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uvudtemat i tidningen är
stress, vi måste hitta en bra
bild, sa jag till mina arbetskamrater. De tittade på mig
och sa leende: ta en bild på dig!
Nu har jag tagit fasta på budskapet om den viktiga återhämtningen.
Läs om stress, varningstecken och
om vad du kan göra själv om du är i
farozonen. Speciellt angeläget tycker
jag det är att fundera på den digitala
stressen och vad den gör med oss.
Intressant läsning på sidan 3-6.
Har du varit på ditt bibliotek på
länge? Om inte, kan du få inspiration
och anledning att besöka ett bibliotek nära dig genom att läsa reportaget på sidan 8-9.
Snart är det influensatider. Vaccination med drop-in-tider blir i
november/december, så det hög tid
att boka det i kalendern. Du som är
över 65 eller tillhör någon av de grupper där influensan kan göra dig värre
sjuk, bör läsa extra noga på sidan
10-11. Där står allt om när, hur och
varför du bör vaccinera dig.
Bananskal, kaffesump och matrester i tanken? Okej, lite tillspetsat kanske, men faktum är att ditt och mitt
matavfall blir till biogas och biogas är
det som till stor del gör att kollektivtrafiken i länet rullar. Åker du med
Kalmar länstrafikens bussar och andra
fordon åker du klimatsmart.
Läs på sidan 13.
Till sist hälsar jag Tomas Arvidsson
tillbaka som krönikör i tidningen! Han
ger en underfundig betraktelse på
det alltid gångbara ämnet sjukdomar
och hälsa. Sådan läsning stressar i alla
fall jag av med.

God läsning alla!

Vad tycker du?
Gå med i vår invånarpanel så kan du göra din
röst hörd inom aktuella frågor och berätta vad
som är viktigt för dig. Det kan exempelvis handla
om hur du upplever din resa till skolan med kollektivtrafiken eller hur du vill att ditt besök inom
psykiatrin ska vara. Dina svar kommer bidra till att
Region Kalmar läns politiker och tjänstepersoner får
ett bättre underlag inför beslutsfattande.
För att vara med behöver du bara registrera dina kontaktuppgifter på webplatsen
regionkalmar.se/invanarpanel. När det finns en frågeenkät att besvara får du ett mejl
med en länk till frågorna. Det tar bara några minuter att svara och du har som regel
minst en månad på dig att lämna dina svar. Vi kommer inte att kunna se vilka svar som
just du har lämnat. När tiden för undersökningen är slut så sammanställer vi svaren och
publicerar resultaten på regionkalmar.se.

Kontantfritt i hela kollektivtrafiken från och med
den 1 januari 2020
Den 1 januari blir även serviceresor (exempelvis färdtjänst) och Närtrafiken kontantfria.
Läs mer om kontantfria resor på kalmarlanstrafik.se

Foto: Malin Gustafsson

Stor väggmålning piggar upp Västerviks sjukhus
Ihop med festivalen ”Bank Street Art” tidigare i höstas, sa ledningen på Västerviks
sjukhus ja till att upplåta ett par väggar för väggkonst. En stor vacker fjäril pryder nu
hela gaveln av panncentralen på sjukhuset. Bygglovet för målningarna räcker i fem år.
Därefter får man söka om bygglov eller återställa väggen.
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Omslagsfoto och foto sidan 12:
Mattias Johansson, Maddoc Photography
Innehållet får citeras om källan anges.

Stress

Lugn, det är bara
lite HÖSTSTRESS.
Lugn? Bara?

Text: Douglas Sandor

Stress är en helt naturlig och i många sammanhang en bra reaktion. I tider då
människan behövde fly eller fajtas kunde det vara en livsavgörande reaktion.
Idag utlöses stress mest av andra faktorer men vår 40 000-åriga hjärna reagerar
på liknande sätt. Ökad arbetsbelastning, att plötsligt möta personen man är
hemligt kär i eller en trafiksituation - samma mekanismer.
Stress i sig är ofarligt, men blir den långvarig och inte går över så kroppen får återhämta sig, kan den leda till både fysiska och psykiska besvär. Därför är det viktigt
att ge akt på kroppens varningssignaler. Till exempel huvudvärk, koncentrationssvårigheter, glömska, förhöjt blodtryck, allmän oro.
Liam Wang, psykolog på Gamleby hälsocentral och
Esplanadens hälsocentral i Västervik, ger några råd och
berättar om de seminarier och kurser som anordnas här.
– Hälsocentralerna i Västerviks kommun ordnar ett
antal föreläsningar om ämnet stress samt om sömn, oro,
ångest och nedstämdhet som kan ha koppling till stress.
Sedan kan man också delta i två kurser; Mindfulness och
Stresskolan. Mindfulness handlar om att lägga märke till
det som finns i nuet, iaktta och ge akt på sina tankar och
känslor i olika situationer. Genom det kan man styra och
välja hur man ska reagera.
Även på andra hälsocentraler i Kalmar län finns kurser
och föreläsningar om psykisk hälsa.

Fakta

Råd

Om du hamnar i stressituationer

• Vänta inte för länge med att söka hjälp.
Första steget kan vara att prata med din
partner eller vänner. Har de möjligen en
annan uppfattning av situationen än din?
Försök sätta fingret på orsaken till din
stress. Det leder dig lättare till rätt sorts
hjälp.

