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Kamp, svett och
kamratskap

SIDRNA 8-9

VID ÅRSSKIFTET ÄR DET DAGS – DÅ BLIR VI

SIDORNA 4-7

Hej!
En verksamhet
full av hjärta
JUST NU HÅLLER du det sista
numret av personaltidningen för
Landstinget i Kalmar län i din
hand. 305 stycken Nerven har
kommit ut sedan starten 1972 och
i den här upplagan får du bland
annat följa med på en nostalgitripp
och se ett urval från åren som gått.
Vi besöker också operationsenheten
i Oskarshamn och badmintonfantasterna i Västervik.
DEN 1 JANUARI bildar landstinget
och regionförbundet som bekant
Region Kalmar län. Tillsammans
ska vi stärka och utveckla länet och
bli en tydligare samverkanspartner
för kommunerna, staten och andra
organisationer.
De kommande numren av
Nerven blir därför en gemensam
personaltidning för oss alla i den
nya organisationen.
Region Kalmar län symboliseras
av ett hjärta. Det är talade för en
verksamhet som är så viktig och
som berör alla människor på olika
sätt vid olika tillfällen i livet. Tillsammans ska vi fylla hjärtat med
innehåll.
FÖR MIG PERSONLIGEN är inte

bara regionbildningen ny, allt är
nytt just nu.
Jag gör i skrivandets stund min
första dag på jobbet som kommunikationsdirektör. Ett spännande
uppdrag som jag är stolt och glad
över att ha fått.
Efter att ha varit mediechef i
polisregion Syd (Skåne, Blekinge,
Kronoberg och Kalmar län) de
senaste åren får jag
nu möjlighet att
utgå från Kalmar
och verka över
hela länet.
Det län där jag är
född och uppvuxen.
Det län som
mitt hjärta
klappar
lite extra
för. n
LINA ISAKSSON,
Kommunikationsdirektör
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Helena Nilsson, chef för regionala utvecklingsförvaltningen
Vad blir skillnaden i Region Kalmar län?

En av många nyheter i regionplanen 2019-2021
Så styrs regionen de kommande åren
Vi bläddrar i 46 årgångar

Det började redan på 1960-talet

Svett, kamp och livsglädje i badmintonhallen
Folktandvården i Emmaboda visar vägen
Så håller IVA-gänget ihop

Gullistan Ucar sätter människan i centrum
Adventskalender, pysselkväll och jullunch
Helen fixade luncherna i Västervik

välkommen
Lydia Gullbing
PTP-psykolog på AnorexiBulimiCenter i Kalmar,
A Du

är från Karlskrona, har
läst till psykolog i Växjö
men bor och jobbar nu i Kalmar. Hur kommer det sig?
– Jag ville jobba i en mindre
stad och inom landstinget.
Jag hade även hört gott om
landstingets PTP-program.
Sedan har jag ett intresse för
att jobba med ätstörningar.
A Hur trivs du på jobbet?
– Jättebra, detta är en
utvecklande plats för mig.
Då psykologutbildningen var
väldigt bred är det spännande
att jobba på en specialistenhet och få djupdyka inom en
inriktning.
läs mer på Ltkalmar.se/publikationer

Lunch med. . .
Helena Nilsson, som den 1 januari 2019 blir
regional utvecklingsdirektör och chef för den
nya förvaltningen för regional utveckling.
A Ålder: 54 år. A Bor: Eriksöre på Öland. A Familj: Syster och syskonbarn med familjer.
A Om jobbet: Otroligt spännande och innehållsrikt. Ett brett uppdrag med många
olika typer av frågor. A Gör på fritiden: Springer och rider. Umgås och fikar gärna i
naturen med kaffe och äggmacka. A Sociala medier: Jag är ganska dålig på det. Facebook använder jag. Jag har ett Instagramkonto också, men det använder jag aldrig.

I centrum
för arbetet
- människan
Efter nyår blir vi en större organisation med ännu fler
uppdrag och verksamhetsområden. Men oavsett vad vi
jobbar med, oavsett verksamhet, handlar det vi gör om
människor.
DET TYCKER DEN tillträdande

regionala utvecklingsdirektören
Helena Nilsson.
– De grundläggande principerna
är ganska lika oavsett vad man
jobbar med. Man ska alltid ha
respekt för varandras kompetens
och olika roller. Det handlar om
att få människor att samarbeta
och ta tillvara på varandras styrkor.
Och det gäller även henne själv.
Social och lösningsorienterad är
två av hennes styrkor.
– Om det dyker upp ett problem
är det bara att lösa det tycker jag.
Jag är en kombination av analytisk och snabb. Men jag är dålig
på detaljer, det är en svaghet. Och
snabb kan också vara en nackdel.

och ridning såddes.
I början av 90-talet kombinerade hon sitt hästintresse med ledarskap, då hon blev ridskolechef
på Kalmarbygdens fältrittklubb.
– Det var en utmaning att få det
att funka med dålig stämning och
dålig ekonomi, minns hon.
DET ÄR EN utmaning som många

organisationer brottas med emellanåt. Men tack vare sin akademiska bana sitter Helena inne med
en rad framgångsrika grepp. Hon
har en masterexamen i strategiskt
ledarskap och en kandidatexamen
i företagsekonomi. De senaste 20
åren har hon använt dessa kunska-

Helena Nilsson är både bonddotter, entreprenör och akademiker. I början av
90-talet tog hon över familjeföretaget med odling av jordgubbar och grönsaker. Och hon brinner för att göra vårt län ännu mer attraktivt att leva i.

per i sitt jobb på Regionförbundet
i Kalmar län där hon under de senaste åren har varit regiondirektör.
När du är på fest och någon frågar vad du gör, vad svarar du då?
– Att jag är lärare eller nåt, för
det vet alla vad det är, haha… Nej,
men jag säger att jag jobbar med
regionala utvecklingsfrågor kopplat till bland annat infrastruktur
och näringsliv. Frågor som är
viktiga för Kalmar läns utveckling
för att människor ska verka här.
REGIONFÖRBUNDET HAR när-

mare 70 medarbetare, så en stor

Det regionala utvecklingsarbetet
A Den nya förvaltningen för regional utveckling erbjuder nätverk, samordning och ekonomiskt stöd

HON ÄR TILL stor del präglad av

för att uppnå konkreta mål som gagnar den regionala utvecklingen. Prioriterade områden just nu

uppväxten i den lilla mysiga byn
Eriksöre på Öland, där hennes
föräldrar var lantbrukare och
campingägare. Det var där hon
som sjuttonåring startade sitt
första egna företag, en liten kiosk
med korv och glass. Och det var
där en livslång kärlek till hästar

är bland annat:

läs mer på Ltkalmar.se/publikationer



Utbyggnad av bredband i hela länet.



