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Hembesök är en naturlig del av vardagen för 
demenssjuksköterskan Annelie Malmborg

Framtiden är nära
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Välkommen!

Ing-Marie Herdinius
Expeditionschef på röntgenavdelningen, 

Oskarshamns sjukhus

– Jag gillar verkligen administra-
tivt arbete så den här tjänsten 
lockade mig. Jag är underskö-
terska i botten och har tidigare 
arbetat på ett privat behand-
lingshem så vården är en bekant 
miljö för mig. Det känns roligt att 
få vara en kugge i hjulet inom en 
stor organisation och jag ser fram 

emot att få vara med och utveckla 
Oskarshamns sjukhus så att vi får 

bibehålla vår goda position och rykte 
bland vårdgivare i Sverige. 

Conny Karlsson Örnros
Samordnare kompetensförsörjning på 
Regional utvecklingsförvaltning

− Min roll innebär att samordna 
arbetet med kompetensförsörjning 
inom länet. Det kan till exempel 
innebära att delta i utbildnings-
planering och att tillhandahålla 
behovsanalyser.

− Jag har arbetat på Arbetsför-
medlingen i Hultsfred-Vimmerby 
i 20 år och att börja jobba inom 

Region Kalmar län nu efter region- 
bildningen känns jättespännande. 

Det finns en otrolig kompetens 
här, alltifrån folkhälsa till bredband, 

vilket är jätteinspirerande. Vi är inne i ett 
dynamiskt skede och jag ser fram emot 
att vara med och bidra till utvecklingen 
av länet. 

Therese Ivarsson
Kostchef på Gamleby folkhögskola

− Jag var här på studiebesök när jag job-
bade som internatföreståndare på Lunne-
vads folkhögskola i Östergötland och 
blev jätteinspirerad av atmosfären 
här. När de sedan sökte en kostchef 
så bestämde jag mig för att söka 
tjänsten som innebär ansvar för 
kök, städ, vaktmästeri, lokaler 
och konferensverksamhet.

− Miljöfrågan är ganska nyupp- 
täckt här och jag vill jobba för att 
minska matsvinnet och köttkon-
sumtionen och att vi ska städa 
klimatsmart. Jag vill också värna 
om den goda andan här som är 
värdefull inte minst för de kunder 
vi vill locka till Gamleby folkhögskolas 
konferensverksamhet. 

Johanna Kristiansson Olofsson
Medicinsk sekreterare på Högsby 
hälsocentral

− Jag har arbetat på ortopeden 
på Länssjukhuset i Kalmar i tre 
år och kände att det var dags 
att prova något nytt. På en häl-
socentral är arbetet mer varie-
rat och man kommer närmare 
både kollegor och patienter 
och det lockar mig. Sen har jag 
kort resväg till Högsby också 
och det är ett stort plus. 

− Det känns jätteroligt att vara ny 
på jobbet och jag ser fram emot att 
få utvecklas i yrket. Att vara medicinsk 
sekreterare är väldigt omväxlande och 
det trivs jag med. Många tror att det bara 
handlar om att skriva journaler men det är 
mycket annat administrativt arbete också. 

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.
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23 960 stycken 
badkar
Så mycket vatten  har sparats 
på sjukhuset i Oskarshamn tack 
vare en ny rutin för spolningar 
av vattenkranar. Tidigare spolades 
alla vattenkranar i minst tio mi-
nuter varje vecka för att mot-
verka tillväxt av legionella, ett 
bakteriesläkte som förökar sig i 
stillastående vatten och kan orsa-
ka legionärssjukan. Numera und-
viker man att spola ur de kranar 
som ändå används regelbundet.  
 Den nya rutinen minskade vat-
tenförbrukningen på sjukhuset 
med 17 procent under 2018 och 
är resultatet av ett förbättringsar-
bete som gjorts tillsammans med 
medarbetare på Fastighetsdrift och 
Smittskydd och vårdhygien. 

Hållbart på 
tallriken
Ölands folkhögskola har be-
stämt sig för att ställa om till en mer 
hållbar kosthållning. Det innebär 
bland annat att man lagar och 
äter mer växtbaserat vilket anses 
bättre för både hälsan och miljön. 

Globala mål på 
regional nivå
Regionen Kalmar län är med  
i projektet Glokala Sverige  
– Agenda 2030 i kommuner och 
regioner, som drivs av Svens-
ka FN-förbundet och Sveriges 
Kommuner och Landsting. Som 
en del i detta hålls en gemensam 
workshop för länets kommuner 
den 21 maj där det diskuteras 
samverkan och delar erfarenhe-
ter och goda exempel. Syftet är 
att främja en hållbar utveckling i 
länet med avstamp i de 17 glo-
bala hållbarhetsmålen.  

Hållbarhet
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– Jag är tacksam för alla möj-
ligheter jag fått och för att 
mina chefer trott på mig. Ing-
enting kommer gratis, men jag 
tror att dörrarna har öppnats 
för mig eftersom jag hela tiden 
har velat mer.

Det säger Claudia Ortega Da-
nielsson som precis börjat sitt 
chefsjobb på Oskarshamns sjuk-
hus. Men vägen hit har inte varit 
helt rak. Vid 17 års ålder lämnade 
hon sitt hemland Ecuador för att 
åka till Island som utbytesstudent.  
 Då hade hon ingen aning om att 
resan skulle förändra hennes liv. 

Från SFI till chef
Här träffade hon nämligen sin 
nuvarande man och efter några 
år på Island bestämde de sig för 
att flytta till hans hemstad Oskars-
hamn. Nu, 20 år senare, kan hon 
titta tillbaka på en spännande resa, 
samtidigt som hon påbörjar en ny. 
Nu som avdelningschef för hjärt-
avdelningen. 

 – Det var faktiskt här jag gjorde 
min första praktik på undersköter-
skeutbildningen. Redan då kände 
jag att jag vill jobba här i framti-
den. Jag hade härliga kollegor och 
vi hade en fin kontakt med patien-
terna. Man gick rond med läkar-
na, jobbade i team och jag lärde 
mig otroligt mycket eftersom jag 
fick vara med om mycket, berättar 
Claudia.
 Efter att ha vikarierat som un-
dersköterska i några år började 
hon på steriltekniska enheten. 
Hon läste till steriltekniker och 
blev Oskarshamns sjukhus första. 
Hon jobbade som områdesansva-
rig och drev då bland annat för-
bättringsarbetet om rost på kirur-
giska instrument. Senare fick hon 
ett erbjudande om en chefstjänst 
på steriltekniska enheten i Linkö-
ping.
 – Men jag ville vara kvar i 
Oskarshamn och tänkte – varför 
inte satsa här istället? Det finns 
bra möjligheter att utvecklas här, 
jag har exempelvis pluggat ledar-

skap på distans vid Högskolan i 
Halmstad tidigare. Då bestämde 
jag mig för att söka traineeutbild-
ningen. 
 Region Kalmar läns traineeut-
bildning för blivande chefer inne-
håller en universitetskurs och 
flera interna föreläsningar. I pro-
grammet får man även en mentor 
och möjlighet att följa en chefs 
arbete under det ett och ett halvt 
år som utbildningen varar.
 
Bra ledarskap
– Jag förväntade mig att det skul-
le vara givande, men det blev så 
mycket bättre än vad jag hade 
trott. Människor och utveckling är 
en fantastiskt spännande kombi-
nation och vi fick de verktyg man 
behöver för att känna sig trygg 
och kunna leda grupper, berättar 
Claudia, som tycker att samarbete 
och kommunikation är grunden i 
ett bra ledarskap.
 – Det är viktigt att vara en syn-
lig chef, att lösa problem och fin-
nas där när någon behöver prata. 

Utveckling är något vi måste göra 
tillsammans och delaktighet gör 
att en grupp växer. Bra och rak 
kommunikation är också viktigt, 
det ska inte finnas utrymme för 
spekulation.

Hur känns det nu när du tit-
tar tillbaka på resan hit?
– Det känns så klart väldigt roligt! 
Men det har inte alltid varit lätt. 
Jag började från noll. Att plugga 
och utvecklas på ett språk som 
inte är ens modersmål, det är en 
utmaning i sig. Dessutom händer 
det mycket under de här åren i 
livet. Min förste son var tre må-
nader när han fick följa med till 
komvux, min andra son var fem 
månader när jag började jobba 
igen eftersom jag inte hade något 
fast jobb. Jag ångrar ingenting, 
men önskar jag hade kunnat njuta 
mer av den tiden. Åren går fort 
och nu är mina killar redan så stora.

Claudia Ortega Danielsson, ny 
avdelningschef på medicinav-
delning 4 på Oskarshamns sjuk-
hus, tillsammans med Anette 
Billqvist, Carina Schöttke och 
Nishara Roth.
– Jag känner mig väldigt väl-
kommen och ser fram emot att 
fortsätta utveckla verksamheten 
tillsammans med medarbetarna.

