen. Flickan 
behövde undersökas men det var 
svårt att nå fram till henne. Hennes 
mamma och mormor försökte på 
alla sätt men flickan satt tyst och 
sluten. Mamman kom fram till mig 
och berättade att dottern varken 
hade ätit lunch eller druckit något, 
kanske påverkade det också?
Innan jag lämnade rummet frågade 
jag flickan:
 – Vill du ha en glass? Då kikade 
hon upp mot mig med stora ögon, 
tittade på sin mamma och sa sedan 
”Ja”.

Då skojade jag till det lite med 
flickan och jag viskade på avstånd:
 – Jag går och hämtar den nu, 
men du får lova att inte berätta det 
för din mamma och mormor. Det 
är vår hemlighet.
Flickan nickade och så la hon till:
 – Men du viskar inte nog bra, de 

hör vad du säger, titta de sitter ju där.
 Jag låtsades blir förvånad över 
detta och då började flickan fnis-
sa. Mamma och mormor började 
skratta de också och efter det var 
det som om allt öppnade upp och 
blev lättare för flickan.
 När vi var klara och de skulle 

gå vände sig flickans mormor om 
i dörren och sa:
– Du är perfekt för det här yrket.
Det hon sa gav sådan energi och 
även stunden vi fick i rummet. Jag 
har inte glömt mötet och de fina 
orden trots att det är många år se-
dan nu.

Varjedag-berättelse  
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