Byggande av e-hälsokluster i Kalmar län.



Satsningar och utbyggnad av länets infrastruktur.



Kompetensförsörjning inom bristyrken.



Fossilbränslefritt län.



Utveckling av Ottenby till Europeiskt forskningscentrum för fågelburna infektioner.

förändring väntar när de nu blir
en del av en organisation på över
7 000.
– Vi är nyfikna och tycker att
det ska bli spännande, men det är
även lite oro över hur allt ska bli.
Hur vi kommer att kunna utföra
våra olika uppdrag i en ny och
större organisation.
– Många tycker att det ska bli
positivt med nya jobbarkompisar.
Vi är en öppen och tajt organisation med väldigt bra gemenskap.
Målet är ju att behålla den och
samtidigt vara öppen för det nya;
få in nya kompetenser och nya
arbetssätt.
De allra flesta kommer att flytta
in i landstingshuset och tillhöra
den nya regionala utvecklingsförvaltningen. De andra kommer
att gå till andra förvaltningar och
enheter.
– Oavsett hur vi organiserar oss
är det vi i organisationen som ser
till om det ska bli bra eller inte.
Det är vi människor som avgör. n
text och foto: VIKTOR LOVÉN
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A På logistikservice och centralförrådet har det bland annat arbetats med att

ändra logotype och uppdatera innehållet i dokument och blanketter, så som
exempelvis remisser och journaler.
De har också sett till att det finns kuvert med Region Kalmar län-logotyp att
beställa.
– Efterfrågan lär bli stor nu när alla behöver de nya kuverten från och med 1
januari och därför har vi ett stort lager både hos oss och hos leverantören.
Men för att det säkert ska räcka är vår förhoppning att verksamheterna nu
till en början beställer mindre mängder åt gången, säger materialplaneraren
Christel Axelsson och centralförrådets 1:a linjens chef Henrik Skoog.

A Thomas Berg, Olle Lindgren och Mattias Eriksson är några av dem från
IT-förvaltningen som förbereder övergången till Region Kalmar län. Bland
annat byggs en helt ny plattform för nya webbplatsen regionkalmar.se,
inklusive nya servrar och nya tekniska lösningar. Det förbereds också för
nya e-postadresser. Istället för anna.andersson@ltkalmar.se blir det anna.
andersson@regionkalmar.se. Den gamla adressen med @ltkalmar.se kommer
att fungera att mejla till en lång tid efter bytet. Det genomförs också arbete
inom IT-infrastrukturen, till exempel hantering av nya domäner och certifikat.
Dessutom uppdateras alla kallelser i Cosmic och det tas fram nya IT-lösningar
för att kunna möta Regionförbundets behov.

Vid årsskiftet händer det
Region Kalmar län bildas med ett nytt uppdrag
1 januari 2019 får landstinget ett nytt uppdrag
och bildar Region Kalmar
län. Det nya uppdraget är
regional utveckling.
REGIONAL UTVECKLING innebär
frågor som infrastruktur, kompetens- och utbildningsfrågor, samhällsplanering, innovation, näringslivsutveckling och internationella
frågor. I grunden handlar det om att
skapa tillväxt och hållbar utveckling
i länet. De flesta andra landsting har
redan bildat regioner. Landstinget i
Kalmar län är ett av sju återstående
län som blir region vid årsskiftet.
– En stark region där det är

attraktivt att leva
och bo ger skatteintäkter som är viktiga
förutsättningar för
att kunna utveckla
hälso- och sjukvård
och infrastruktur.
Det kommer att bli
Ann-Sofie
bättre möjligheter
Dejke.
att utveckla länet
när utvecklingsfrågorna hamnar
inom en och samma myndighet,
säger landstingets kanslidirektör
Ann-Sofie Dejke.
Frågorna kring regional utveckling hanteras fram till årsskiftet av
Regionförbundet i Kalmar län, innan de blir en del av Region Kalmar

län. Formellt innebär regionbildningen att Landstinget i Kalmar län
byter namn och att regionförbundet
upphör som organisation vid årsskiftet. I och med regionbildningen
får invånarna större inflytande över
länets utveckling. Fram tills nu har
politikerna i regionförbundet inte
valts direkt via invånarna utan
politiker i landstinget och länets
kommuner har utsett ledamöterna i
regionförbundets styrelse.
– Med regionbildningen styrs den
regionala utvecklingen av landstingsfullmäktige som nu byter namn
till regionfullmäktige, säger AnnSofie Dejke. n

fakta Regionbildningen
A Hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik, kulturfrågor
och folkhögskolor som drivs av
landstinget idag fungerar på
samma sätt efter nyår.
A Politikerna, som vi som bor i
Kalmar län valde till landstingsfullmäktige i september, övergår
till att verka som politiker i regionfullmäktige.
A På Ltkalmar.se/regionbildning
finns en film som berättar mer
om vad bildandet av Region Kalmar län innebär.

text: EMMA RYDH

Regionplanen 2019-2021
I förra veckan beslutade regionfullmäktige om den första regionplanen för
Region Kalmar län. Dels är det en budget för kommande år och dels en plan för
de två åren därpå.
Regionplanen innehåller inte bara långsiktiga mål utan också konkreta nyheter
som berör oss både som medarbetare, patienter och invånare i Kalmar län.
Det handlar om satningar på medarbetarna, vårdsatsningar och en utveckling
av den nära vården. Här följer ett axplock av det som kommer att hända efter
årskiftet.
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A Friskvårdsbidraget höjs med 200 kronor per år. Ett hälsobokslut ska tas fram

för att bättre följa upp arbetsmiljön.
A Ytterligare sex AT-läkartjänster inrättas med start 2019.
A Kombinationstjänster där disputerade läkare ska kunna fortsätta med sin
forskning samtidigt som de jobbar kliniskt ska inrättas med start 2019.
A För att korta väntetiderna till 1177 Sjukvårdsrådgivningen under kvällar och
helger avsätts 1 miljon från och med 2019.

läs mer på Ltkalmar.se/publikationer

A På kommunikationsenheten jobbar Roger Sjöström som grafisk designer.Det

A På tvätteriet i Västervik fortsätter arbetet som vanligt även när vi blivit

är han som arbetat fram den nya symbolen och den visuella identiteten för
Region Kalmar län. I det arbetet har även Folktandvården och Kalmar Länstrafik fått ett nytt och gemensamt uttryck. Det handlar om nytt utseende på allt
digitalt och tryckt material. För att skapa igenkänning och förvalta ett upparbetat förtroende har det varit viktigt att behålla värden och delar av grafiska
uttrycket från tidigare varumärken.
– Det är en spännande process att börja från ett blankt papper och bygga en
varumärkesplattform som ska bära hela organisationen – från det minsta till
det största och hela vägen genomsyras av regionens värderingar och uttryck.

region. De vita arbetskläderna, lakanen, filtarna och alla de andra artiklarna
kommer att vara desamma efter årsskiftet, eftersom de enbart är märkta med
”Tvätteriet i Västervik” och därför inte berörs av regionbildningen.
Det som däremot behöver ersättas med den nya grafiska profilen är allt material där det står Landstinget i Kalmar län. För verksamheternas del handlar
det om den egna patientinformationen, lokala bilder på väntrumsskärmar och
egna lappar/hänvisningar med landstingslogotyp. Material med den gamla
grafiska profilen ska fasas ut så snart som möjligt efter årsskiftet, med förhoppningen att allt ska vara ersatt under första kvartalet.