• Lyssna på dina känslor men våga också trotsa dem om de inte gynnar dig på lång
sikt och håller dig tillbaka från att göra saker du verkligen gillar.

• På webbplatsen 1177.se eller på livsstilsmottagningen på din hälsocentral
kan du få en första vägledning samt
mer information om stress. Är stressen
jobbrelaterad kan kanske skyddsombud
eller företagshälsovården vara första
kontaktytan. Familjerådgivningen hjälper till när relationer blir ansträngda och
leder till stress.

• Visa medkänsla mot dig själv. Många av oss är tyvärr väldigt självkritiska vilket kan
förvärra stressen. Öva i stället på att bemöta dig själv med vänlighet och förståelse
när du mår dåligt. Tänk på att tankar bara är tankar och inte nödvändigtvis sanna.

• Ett självtest för bedömning av
utmattningssyndrom, ett så kallat
KEDS-test, finns på webbplatsen
1177.se/jonkoping.

• Prioritera. Fundera på vad som verkligen är viktigt för dig, ta vara på det och välj
bort det som du innerst inne vet att du inte vill ha eller behöver. I vissa sammanhang
kan det hjälpa att ändra inställningen till en situation, men ibland behöver situationen i sig förändras för att vi ska må bra.

• Öva på medveten närvaro/mindfulness. Stanna då och då upp och notera vad som
händer och hur du reagerar. Utan att döma. Fundera på om din reaktion hjälper
eller stjälper dig.
• Ta hand om din kropp. Om du känner dig spänd prova att andas lugnt med magen
och sänka axlarna. Prioritera mat, sömn och återhämtning. Är du mentalt trött? Bryt
mönstret och ge hjärnan nya saker att tänka på eller uppleva. Planera din vecka så
att du avsätter tid för fysisk aktivitet. Har du inte motionerat tidigare kan korta regelbundna promenader vara nog så effektiva.
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Stress

Stress är väldigt

individuellt
Text: Douglas Sandor

De faktorer och situationer
som utlöser stress följer lite
tiden människan lever i och de
strömningar som råder i samhället. Informationsteknologin
och utbredd digitalisering hjälper
oss både på jobbet och i vardagen. Men lika mycket som den
underlättar har den också i vissa
sammanhang drivit på tempot,
pockar på vår uppmärksamhet
och kräver nya saker av oss.
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Stress

V

ad som är stressande eller inte
är dock fortfarande helt individuellt. Äldre människor kan känna sig stressade när de samma
dag måste besöka både snabbköpet och
hälsocentralen. Unga människor upplever
stress inför sina framtidsdrömmar och de
många val de ställs inför i just den åldern
när de är som mest osäkra och likaså mest
sårbara för vad andra tycker. Att inte duga,
att bli utanför.
Just dessa känslor har sedan en tid fått
nya plattformar att vistas på; sociala medier. Överhuvudtaget skärmtid och dess
ibland negativa påverkan, på framför allt
unga personer, börjar nu bli ett område
för forskningen.
Digital stress
Den digitala tekniken, den ständiga uppkopplingen och uppmärksamheten, bombardemang av intryck och bekräftelsekrav
är inte helt i linje med hjärnans sätt att arbeta. Den reagerar med reptilhjärnan, tror
den är i fara och föredrar belöningskickarna som all denna informationsteknik ger,
vilket bland annat kan göra den stressad
och till och med beroende.

Hjärnan behöver också en annan typ
av impulser. Den måste ibland få möta
blickar, reflektera, utmanas kreativt och
dela tankar i ett fysiskt möte med en annan
människa.
I åldersgruppen 13-16 år spenderar
cirka en tredjedel mer än 5 timmar per
dag framför skärm. Då blir det viktigt att
dessa timmar inte fylls med händelser som
upplevs stressande eller ger ångest och
avundsjuka.
Sissela Nutley, forskare på Karolinska
Institutet och doktor inom kognitiv neurovetenskap, konstaterar bland annat i sitt
arbete och i boken ”Distraherad: Hjärnan,
skärmen och krafterna bakom”, att det
finns ett samband mellan tiden man spenderar på sociala medier och psykisk ohälsa.
Människan söker ständigt bekräftelser och mottar tacksamt fysiska signaler
som visar att man är sedd, uppskattad
och känner tillhörighet. Det är en naturlig
biologisk mekanism baserad på kvalitet.
Fysisk ögonkontakt mellan ett barn och en
förälder räcker till exempel för att hjärnan
ska producera oxytocin, ett så kallat ”anknytningshormon”.
Men genom sociala medier bekräftas

man istället kvantitativt i form av antalet
följare, hur många inlägg man gör, yttre
attribut och antalet likes eller emojis. Det
är lätt att i all denna jämförelse känna sig
otillräcklig och måla upp för höga förväntningar eller ideal. Hjärnan kan inte alltid
skilja på vad som är verkligt eller konstruerat och kan heller inte tröstas av att allt i
mångt och mycket är styrt av en algoritm.
Oro och ångest kan vara kopplat till
dessa kvantitativa bekräftelser men också
till det faktum att när man lägger mer och
mer tid på att sitta framför en skärm, minskar man samtidigt tid för andra mänskliga
behov. Bland annat sömn, motion och
paus från stressande intryck.
Är du som förälder eller anhörig orolig
för att barnet tillbringar för mycket tid
bakom skärmen, eller tror att närvaron där
gör dem nedstämda, kan du till exempel
börja nysta hos www.folkhalsomyndigheten.se.
Eller har du som ung svårt att sova eller
upplever ångest och olust finns hjälp att
få hos skolhälsovården, ungdomsmottagningar eller barn- och ungdomshälsan. På
webbplatsen 1177.se finns mer information
och kontaktuppgifter.

