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Från bil till mobil
För tio år sedan började Neovaggan göra hembesök, nu tar hemsjukvårdsteamet nästa steg – digitala vårdmöten.
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Ögonblicket

150 år av möten med människor.
I år firar Västerviks sjukhus 150
år. Den 31 augusti 1869 togs de
allra första patienterna emot på
sjukhuset. Det har firats med en
gårdsfest för alla medarbetare på
och omkring sjukhuset.
Under året kommer man uppmärksamma jubileet på olika sätt, bland
annat bjuds medborgarna in till
öppna föreläsningar.

Posttidning B, Personaltidning
för Region Kalmar län
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Välkommen!
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, kompetenta medarbetare, ja vi får faktiskt 70 nya kollegor varje månad.
Adrian Borhani
Tandläkare på Folktandvården i Hultsfred

Henrik Högström
Marknadsstrateg på Kalmar länstrafik i Högsby

− Jag är en Kalmarkille som efter min examen på Linnéuniversitet bott i Stockholm
och arbetat på Solvalla som bland annat
digital redaktör. Det har på så sätt blivit
mycket travsport, men fråga mig inte om
några speltips, haha.
– Som marknadsstrateg kommer jag mestadels jobba med
marknadsföring och kundkommunikation, jag älskar smart och
effektiv kommunikation som
innehåller humor. Arbetet med
marknadsfrågor, kommunikation och utveckling av länets
kollektivtrafik kommer att bli
både utmanande och roligt.
Jag ser fram emot utformningen
av kommande kampanjer, att
lära mig mer om kollektivtrafik
och att lyssna på och kommunicera
med våra kunder. Jag känner mig
motiverad att få vara delaktig i arbetet
med att utveckla min hemmaregion och
att underlätta det kollektiva resandet för
länets invånare.

Emelie Thunberg
HR-strateg på Regionstab HR

− Jag kommer att jobba strategiskt för att attrahera och rekrytera nya medarbetare, men också för att utveckla och behålla
de befintliga medarbetarna i
Region Kalmar län. Det handlar
exempelvis om att titta på vilken
typ av arbetsgivare vi vill vara
och att hitta nycklar kring hur vi
ska jobba framåt tillsammans.
− Det ska bli spännande att jobba
i en organisation som berör så många
människor i deras vardag, jag har alltid
fascinerats av samhällsnyttan som exempelvis hälso- och sjukvården står för. Jag
har tidigare jobbat inom privat sektor och
kommer senast från industrin, nu ska det
bli roligt att ta klivet in i den offentliga
verksamheten vars kärnverksamhet handlar om just människor.

– Jag tog examen vid Umeå Universitet
i slutet av januari och är ursprungligen
från Stockholm. Att jag hamnade just
här beror på att jag under slutet av
utbildningen gjorde sommarpraktik
här i Hultsfred. Efter examen blev
jag erbjuden jobb på samma
klinik och eftersom jag trivdes så
bra under sommaren innan så
kändes det lockande att komma
tillbaka.
– Den största charmen
med jobbet är alla glada och
tacksamma patienter som man
möter samt den stora variationen av behandlingar. Det som jag
främst ser fram emot i det kommande
arbetet är att samla på mig värdefulla
erfarenheter och att utvecklas i min nya
roll som tandläkare.