Text & foto Malin Gustafsson
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Linda Reinholdsson, samordnare på 
Brysselkontoret, på väg att träffa  
intresseorganisationen Confederation 
of European Forest Owners. 

Med län ets utveckling i fokus
Från företagsstöd, kultur och 
miljö, till järnvägar och vägar 
som organisationsmässigt leder 
hela vägen till EU. I samband 
med regionbildningen tillkom 
ett nytt uppdrag - regional ut-
veckling. Nerven har träffat 
några av de nya kollegorna  
på regionala utvecklingsför-
valtningen.

Skogen tema för möte i 
Bryssel
En uppgift för Småland, Blekinge 
och Hallands gemensamma Brys-
selkontor är att bevaka och i olika 
EU-sammanhang föra fram frå-
gor som är viktiga för regionen. 
En del i detta arbete är att skapa 
goda kontakter och allianser 
med andra aktörer inför fram-
tida påverkansinsatser. En viktig 
fråga för regionen är hur man 
stärker Smålands skogar och tar 
tillvara dess värden. I veckan 
träffade Linda Reinholdsson, 
samordnare på Brysselkontoret, 
intresseorganisationen Confede-
ration of European Forest Ow-
ners som just nu är delaktiga i 
översynen av EU:s skogsstrategi.  
 – De ville ta del av hur vi i 
Småland och Blekinge arbetar 
med skogsrelaterade frågor, och 
detta var en chans för oss att med 
starkare röst föra fram våra per-
spektiv, säger Linda Reinholdsson.
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 � Det regionala utvecklingsuppdraget regleras i lagen om regionalt utvecklingsansvar.

 � Den regionala utvecklingsförvaltningen består av enheterna företags- och projektstöd samt  
samhällsplanering och tillväxt. 

 � I förvaltningen ingår också Regionbiblioteket och de fyra folkhögskolorna: Gamleby folkhögskola, 
Högalids folkhögskola, Vimmerby folkhögskola och Ölands folkhögskola.

 � Förvaltningen har 222 anställda och leds av Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör.

Fakta Regionala utvecklingsförvaltningen

Text: Trine Nyberg

Tillsammans för
minskad antibiotika-
användning

Vad är det ni har på gång?
– Vi anordnar utbildningar om 
hur man, ur ett sjuksköterske-
perspektiv kan bidra till en ratio-
nell användning av antibiotika. 
Vi bjuder in sjuksköterskor från 
både kommun och primärvård 
– offentlig och privat – för att 
främja nätverkande och erfaren-
hetsutbyte så att vi blir bättre till-
sammans.

När och var hålls de här 
utbildningarna?
– I mitten av maj i Oskarshamn, 
Västervik och Kalmar. Före 
dessa tillfällen ska alla deltagare 
ha gjort en webbutbildning med 
patientfall som sedan diskuteras.

Vad har ni fått för respons?
– Intresset är jättestort och vi har 
redan flera hundra deltagare an-
mälda till kurserna. 

Hur gör man för att anmäla 
sig? 
– Man anmäler sig via Kompe-
tensportalen som man hittar på 
Navet.

Ola Nordqvist, apotekare och dok-
torand på läkemedelssektionen, Re-
gionstab Samordning hälso- och sjuk-
vård.

Med län ets utveckling i fokus
”Källkritik är viktigare 
än någonsin” 
I början av mars utbildade 

biblioteksutvecklaren Naemi 
Carlsson bibliotekspersonal från 

hela länet i Kalmar, Oskarshamn och Västervik 
inom källkritik. Utbildningen ingår i det treåriga 
projektet Digitalt först och som ska göra biblio-
teken till en digital mötesplats i samhället. 
– Källkritik är viktigare än någonsin! Inte minst 
på grund av den utveckling vi ser med bland an-
nat fake news. Alla medborgare ska kritiskt kun-
na granska fakta och här har biblioteken en vik-
tig roll som ett folkbildande stöd, säger Naemi.

Fem regioner träffades för 
att stärka kulturnäringar
Ungefär 144 000 företag är verk-

samma inom de kulturella och 
kreativa näringarna i Sverige. Av 

dessa finns 2 148 företag i Kalmar län. 
Hur utvecklingen ser ut i länets kommuner och 
vad man kan göra för att stärka näringen, det 
var något som diskuterades i Kalmar mitten av 
mars. Då samlades fem regioner och 20 kommu-
ner inom Regionsamverkan Sydsverige för att ta 
del av aktuella utmaningar och möjligheter inom 
näringen. Görel Abramsson, kulturutvecklare på 
regionala utvecklingsförvaltningen, var den som 
anordnade träffen.

Deras handlingspro-
gram ska göra länet 
fossilbränslefritt

Kalmar län ska vara en fos-
silbränslefri region år 2030. Det  

betyder att länet om elva år inte ska ha några net-
toutsläpp av fossil koldioxid. För att nå målet 
satsas nu på att effektivisera länets energian-
vändning och att ersätta fossila bränslen med 
förnybara. Just nu pågår arbetet med att göra 
klart länets nya handlingsprogram för fossil-
bränslefri region. Carolina Gunnarsson, miljö-
samordnare, håller i trådarna med hjälp av Ted 
Sjödahl, energi- och klimathandläggare, och 
Madeleine Mårtensson, klimatstrateg, på Läns-
styrelsen i Kalmar län.

Daniel samordnar utveck-
lingen på landsbygden
Daniel Granello jobbar med ut-

vecklingsfrågor för landsbygden 
och hans roll är bland annat att stötta 

lokala initiativ till utveckling. En viktig 
målgrupp är de landsbygdsutvecklare som finns 
runt om i länets kommuner. På vårens första nät-
verksträff i Gamleby och Överum berättade Väs-
terviks kommun om hur de jobbar för att utveckla 
orterna med den så kallade BID-metoden, Busi-
ness Improvement Districts. Metoden innebär att 
näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor ge-
mensamt arbetar för att göra en plats mer attrak-
tiv för boende och besökande. 

Text: Camilla Breiler
Foto: Roger Sjöström
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Vi på sterilcentralen i Västervik 
har nu fått vår första steriltekniker, 
som har gått från postbud till färdig 
tekniker. Därför vore det skoj att 
uppmärksamma det med tårta. Hon 
heter Linnea Danielsson.

Linnea Danielsson, Sterilcentralen 
Västervik, nominerad av Tomas 
Andersson.

Carina Olofsson på Berga häl-
socentral vill vi nominera,
hon fixar och donar med allt och 
lite mera.
Länge hon styrt och ställt på byg-
get som boss,
men nu så ska hon snart lämna 
oss.
Pensionen hägrar efter lång och 
trogen tjänst,
men än finns det krut i tanten och 
i benen spänst.
Hälsocentralen ska flytta till nytt 
och fräscht i Berga C,
ett stort arbete ligger bakom när 
sådant här ska ske.
För Carinas arbetslivskarriär är 
det nu final,
hon ser till att vi får med oss var-
enda pinal.
Vi vill att hon ska veta att vi kom-
mer henne sakna,

men hon kan ju alltid komma till-
baka.
Tänkt ett härligt liv som en fri 
pensionär,
att kunna umgås när man vill med 
de man håller kär.
Barnbarn och barn hon nu kan 
skämma bort,
nu kan hon bara vara och ha det 
gott.
Lite uppmärksamhet och hyllning 
vi nu vill ge,
och vi bara hoppas att ni håller 
med.

Carina Olofsson, Berga hälsocen-
tral, nominerad av Åsa Sävenryd och 
Carolina Mårtensson.

Vi vill nominera vår kära arbetste-
rapeut kollega Cecilia Hagelin. 
Hon arbetar på Samrehab akut-
blocket på Västerviks sjukhus 
med inriktning mot strokeenheten 
där hon alltid sprider glädje och 
sätter sitt arbete i första hand. Ut-
över sina vardagliga arbetssysslor 
med suverän patientkontakt är 
hon även duktig på att ta hand om 
studenter och nyanställda. Dess-
utom är hon svag för tårtor och 
skulle bli enormt överraskad om 
hon helt plötsligt skulle bli upp-
vaktad av er. 

Cecilia Hagelin, Samrehab Väster-
vik, nominerad av Gabriella Svens-
son och Eva Johansson.

Jag vill nominera Magnus Fäste 
och Daniel Philipsson på Re-
gionservice Kalmar för att de 
alltid är så serviceinriktade och 
hjälpsamma mot oss på steriltek-
niska enheten i Kalmar. De kom-
mer hit med ett glatt leende och 
kan för det mesta hjälpa oss med 
de önskemål vi har oavsett om det 
är fel på maskinell utrustning eller 
andra arbetsuppgifter. Dom är en 
viktig del i att vi kan arbeta vidare 
för ett patientsäkert och kvalitets-
inriktat arbete!

Daniel Philipsson & Magnus Fäste 
på Regionservice Kalmar, nomine-
rad av Lena Gustafsson.