Bo
kti
ps

Sissela Nutley är hjärnforskare och skriver om hjärnans formbarhet
och grundläggande förutsättningar.

Distraherad: Hjärnan, skärmen och krafterna bakom
av Sissela Nutley, boken finns att låna på biblioteken.

Foto: Henrietta Asplund

Vilken roll spelar innehållet och tiden framför skärmen för hur vi mår?
Vad händer när användandet går överstyr? Hur ska vi förhålla oss till
digitaliseringens möjligheter utan att bränna ut oss? Distraherad är
skriven för dig som funderar över ditt eget och ditt barns beteende.
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Träna för din

Hjärna
med Anders Hansen

När vi tränar och rör på oss är det inte bara kroppen som
blir stark. Även hjärnan drar nytta av den fysiska träningen.
Det var Anders Hansens viktiga budskap när han tidigare
i höstas gästade Kalmar för en föreläsning. Du kan själv ta
del av hela föreläsningen ”Vill du bli hjärnstark” på 1177.se.
Anders Hansen förklarar att träning inte bara gör nytta för
kroppen. Modern hjärnforskning visar att hjärnan är det organ
som påverkas mest av fysisk aktivitet. Nu vet man också att nya
celler bildas i hjärnan. Dessutom sätter processer igång i kroppen när du tränar, som gör att du också mår psykiskt bättre.
– Vi har lyckats att bygga bort otroligt mycket av den dagliga fysiska aktiviteten med mer och mer bekvämligheter som
elskotrar på stan och mattransporter hem till dörren. Eftersom
vi vet att rörelse har så stor effekt är det dags att bygga in aktiviteter i vardagen. Gör enkla saker som att ta cykeln till jobbet
eller gå till bussen. Fysisk aktivitet är det bästa du kan göra för
din hjärna.
I sin senaste bok Skärmhjärnan, ger sig Anders Hansen in
på ämnet vad den ständigt digitala närvaron gör med oss.
– Mobilen är vår nya drog, den triggar vårt belöningssystem. Det är rimligt att prata om hur mycket tid vi lägger på
mobilanvändandet. Vi måste förstå att vi inte är utvecklade för
att täppa till varenda mikrosekund och det är dags att vi lär oss
digital disciplin.
Människan är ett flockdjur som behöver socialt umgänge
och fysisk aktivitet. Ständig digital närvaro ger stress och påverkar bland annat sömnen negativt.
– Jag vill inte komma med några pekpinnar utan i stället
förklara så man blir uppmärksam på kroppens varningssignaler.
Det är lättare att förebygga ohälsa än att bota.

Bo
kti
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Vill du veta mer? Se Anders Hansens
- föredrag ”Vill du bli hjärnstark” på 1177.se
- populärvetenskapliga serie ”Din Hjärna” på SVT Play.
Fem program hösten 2019 med olika teman: stress, digitalisering, sociala hjärnan, fysisk aktivitet och olika personligheter.
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Anders Hansen, leg. läkare från Karolinska Institutet, överläkare i psykiatri,
civilekonom, författare till över två tusen journalistiska artiklar och böckerna
Hälsa på recept, Hjärnstark och Skärmhjärnan. Tilldelades Hälsopriset 2019
och är årets mest lyssnade sommarpratare.

Psykiatrikern Anders Hansen berättar hur hjärnan fungerar och vad som
händer i den när vi plockar upp mobilen i tid och otid. Med lite större
kunskap inser du snart att du borde visa den lite mer hänsyn.

Skärmhjärnan av Anders Hansen
Vår hjärna är i osynk med vår tid! Ett högt tempo, konstant stress och en digitial
livsstil med ständig uppkoppling börjar få konsekvenser för vår hjärna och vårt
mående. Vi får allt svårare att fokusera, vi sover dåligt, vi umgås allt mindre med
varandra, vi är avundsjuka på varandras upplevelser på sociala medier – och vi blir
allt mindre empatiska. Den psykiska ohälsan håller på att bli ett stort hälsohot.

Nu också ALKOHOLFRI
före och efter operation
Har du en planerad operation framöver?
Då bör du avstå från både alkohol och
tobak för att minska risken för komplikationer.