Mattias Hallberg
ST-läkare på Ankarsrum hälsocentral
− Jag sökte mig aktivt till Ankarsrum på min AT då jag upplever
att arbetet på en hälsocentral
med lite avstånd till akutmottagningen är mer intressant.
Det blir stor variation i vad
patienterna söker för då många
drar sig för att åka in till stan
och hellre kommer hit, även om
de till exempel haft lite för nära
kontakt med motorsågen. Att
det blev just Ankarsrum beror på
att jag bor relativt nära, så jag ville
se om jag trivdes på arbetsplatsen.
Det gjorde jag och valde att vara kvar.
– Det roligaste på jobbet är variationen kombinerat med möjligheten att
bygga upp en bra relation till patienter
genom kontinuitet i patientkontakten.
Min ambition med min ST-period är nog
att suga i mig så mycket nyttig kunskap
som möjligt och fortsätta trivas med det
jag gör.
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På gång
Nyttja Cosmic bättre
Nu påbörjas arbetet med Gemensam vårddokumentation.
– Det handlar om att skapa en
effektivare journalföring. När vi
började med Cosmic fortsatte
vi att skriva journal så som man
gjorde på papper, nu ska vi göra
en digital omställning och använda Cosmic och dess funktioner på
ett bättre sätt, säger projektledaren Hanna Broberg Danielsson.
Målet är att det med hjälp av
gemensamma mallar ska bli enklare att dokumentera och läsa i
patientjournalen, men också att
informationsöverföringen
till
andra vårdgivare ska fungera
smidigare. Information ska även
kunna exporteras automatiskt till
andra system, exempelvis nationella kvalitetsregister.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, primärvårdsförvaltningen och
psykiatriförvaltningen kommer att
delta i projektet och under mitten
av nästa år beräknas de nya mallarna börja rulla ut.
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Kollegor och hum
– Det spelar ingen roll vad
man ställs inför, jag vet att
jag har en proffsig kollega
och att vi kommer att lösa
det här.
Det säger Henrik Ryheden som
har jobbat som ambulanssjuksköterska i Västervik i 14 år. Han

Nu också alkoholfri före
och efter operation
Patienter bör avstå från alkohol minst fyra veckor innan och
efter operation. Den rekommendationen ska ges i hela sydöstra
sjukvårdsregionen från och med
1 november 2019. Rekommendationen är en utökning av Region
Kalmar läns tidigare uppmaning
att patienter ska vara tobaksfria
före och efter operation.
– Precis som med rökning vet
vi att alkohol medför minst lika
stor risk för komplikationer under
och efter operation. Därför känns
det bra att vi nu även ska inkludera alkohol i rekommendationen.
Det här är ett erbjudande till patienterna, vi behöver vara tydliga
med att de själva har möjlighet att
minska risken för komplikationer,
säger distriktsläkaren Henrik Nelson som jobbar med förebyggande
levnadsvanor i Region Kalmar län.
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– Vi är ett bra gäng här på
stationen i Västervik och kollegorna skapar en oerhörd
trygghet i arbetet, säger ambulanssjuksköterskan Henrik
Ryheden. Här tillsammans
med Elin Karlsson och Melker Engström.

tycker att kollegorna är viktiga i
ett jobb där man varje pass måste
vara förberedd på det oförutsedda, allt från liv till död. Det märks
att han är rutinerad och har varit
med ett tag. Han utstrålar lugn
och trygghet. Själv menar han att
det är utbildning och kontinuerliga övningar, kollegorna, erfa-

renheten, bra hjälpmedel och ett
gott samarbete med andra blåljuskollegor som gör det. Och social
kompetens, för ambulanspersonal
möts ofta av höga förväntningar.
– Vi kan ju inte fixa allt men
med bra bemötande, samtal och
i vissa fall läkemedel kan vi ofta
lindra och göra stunden så dräglig
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mor viktigt i utsatt jobb
som möjligt. Det handlar mycket
om att vara ärlig, förklara och
skapa trygghet, säger han.
Rätt bedömning på plats
Det var länge sedan ambulansen
enbart var en snabb transport till
akuten. Numera är ambulanserna
mini-intensivvårdsavdelningar på

hjul. Därmed inte sagt att man får
åka med bara för att man ringt 112
och ett sjukvårdsteam kommer till
platsen – vilket många fortfarande
tror, berättar Henrik. Ambulansarbetet handlar mycket om att göra
bedömningar och hjälpa patienten
få vård – på rätt nivå och med rätt
transportsätt.