Vill nominera två kollegor. Dessa 
två kollegor står mig varmt om 
hjärtat. Dom är sådana fantastiska 
medarbetare och vänner. Har nu 
fått den äran att jobba med dessa 
två under många år. Dom sprider 
glädje och kunskap och många 
skratt. Helen Karlsson respek-
tive Angelica Thörn är perso-
ner med mycket karisma och är 
superprofessionella på sitt jobb 
med de ungdomar vi har inlagda 
på BUP slutenvård i Kalmar. All 
ära åt dem. Bättre kollegor får 
man leta efter. En trygghet att ha 
dom här. Så därför vill jag nomi-
nera dom.

Helen Karlsson & Angelika Thörn, 
BUP slutenvård, Kalmar, nominerade 
av Marcus Svensson.

Jag skulle vilja nominera våran 
underbara och fina sjuksköterska 
Ann-kristin Persson på avdel-
ning 40 Oskarshamns sjukhus. 
Hon skall gå i pension framåt vå-
ren och vi kommer sakna henne 
mycket. Hon är som vår egna 
Leif Mannerström! Lugn, otroligt 
kunnig och väldigt omtyck både 
av personalen och patienter. Hon 
arbetar som strokesjuksköterska 
och är som en spindel i nätet här 
på avdelningen. Hon brinner för 
sitt yrke och för våra Strokepa-
tienter. Det är henne man går till 

”Bättre kollegor får man leta efter”
Till detta numret fick Nerven in närmare 40 fina och kreativa nomineringar från medarbetare som 
vill hylla sina kollegor. Trots att det bara finns en ”Nervenfikat” finns det så många fler uppskattade 
kollegor som vi också vill uppmärksamma. Här kommer därför ett axplock av alla nomineringar. 
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om man är osäker på något och på 
något konstigt vis så har hon alltid 
de rätta svaren! Hur vi nu ska kla-
ra oss utan henne vet vi inte riktigt 
och därför skulle vi vilja vissa vår 
uppskattning till henne lite extra! 

Jag vill Nominera min kollega 
Maria Norden på ekonomien-
heten, Länssjukhuset i Kalmar. 
Hon är alltid glad och höjer stäm-
ningen till 1 000 varje dag. Hon är 
riktigt duktig och så himla hjälp-
sam. Hon ställer alltid upp för 
sina kollegor hur mycket hon än 
har på sina axlar. Dessutom är hon 
världen bästa pedagog. Hon kan 
berätta det mest obegripliga så att 
vem som helst kan fatta och dess-
utom få vem som helst intresserad 
av vilket ämne hon än pratar om.

När livet vänder behövs vana 
IVA-händer till alla mina under-
bara medarbetare på IVA i Oskars- 
hamn för allt ni vet och kan och i 
alla år gjort för invånare i Oskars-
hamn. I motvind för det mesta 
men då vi tänkt att ett skratt lö-
ser det mesta. I mörka tider är vi 
i stort behov av konditorier. Till 
mina medarbetare på IVA Oskars-
hamn. 

Jag skulle vilja nominera hela 
min arbetsplats för det är ett helt 
underbart gäng att vara en del av! 
Det är en fröjd och gå till jobbet 
och trivas så bra. Gamleby HC 
bästa arbetsplatsen.

Jag vill nominera min kollega 
Daniel Andersson, trafikplane-
rare på KLT! Med nomineringen: 
Det är lätt att sura över att vägen 
sällan är spikrak. 
Daniel däremot ser stjärnor till 
och med i trista innertak. 
Han låter kunden vara i främsta 
rummet. 
Med sitt bemötande och idérike-
dom är mycket vunnet. 
Han trafikplanerar och nätverkar 
av hela sitt hjärta. 
Alltid med viljan att göra för kund 
och förare det mest rätta.  

Vi skulle vilja nominera vår kol-
lega och koordinator Annika 
Nordén operationssjuksköterska 
på operation Oskarshamn. Detta 
är en person som är lågmäld men 
har full koll på sin roll i verksam-
heten. Hon för arbetet framåt med 
en pondus som är sympatisk, hän-
synstagande och kamratlig. Hon 
ser alltid lösningarna istället för 
några hinder. Hennes sätt att pla-
nera och koordinera på ett tydligt 
sätt med rak och informativ kom-
munikation. Underlättar för oss i 
vårt arbete. ”Varje dag lite bättre” 
stämmer helt klart överens med 
Annika Nordén. Hon ser alltid 
”lite extra” i arbetsdagen och där-
för skulle vi vilja ge henne detta 
lilla extra tillbaka. 

Vi skulle vilja nominera vår un-
dersköterska Marie Gustavsson 
gynmottagningen Västervik. Hon 
har jobbat många år inom lands-
tinget och ska nu snart gå i pen-
sion. Hon har förgyllt vår vardag 
med många glada skratt och stort 
tålamod med oss arbetskamrater. 
Det skulle vara så roligt att få 
uppmärksamma henne innan hon 
ska gå hem och njuta av det goda 
pensionärslivet.

Jag skulle vilja nominera min 
kollega May Hultenius på 
öron- näs- och halsmottagningen 
Kalmar till bästa kollegan! May 
kommer gå i pension i vår och 
jag kommer sakna henne något 
enormt! Hon är den som vet allt 
då hon jobbat på Kalmar sjukhus 
långt innan jag föddes. Att ha en 
så gedigen erfarenhet och samti-
digt vara lyhörd och nytänkande 
tillhör inte det vanliga. May är 
den som sprider glädje och energi 
på vår arbetsplats! Man hör hen-
nes stämma på lång väg i korrido-
ren, om inte hennes stämma – hör 
man hennes snabba hurtiga steg. 
Hennes värme och engagemang 
gentemot våra cancerpatienter 
sträcker sig långt över det vanliga. 
May ser också mig som kollega, 
hon vet när jag behöver en kram 
eller lite extra stöd. Hon är verk-
ligen som min extra lilla mamma.

Jag vill gärna nominera en fantas-
tisk inspiratör som jobbar hos oss 
här på Blomstermåla hälsocentral. 
Anna Fridolfsson heter hon. 
Hon peppar oss och leder paus-
gympa med oss varje dag efter 
frukost/lunch. Hon har även gjort 
små mikroprogram och delat ut 
till oss som vi kan göra någon mi-
nut på för- och eftermiddagar. Det 
bästa är att hon får med sig oss 
alla på detta och alla är jätteglada 
och nöjda, vi har blivit mjukare, 
fått bättre balans och vi ser fram 
emot detta varje dag.

Skulle vilja nominera våra tre 
medicinska sekreterare, samt alla 
övriga arbetskamrater på Blå 
Kustens hc. Det är alltid lika 
kul att gå till jobbet för att vi har 
så roligt tillsammans. Skrattar 
högt och gärna. Vi delar glädje 
och sorg, även privat. Hoppas få 
glädja dem med en jättegod tårta!

Jag vill nominera min bästa kolle-
ga Frida (Frippen) Lindström! 
Det är bland annat tack vare hen-
ne som jag har min anställning på 
teleservice i Region Kalmar idag 
då vi tidigare har varit kollegor 
på Eniro. Frippen och jag skrattar 
otroligt mycket tillsammans och 
det ger mig positiv energi varje 
dag. Hon är lojal, duktig och bi-
drar till en toppenbra stämning i 
vårt härliga gäng och därför tyck-
er jag att hon förtjänar att lyftas 
fram lite extra.

Frida Lindström på teleservice nomi-

nerad av Kajsa Josefsson.

Vi vill ge Nerventårtan till vår 
grupp på Högsby hälsocentral 
som har gjort i ordning vårt vänt-
rum och korridor med ny inred-
ning. Detta har skapat ett trevliga-
re första intryck för våra patienter 
och även för oss. Detta enkla ”re-
novering” i våra gamla slitna lo-
kaler är gjord med dels nya saker 
och dels gamla saker som en liten 
utställning i vårt väntrum. Patien-
terna kan där se saker från sjuk-
vården som användes för flera år 
sedan till exempel sprutor. Vi vill 
nominera: Sofia Rosenqvist, Ce-
cilia Andersson, Johanna Rosell 
och Sanna Wallgren Victorsson. 
Dessa personer har lagt ner myck-
et tid och engagemang för att göra 
väntrummet trevligare. Dom har 
med små medel skapat en trevli-
gare arbetsplats!

Cecilia Andersson och 
Sofia Rosenqvist (i mitten) 
nominerade av Marie Jonasson och 
Elin Enarsson på Högsby hälsocentral.

”Bättre kollegor får man leta efter”

På sista sidan ser du vem som fick Nervenfikat!



10

N E R V E N  |  N R  1 - 2  |  M A R S  2 0 1 9                                                                                                                                            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

Följ dina 
kollegor 
digitalt
För dig som är intresserad av 
vad dina kollegor gör under sin 
arbetsdagar kan Nerven tipsa 
om tre konton på sociala medi-
er som har lite olika inriktning:

  Instagram: Vi presenterar 
oss själva och vad vi gör genom 
att låta en stafettpinne gå mellan 
olika arbetsplatser i organisatio-
nen.