R

ekommendationen att avstå från
alkohol är en utökning av Region
Kalmar läns tidigare uppmaning
att patienter ska vara tobaksfria
före och efter operation.
– Precis som med rökning vet vi att
alkohol medför minst lika stor risk för
komplikationer under och efter operation.
Därför känns det bra att vi nu även inkluderar alkohol i rekommendationen, säger
distriktsläkaren Henrik Nelson som jobbar
med förebyggande levnadsvanor i Region
Kalmar län.
Han berättar att alkohol ger en ökad
stress i kroppen och det bland annat är
detta som kan ge negativa konsekvenser
vid en operation.
– När kroppen är stressad kan den exempelvis inte ta hand om eventuella infektioner lika bra. Alkoholen kan också öka

Henrik Nelson,
distriksläkare

risken för blödningar
och orsaka en hjärtoch lungproblematik i
samband med operation. Den kan även påverka sövningen på
grund av att hjärnan blir negativt påverkad
av alkohol.
Rekommendationen att avstå från alkohol gäller i minst fyra veckor innan och
efter operation. Flera andra regioner har
redan infört rekommendationen.
– Det här är ett erbjudande till patienterna, det är viktigt att de vet att de själva
har möjlighet att minska risken för komplikationer, säger Henrik Nelson.
Tobaksfria och alkoholfria har bättre
förutsättningar att läka
Även vid rökning fördubblas risken för
komplikationer i samband med operation.

På webbsi
da n
1177.se fi
nns konta
k tuppgif te
r oc h m e r
text om
”tobaksfri
inför ope
ration”.
Som pati
e nt h a r m
an ett
eget ansv
ar att följ
a
rekomme
ndatione
n
inför ope
ration.

Kolmonoxiden och nikotinet i tobaken gör
att kroppen får sämre förmåga att ta upp
syre och att kärlen drar ihop sig. Det i sin
tur gör att operationssåret läker sämre.
Med långsammare läkning på grund av
tobaken ökar risken för infektioner. Detta
riskerar att öka lidande och antalet omoperationer. Tobaksanvändare kan också
få problem med hjärtat, blodkärlen och
lungorna i samband med operation.
Region Kalmar län rekommenderar
därför sedan tidigare att man slutar eller
gör ett uppehåll med tobak. Alla patienter
som ska opereras ska få information om
att avstå tobak och alkohol antingen på
hälsocentralen eller den klinik som ansvarar för operationen.
De flesta människor har inget problem att avstå från alkohol före och efter
en operation. Däremot om man är i ett
riskbruk och har behov av att få professionellt stöd finns det att få via Alkohollinjen eller på livsstilsmottagningen på
hälsocentralen.
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Bibliotekens många goda sidor
Den som tänker att bibliotekens roll
bara är att låna ut böcker, får tänka om.
Biblioteken erbjuder så mycket mer.
Använd ditt bibliotek som samhällets
öppna rum för bildning, upplevelser
och samtal!

J

ulia Sallander, Maud Salim och
Anna Sara Nilsson är alla tre biblioteksutvecklare vid Biblioteksutveckling i Region Kalmar län. Deras
vardag består i att genom olika projekt
stötta länets kommunbibliotek. Det är ett
uppdrag med avstamp i nationella satsningar, lagar och regler.
– Vår verksamhet regleras i bibliotekslagen, men också genom att Statens kulturråd eller Kungliga biblioteket nationellt
avsätter medel för olika projekt som ger
oss nya uppdrag. Just nu upplever vi den
största satsningen sedan 70-talet på att
stärka bibliotekens roll. Målet är att få en
likvärdig biblioteksservice i Kalmar län,
berättar Anna Sara Nilsson.
Digitalt först
Digitalisering är ett brett område där bibliotekens roll är viktig. Bibliotekspersonal
får ta del av kurser för att i sin tur kunna
förverkliga regeringsuppdraget ”Digitalt
först med användaren i fokus”.
På biblioteken hålls olika utbildningar och
föreläsningar i ny teknik för invånarna.
Bland annat anordnas seniorkurser för att
lära ut hur man använder dator och mobil.
Bara det faktum att man på biblioteket
kan låna dator och ha internetåtkomst
syftar till att motverka digitalt utanförskap.
Tidskrifter, tidningar och tjänster på
olika språk
Maud Salim berättar att man med olika
aktiviteter som till exempel språkcaféer
ger möjligheter till kunskap och stöd för
de som har utländsk bakgrund och där
svenska inte är första språk. Det är också
ett stort utbud av flera digitala tjänster
som gör det möjligt att hitta läsning på
flera olika språk. Genom den digitala
tjänsten Pressreader kan man komma åt
att läsa över 7 000 tidningar och publikationer från hela världen. Tjänsten aktiverar
man kostnadsfritt via biblioteken.
Bibliotekens tjänster ska vara inkluderande och omfatta alla, också personer
med speciella behov. I det breda utbudet
finns ljudböcker, böcker på lättläst svenska
och litteratur med storstil. Personer med
synnedsättning kan förutom att använda
talböcker också nyttja en inläsningstjänst
som läser in lokal litteratur och viktig samhällsinformation till ljudfil.