– Den största medicinska utmaningen är de multisjuka äldre
som kan vara svåra att bedöma på
plats. Det är ett stort ansvar. En
olycka är ofta enklare i det avseendet, där finns vissa strukturer
som man följer. Det som är mest
mentalt påfrestande är när barn
far illa i socialt sviktande hem.
Det är lika svårt att hantera varje
gång, säger Henrik och berättar
att det finns en tydlig organisation
kring hur svåra situationer för
personalen hanteras.
I första hand pratar man alltid
med sina kollegor som också varit inblandade. I nästa steg finns
samtalsstöd med kamratstödjare.
Och om det skulle behövas kopplas ambulanschef i beredskap in,
som ser till att ambulansteamet
får strukturerade samtal och en
paus från passets kommande uppdrag. Henrik påpekar dock att det
är sällan allt det stödet behövs.
Något som däremot påverkar
deras vardag är att de allt oftare
hamnar i hotfulla situationer.
Hårdare attityd
– Attityden att man är trevlig mot
oss har förändrats. Det handlar
nog dels om att vi möter fler med
missbruk och psykiska diagnoser,
dels om samhällsklimatet i stort.
Hot och våld är fortfarande vanligare i storstäderna, men vi måste
vara noggranna med var vi sätter

Fakta

våra fötter och se så att vi inte
trampar fel. Vi måste också fortsätta samverka med våra blåljuskollegor.
– Säkerheten är viktig för oss.
Vi är våra egna skyddsombud,
vårt ord gäller. Känner vi inte oss
trygga eller har otillräcklig information om situationen, då behöver vi inte åka fram. Då inväntar
vi polis, säger Henrik som både är
skyddsombud och förtroendevald
på stationen.
Humor underlättar
På ambulansstationen jobbar de
24-timmarspass i en sexmannagrupp, uppdelat på tre team. Henrik tycker att kollegorna skapar
trygghet och glädje i jobbet.
– God kamratanda, viss transparens, att man kan bjuda på sig
själv, samarbeta och tillföra positiv energi. Det är viktigt när man
jobbar så tätt ihop som vi gör. Humor kan också vara en pysventil,
det är bra att kunna ventilera med
sina kollegor och berätta om dråpliga saker som hänt.
– Samma sak gäller i patientmötet. Att skratta tillsammans
med patienten, det kan vara bättre
än morfin, säger Henrik skämtsamt.

Text och foto: Malin Gustafsson

Om jag mår dåligt på jobbet,
var vänder jag mig då?

 Till sin chef, som har ett arbetsmiljöansvar för sina medarbetare.
 Man kan också kontakta sin HR-funktion, företagshälsovården
Arbetsmiljö och hälsa eller sitt fackliga skyddsombud.
 Även kollegorna kan vara ett bra stöd eftersom man oftast
förstår varandras arbetssituation.
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”Tid och en tydlig
plan är viktigt för att
nå förbättringar”

Samarbete och förståelse är
viktigt överallt men kanske
särskilt på stora enheter såsom Specialistenheten. Här
är allihopa samlade för en
gemensam utvecklingsdagen
på Aboda Klint.

Samarbete ger goda utsikter
Nu är det återigen dags för medarbetarenkäten

På specialistenheten på Oskarshamns sjukhus ses medarbetarenkäten som ett viktigt verktyg för att komma
framåt.

på områden som var viktiga att
arbeta vidare med, oavsett om det
var en styrka som skulle bevaras
eller en förbättringsmöjlighet som
skulle uppmärksammas.