  Facebook - Jobba hos oss: 
Vi presenterar kollegor och vad 
som händer ute på arbetsplatserna 
tillsammans med inlägg om ex-
empelvis goda exempel, förmå-
ner, evenemang och lediga jobb.

  Linkedin: 
Vi presenterar bland annat fram-
gångar, förbättringsarbeten, forsk-
ning och utveckling

Instagram
I februari fick vi följa ambulanssjukskö-
terskan Henrik Ryheden och hans kol-
legor i Västervik. Med sina 14 år i yrket 
gav han en bred bild av sin vardag, am-
bulansens uppdrag och hur det är att 
jobba där.

Facebook – Jobba hos oss
En bild på ett gäng nya hälsoinspiratörer 
som fick en utbildning inför deras nya roll 
att inspirera fler medarbetare till ännu 
bättre hälsa.

Linkedin
I en artikel i Dagens medicin uttalade 
sig Karl Landergren, för tillfället ordfö-
rande i regionsjukvårdsledningen, om 
varför den sydöstra sjukvårdsregionen 
(Kalmar län, Jönköpings län och Öst-
ergötland) har dominerat utmärkelsen 
”Bästa sjukhuset” sedan starten.

Vårens cykelsatsning slog väl 
ut. Över 409 medarbetare be-
ställde totalt 495 cyklar.

Numera erbjuds alla tillsvida-
reanställda medarbetare att hyra 
cyklar som förmån. Under tre år 
kan man hyra cykel genom brut-
tolöneavdrag. Därefter kan man 
köpa loss cykeln om man vill.
 Cyklarna beställs under be-
stämda perioder. Den 20 mars 
stängdes beställningsfönstret för 
våren, men ett nytt beställnings-
fönster på tre veckor kommer att 
öppna igen under hösten. Även 
i fortsättningen planeras beställ-
ningsfönster två gånger per år.

Av de beställda cyklarna var hela 
40 procent elcyklar. Och verk-
samhetsutvecklaren Mats Hall-
gren är inte förvånad.
 – Flera som var och provade 
cyklar upptäckte fördelarna med 
just elcykeln. Och ett par jag pra-
tade med skulle börja cykelpendla 
till jobbet nu tack vare elcykeln.

Vilken cykel var då mest popu-
lär bland våra medarbetare?
– Bland elcyklarna var det Cres-
cent Elina och bland de vanliga 
cyklarna var det Crescent Tove.

Cykel som förmån 
– en succé

Makarna Helén och Stefan Westblom var två av totalt 600 personer som kom till 
cykelprovningarna på sjukhusen i början av mars. Hon jobbar som sjuksköterska 
på AnorexiBulimiCenter och han jobbar som energistrateg och 1:a linjens chef på 
Bygg- och förvaltarenheten.

Text: Viktor Lovén
Foto: Mats Hallgren
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Följ dina 
kollegor 
digitalt

Det finns ett missnöje med 
parkeringssituationen vid våra 
sjukhus. Många tycker att 
platserna är för få i förhållan-
de till hur många som åker bil 
till sjukhuset.

Tusentals medarbetare, patien-
ter och närstående besöker varje 
dag våra sjukhus. Medarbetare 
som Nerven pratat med berättar 
om patienter som kommer stres-
sade eller försenade till sitt besök. 
De upplever även att det är svårt 
att hitta plats på personalparke-
ringarna vid vissa tider. Därför 
diskuterar vi situationen med fast-
ighetschefen Iréne Brodell.

Fick uppdrag
År 2016 fanns det totalt 1172 par-
keringsplatser vid Länssjukhuset i 
Kalmar, dessa var till både patien-
ter och besökare, personal men 

också tjänste- och verksamhets-
bilar. Bygg- och förvaltarenheten 
fick då uppdraget att se till att det 
alltid ska finnas minst det antalet 
platser, trots att cirka 300 skulle 
försvinna i samband med bygget 
av det nya psykiatrihuset.
 – Sedan dess har vi byggt fler 
parkeringsplatser. Nu vid årsskif-
tet hade vi cirka 120 fler än vid 
utgångsläget för tre år sedan, för-
klarar hon.
 Det senaste parkeringstillskot-
tet vid länssjukhuset är de 200 
platserna bakom ambulanssta-
tionen, som i början av året blev 
personalparkering. Det är bara 
skyltningen som ännu saknas, nå-
got som Kalmar kommun ansvarar 
för.
 – Den parkeringen var egentli-
gen avsedd för att klara logistiken 
kring psykiatribygget, men på 
grund av det hårda trycket har vi 

upplåtit dessa till personalen. Pla-
nen är att det även fortsättningsvis 
ska vara personalparkering.
 Det ska istället byggas en till-
fällig byggparkering i samma om-
råde. Den ska vara klar till hösten, 
när ytan behövs till logistiken för 
bygget, förklarar Iréne.

Fler platser
– Så just nu finns det alltså drygt 
300 fler platser än innan psykia-
tribygget påbörjades. Trots det 
är min uppfattning att vi får fler 
klagomål nu. Men jag vet inte vad 
det beror på. Kanske är det fler 
som jobbar och besöker sjukhuset 
nu? Eller om fler har vant sig vid 
att det  funnits många parkerings-
platser, säger Iréne.
 Hon syftar på perioden då det 
fanns väldigt många fler platser 
än vanligt, det vill säga strax inn-
an psykiatribygget påbörjades i  

mitten av förra året. Då hade nya 
parkeringar byggts för att kom-
pensera för bygget – men den pla-
nerade byggytan hade ännu inte 
tagits i anspråk. 

Ibland hörs förslag som ”var-
för bygger man inte bara ett 
parkeringshus?”. 
– Parkeringshus är dyra att både 
bygga och underhålla, det byggs 
enbart då det inte finns några an-
dra alternativ. Om man tar den 
senaste parkeringsplatsen, öster 
om Lasarettsvägen i Kalmar, som 
ett exempel. Den kostade cirka 
2,6 miljoner och den skulle jag 
vilja säga var rätt billig. Vi ägde 
marken och förutsättningen för 
att bygga var bra. Om man skulle 
bygga motsvarande 200 platser i 
ett parkeringshus skulle det san-
nolikt kosta runt 60-100 miljoner 
kronor. Om man bygger ett par-

Iréne Brodell, basenhetschef på Bygg- och förvaltarenheten. Här på parkeringen bakom hus 2 
på länssjukhuset, som under våren ska bli personalparkering för de som jobbar kväll. 

P-frågan alltid lika aktuell
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keringshus är man inte heller lika 
flexibel om man skulle behöva 
marken till annat i framtiden, för-
klarar Iréne.

En bit utanför stan
I Oskarshamn påminner situatio-
nen om den i Kalmar. Sjukhuset 
ligger en bit utanför centrum, vil-
ket gör att många tar bilen. En del 
medarbetare upplever att det är 
svårt att hitta parkering på vissa 
tider. Även här byggs nya psykia-
trilokaler, dock inte på en tidigare 
parkeringsyta. I samband med att 

bygget blir klart vid årsskiftet ska 
även ett 50-tal nya parkeringsplat-
ser färdigställas. 

Dåligt med yta
Även i Västervik är parkeringssi-
tuationen problematisk. Trots att 
sjukhuset ligger centralt är efter-
frågan på parkeringsplatser stor. 
Tidigare har många parkerat i vil-
lakvarteren runt sjukhuset, vilket 
gjort att kommunen infört parke-
ringsförbud där.
 – Det är en svår situation efter-
som det är dåligt med yta och vi 

själva inte äger mark kring sjuk-
huset, berättar Iréne.
 Här planeras också för ett nytt 
psykiatrihus och det är tänkt att 
byggas på mark som idag nytt-
jas som parkeringsplatser. Dessa 
behöver ersättas och det behöver 
också tillföras fler parkeringsplat-
ser för de som ska jobba och be-
söka psykiatrin.
 – För att få bygglov finns det ett 
krav att det måste finnas tillräck-
ligt många parkeringsplatser, an-
nars kan det skapa problem i hela 
området. Därför är parkeringsfrå-

gan väldigt central i hela det här 
arbetet. Vi har en tät dialog med 
Västerviks kommun och diskute-
rar olika alternativ, exempelvis ett 
parkeringshus eller möjligheten 
att använda ytor runt sjukhuset 
som i dagsläget inte är våra. Det 
ska inte bli färre parkeringsplat-
ser än vad som finns idag, snarare 
fler, säger Iréne.

    Kalmar             Oskarshamn           Västervik
– cirka 3100            – cirka 600             – cirka 1600

Västervik 
– cirka 360 platser. 

Ungefär 130 besöksplatser, 
230 personal/

verksamhetsbilar

Kalmar 
– cirka 1500 platser. 

Ungefär 500 besöksplatser, 
1000 platser för personal/

verksamhetsbilar.

Oskarshamn 
– cirka 360 platser. 