AnnaSara Nilssons bästa
anledningar att besöka ett
bibliotek nära dig:

”Talboken kommer” är en tjänst där
biblioteken kan förmedla talböcker
via Internet till sina IT-ovana låntagare.
Genom hjälpmedelscentralerna får man
tillgång till uppspelningsteknik, så kallade
Daisyspelare.
Barns och ungas läsning ett ansvar för
hela samhället
Julia Sallander arbetar med inriktning
på barn och ungas läsning. Man kan se
att barn läser på andra sätt idag och att
läsförståelsen gått ner.
– Läsförståelse är så viktigt, inte bara
för språket utan också för att det är nyckeln till all kunskap. Det påverkar hur man
kan ta till sig andra ämnen, även sådana
som matte och fysik. Det är viktigt att
barn redan som bebisar blir lästa för så att
språkutvecklingen gynnas och att läsning
blir en naturlig del av livet, berättar Julia
Sallander.
Det som hjälper barn att hitta läsglädje
är att tidigt göra läsandet till en gemensam aktivitet och att ha någon slags rutin
kring läsandet. Att samtala om det man
läser, både innan med förväntningar och
efteråt med summering av innehållet, leder
till mer engagemang. Biblioteken erbjuder
ofta sagostunder, workshops och pysselstunder för att stimulera barns läsning.

• Skaffa ett lånekort. Med lånekortet kommer man åt många tjänster på biblioteket, både digitala
och fysiska.
• Tidningar och tidskrifter går att
ladda ner digitalt i din dator, på
din surfplatta eller i mobilen. Välj
mellan 7 000 olika tidskrifter på
olika språk genom att via biblioteket aktivera den digitala tjänsten
Pressreader.
• Lyssna på ljudböcker via ”Biblio”

• Hyr filmer och TV-spel
• Använd bibliotekets lokaler och
teknik: boka studierum, låna dator,
läs dagstidningar och tidskrifter.
• Ta del av kulturevenemang, sago
stunder, högläsning, utställningar
med foto och konst, musik- och
föreläsningskvällar
• Barn- och ungdomsaktiviteter
med sagostunder, workshops och
skaparverkstäder
• Allmän service som att kopiera
och scanna eller skriva ut dokument
• Sist men inte minst ta tillvara
bibliotekspersonalens kompetens
gällande litteratur, källkritik och
digitala verktyg.
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Influensa

Foto: Kristina Wirén

Dags för vaccination
Influensa är en virusinfektion som angriper luftvägarna och är årligt återkommande. De första influensafallen brukar
komma runt jul med en andra våg i
mitten av februari. De senaste åren har
influensan dröjt och därför har också
perioden för influensavaccination flyttats fram. I år är det nationella startdatumet 19 november. Länets hälsocentraler erbjuder drop-in-tider från och
med onsdag 20 november.
Lisa Labbé Sandelin
är smittskyddsläkare i
Region Kalmar län.

– Hög feber, hosta, värk i lederna och huvudvärk som kommer plötsligt är vanliga
symtom på säsongsinfluensan. Man kan
bli rejält sjuk. Efter en vecka är det värsta
oftast över, men tröttheten kan dröja kvar
ytterligare ett par veckor. Personer som
är 65 år eller äldre eller som tillhör någon
10

|

NR 2 2019

av riskgrupperna får vaccinationen gratis.
Jag rekommenderar verkligen att man går
och tar sin spruta. Det är absolut det bästa
skyddet mot att bli sjuk.

Vanliga frågor
– smittskyddsläkaren svarar
Varför rekommenderar du att personer
över 65 år ska vaccinera sig?
Immunförsvaret blir sämre med åren. Även
om man känner sig frisk så kan influensan
drabba hårt och man kan få andningssvikt
eller följdsjukdomar som lunginflammation.
Hur säkert är influensavaccinet?
Generellt ger vaccinet ett skydd på 5070%. Man kan alltså bli sjuk trots att man
vaccinerat sig, men sjukdomsförloppet
blir då mildare. Vaccinet är väl beprövat
och ger inga allvarliga biverkningar. En del
kan känna lätt svullnad och ömhet i armen
där man fått sprutan, men det går över på
någon dag.
Vad vet vi om årets influensa, hjälper
vaccinet?
Vaccinet produceras i början av året efter
en kvalificerad bedömning och det är

alltid svårt att långt i förväg veta exakt
vilka influensastammar som kommer att
dominera när influensan väl kommer hit.
Däremot är vi glada att årets vaccin innehåller skydd mot fyra olika stammar. Det är
som förra året, men dessförinnan var det
endast tre stammar. Det innebär att vaccinet även i år kommer att vara bättre och
chansen att pricka rätt för bättre skydd är
större.
Förra året tog vaccinet slut. Kan jag lita
på att det finns tillräckligt i år?
Det vaccin som tas fram portioneras ut
över världen. Europa och Sverige fick inte
de doser man hade räknat med förra året
och vi i Kalmar län drabbades rätt illa. Där
fick vi gå ut och göra prioriteringar så att
de bäst behövande fick först. Det hoppas
vi kunna undvika i år.
Hur länge går det att vaccinera sig?
Vaccinationen startar senare för att vaccinet ska kunna verka över hela influensasäsongen. Det bästa är naturligtvis att
nyttja drop-in-mottagningarna vid länets
hälsocentraler. Rent medicinskt går det
annars att vaccinera sig en bra bit fram i
december.

Influensa
Kan man skydda sig mot influensa?
Influensaviruset smittar genom luften till
exempel om någon nyser eller hostar.
Viruset kan också spridas om du tar i
hand med någon som är sjuk och som har
viruset på sina händer. Får du sedan i dig
viruset från dina händer kan du bli sjuk.
Därför ska man undvika att röra vid ögon,
näsa och mun och vara noga med att
tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
Naturligtvis är det bra att undvika kontakt
med personer som man vet redan är sjuka.
Den som är sjuk ska stanna hemma
från arbete, skola eller förskola till dess att
febern gått ner och man inte känner sig
sjuk längre.