Ny majoritet i regionfullmäktige
S-C-L styr de kommande fyra åren
Det är en koalition av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna
som styr Region Kalmar
län 2019-2022.
DET STOD KLART efter valet den 9

september där inget av de traditionella blocken fick majoritet. Istället
blev det en uppgörelse mellan två av
allianspartierna och S.
De 67 mandaten i fullmäktige
fördelade sig enligt följande: S 25,
M 10, SD, 10, C 8, KD 7, V 4 och L
3. Miljöpartiet klarade inte treprocentsspärren och åkte ur regionfullmäktige.
Efter valet formerade sig M och
KD som ett gemensamt opposi-

tionsblock medan SD och V blev
oppositionspartier utan samverkan
med andra.
KOMMANDE FYRA ÅR är det 15

heltidsarvoderade regionråd i den
politiska ledningen; sju för majoriteten (S, C och L), sex för minoriteten
(M och KD) och ett vardera för SD
och V.
Anders Henriksson (S), regionråd
med ansvar för regionövergripande
frågor och ekonomi. Ordförande i
regionstyrelsen.
Malin Sjölander (M), oppositionsråd med ansvar för regionövergripande frågor och ekonomi. Vice
ordförande i regionstyrelsen.
Christer Jonsson (C), regionråd

med ansvar för hälso- och sjukvård.
Yvonne Hagberg (S), regionråd
med ansvar för hälso- och sjukvård.
Pierre Edström (L), regionråd med
ansvar för hälso- och sjukvård.
Gudrun Brunegård (KD), oppositionsråd med ansvar för hälso- och
sjukvård.
Jonas Lövgren (M), oppositionsråd med ansvar för hälso- och
sjukvård.
Karin Helmersson (C), regionråd
med ansvar för regional utveckling,
kultur och kollektivtrafik.
Peter Wretlund (S), regionråd
med ansvar för regional utveckling,
kultur och kollektivtrafik.
Pär-Gustav Johansson (M), oppositionsråd med ansvar för regional

utveckling, kultur och kollektivtrafik.
Anders Andersson (KD), oppositionsråd med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.
Angelica Katsanidou (S), regionråd med ansvar för personalutskottet.
Carl Dahlin (M), oppositionsråd
med ansvar för personalutskottet.
Martin Kirchberg (SD), oppositionsråd utanför organiserad
partisamverkan med ansvar för
regionövergripande frågor.
Linda Fleetwood (V), oppositionsråd utanför organiserad partisamverkan med ansvar för regionövergripande frågor. n
text : ROLF ASMUNDSSON

Regionplanen 2019-2021
A Cancersjukvården i länet förstärks med 6,7 miljoner kronor årligen för att

fortsätta att utveckla arbetssättet med standardiserat vårdförlopp för cancerpatienter.
A Samverkan mellan specialistvård och kommunal hälso- och sjukvård och
omsorg ska stärkas. 15 miljoner ska användas för att de mest sjuka ska få en
fast läkarkontakt och en fast vårdkontakt. Handledning av läkarstudenter ska
också finansieras med detta anslag.
A Åtta miljoner kronor öronmärks i ett anslag för att göra det möjligt med fler
läs mer på Ltkalmar.se/publikationer

hembesök men också till att vara ett stöd för kommunernas sjuksköterskor
och ambulanspersonal.
A Repetetiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) införs som ny metod inom
psykiatrin.
A Seniorkortet i kollektivtrafiken permanentas från och med årsskiftet för alla
pensionärer och personer med sjukersättning.
A För att fortsätta digitalisering av hälso- och sjukvården anslås 7,5 miljoner
kronor årligen.
NR 4 / DECEMBER 2018
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Nerven – en resa i landstingets
Tidningen Nervens historia
är nästan lika lång som
landstingets.
ATT BLÄDDRA BLAND de hittills

304 numren som kommit ut sedan
juni 1972 är minst sagt en tidsresa.
Det första numret hade över huvud
taget inget namn, istället utlystes
en tävling för att döpa personaltidningen.
Det var ett lite trevande nummer,
enbart svartvita bilder och med ambition att förklara landstinget utifrån politikens perspektiv. Ansvarig
utgivare var för övrigt en politiker
och i informationskommittén satt
– förutom landstingsdirektören och
redaktören – tre politiker.
Genom gamla Nerven-numren
går det att snabbspola den enorma
förändring som landstinget gått
igenom sedan det bildades 1971.
Bara det att det före 1971 fanns
två landsting i länet var unikt i
sig. Något som fortsatte att prägla
landstinget lång tid.
DET HAR BYGGTS och rivits på
sjukhusen, verksamheter har skatteväxlats med kommunerna, landstingets stora skogsegendomar har
sålts och naturbruks- och lantbruksskolorna har lämnats över till andra
huvudmän. Under de senaste 20
åren har allt mer koncentrerats till
att handla om hälso- och sjukvård.
Men sedan 2012 har strömmen
gått åt andra hållet. Först kom
Kalmar Länstrafik in som egen förvaltning efter att ha varit aktiebolag
och samägt av landstinget och länets
kommuner. 2016 var det sedan dags
för kulturfrågorna att komma tillbaka efter ha varit regionförbundets
ansvar sedan slutet av 1990-talet.
Och vid årsskiftet går landstinget
och regionförbundet samman och
bildar Region Kalmar län.
Varför blev då namnet Nerven?
Efter att 127 olika förslag lämnats
in – några med fantasifulla namn
som Kommunikanten, Länsronden,
Minareten och H-insides – fick det
tidigare norra landstingets namn på
sin personaltidning återuppstå. Och
om man då för 46 år sedan trodde
på återbruk gör vi det i dag också.
Nerven blir från årsskiftet Region
Kalmar läns tidning för medarbetarna. Fast räkna för den skull inte
med att den kommer att se ut som
det här det 305:e numret. n
text: ROLF ASMUNDSSON
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läs mer på Ltkalmar.se/publikationer

historia

Verksamheten på operationsenheten har både förändrats och utvecklats mycket under åren som gått. Det är en hjärtlig stämning när pensionärerna Bosse Johansson och Ewa Engström kommer till sin gamla arbetsplats för att prata
med sina tidigare kollegor Susanne Persson, Maria Bjerker och Nancy Sjöberg.