Ungefär 200 besöksplatser, 
160 personal/

verksamhetsbilar

Västerviks sjukhus Oskarshamns sjukhusIréne Brodell, basenhetschef på Bygg- och 
förvaltarenheten.

Text: Malin Gustafsson
Foto: Malin Gustafsson & Emma Rydh

Antal anställda som har respektive 
sjukhus som arbetsplats Antal parkeringsplatser
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Låsbara cykelgarage 
på sjukhusområdena
Just nu planerar bygg- och 
förvaltarenheten för en uppfräsch-
ning av befintliga cykelparkeringar, 
inklusive nya och låsbara hus för 
cyklar. Detta görs för att skapa fler 
och säkrare cykelparkeringar. För-
hoppningen är att underlätta för 
dem som har möjlighet att cykla, så 
att fler ska välja just cykeln istället 
för bilen framöver. Målet är att sats-
ningen ska vara klar i Kalmar vid 
årsskiftet och i Oskarshamn under 
nästa år. I Västervik blir det sanno-
likt 2020/21, det är i dagsläget lite 
oklart beroende på planeringen av 
det nya psykiatribygget där.

Tryggare på kvällen
En parkeringsplats nära sjuk-
huset som är betalparkering på för-
middagen och personalparkering 
på eftermiddagen. Det är något som 
ska testas i Kalmar. Tanken är att 
förbättra för dem som tycker att det 
känns otryggt att gå till sin bil när 
de slutat sent på kvällen. Reglerna 
för denna parkering kommer att 
ändras nu under våren, så fort skyl-
tar och parkeringsautomat finns på 
plats. Parkeringslösningen kommer 
sedan att utvärderas efter ett halvår.

Översyn pågår
Som flera andra regioner, bland 
annat Jönköpings län, håller Re-
gion Kalmar län på att se över 
ett eventuellt införande av betal-
ning för vissa parkeringsplatser 
där det idag råder fri parkering. 
Anledningen till översynen är 
Skatteverkets regler, som säger 
att den som har fri parkering för 
sin privata bil vid arbetet ofta 
ska beskattas för den förmånen.
Regionen ska nu gå igenom vilka 
parkeringsplatser i länet det är 
som kan anses ha ett förmåns-
värde, vad som skulle kunna vara 
en rimlig kostnad att betala och 
vilket betalningssystem som i så 
fall kan användas.

  

På gång

Länssjukhuset Kalmar

 � När sjukhus ligger centralt finns det ofta parke-
ringsproblem. Marken är attraktiv och används 
gärna till annat än parkeringar. I exempelvis 
Växjö har många centrala parkeringsytor för-
svunnit på grund av bostadsbyggen. Dessutom 
har kommunen tidsbegränsat parkeringsplat-
serna kring sjukhuset till max tre timmar, vilket 
delvis har varit positivt för besökare. På Central-
lasarettet i Växjö finns nu totalt 630 p-platser, 
varav närmare hälften är för personal med till-
stånd och drygt 200 är avgiftsbelagda p-plat-
ser. 

 � Vid sjukhusen i Region Östergötland får besö-
kare/patienter stå på samtliga parkeringsplat-
ser. P-platserna närmast entréerna är enbart för 
dem, medan de som ligger längre bort även är 
för personal. 

 �  I region Östergötland infördes 2017 parke-
ringsavgifter för personalparkeringarna vid 
sjukhusen, men även vid några vårdcentraler 
och andra arbetsplatser. Det politiska beslutet 
togs främst av skatteskäl, eftersom fri parkering 
för anställda är en löneförmån om parkeringen 
har ett marknadsvärde. Parkeringssituationen 
innan 2017 beskrivs som ganska problematisk, 
framförallt på Universitetssjukhuset i Linköping 
där medarbetare vissa tider hade svårt att hitta 
plats. Detta var också en anledning att avgifter 
infördes. Beslutet väckte reaktioner, dels för av-

giften, dels för att parkering sker i mån av plats. 
Sedan införandet finns det dock fler lediga plat-
ser än tidigare. En 30-dagarsbiljett för sjukhus-
parkering kostar 550 kronor. 

 �  Huruvida det kostar för personalen att parkera 
vid sjukhusen ser lite olika ut. I Region Krono-
berg kostar parkeringstillstånd på Centrallasa-
rettet i Växjö 475 kr/månad, medan tillstånden 
är gratis på Ljungby lasarett eftersom det finns 
kostnadsfri parkering att tillgå i närområdet. 
I Region Blekinge kostar det 2 kr/timmen på 
sjukhusområdena, medan det är gratis för per-
sonalen i Region Jönköping. Det finns dock ett 
förslag att införa parkeringsavgift på Länssjuk-
huset Ryhov. 

 � Satsningar på att få fler att välja andra alternativ 
än bilen görs på flera håll, exempelvis genom 
bättre cykelparkeringar. I Region Jönköping har 
anställda möjlighet att köpa förmånscyklar och i 
Region Östergötland har man cykelservice och 
en lagtävling där medarbetarna samlar poäng 
genom att exempelvis cykla, gå och åka kol-
lektivt. Här finns även prova-på-kort på kollek-
tivtrafik. I exempelvis Region Blekinge och Re-
gion Kronoberg får medarbetare köpa årskort 
på kollektivtrafik till rabatterat pris. Kostnaden 
dras på lönen och innebär, i korthet, att man 
åker ett helt år till en kostnad motsvarande cirka 
nio månader. 

Info Parkeringssituationen på andra sjukhus
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Av kärlek till utbildning

Med pennan i högsta hugg. Håkan 
Pärsson brinner inte bara för sina pa-
tienter. Utöver kirurgiska instrument 
arbetar han gärna med pennan och 
älskar forskning och utbildning. Och 
det var det som till slut fick honom att 
börja jobba i Region Kalmar län.

”Jag behöver bara visa 
mig i matsalen så får
jag nya kompisar.”

När läkarutbildningen kom 
till Kalmar blev det genast 
aktuellt för kärlkirurgen Hå-
kan Pärsson att börja jobba 
på Länssjukhuset i Kalmar.

– Det kanske är ett åldersteck-
en, men jag tycker att det är viktigt 
att dela med sig av sina kunskaper 
och erfarenheter, säger han.
 – Det är kul med utbildning, 
jag har alltid gillat att utbilda ST-
läkare. Jag fick inte så mycket av 

mina äldre kollegor när jag var 
yngre. Så jag vill ge det jag hade 
velat få när jag var yngre.
 Håkan har haft en stark kopp-
ling till Kalmar under en ganska 
lång tid då hans fru är kalmarit. 
De har ett hus på Revsudden och 
har varit här varje sommar sedan 
flera år tillbaka. Det kustnära lä-
get vid Kalmarsund lämpar sig 
även ypperligt för två av hans sto-
ra fritidsintressen, kajakpaddling 
och triathlon.

”Trevligt sjukhus”
För några år sedan, när dåvarande 
chefen för länssjukhusets kärlsek-
tion, Patrik Stoor, behövde hjälp 
med bemanningen, ryckte Håkan 
in och jobbade som vikarie vissa 
veckor.
 – Då lärde jag känna hela gäng-
et och trivdes väldigt bra här. Det 
är ett så trevligt sjukhus. Kamrat-
lig stämning med alla kollegor. Jag 
behöver bara visa mig i matsalen så 
får jag nya kompisar, skrattar han. 

Flera kollegor tyckte att Håkan 
kunde börja jobba här under hela 
året, men inga tjänster lockade fullt 
ut. Inte förrän läkarprogrammet 
kom till stan. Nu fanns det genast 
en chans att kombinera forskning, 
utbildning och kliniskt arbete, pre-
cis som han hade trivts med tidiga-
re i sitt arbetsliv, både när han job-
bade i Sydney och i Helsingborg.
 – Då blev jag jätteintresserad. 
Jag gillar verkligen den kombina-
tionen.

Bra med mindre sjukhus
Tidigare jobbade Håkan flera år 
på Helsingborgs lasarett och var 
med och startade upp den decen-
traliserade läkarutbildningen vid 
Lunds universitet – studieort Hel-
singborg. Det var ett ganska iden-
tiskt upplägg med det Kalmar nu 
har med Linköpings universitet. 
Och han tror att Kalmar har stora 
förutsättningar att bli en succé för 
studenterna.
 – Ja, fördelen med att vara på 
ett mindre sjukhus är att de blir 
sedda och en del i gemenskapen. 
Det kan vara lätt att försvinna på 
stora sjukhus. Lärarkollegiet bru-
kar också vara mer engagerade 
och entusiastiska på mindre sjuk-
hus, ja hela sjukhuset lever upp. 
Och det är viktigt att personalen 
tycker att det är kul att handleda 
och hjälpa till.

Text & foto: Viktor Lovén
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Första läkarstudenterna  
på plats

Kalmar är nu en av fyra studie-
orter för Läkarprogrammet i Lin-
köping. I januari kom de första 
17 studenterna. Så här känner 
några av dem efter att de har 
kommit på plats i Kalmar.