De som rekommenderas vaccinering och som får gratis vaccination
• Personer som är 65 år eller äldre

• Personer med kroniska sjukdomar som

• Gravida efter graviditetsvecka 16
• Personer med kraftigt nedsatt
immunförsvar på grund av sjukdom
eller behandling

◦◦ hjärtsjukdom, KOL eller svår astma
eller annan lungsjukdom
◦◦ neuromuskulär sjukdom som
påverkar andningen

• Kraftigt överviktiga personer

◦◦ diabetes typ 1 eller typ 2

• Personer med flerfuktionshinder

◦◦ kronisk lever- eller njursvikt

Övriga som vill vaccinera sig kan göra det till en kostnad av 160 kr. Avgiften ingår
inte i högkostnadsskyddet och frikort gäller ej.

Vaccinera dig och

undvik influensa

Region Kalmar läns hälsocentraler har öppen mottaging för
vaccination fyra onsdagar med start i november.

Tid: 13.30 – 16.00
Datum: 20/11, 27/11, 4/12 och 11/12
Samtliga mottagningar presenterar sina tider för vaccination på 1177.se

Vaccination

- bästa sättet att skydda dig mot den årliga influensan

Rädda liv - ta ställning

Färdtjänst & riksfärdtjänst

Alla kan ta ställning till organ- och vävnadsdonation oavsett ålder,
sjukdomar eller levnadsvanor. Att dina nära känner till din inställning
till donation är viktigt. Om en donation blir aktuell i framtiden kommer de att involveras i samtal med hälso- och sjukvårdspersonal.
Genom att anmäla till donationsregistret kan du vara säker på att
ditt beslut kommer till sjukvårdens kännedom.
Förra året kunde 182 avlinda personer hjälpa andra svårt sjuka
genom att de donerat sina organ. Samtidigt har 30 personer dött i
väntan på en transplantation.

under jul- och nyårshelgen 2019

Det finns tre sätt att
göra din vilja känd:

Ansökan om riksfärdtjänst ska vara Kalmar länstrafik till
handa den 15 november för att resan sedan ska kunna
beställas hos vår kundtjänst senast den 29 november.

• Berätta för dina närstående
• Fyll i ett donationskort
(skapa ditt donationskort på
livsviktigt.se och skriv ut eller
hämta på vårdmottagning
eller apotek)

För att dina önskemål om resor över jul- och
nyårshelgen ska kunna tillgodoses så långt som
möjligt bör du vara ute i god tid med din bokning.

Färdtjänst
Beställ färdtjänstresa senast den 13 december.

Riksfärdtjänst

För information och blankett når du våra
handläggare på 010 -21 21 021.

• Anmäl till donationsregistret på livsviktigt.se

Information om organdonation finns på 1177.se
och Livsviktigt.se
NR 2 2019
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Nästan alla mina vänner har en släng av hypokondri.
Om de får en lätt huvudvärk eller lite ont i magen så
tror de genast att det rör sig om en livsfarlig sjukdom.
Jag tycker det är sympatiskt, kanske för att jag är
likadan. Nästan.
Man ska nog inte skämta om hypokondriker. Eller kanske
lite, eftersom de ju alltid får rätt förr eller senare. Men
oftast mycket senare än de tror. Det kan säkert vara
svårt att alltid tro det värsta.
Men värst av alla är min vän adjunkten. Han är en
glad hypokondriker som älskar sin hypokondri. Han är
frisk och inte särskilt gammal, men han köper aldrig
tur-och-retur-biljett. Han är inte säker på returen. Han
månadsprenumererar på sin morgontidning. Han köper
aldrig stora förpackningar av något. När man planerar
något så säger han alltid ”om jag fortfarande är med
då”. Han är den enda nu levande människa jag känner
som läser medicinens bipacksedel rad för rad, prickar
för och stryker under. Han förstår att varje biverkan
gäller honom. Han tejpar upp bipacksedlarna på kylskåpsdörren. Den är full av bipacksedlar. Jag tror
att han kommer att överleva oss alla.
På norra Öland låg stränderna härligt övergivna
och alla var någon annanstans. Ett par tyska turister
med vandringskängor och flagga på ryggsäckarna
letade vilset efter något, de visste nog inte vad.
Vinden från havet var ljum och lekfull när den
tumlade runt raukarna där vi satt. Vattnet var
blåare än blått. Han hade gjort smörgåsar och
jag hade kaffe i en termos.
Det är alltid farligt att fråga honom hur han
mår. Svaret brukar ta omkring en timme. Nu såg
han dock så pigg ut att jag tog risken.
”Perfekt. När jag vaknar i morron - om jag
vaknar i morron, och det ska du inte räkna med
- och känner hög feber, huvudvärk, muskelvärk,
halsont, hosta och röda ömmande ögon. Då vet jag
att det lyckligtvis inte är influensa.”
”Bra”, sa jag. ”Men hur vet du det?”
”För att jag är vaccinerad förstås. Dessutom gratis
på grund av min ålder. En trevlig sköterska i Löttorp.
Hon prickar oftast in årets modell av influensa. Tyvärr
är hon inte så intresserad av hur jag mår i övrigt. Jag
brukar berätta lite om hälsan när vi möts.”
”Jag förstår henne”, sa jag. ”Mer kaffe?”
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Foto: Mattias Johansson
Maddoc Photography