Hela yrkeslivet i vården
Många medarbetare har
jobbat hela sitt yrkesliv
inom landstinget och varit
del av en enorm utveckling.
OPERATIONSENHETEN i Oskarshamn är ett sådant exempel, där det
gamla gängets erfarenheter uppskattas av dem som nu för verksamheten vidare.
1968 fick 15-årige Bosse Johansson jobb som transportör på
Oskarshamns sjukhus, tre år senare
började han arbeta på operation.
De följande åren började ett stort
gäng 50-talister på samma arbetsplats och många av dem har följts
åt under hela arbetslivet. Nu har de
flesta gått i pension. Anestesisjuksköterskorna Bosse Johansson och
Ewa Engström är två av dem som
nyss slutat. Och till sommaren slutar
även operationssjuksköterskan Susanne Persson och undersköterskan
Maria Bjerker.
– Ofta började man som biträde
och läste sedan vidare till undersköterska eller sjuksköterska. Men
det fanns de som jobbade som
narkossjuksköterska trots att de
inte hade någon vidareutbildning.
Och Ewa gick som elev hos Bosse
fast han inte var utbildad, han hade
bara börjat här några år tidigare. Så
fungerade det på den tiden, så skulle
det aldrig fått vara idag, konstaterar
läs mer på Ltkalmar.se/publikationer

de skämtsamt.
Kraven på utbildningen må ha
varit lägre, men disciplinen beskriver de som desto hårdare.
– Man fick inte säga du till doktorerna och man var ofta lite rädd för
chefen som var hård men rättvis och
höll oss i ett järngrepp. Nu för tiden
är det mer lättsamt, säger de.
PÅ DEN STORA griffeltavlan skrevs

varje natt namnen på patienter och
information om ingreppen. Det kunde vara uppemot 25 patienter och
ta 1,5 timmar att skriva, berättar
de. Vid den här tiden fanns det inte
heller någon sterilcentral, det var
ett operationsbiträde som diskade
instrumenten med en diskborste. Ett
rullande månadsschema gjorde att
man med jämna mellanrum fick stå
i ”koken” och diska.
– Usch, det var hemskt, minns de
och skrattar lite åt alla minnen som
bubblar fram när vi pratar om hur
arbetet förändrats.
Mycket har hänt under åren som
gått. Fram till början av 2000-talet
bedrev de en akutverksamhet med
operationer så som höftfrakturer,
stor bukkirurgi och cancerkirurgi.
Ett arbete som de beskriver som
oerhört utvecklande.
– Vi var tvungna att vara väldigt
breda och vi löste mycket i gruppen,
tillsammans. För vi hade ju inga spe-

cialister, säger Maria.
SEDAN AKUTVERKSAMHETEN

lades ned 2004 utförs nu enbart
planerade operationer, med fokus
på knä- och höftplastiker. Verksamheten är uppbyggd på att patienten
ska kunna lämna sjukhuset samma
dag eller dagen efter.
För elva år sedan började Nancy
Sjöberg arbeta som anestesisjuksköterska och hon uppskattar det här
gängets kunskap och erfarenheter.
– Bara för att man är färdigutbildad så kan man ju inte allt, man lär
sig av sina kollegor. Och det känns
speciellt att ha fått ta del av sådant
som det här gänget har upplevt
och gjort under så många år. De är
otroligt skickliga. Dels har de jobbat
med så många olika typer av operationer, dels har de lång erfarenhet
av att jobba utan de hjälpmedel vi
har idag. De har varit med om en
oerhörd utveckling. Och innan alla
dagens hjälpmedel fanns så skapade
de själva fiffiga lösningar för att lösa
behoven, säger hon.
– Framför allt utvecklade vi en
oerhört bra klinisk blick. När man
enbart kunde mäta puls och blodtryck lärde man sig att läsa av situationen på ett annat sätt än vad man
kanske gör idag, säger Bosse. n
text och foto: MALIN GUSTAFSSON
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Svett,
kamp och
livsglädje
– Så länge jag jobbar på
sjukhuset kommer jag
att fortsätta. Det sliter på
kroppen att komma upp
i åren, men det här är så
kul att man spelar på och
glömmer krämporna.
DET SÄGER Bosse Karlsson skämt-

samt. Till vardags är han fastighetstekniker på Västerviks sjukhus, men
han är också badmintonfantasten
som regelbundet spelat tillsammans
med andra landstingskollegor i
nästan 30 år.
– Det är socialt, roligt, ger bra
kondition och livsglädje, säger han.
DET HELA BÖRJADE 1990, då
Bosse jobbade som undersköterska på hjärtintensiven och hans
chef Ulf Axelsson frågade om han
ville hänga med och spela badminton. Genom åren har de idrottat
mycket tillsammans och spelat både
handboll och rinkbandy. Men det
är badmintonen som överlevt längst
och Bosse och Ulf spelar fortfarande
tillsammans.
För några år sedan bildade de en
badmintonsektion i Nervens personalklubb och organiserar nu spel två
timmar vid tre tillfällen varje vecka.
De spelar i träningshallen som dagtid används av fysioterapeuterna.
NU ÄR DE ett gäng på runt 15

personer som håller kontakten via
en app, där de anmäler sig så att det
blir lagom många som kommer på
träffarna.
8
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– Vi spelar alltid dubbel eftersom
vi bara har en bana. Vi spelar ett
set, samtidigt som två vilar och sen
skiftar vi så att vi spelar med olika
varje gång. Vi kör enligt de gamla
reglerna, först till nio, för att ingen
ska behöva sitta och vänta så länge
vid sidan om, förklarar Bosse.

”Det roliga är
att vi alla är
lika bra, eller
lika dåliga, det
beror på hur
man ser det
Genom åren har det kommit nya
spelare som tillför energi och ny
dynamik till gruppen – och utmaningar i spelet.
En av dem som inte varit med så
länge är Katarina Edbom som är
AT-läkare på Esplanadens hälsocentral i Västervik. Hon spelade
badminton på gymnasiet och tog
upp spelandet igen när hon flyttade
till Västervik för att göra sin ATtjänst här.

Ulf Axelsson och Bosse Karlsson har spelat badminton ihop i 28 år. Här tar de igen sig e

lätt att komma in i gänget och vara
med och spela. Dessutom är det en
kul umgängesform och det är ju
lättare att komma iväg till träningen
när det finns en grupp att gå till,
säger hon.
– Alla som är här är väldigt trevliga och öppna. Sen är det lite ont
om tjejer, jag är den enda här just nu
och det vore roligt om det kom fler,
fortsätter Katarina.