– Alla verkar jätteglada över att 
vi studenter är här, vilket känns 
otroligt kul. Och vi har blivit 
mycket väl omhändertagna.
Hanna Gustavsson

– Vi är nöjda med hur Kalmar 
har behandlat oss hittills. Många 
bra handledare och en del sämre, 
men det är väl så det är? Vi har 
inte hunnit se så mycket av stan 
än, men jag har hittat en jättefin 
cykelväg från där jag bor in till 
sjukhuset.
Ludvig Ellison

– Det har varit kul. Det är en för-
del att vara på ett litet sjukhus 
med alla kontakter. De som job-
bar här känner igen oss och säger 
hej när vi går förbi. Och det är 
bra att ha de här kontakterna in-
för att vi ska göra vår AT.
Ghadir Halal

 � Studenter som går läkarprogrammet vid Linköpings universitet genomför nu de fem första terminerna 
i Linköping. Därefter väljer de Linköping, Norrköping, Jönköping eller Kalmar som studieort för sin 
kliniska utbildning.

Fakta Läkarprogrammet vid Linköpings universitet – studieort Kalmar

Text & foto Viktor Lovén

Håkan Pärsson är kärlkirurg, överläkare och professor i kärlkirurgi. Han har handlett och handleder 
flera doktorander. ”Det är så kul med forskning. Problemställningen och att läsa in sig på ämnet och 
att tillämpa det på kliniken. Och man blir påläst och får en nisch att bli duktig på och sprida vidare i 
olika nätverk”, säger han.

Han har forskat i följande ämnen:

 � Halskärlskirurgi för att förebygga stroke.

 � Mekanismer bakom pulsåderbråck.

 � Nedsatt cirkulation i benet och diabetesfötter, analys av mekanismer, bästa behandlingsmetod 
och mätning av behandlingsresultat.

Fakta Håkan Pärssons forskning

En kurskoordinator sitter med i studieortsrådet och leder det praktiska arbetet för respektive termin 
under ledning av kursansvarig på Linköpings universitet. Varje studieort har två kurskoordinatorer per 
termin. Att vara kurskoordinator upptar en tredjedel av tjänsten. De andra två tredjedelarna delas mel-
lan forskning och kliniskt arbete. Anna-Karin Alvunger och Pär Wanby är kurskoordinatorer för denna 
vårtermin, medan Håkan Pärsson och Vibeke Moen kommer att vara kurskoordinatorer höstterminen.

Läkarstudenterna Ghadir Halal, Hanna Gustavsson och Ludvig Ellison sitter och pratar i matsalen uppe i läkarprogrammets 
lokaler på länssjukhuset. Och alla tre är överens om att de har fått ett gott första intryck av Kalmar.

På 1990-talet flyttade Håkan till Aus-
tralien och bodde i Sydney i tre år. 
Där fick han för första gången prova 
på att undervisa i en kombinerad 
tjänst som lektor och kirurg. ”De 
hade en fantastiskt fin utbildning 
där och jag trivdes jättebra med att 
forska och operera.”

Vet du vad en kurskoordinator gör?
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Nära vård. Alla pratar om det. Vården behöver komma 
närmare patienten och brukaren. Men vad innebär det? 
Och hur tar vi oss dit? 
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Nära vård är ordet på allas 
läppar. Nära vård är det som 
ska lösa utmaningarna med 
ökade kostnader, bemanning, 
beroende av hyrbolag och den
ökande andelen äldre med 
stort behov av vård. 

För att nå en närmare vård be-
höver hälso- och sjukvården göra 
en förflyttning – från ett stort fo-
kus på vård och behandling på 
sjukhus till patientens hem och 
vardag. I den nära vården tar pa-
tienten själv ansvar med hjälp 
av egenvård eller digitala tjäns-
ter, ofta i sitt eget hem. Det kan 
handla om större andel digitala 
vårdkontakter genom videomöten 
eller mer avancerad hemmonito-
rering. 
 Maria A Hilberth är Region 
Kalmar läns samordnare för nära 
vård. Efter 19 år som verksam-
hetschef både på sjukhus och 
inom primärvård ska hon nu leda 
arbetet. 
 – Nära vård handlar om nya sätt 
att arbeta, säger Maria A Hilberth. 
Vi behöver tänka i nya banor och 

samverka mycket mer. Både pa-
tienter och anhöriga har enorma 
resurser och både vill och kan ta 
ett större ansvar för sin hälsa och 
vård. Nära vård har fokus på nya 
arbetssätt utan att skapa en ny or-
ganisationsnivå. En förflyttning 
av resurser blir en konsekvens av 
detta, när det behövs. 
 
Högsby provar nytt
Högsby hälsocentral är en häl-
socentral som bitvis har haft det 
tufft med bemanning. I nuläget 
har man inga fasta läkare. Therese 
Silvander Ahlrik som är verksam-
hetschef menar att omställningen 
inte är något frivilligt utan nöd-
vändigt. Det handlar förutom att 
hitta nya arbetssätt att våga säga 
nej och våga prioritera.  
 – Alla hälsocentraler har olika 
förutsättningar. Borgholmsmodel-
len till exempel, fungerar jättebra 
i Borgholm men vi har inte möj-
lighet att använda den modellen 
rakt av här. Vi har inte tillräckligt 
med läkare för det. Jag tänker 
mycket på vad vi kan göra annor-
lunda, här på vår hälsocentral med 

den situation vi har. Det handlar 
om att hitta smartare sätt att arbeta 
och att vi alla är engagerade i det.  
 Det är viktigt att medarbetarna 
är med och att vi gör det tillsam-
mans, det ser jag som en nyckel-
faktor för att vi ska lyckas.
 Utmaningen ligger mycket i 
att sänka kostnaderna idag och 
samtidigt hitta och utveckla nya, 

hållbara arbetssätt. Det är en kom-
bination som är en utmaning. Här 
är ledarskapet jätteviktigt, menar 
Therese Silvander Ahlrik. Led-
ningen tillsammans med alla che-
fer inom hälso- och sjukvården, 
inom alla förvaltningar, måste gå 
i hyfsad takt och tillsammans stå 
för den röda tråden. 
 – Det är en resa som fortfaran-
de är i sin linda. Jag tror att mod 
är jätteviktigt, att våga prova nytt. 
Men att samtidigt vara uthålliga.  
Man kan bli trött över begrepp 
som ”håll i och håll ut”. Men 
förändring tar tid. Vi måste orka 
över tid och hitta motivationen 
att hålla ut den här förändringen. 
Här måste vi alla hjälpas åt för 
att klara detta. Jag försöker hitta 
så mycket nätverk och samarbete 
som möjligt bland andra chefer, 
det ger mig energi. Vi är verkligen 
inte ensamma om den här frågan.

Fokus på det friska
Demensvården är ett av de om-
råden som länge har arbetat med 
nära arbetsformer. På Stora Träd-
gårdsgatans hälsocentral i Väster-

– Detta är ett gäng riktiga fighters som är orädda, vågar hoppa på nya saker och hugga i. 
Trots att vi har haft det tufft bitvis har vi lyckats få till en bra arbetsmiljö, säger verksam-

hetschefen Therese Silvander Ahlrik om sina kollegor på Högsby hälsocentral. 

Therese Silvander Ahlrik  är verksam-
hetschef på Högsby hälsocentral.
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patienter där de är och 
ge stöd och hjälp utefter 
vad just den människan 
behöver. Det finns inget 
standardformulär utan vi 
bygger tillsammans upp 
hur vården ska se ut. 
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vik hittar vi Annelie Malmborg 
som är demenssjuksköterska. 
Hon har jobbat som kontaktsjuk-
sköterska för demenspatienter 
sedan 2006. Hembesök är en na-
turlig del av hennes arbete och 
just idag besöker hon Clearry och 
Wello Ruisla. En och en halv tim-
me är avsatt för besöket.
 – För mig är det inte själva de-
menssjukdomen som är i fokus 
när jag möter patienter och anhö-
riga, säger Annelie. Den jag ser 
framför mig är en hel person med 
allt vad det innebär och allt vi har 
med oss i bagaget. Jag försöker 
möta mina patienter där de är och 
ge stöd och hjälp utefter vad just 
den människan behöver. Det finns 
inget standardformulär utan vi 
bygger tillsammans upp hur vår-
den ska se ut. 