Lite ont

Krönikör Tomas Arvidsson

Krönika

Kalmar länstrafik

Vi kör med ditt

matavfall i tanken
När du åker med någon av Kalmar länstrafiks bussar är det sannolikt
några av dina gamla matrester som finns i tanken. En stor del av
matavfallet i Kalmar län omvandlas till biogas och eftersom de flesta
bussar i länet drivs av biogas, är du och vi tillsammans med och bidrar
till minskade utsläpp av växthusgaser. Det är klimatsmart.

B

iogas framställs genom rötning av
restprodukter, exempelvis slam
från reningsverk, matavfall och
restprodukter från jordbruket. Vid
rötningsprocessen bildas gas som sedan
blir till biogas. I biogasanläggningen bildas även biogödsel som kan nyttjas för
att föra tillbaka näringsämnen till jordbruket. Att kunna återanvända och förädla
samhällets avfall till något nyttigt som kan
driva stora delar av kollektivtrafiken ser vi
som klimatsmart. Nästan all biogas som
Kalmar länstrafiks linjetrafiksbussar förbrukar är producerad i Kalmar län.
Genom att åka kollektivt med våra
fossilfria bussar kan alla i länet vara med
och minska utsläppen av skadliga växthusgaser. Tillsammans jobbar vi för ett mer
klimatsmart resande inom och utanför
Kalmar län.
Arbetet mot ett mer klimatsmart resande vilar inte enbart på resenärer och
individer utan även till stor del på länstrafikbolag som exempelvis Kalmar länstrafik.
Med tanke på det stora antalet fordon
som nyttjas dagligen spelar drivmedlet i

bussarna en avgörande roll när det kommer till att minska utsläppen av växthusgaser.
År 2006 togs beslut i dåvarande regionförbundet att kollektivtrafiken i Kalmar län
år 2020 ska vara helt fossilfri. Ett mål, som
nu när det enbart är någon månad kvar
till årsskiftet, kommer att vara verklighet.
Drivmedel som bensin och fossil diesel
har under åren bytts ut mot syntetisk diesel (HVO) och framförallt biogas. Genom
att köra på biogas istället för exempelvis
vanlig fossil diesel minskar vi utsläppen av
koldioxid betydande.
Vi alla kan vara med och bidra
Bland det bästa en privatperson kan
göra för att minska utsläppen av skadliga
växthusgaser är att välja att åka mer kollektivt istället för med bil. Detta behöver
inte innebära att man måste avstå från att
köra bil helt och hållet. Det kan räcka med
att åka kollektivt en till två dagar i veckan
om det är möjligt. Om alla är med och
bidrar på något sätt blir effekten snabbt
märkbar.

Sök och köp resa i
mobilappen
I appen ”Kalmar länstrafik” som finns
att ladda hem gratis till din mobil, kan
du söka efter din resa och även köpa
biljetten i förhand. Du kan betala din
mobilbiljett antingen med bankkort,
Swish eller Klarna.

Foto: Mostphotos
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Går det att bli
av med sin smärta?
Det kanske det inte gör, men
du kan träna dig i att gå med
din smärta istället för emot den.
Det menar Inger Landgren,
distriktsläkaren som har ett
stort engagemang i hur
smärta påverkar oss.