EN KOLLEGA TIPSADE om

badmintongänget och nu brukar
hon vara med och spela en gång i
veckan.
– När jag var ny i Västervik var
det roligt att komma till ett sammanhang utanför jobbet. Det var

GEMENSAMT FÖR ALLA spelare är

att de har samma arbetsgivare, men
arbetsplatserna och professionerna
skiljer dem åt. Nu är det exempelvis både läkare, sjuksköterskor,
tekniker och apotekare som är med

och spelar.
– Det roliga är att vi är alla lika
bra, eller lika dåliga, det beror på
hur man ser det, säger Bosse skämtsamt.
– Om man missar kan man få en
gliring, men vi har väldigt roligt. Det
är ju inget allvarligt spel, men vi blir
trötta och svettiga.
– Det gör inget om man förlorar,
man kanske vinner nästa match.
Det är jättebra folk som är med och
spelar, lättsam stämning, alla är kanonbra, säger Bosse som välkomnar
fler att delta. n
text: MALIN GUSTAFSSON
foto: SARA WINSNES

läs mer på Ltkalmar.se/publikationer

en stund medan en av nykomlingarna i gruppen, Katarina Edbom, kör ett set.

Sedan 1990 har Bosse Karlsson spelat badminton. Det var hans chef på hjärtintensiven, Ulf Axelsson, som frågade om han ville hänga på.
läs mer på Ltkalmar.se/publikationer

Delar av dagens badmintongäng samlat. För att alla ska få spela så mycket
som möjligt kör man dubbel och seten går till nio. Därefter byter man.
NR 4 / DECEMBER 2018
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Personalen på Folktandvården i Emmaboda är ett aktivt gäng som gärna promenerar tillsammans när de får möjlighet. Ibland kan de exempelvis avsluta ett
klinikmöte med en kort promenad. Här var många även engagerade i Hälsoutmaningen, vilket resulterade i att de fick utmärkelsen den hälsosammaste arbetsplatsen inom tandvårdsförvaltningen.

Tillsammans för bättre hälsa
Folktandvården i Emmaboda visar vägen
Närmare 600 medarbetare
var med när Landstingsservice och Folktandvården utmanade varandra i
Hälsoutmaningen.
GENOM ATT EXEMPELVIS äta mer
frukt och grönt, låta bilen stå, röra
sig mer eller avstå tobak, socker och
sociala medier har medarbetarna
under fyra veckor kunnat samla
poäng och bidra till förvaltningens
gemensamma resultat.
När poängen räknats samman
korades de hälsosammaste arbetsplatserna i respektive förvaltning.
Inom Landstingsservice var det ekonomiservice och inom Folktandvården var det kliniken i Emmaboda
som nådde bäst resultat.
– Det har varit en rolig grej som
det pratats mycket om, både här
och på andra kliniker. Alla har varit
väldigt engagerade. Det är bra att
det funnits aktiviteter som passar
alla och att utmaningen skapat
extra stort fokus på hälsa, säger
Åse Haugen, tandsköterska och
hälsoinspiratör på Folktandvården i
Emmaboda.
Här finns redan ett inarbetat tänk
kring hälsa och fysisk aktivitet,

10
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fakta

Fem-i-topp inom varje förvaltning

Landstingsservice
1. Ekonomiservice.
2. Journalarkivet i Västervik.
3. Teleservice Kalmar.
4. Löneservice.
5. HR-enheten.
Genomsnittlig poäng/deltagare inom Landstingsservice: 208.
Folktandvården
1. Folktandvården i Emmaboda.
2. Folktandvården på Smålandsgatan, Kalmar.
3. Sjukhustandvården Oskarshamn.
4. Sjukhustandvården Västervik.
5. Folktandvården i Högsby.
Genomsnittlig poäng/deltagare inom Folktandvården: 218.

något som också märks.
Kliniken har jobbat aktivt med
frågorna i över 15 år och friskvård
är en stående punkt på klinikmötena.
DET FINNS OCKSÅ en aktivitetslista som fylls i av medarbetarna, som
sätter ett streck varje gång de varit
fysiskt aktiva i 30 minuter.
Tillsammans med sin chef planerar de hälsoaktiviteter, som blir som
en belöning när de uppnått målet

på sin aktivitetslista. Tidigare har
de exempelvis paddlat, ridit eller
vandrat tillsammans.
– I och med att vi jobbar i team är
det viktigt att vi också är ett team.
Aktiviteter som vi mår bra av och
skapar sammanhållning är betydelsefulla. Vi har smoothies varje torsdag och vi har även tittat på Anders
Hansens föreläsning om träning för
hjärnan via 1177.se tillsammans
på ett klinikmöte. Det behöver inte
vara något stort, men det hjälper till

att skapa en bra gemenskap, säger
Åse Haugen.
NÄR DET GÄLLER Hälsoutma-

ningen har varje deltagare fyllt i sina
resultat individuellt utifrån en lista
där det stått hur många poäng olika
val och aktiviteter gett.
Lagets totala poäng har sedan
sammanställts och varje vecka
skickats in till initiativtagarna Annette Tonelid som är hälsoutvecklare på Landstingsservices HR-enhet
och Sandra Permerud som är HRkonsult på tandvårdsförvaltningen.
– Vi jobbar båda med frisknärvaro i våra respektive förvaltningar
och tyckte att det skulle vara roligt
att göra någonting tillsammans. Då
föddes idén till Hälsoutmaningen,
säger Sandra Permerud.
– Vi hoppades på många deltagare och är nöjda med gensvaret.
Hälsoinspiratörerna har haft en stor
del i framgången av detta, det är
jätteroligt att de engagerat många
av sina kollegor. Jag ser gärna att vi
gör detta igen med Folktandvården.
Det stärker vår egen förvaltning och
det är alltid roligt att utmana andra,
säger Annette Tonelid. n
text och foto: MALIN GUSTAFSSON
läs mer på Ltkalmar.se/publikationer