”Hon vet vår historia”
Clearry Ruisla vars man har en 
minnessjukdom har bara gott att 
säga om den hjälp hon får från 
både Annelie och hälsocentralen. 
 – Jag hör ju så mycket om 
sjukvården, men jag måste säga 
att vi har alltid blivit bra bemötta. 
Vi har haft kontakt med Annelie 
i många år och det känns som att 
jag alltid har känt henne.Vi har så 
lätt att prata. Det har varit perio-
der när jag har haft mer kontakt 
för att jag har varit orolig över 
olika händelser. Då vet jag att An-
nelie finns där och känner oss, hon 
vet vår historia, berättar hon. 
 Hemma hos Clearry och Wello 
pratar Annelie om barnbarnen, 
föreningsengagemang och Wel-
los kommande resa till Estland. 
Ibland sticker hon in en fråga om 
nya medicinen eller hur minnet 
har fungerat den sista tiden.
 – Det är så viktigt att prata om 
vardagen och det som fungerar, 
säger Annelie. Jag vill sätta fokus 
på det som är friskt. Det som inte 
fungerar, det får vi hjälpas åt att 
hitta strategier för. Jag försöker 
bjussa på mig själv, om jag gör det 
får jag också tillbaka. Om patien-
ten vill förstås, alla vill inte. Det 
handlar om att vara lyhörd hela 
tiden. 

Anneli tror att fler områden skulle 
kunna ta till sig av de arbetssätt 
som finns inom demensvården. 
 – Läkarna skulle absolut kunna 
göra mer hembesök för att förhin-
dra att till exempel äldre patienter 
hamnar på sjukhus. Då skulle vi 
kunna förebygga så mycket. Det 
skulle bespara patienten mycket 
lidande men det skulle också vara 
en besparing för sjukvården. Att 
besöka patienten hemma är en del 
av pusslet kring patienten.  

Medarbetarnas engagemang
Maria A Hilberth håller med An-
nelie Malmborg. Problembilden 
är de flesta överens om. Hur det 
ska gå till är en större utmaning, 
precis som i de flesta förändring-
ar. Maria A Hilberth tror att fokus 
i omställningen behöver ligga på 
att ta tillvara på invånarens egen 
kraft, det vill säga varje patients 
egna styrkor och resurser. 
 – Genom att involvera patien-
ten mer och låta han eller hon ta 

ett större ansvar för sin vård och 
behandling kan vi nå både större 
trygghet och minskad vårdkon-
sumtion, säger hon. Vården kan 
också bli mer kostnadseffektiv 
genom att den ges vid rätt tid-
punkt och är utförd av den mest 
lämpliga kompetensen. En an-
nan framgångsfaktor tror jag är 
ordnad samverkan över organisa-
tionsgränser, både internt och ex-
ternt. Vi behöver samverka på ett 
sådant sätt att patienten uppfattar 
sin vård som sömlös.
2025 måste vi ha uppnått en nära 
vård som innebär att vi minskat 
behovet av slutenvård då nya och 
förändrade arbetssätt skapat en 
förflyttning till specialiserad öp-
penvård, primärvård, kommunal 
hälso- och sjukvård och egenvård 
i hemmet. Strategin i förändrings-
arbetet är att ta tillvara kraften och 
engagemanget från medarbetarna. 
  – Genom att bidra från varje 
verksamhet med förslag på hur 
omställningen kan ske till mer 
nära vårdformer, kan vi åstad-
komma stora gemensamma för-
ändringar, säger Maria A Hilberth. 
Alla medarbetare i verksamheter-
na har nu en fantastisk utmaning 
att ta ansvar genom att vara aktiva 
och delaktiga i utvecklingen av 
framtidens hälso- och sjukvård, 
säger hon. 

 � Främja hälsa så långt det går.

 � Möta invånare i öppna och nära vårdformer.

 � Skapa trygghet och kontinuitet för invånare och medarbetare.

 � Skapa förutsättningar för delaktighet. 

 � Visa tydligt nästa steg i vården. 

 � Samverka över organisationsgränser. 

 � Utveckla genom ordnad samverkan. 

 � Använda digitalisering och kompetensförsörjning som stöd.

En beredningsgrupp med representanter från alla förvaltning-
ar arbetar med utvecklingen av nya arbetssätt för en nära vård.  
Läs mer om arbetet på Samarbetsportalen. 

Fakta Principer för nära vård i Region Kalmar län

Text: Emma Rydh
Foto: Roger Sjöström & Malin Gustavsson

Clearry och Wello Ruisla har alltid känt sig bra bemötta av vården.

Maria A Hilberth är Region Kalmar 
läns samordnare för nära vård. 
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Visste du att...

Projektorduken i lunchrummet 
rullas ner och X-boxet star-
tas upp. Medan de digitala 
spelarna värmer upp inleder 
deltagarna kvällen med den 
traditionsenliga FIFA-pizzan.

För fjärde året i rad anordnas 
den uppskattade FIFA-turneringen  
bland kollegorna på Kalmar läns-
trafik i Högsby. I år är det åtta per-
soner som deltar och stämningen 
är vänskaplig, även om hejarop 
blandas med en del milda psyk-
ningar. Målet med turneringen 
är att umgås men samtidigt är 
det ingen av deltagarna som vill 
förlora. Efter en jämn turnering 
är det till sist trafikledaren Carl 
Wyckman som kniper första plat-

sen före ekonomen Renas Babakr. 
Fjolårssegraren Hans Nilsson, 
som inför turneringen var storfa-
vorit, hamnar först på tredje plats. 
Han fick tyvärr inte det digitala 
lagarbetet att fungera trots att han 
arbetar med gruppdynamik dagli-
gen som en av cheferna för servi-
cetrafiken. 
 – Jag skulle inte säga att jag var 
storfavorit, det var något de andra 
hittade på för att psyka mig lite. 
Jag är glad för pallplatsen. FIFA-
turneringen är mest på skoj och 
en rolig aktivitet, samtidigt byg-
ger den upp gemenskapen mel-
lan olika avdelningar, säger Hans 
Nilsson.

FIFA-turnering 
efter arbetstid med Kalmar länstrafik

Jämn gruppspelsmatch mellan Renas Babakr och Hans Nilsson som fångar publi-
kens intresse.

Text & foto: Linus Åsberg

… du som anställd i Region Kal-
mar län kan få friskvårdsbidrag på 
1 800 kronor per år. Tennis, massa-
ge, ridning, liftkort, nikotinavvänj-
ning och skrattgympa är exempel 
på motions- och friskvårdsaktivi-
teter som du kan få ekonomisk er-
sättning för. Läs mer om bidraget, 
vilka aktiviteter det gäller för och 
ansök via blankett på Navet.

… du kan få hjälp av en automa-
tisk telefonist i din jobbtelefon? 
Ring 810 10 och säg namnet på den 
du vill ringa så ringer systemet upp 
personen. Du kan även bli kopplad 
till växeln eller göra en hänvisning 
när du går på lunch eller semester. 

… det finns ett nytt verktyg att 
använda om du behöver göra bro-
schyrer och informationslappar 
som riktar sig till patienter och 
närstående. I layoutverktyget finns 
olika mallar som har den nya gra-
fiska profilen. Syftet är att göra pa-
tientinformationen enhetlig, men 
också vara en hjälp i övergången 
att fasa ut material med landstings-
logotyp. Du hittar layoutverktyget 
via Navet.

.

Nu i veckan lanserades nya 1177.se. 
Den nya versionen av sajten har 
bland annat bättre stöd för mobil-
telefon/surfplatta och en ny navi-
gationsstruktur som ska göra det 
lättare att hitta det man söker. 
Innehållet är dock detsamma som 
förut: råd och information om 
hälsa och vård samt e-tjänster 

som exempelvis att läsa sin jour-
nal, förnya recept, av- och om-
boka tid. Över hälften av länets 
invånare, 129 000 personer, är 
nu anslutna till e-tjänsterna. 1177 
Vårdguiden finns även som app, 
som ska göra det enklare att nå 
tjänsterna. 1177 Vårdguiden ägs 
tillsammans av regionerna i Sve-

rige och ska vara förstahandsva-
let för den som söker råd eller 
kontakt med hälso- och sjukvår-
den. Det går också, precis som 
förut, att få sjukvårdsrådgivning 
dygnet runt genom att ringa tele-
fonnummer 1177. 

Nytt utseende på 1177.se

Text: Camilla Breiler
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Sjukhuschefen Henrik Holm-
berg blir påkörd av en buss, 
får uppsöka primärvården 
och blir därefter skickad 
runt till alla kliniker på sjuk-
huset. Det är nämligen ing-
en som vet vad det är för fel 
på honom.

På Västerviks sjukhus förväntas 
AT-läkarna göra ett spex varje år. 
Det är sen gammalt. Traditionen 
har funnits så länge att många 
av de äldre trotjänarna själva va-
rit med i spexet. I år blev det ett 
musikaliskt spex med en släng av 
samhällskritik. Men mest handlar 
det ändå om att driva med profiler 
och aktuella händelser på sjukhu-
set, när vi får följa sjukhuschefens 
väg genom vården.

 – Vi driver med oss själva ock-
så; ångesten kring att vara primär-
jour och hur dum och ensam man 
kan känna sig ibland, berättar Si-
mone Andersson, Rebecca Folk-
man och Stina Lindberg, som är 
tre av drygt 20 AT-läkare som varit 
med och arrangerat årets spex. 
 Förberedelserna påbörjades 
tidigt under hösten, för det är 
mycket som ska klaffa när det ar-
rangeras middag för 350 personer, 
följt av en timmes underhållning 
på scen och därefter fest med live-
band in på småtimmarna. Biljet-
terna tog slut i början av mars och 
i lördags var det alltså dags för det 
efterlängtade spexet.
 – Vi har jobbat väldigt mycket 
med detta och nu inser man hur 
sammansvetsade vi blivit av det. 