Att leva
med

SMÄRTA

Smärta kan till exempel bero på en skada eller en sjukdom. Smärta kan komma plötsligt och gå över snabbt,
eller vara långvarig och pågå i flera månader. Ibland går
det inte att hitta orsaken till den. Vid långvarig smärta
påverkas både kroppen, hjärnan och livet. Inger Landgren
är distriktsläkare i Oskarshamn. Hon har stor kunskap i vad
smärta gör med vår hjärna och har ägnat mycket tid åt att
förbättra vården för patienter med smärta. Mycket handlar
Inger Landgren
om att lära sig mer om hur smärta fungerar.
– Smärtans avtryck är ofta det stora problemet, säger Inger. Vårt centrala
nervsystem påverkas av långvarig smärta. Till exempel kan smärtsignalerna
öka om man har haft samma smärta länge och det gör att smärtan känns värre.
Smärtan kan också spridas till flera ställen över tid och man kan börja förväxla
smärta och beröring. Smärta och beröring ligger nära varandra i ryggmärgskanalen vilket kan göra att något så vanligt som en kram kan kännas obehaglig.
Alla dessa saker är bra att känna till för att lära känna sin kropp och hur hjärnan
fungerar.
Förhållningssätt och förväntningar
Har man haft ont länge är det vanligt att börja tänka katastroftankar. Till exempel ”jag kommer aldrig bli bra”, ”jag klarar inte mer” eller ”jag kommer att sluta
i rullstol”. Katastroftankar innebär att vi överdriver vår situation och börjar tro att
tankarna är detsamma som verkligheten.
– Genom att prata om tankar och känslor kan vi hjälpas åt att få syn på vad
som är vad, säger Inger. Psykisk ohälsa och smärta går ofta hand i hand. Om
man har ont mycket eller ofta så kan livet börja kännas ganska meningslöst.
Meningslösheten gör i sin tur att det blir svårt att uthärda smärta.
Inger Landgren menar att det handlar om att arbeta med sitt förhållningssätt
till smärtan och till livet. Det handlar till exempel om förväntningar. Många har
som mål att smärtan ska gå över helt och det kan vara problematiskt. Studier
visar nämligen att om man har en långvarig smärta kan vården hjälpa till i 50
procent av fallen. I dessa 50 procent kan vården hjälpa 50 procent av smärtan.
Rimliga mål
– Så målet kan inte vara att det inte ska göra ont. Målet bör vara att lära sig
att leva vidare ändå, utan att smärtan styr ens livsval och vardag. Att leva i riktning med det man vill i livet, att vara på väg någonstans. Ett sätt kan vara att
ställa sig frågan vart jag är på väg? Vad vill jag? Jag kommer ha ont, men jag
kommer att leva ett liv som funkar för mig. Mediciner kan vara till hjälp om man
inte har alltför stora krav, menar Inger. Men inga smärtstillande mediciner är
gjorda för långvarig smärta. Morfin är ett vanligt läkemedel mot smärta som
tyvärr dessutom är starkt beroendeframkallande. Hur vi upplever att medicin
fungerar beror ofta på vilka förväntningar vi har. Medicin kan kapa topparna,
men inte ta bort smärtan. Har du långvarig smärta som påverkar ditt mående
och ditt liv, se till att få tid att prata med vården om hela din situation, både om
det kroppsliga, det sociala och det mentala, menar Inger Landgren.
Det är viktigt att vården får en bred bild av din situation. Berätta om ditt liv,
vad ger dig energi, vad gör att du förlorar energi. Häri finns nycklarna till att
förbättra din situation. Mitt mål som läkare är oftast inte att patienten ska ha
mindre ont utan leva mer.
Inger Landgren tipsar om boken

Hej Ångest – Körskola till livet
Av: John Leander och Sandra Af Winklerfelt Hammarberg
Den här boken visar på hur man med rätt verktyg kan lära sig se och
undersöka sin ångest i stället för att lägga kraft på att försöka undvika
den eller som vårdpersonal försöka ta bort den. Samma verktyg och
förhållningssätt går att använda på hur man kan förhålla sig till smärta.
14
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Att leva med SMÄRTA - När ska du söka vård?
Kontakta en hälsocentral om:

Sök vård direkt på en hälsocentral eller jouröppen mottagning om:

• du har långvarig smärta, det vill säga smärta
som har pågått i mer än tre månader

• du har kraftiga smärtor, till exempel starka bröstsmärtor eller magsmärtor,
eller om du har svår huvudvärk

• du behöver råd för att hantera din smärta

• smärtan kommer plötsligt eller kommer i intervaller
• du har smärta och samtidigt har andra symtom, till exempel feber.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

App och
nödnummer
ger ökad
trygghet

N

u finns det en app som automatiskt skickar din exakta
position till SOS Alarm när du ringer 112 från appen. På
så sätt blir det lätt för hjälpen att snabbt komma fram
till rätt plats. Appen ger också snabb och pålitlig information om någon viktig händelse inträffar i din närhet. Appen
heter ”112 SOS Alarm”, är gratis och kan laddas ner från App
Store för iPhone och från Google Play för Android.
Om du skulle råka ut för en olycka eller bli hastigt sjuk är det
också viktigt att sjukvårdspersonalen snabbt kan komma i kontakt
med dina anhöriga. Därför är det bra att spara viktiga kontakter i mobilen och döpa dem till
ICE – In Case of Emergency, som betyder ”vid en nödsituation” och används internationellt.

Tips för att göra ICE-kontaker synliga även i en låst telefon

ICE

• Ha en bakgrundsbild med ICE-numret. Lättast är att skriva numret på en lapp och fota av den.
• Ladda ner en app som gör ICE-kontakterna tillgängliga även om telefonen är låst.
• Skriv ner dina ICE-kontakter på en lapp och sätt den på telefonens baksida.

rec
ep
t

Varsågod! Ett recept från köket med Sveriges bästa sjukhusmat

Lax med smak av
apelsin och rosmarin

Ett gammalt recept som genom åren alltid varit bland de mest populära
rätterna. En kombination av apelsin och rosmarin, som passar bra till fisk.

Det här behöver du | 4-6 port

Gör så här

700 g laxfilé
4 dl mellangrädde
3 msk apelsinjuice, koncentrat
1,5 tsk rosmarin, torkad
salt och svartpeppar, grovmalen

Sätt ugnen på 200°C. Lägg laxen i en ugnssäker form.
Salta och peppra. Blanda grädde, apelsinjuice och
rosmarin. Häll gräddblandningen över fisken.
Stek i ugnen i ca 20 minuter.
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Du möter oss varje dag
Vi möts på bussen, hälsocentralen eller på folkhögskolan. Vårt uppdarg är att skapa
förutsättningar för hälsa, hållbarhet och tillväxt. Tillsammans arbetar vi för din hälsa och
för hela länets utveckling. Vi är Region Kalmar län.

regionkalmar.se