IVA-gänget som håller ihop
Det kallas syjunta men,
precis som i så många
andra syjuntor, handlar det
egentligen mest om att
äta, prata och umgås.
IBLAND KOMMER ”sticket” eller
”syet” fram lagom till kaffet, ibland
inte alls. Oavsett vilket är träffarna
uppskattade av dem som är med.
Till vardags är, eller har de tidigare
varit, arbetskamrater på intensivvårdsavdelningen i Oskarshamn och
sedan fyra-fem år tillbaka träffas de
även några gånger per år utanför
jobbet.
– Det är alltid roligt, högt i tak
och vi pratar om allt, berättar de
tolv som sitter vid det fint dukade
långbordet i vardagsrummet i Bråbygden, väster om Oskarshamn.
Ikväll är det chefen Kristina Lönnberg som bjudit in till middag.
– DET ÄR speciellt att få komma

hem till varandra, man ser sina
arbetskamrater som en hel person,
istället för bara en person i vita kläder. Genom åren har vi delat mycket
eftersom vi är många som jobbat
tillsammans länge, säger hon.
– Ja, vi har varit gravida, haft
småbarn, tonåringar och en del
av oss har fått barnbarn. Det har
varit både glädje och sorg under de
här åren. Vi har mist två jobbarkompisar och även haft personliga
sorger. Man har delat hela livet med
varandra och har nästan träffat den
här familjen mer än sin egen familj
hemma, säger Ing-Marie Carlsson.
DET MÄRKS ATT gänget gillar

varandra. De beskriver sig själva
som en tajt grupp, som är trygga
tillsammans, samspelta i arbetet och
att det är en förmån att få jobba
i ett sådant här gäng. Samtalen
svävar lätt iväg åt både det ena och

”Oj, så här många som stickar är det väl aldrig annars” sägs det skämtsamt när vi tar bilden. Det är högt i tak och
många skratt när gänget från IVA i Oskarshamn har syjunta.

andra hållet, stämningen är hjärtlig
och skratten många.
– Det är så viktigt att kunna
skratta ihop, konstaterar Kristina
Lönnberg.
– Det blir som en slags ventil,
säger Therese Lindquist.
ARBETET PÅ EN intensivvårds-

avdelning kan vara påfrestande.
Utredning som just nu pågår kring
hur intensivvården i länet ska
organiseras påverkar så klart också
stämningen på arbetsplatsen.
– Det är klart att vi är oroliga för
vad som ska hända och den oron
uttrycks på olika sätt. En del är
arga, andra ledsna. Men jag tror att
det är tack vare sammanhållningen
som vi tar det här så pass bra ändå,
trots att vi har det hängande över
oss, säger Christina Hult.

”När man lärt känna varandra ordentligt skapas trygghet även på arbetsplatsen. Vi tänker nog inte alltid på det, men vi är väldigt samspelta tillsammans”,
berättar de under middagen.

– Vi försöker ha kul på vägen, då
går det ändå okej. Så länge jag hör
er andra skratta så finns det hopp

om det, säger Therese Lindquist. n
text och foto: MALIN GUSTAFSSON

kort & gott
Hur kan vi göra Nerven bättre?

System för dokumenthantering

A När vi efter årsskiftet blir Region Kalmar län vill vi även passa på att göra vår

A Ett nytt system för dokumenthantering införs under 2018-2019.

personaltidning Nerven ännu bättre. Mejla ditt förbättringsförslag till redaktören. Personaltidningens redaktionsråd vill utveckla tidningen till ett ännu bättre
forum för att lyfta vår stora organisations alla medarbetare och de frågor som
det pratas om på arbetsplatserna. Målet är att göra en tidning som ännu mer
visar vardagen som anställd inom Region Kalmar län.
Vad vill du läsa om? Vilka teman vill du att tidningen ska ta upp? Mejla redaktören: malin.gustafsson2@ltkalmar.se

Systemet heter Evolution och ger oss möjlighet att knyta ihop hela kedjan av
information och händelser rörande ärenden, sammanträdeshandlingar och beslut. Det ger också möjlighet till dokumenthantering med elektronisk originalhandling. Förhoppningen är att systemet ska vara tidsbesparande och ge ökad
insyn, högre tillgänglighet och bättre rättssäkerhet. Det kommer på sikt att
ersätta flera befintliga system som idag används för att hantera ärenden och
dokument. Införandet påbörjades i augusti 2018 och pågår under hela 2019.

läs mer på Ltkalmar.se/publikationer
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Engagemanget för människor lever i både jobbet och på fritiden. Färdtjänsthandläggaren Gulistan Ucar är initiativtagaren till Läxhjälpen som hon sedan ett år tillbaka driver
tillsammans med andra frivilliga.

Människan i centrum såväl
på jobbet som på fritiden

Gulistan Ucar arbetar som
färdtjänsthandläggare på
Kalmar Länstrafik och driver på sin fritid Läxhjälpen.
MED ETT NÄSTAN outtömligt energiförråd är hon en glädjespridare
och inspiratör, både på jobbet och
bland läxläsande ungdomar.
I drygt ett år har Gulistan på eget
initiativ välkomnat ungdomar till
Läxhjälpen i Bystugan i Norrliden,
Kalmar, och skapat en plats för
läsro och studietid. En idé som växt
fram utifrån egna erfarenheter.
– Alla har inte samma möjligheter
att få stöd och hjälp hemifrån. Själv
har jag växt upp med utlandsfödda
föräldrar, det var inte lätt för min
mamma och pappa att exempelvis
hjälpa mig med historieläxor om
medeltiden i Sverige även om de
stöttade mig mer än väl, säger hon

12
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och beskriver att det också kan
handla om att föräldrarna inte har
tid eller inte är hemma när läxorna
ska göras.
Läxhjälpen har fått ett varmt
mottagande och hennes insats har
hyllats.
– Vi har fått massor av hjälp, jag
skickade bland annat ut en förfrågan till kollegorna på jobbet om de
ville bidra med böcker till lästräning, och jag bara överöstes med
fulla kassar, säger hon och ler.
NÄR LÄXHJÄLPEN-GÄNGET träf-

fas handlar det inte om enträget
plugg med näsan ner i en bok. Gulistan vill sprida en lättsam inställning till skolarbetet.
– Jag vill göra studierna till något
lekfullt och hjälpa ungdomarna att
hitta en studieteknik som passar
dem. Glosor kan till exempel bli en

fakta Läxhjälpen
A Läxhjälpen har funnits sedan
hösten 2017 och hjälper alla som
studerar oavsett ålder och årskurs och är politiskt och religiöst
obunden.
A Gulistan Ucar och andra frivilliga vuxna engagerar sig och träffas två timmar, en gång i veckan.

jakt på poäng i form av en tävling
mot en klasskompis. Kan jag bidra
och hjälpa dem hitta ett sätt att lära
sig på tidigt, behöver ansvar och
läxor inte bli en chock när kraven
ökar. Och så bjuds det alltid på fika.
Värmen i hennes röst när hon
beskriver träffarna är tveklös.
Var får du all energi från?
– Ungdomarna. Att se dem lyckas
och framför allt vilja hjälpa varandra. Det är fantastiskt att få vara en

del i den utvecklingen.
Under våren har Gulistan själv
suttit i skolbänken parallellt med
jobbet, en färdtjänstkurs vid Malmö
Högskola som hon och kollegorna
fått chansen att gå.
– Den har bland annat handlat
om att möten med människor, genus
och etik. Det har varit väldigt lärorikt. För mig är studier ett sätt att
koppla bort allt annat. Nästa utmaning är att lära mig arabiska, säger
hon och pratar om studier som
andra ibland kan beskriva fotboll
som samtalsämne:
– Gemensamma skolor, utbildningar, lärare eller kanske känslan
av osäkerhet inför gymnasievalet
kan hjälpa oss att mötas. Studier är
nyckeln till samtal och för människor samman på många olika vis. n
text: KAROLINA HÖCKERFELT
foto: AMANDA GLENDER
läs mer på Ltkalmar.se/publikationer