Vi har hjälpts åt, skrivit manus, 
spelat in låtar, fixat dekor och re-
kvisita, sålt biljetter. Det har varit 
jätteroligt, man hittar onekligen 
nya talanger hos varandra, säger 
Simone.
 
Trivsam sjukhuskultur
– Vi är tillräckligt få AT-läkare för 
att alla ska lära känna varandra 
och det har skapat en solidaritet 
mellan oss. Vi har kommit varan-
dra nära och det visar sig även i 
arbetet, vi hjälper till att täcka upp 
för varandra om någon är sjuk, 
fortsätter hon.
 De beskriver att det finns en 
kultur på sjukhuset som gör att de 
trivs. De uppskattar att man häl-
sar och känner till varandra, vil-
ket också bidrar till bra samman- 

hållning mellan klinikerna.
 – Vi skulle inte driva med 
överläkarna om man inte var 
trygg med dem, det skulle man 
inte våga. Men här är det nära till 
skratt, de är ödmjuka och har båda 
fötterna på jorden, säger Stina. 
 – AT-gruppen blir som en stor 
familj, vi ventilerar mycket i vårt 
AT-rum och stöttar varandra. 
Mycket grundas i detta. Jag tror 
att det bidrar till att många trivs 
bra och väljer att stanna kvar, sä-
ger Rebecca.
 I samband med middagen inför 
spexet delades även vandringspri-
set till Bästa handledare ut. I år 
gick priset till urologen Marika 
Sullivan.

Spexet årets fest på Västerviks sjukhus

I Västervik anordnar AT-läkarna ett spex varje vår. Middag med tal, 
följt av spexet och därefter fest. Detta är en kväll som av många be-
skrivs som årets festhändelse för personalen på Västerviks sjukhus.

Text & foto: Malin Gustafsson

Nytt utseende på 1177.se
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- Nu byter vi tre timmars tåg 
till Kalmar mot tre timmars 
flyg till Alicante, säger över-
tandläkarna Lena Olson och 
Lars Göran Lindström.

I höstas köpte de ett ”halvt två-
våningshus”, som Lena beskriver 
det, vid spanska medelhavskus-
ten som nu väntar på dem. Nu är 
det bara några sista avstämningar 
med kollegorna kvar. Kalmar-
lägenheten är städad och besik-
tigad, imorgon lämnas nyckeln 
och därefter går det sista flyttlas-
set tillbaka till deras bas Malmö. 
Det är den sista dagen i februari, 

men också den sista dagen i deras 
yrkesliv.
 – Att jobba här har varit väldigt 
givande och det känns lättare att 
kliva av när man känner att vi inte 
överger ett sjunkande skepp. Vi 
kliver i stället av vid landgången 
och blir avvinkade av de nya, sä-
ger Lars Göran.
 – För det ser ljust ut här trots 
att det idag är svårt att rekrytera. 
Här har man förstått vitsen att pla-
nera i tid och att satsa på duktiga 
medarbetare. Därför finns det nu 
många nya adepter som tar över, 
fortsätter de.
Lena och Lars Göran träffades 

under tandläkarutbildningen i 
Malmö på 70-talet och har under 
större delen av sina yrkesverk-
samma liv jobbat inom specialist-
tandvården i Jönköpings län. De  
har arbetat kliniskt, tidvis som 
klinikchefer, men också med ut-
bildning vid Odontologiska in-
stitutionen i Jönköping, där de 
även själva gjort sina respektive 
specialistutbildningar på 80-talet. 
 Efter en avstickare till specia-
listtandvården i Malmö ledde vä-
garna dem till Kalma. Sex år se-
nare känner de att de lämnar med 
flaggan i topp.
– Vi har en väldigt välfungerande 

specialisttandvård och ett gott 
samarbete med sjukvården. Det 
ska man vara väldigt stolt över, 
säger Lena och påtalar vikten av 
att specialisttandvården ligger på 
sjukhuset och beskriver ett gott 
samarbete med personalen på 
barnmedicin, barnhabiliteringen 
och anestesikliniken.
 – De är fantastiska, oerhört 
kompetenta och sätter verkligen 
patienten i fokus. Vi har haft 
många svåra fall som vi kunnat 
lösa på ett bra sätt tillsammans, 
fortsätter hon.

Nöjda med arbetslivet - tar steget till Spanien

Lena Olson, specialist i pedo-
donti, det vill säga barn- och 
ungdomstandvård, och Lars 
Göran Lindström, specialist 
i tandreglering, gör sin sista 
arbetsdag på specialisttand-
vården i Kalmar.  

Text & foto: Malin Gustavsson

Om avtackningen
– Vi fick en helt fantastiskt rolig avtackning med spanskt tema. De hade hittat 
våra egenheter och spelade upp dem med glimten i ögat i en föreställning. 
Det var så träffsäkert, vi skrattade så vi grät. Det var rörande och glädjande på 
samma gång, säger Lena. 

Om att åldras
– Livet är ju ändligt och man kan inte skjuta upp det man vill göra. ”Sen” 
krymper när man blir äldre. Så länge man känner sig ung och frisk ska man 
passa på att göra det man vill. Jag känner mig fortfarande ung, därför är det 
en märklig känsla när andra erbjuder mig sin plats på bussen. Jag har nog en 

felaktig självbild, skämtar Lars Göran.

Om att gå i pension
– Jag tror det är viktigt att man bestämmer sig att ”nu har vi gjort 
vårt” och när man väl tagit beslutet är det inte så dramatiskt. Det 
känns inte vemodigt. Kanske lite konstigt, nu är vi på samma stadie 
som innan vi började skolan – när man kunde leka och göra vad man 
ville om dagarna. Jag tror det är viktigt att ersätta sin arbetstid med 
något nytt och därför känns huset i Spanien väldigt roligt. Vinter-
mörkret känns jobbigare för varje år och nu ser vi fram emot möjlig-
heten att åka söderut och få njuta av ljuset, nya miljöer, utflykter och 
god mat, säger Lars Göran.

Text & foto: Malin Gustafsson



23

N E R V E N  |  N R  1 - 2  |  M A R S  2 0 1 9                                                                                                                                            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

I förra veckan träffade jag en 
av regionens verksamhets-
chefer för ett samtal om vär-
degrund och våra värdeord 
öppet – engagerat – kunnigt 
och hur vi som organisation 
kan bli mer tydliga i vad vi 
menar och varför just dessa 
ord är valda. 

Vi är en stor organisation med 
nära 8 000 medarbetare och vi 
är spridda geografiskt och i olika 
förvaltningar och enheter. Våra 
gemensamma värderingar ska 
genomsyra bemötandet och hur 
vi är mot varandra, kunder, pa-
tienter och anhöriga, medarbetare 
och samarbetspartners. Orden blir 
bara ord om vi inte också handlar 
utifrån värdegrunden. I mina ögon 
handlar värdeorden om att i varje 
situation och varje möte tänka att 
det ska genomsyra mitt agerande 
eller organisationens agerande. 

Värdegrunden behöver diskuteras 
på alla våra arbetsplatser för att 
det ska bli på riktigt. Vi behöver 
lyfta upp och tillsammans prata 
om hur vi lever våra värderingar 
gång på gång – det är en ständigt 
pågående process i de många små 
handlingarna. Kulturen skapas 
av allt vi tillåter och allt som vi 
inte tillåter i organisationen. För 
mig lever vi värdegrunden när vi; 
samverkar och hjälper varann, öp-
pet redovisar resultat, har bemö-
tande och delaktighet i fokus, ut-
går från behov och förutsättningar 
i utvecklingsarbetet och när vi 
arbetar faktabaserat.

Vad betyder öppet, engagerat och 
kunnigt för dig?

Varjedag-berättelse  Kroppkakor till lunch

En varjedag-berättelse berättad av 
medarbetare i hörselvården

För ett tag sedan träffade jag en dam 
som snart fyller hundra år och som 
ser dåligt och nästan inte hör någon-
ting. Hon var hos mig tillsammans 
med sin dotter för att prova ut hör- 
apparater. När vi hittat ett bra läge 
för apparaterna och jag slår på dem 
lyser hon upp som en sol. Jag fort-
sätter prata lite allmänt med damen och 
dottern och så säger jag att jag strax 
ska gå ut och äta lunch. Damen 
som suttit tyst en stund ler och 
säger:
 – Själv ska jag äta kroppkakor.
Och det gjorde mig så glad. Att 
hon nu kunde vara delaktig i allt 
som hände omkring henne igen, 
och att hon så självklart tog för sig. 
Det är verkligen härligt att ha ett jobb 
där man känner att man har möjlighet att få 
göra skillnad.
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