En lyckosten som tack för hjälpen
EN DAG RINGDE en bekymrad mamma när jag satt i receptionen på vår
arbetsplats. Hon och hennes sjuka pojke hade blivit bollade hit och dit
och nu var hon både uppgiven och ledsen. Rösten bar henne knappt när
hon berättade om sonens symptom och när hon ställde sina frågor. Jag
lyssnade och försökte sedan hjälpa henne så gott jag kunde.
Några veckor senare ringde mamman igen och jag kände igen hennes
röst. Jag frågade då om hon fått någon hjälp sedan sist vi pratades vid.
Hon blev glad att jag kom ihåg henne och tackade så mycket.

skrev mamman, var helande och lyckobringande och var hennes sätt
att tacka för mitt så hjälpsamma och förstående sätt. Det hade betytt så
mycket för henne.

YTTERLIGARE ETT PAR VECKOR senare kom ett brev till mig på arbetet.

Har du en berättelse du vill dela med dig av?
Kontakta viktoria.lindstedt@ltkalmar.se eller någon annan av landstingets kommunikatörer.

I ett kuvert låg ett kort och en liten rosa sten. På kortet stod det:
”Tack, är ett litet ord för en stor känsla” undertecknat med en förklarande text och namnet på mamman jag pratat med i telefonen. Stenen,

JAG HAR ÄN i dag kvar stenen och tar ibland fram den. Då tänker jag på

hur små saker kan spela stor roll.
En varjedag-berättelse berättad av en medarbetare i vårt landsting

Doktor Samir & Doktor Viktor
Doktor Samir & Doktor
Viktor.
SEDAN EN TID tillbaka möts
besökare till Mönsterås hälsocentral
av en välkomnade affisch på två av
läkarna. När det stod klart på mottagningen att man hade en Samir
och en Viktor, som i musikduon
läs mer på Ltkalmar.se/publikationer

Samir & Viktor, kunde tidigare
verksamhetschef Maria A Hilbert
inte motstå tanken på att skoja till
det.
– DET BLEV EN kul grej. Någon
patient har uppmärksammat den.
”Det är du som är Viktor i Samir
och Viktor!”, berättar AT-läkare

Viktor Emlund och skrattar.
– Musikduon Samir och Viktor
ger glädje till människor. Och om
du blir sjuk, så finns vi, Samir och
Viktor på Mönsterås hälsocentral,
här för dig, fyller ST-läkaren Samir
Naeemi i. n
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frågan

Vilken är er bästa
jultradition
på jobbet?
Yvonne Fransson
Undersköterska på medicinmottagningen i Oskarshamn.

– Vi har en rolig
och uppskattad
jultradition här,
en egendesignad
julklappskalender.
De som vill vara
med köper en julklapp för en peng som vi kommer
överens om. Man slår in sitt paket
och lägger i en hög, så ingen vet
vem som har köpt vilken julklapp.
Genom lite fingerfärdighet byter
jag ut chokladbitarna i en vanlig
chokladkalender till en lapp med
namnen på de som är med i lotteriet. Sedan öppnas en lucka varje
dag och personen vars namn som
finns i kalendern väljer ett valfritt
paket ur högen.
Malin Lindmark
Vrijman,
Bildlärare på Ölands
folkhögskola.

– Det är vår
pysselkväll, när
personal och
deltagare träffas
och julpysslar. Då sitter vi tillsammans och knyter enriskransar och
klär granen. Vi gör även julgodis
som marsipan, knäck och kola,
som hamnar på gottebordet när
vi senare i december äter julbord
tillsammans. Just i år blir det vid
lunch istället för på kvällen eftersom flera av dem som inte bor på
skolan kan vara med då. Sådana
här traditioner är viktiga eftersom
de skapar sammanhållning.
Mari Carlsson,
Undersköterska på
Smedby hälsocentral

– Vi brukar
äta hemkokt
risgrynsgröt och
skinksmörgås som
gemensam lunch för all personal
på hälsocentralen, och det är alltid
torsdagen innan julhelgen. Det
har vi gjort så länge jag varit här.
Vid lucia har vi glögg och pepparkakor på morgonen och vid fikat
äter vi gröt och skinksmörgås.
14
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Dennis Larsson, Amanda Glender, Christer Olson och Kathrin W Nielsen är några av medarbetarna som engagerar
sig i julklappsspelet.

Julklappsspelet tar
fram tävlingsandan
”Skynda”, ”Slå nu” och ”jag
vill ha det med guldiga snören” är typiska utrop runt
bordet i lunchrummet på
Kalmar Länstrafik i Högsby, strax före jul.
DET HANDLAR OM det årliga
julklappsspelet som väcker både
spänd, uppspelt och nära på hätsk
stämning när tävlingsandan slår till
som hårdast. I ett par år nu har hälsoinspiratörerna på Kalmar Länstrafik bjudit in till julklappsspelet som
ordnas i sin enklaste form i samband med veckans ”torsdagsfika”.
– Vi tyckte det kunde vara ett
roligt inslag så här före jul. Och det
engagerar och väcker mer känslor
än man kan tro, säger Tove Andersson, trafikledare för särskilt anordnade skolresor och hälsoinspiratör,
och lägger ut tärningarna på ett av
borden i lunchrummet.
Duken och den rött blommande
julstjärnan har ställts åt sidan, redo
för julklappsmatch.

köpa en julklapp för dryga 50-lappen.
– Eftersom vi har verksamhet
på tre orter har vi också fått rigga
spelet på flera av våra kontor och i
flera omgångar för att alla som vill
ska kunna vara med. Det brukar
vara ganska underhållande att
bara komma förbi kaffeautomaten
samtidigt som spelet är igång, säger
Karolina Höckerfelt, kommunikatör
och hälsoinspiratör.
SPELET SKAPAR god uppslutning
bland medarbetarna, en av dem
som är en flitig julklappsjägare är
Dennis Larsson, trafikplanerare för
linjetrafiken.
– Det är alltid roligt att göra
något annorlunda tillsammans med
kollegorna och julklappsspelet har
blivit en fin tradition hos oss. Man
får möjlighet att lära känna nya
kollegor och även se nya sidor hos
dem man redan känner. När stressen
och tävlingsinstinkten vaknar till liv
så kan de mest oväntade sidor uppenbara sig! berättar Dennis. n

EN TID FÖRE jul går en inbjudan ut

text: MALIN GUSTAFSSON

till personalen där alla som vill får
anmäla sig att vara med och till dess

foto: KAROLINA HÖCKERFELT

Visar tärningarna två ettor eller
två sexor får deltagaren ta ett
paket från någon annan.

fakta Så går det till
Bjud i förväg in till spelet med
instruktionen att alla som vill
vara med köper en julklapp för
en bestämd summa, exempelvis
30-50 kronor. Utse någon som
börjar slå tärningarna och gå
laget runt, så många varv att alla
julklappar har kommit i rullning.
Julklapp får du ta när tärningarna visar två lika ettor eller sexor.
Därefter sätter någon ett alarm
på någonstans mellan sju-tolv
minuter. Under denna tid gäller
det att samla så många julklappar som möjligt. När klockan
ringer är spelet slut och de julklappar du fångat då är dina.

läs mer på Ltkalmar.se/publikationer
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tack för mig
A Vad kommer du att minnas mest
från de här åren i landstinget?

– Det var givande att göra
hembesök i byarna när jag jobbade
inom i primärvården i slutet av
1990-talet och början av 2000-talet.
Att få träffa patienterna i deras egen
omgivning är alltid intressant, då får
man se hela människan på ett annat
sätt än när man träffar dem på en
mottagning. Jag kommer även att
minnas människor som gjort intryck
på mig, både patienter och underbara arbetskamrater.
A Du är distriktssköterska, barn-

morska och uroterapeut och har
jobbat inom vården i 40 år, både
i Finland, Sverige och Tanzania.
Kommer du att sakna arbetet inom
vården?

”Halverat platsantal
under tio veckor.”

– Nej, det tror jag inte. Viljan och
möjligheten att hjälpa människor
tar inte slut bara för att man blir
pensionär. Det finns exempelvis flyktingar i församlingen som inte pratar svenska eller engelska, där har
jag hjälpt till med tolkning eftersom
jag pratar swahili flytande. Jag har
även kontakt med många av de över
hundra föräldralösa hiv-positiva
barn och ungdomar som jag mött i
mitt arbete i Tanzania.
A Vad ska du hitta på nu?

– Jag är med i EFS-international
missionsråd och det är jättehärligt.
Kyrka och mission är en stor del
av mitt hjärta. Nu har jag även
mer tid att läsa, både Bibeln och
andra böcker. Jag gillar att vara ute,
motionera, resa, umgås med vänner

Nyblivna pensionären Päivi Karlsson har jobbat inom landstinget i
sammanlagt 18 år, nu senast som
uroterapeut på gynmottagningen
i Kalmar.

och funderar också på att lära mig
ett femte språk, arabiska.
text och foto: MALIN GUSTAFSSON

tårtan

Nerventårtan till Helen som fixade luncherna i Västervik
A Namn:

Helen Petersson.
Köksbiträde på Café Smultronstället,
Västerviks sjukhus.
A Bor: I Västervik.
A Fritid: Jag har två barn och deras intresse är
hockey, speedway och innebandy. Det hinns
inte med så mycket mer.
A Yrke:

”Västerviks sjukhus personalmatsal har
under en längre tid varit stängd på grund av
ombyggnad. Helen på Café Smultronstället
har tillsammans med sina fantastiska kollegor,
under hela sommaren servat sjukhusets personal med möjlighet att köpa lunch. Det har rört
sig om cirka 200 portioner per dag, de flesta
vid rusningstid. Dessutom har de, som alltid
på bästa möjliga sätt, servat alla patienter och
anhöriga som är deras ordinarie dagliga kunder.
Vardagshjältar!”
Nomineringen kommer från Ingela Lundberg
och hennes kollegor på specialist- och sjukhustandvården på Västerviks sjukhus.

hallå där
James Smith,
allmänspecialist på
Berga hälsocentral i Kalmar, som
introducerat och
handlett över fjorton
nyanlända läkare de
senaste två åren.

– Det är ett viktigt arbete eftersom
alla vinner på att vi gör detta. De
får möjlighet att hitta en plats i
det nya samhället och Landstinget
i Kalmar län får fler medarbetare.
Det är ett sätt att möta frågan om
oberoende av hyrläkare, att ta tillvara på personer från utlandet med
rätt kompetens. För mig personligen handlar det om humanitet och
empati. Det är spännande att se
dem göra framsteg.
A Du

har själv varit med om en
liknande resa som de du nu handleder?

– Ja, jag känner igen mig i deras
situation och vet hur svårt det
är. När jag kom till Sverige 2002
från Brasilien fick jag gå igenom
detsamma: Hitta en plats i samhället, lära mig ett nytt språk, bli del
av sjukvården i Sverige och göra
det hela ”korrekt”. Många delar
av sjukvården som exempelvis
journalföring, dokumentation och
signering skiljer sig från hur man
gör utomlands. Språket är en annan utmaning. Det är inte lätt att
förstå innebörden av alla snarlika
begrepp såsom hemtjänst, hemsjukhus och hembesök.
A Har

några av de som nu fått sina
legitimationer och genomgår sin
ST valt att stanna kvar hos er?

Helen Peterson blev chockad men samtidigt väldigt glad när
hon överraskades med Nerventårtan, som denna gången är
gjord av Lars Sjöman, bagare i länssjukhusets produktionskök.
foto: LUISE GUSE

ÄR DET NÅGON DU VILL GE NERVENS TÅRTA? Skicka ett mejl till redaktionen med tårtkandidatens namn och arbetsplats tillsammans
med en liten motivering. Glöm inte att lämna namn på en kontaktperson och var denne kan nås. Förslaget på tårtkandidat skickast till Nervens
redaktör malin.gustafsson2@ltkalmar.se.

– Ja, vi har en tidigare kirurg som
nu är ST inom allmänmedicin hos
oss på Berga hälsocentral. Inom
loppet av några månader kommer
vi att ha nya provtjänstgörande läkare som förhoppningsvis stannar
hos oss inom Landstinget i Kalmar
län. Vi hoppas att fler inspireras
att ta emot nyanlända då det är en
insats för hela organisationen. n
text och foto: CAROLINE RICHARDSSON
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Det nybildade nätverket, med representanter från hjärtsjukvården på länets tre sjukhus, träffas på Oskarshamns sjukhus för
att samarbeta kring informationen till sina patienter. Apotekaren Malin Johansson Östbring och sjuksköterskorna Anette Billqvist, Anna Wingsäter, Emmy Cheruiyot Johansson och Åsa Mobaeck diskuterar
vilken information patienter och närstående frågar efter och hur den länsgemensamma informationen till dem ska presenteras på bästa sätt.

Torsdagen den 15 november klockan 15.11.

Foto: Malin Gustafsson
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