– Vi vill framföra våra åsikter
och medarbetarenkäten är ett bra
sätt att tala om hur det fungerar
på arbetsplatsen. Det är ett bra
alternativ om man vill förändra
något på individnivå, för där kan
vi påverka. Det är också viktigt att
fortsätta lyfta frågor vid ”daglig
styrning”, säger Gullvi Joelsson,
undersköterska på hudmottagningen.
När resultaten från förra medarbetarenkäten kom så delade medarbetarna på enheten in sig i grupper. Varje grupp tog fram förslag

Samarbete och förståelse
– Medarbetarenkäten ger oss en
chans att belysa det vi gör bra
men att samtidigt finna brister i
verksamheten. Arbetet som följt
med resultaten har gjort oss mer
medvetna. Tid och en tydlig plan
är viktigt för att uppnå förbättringar, berättar Axel Jonsson,
sjuksköterska på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen.
Genom att löpande nyttja arbetsplatsmötena fick de ett naturligt forum för kommunikation
och utveckling av idéer kopplade
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till resultaten. Vilket till slut landade i en handlingsplan, som
egentligen bara kretsar kring två
ord som är det förhållningssätt enheten kommit överens om att leva
efter: samarbete och förståelse.
– Med detta arbetssätt har jag
strävat efter att få delaktighet i arbetet. En kombination av att diskutera på APT, i mindre grupper
och att individuellt få reflektera
över resultaten är vägen jag valde
för att allas synpunkter ska beaktas, fortsätter Daniel Johansson,
verksamhetschef på specialistenheten, som hoppas att arbetet som
gjorts ska visa sig i årets enkät.
Har du några tips till de chefer i organisationen som är
med för första gången och

ska driva arbetet med resultaten från medarbetarenkäten på sina enheter?
– Som chef belyser jag vikten av
enkäten och av att alla svarar. Vi
tar upp svarsfrekvens löpande
under svarstiden för att påminna
om att besvara den. Vidare ser
jag till att fortlöpande arbeta med
handlingsplanen och stöttar upp
i de åtgärder som krävs för att få
effekter i verksamheten. Kraften
kommer från medarbetarna. Kanske hittar vi samtidigt nya arbetssätt och möjligheter i vår organisation.

Text: Caroline Richardsson
Foto: Daniel Johansson

NERVEN | NR 3 | SEPTEMBER 2019

P E R S O N A LT I D N I N G F Ö R R E G I O N K A L M A R L Ä N

3 frågor till HR-strategen Nya målningar piggar upp
150-åringen i Västervik
Hans-Peter Eriksson
Resultaten från 2017 visade
gott betyg för ledarskap,
patientsäkerhet och samarbetet på den egna enheten.
När det gäller delaktighet
och arbetsrelaterad hälsa, så
som exempelvis stress, var
betyget däremot sämre. Hur
har ni jobbat med arbetsrelaterad hälsa sedan förra enkäten?
– Enkätsvaren var en anledning
att vi fick ökade resurser för
att göra satsningar, exempelvis kompetensutveckling inom hälsa
och höjt friskvårdsbidrag. Det är insatser
för att man på individnivå bättre ska förstå och
kunna ta hand om sin hälsa.
Vi har även jobbat mer konsekvent med arbetsmiljöarbetet och
med lagutveckling.
– Vi har organisatoriska frågor
som vi behöver hantera. Ett problem för organisationen är att det
är svårt att rekrytera tillräckligt
med personal. När vi inte lyckas
lösa det så drabbas individen.
Många tar ett stort ansvar för sitt
uppdrag och sin arbetsplats. Om
man tittar på motivation så ligger
många yrken inom sjukvårdssektorn mycket högre än andra. Att

Fakta

jobba med människor och samtidigt vara väldigt engagerad kan
alltså vara en fara för mig som individ, det är lätt att glömma bort
sig själv.

Fint, roligt och modigt. Det
är några av reaktionerna på
de stora väggmålningar som
nu pryder Panncentralen och
Hus 12 på Västerviks sjukhus.

Nu är det dags igen. Varför
ska jag fylla i den här enkäten?
– Det är ett sätt att vara delaktig
och kunna påverka sin arbetssituation. Det tar 15 minuter att besvara enkäten, jag förstår att det
kan vara tufft om man är
kort om folk på enheten.
Men jag hoppas ändå att
så många som möjligt
tar sig – och ges – tid.

Inför Bank Västerviks street art
festival i slutet av augusti kom
frågan till sjukhusledningen om
de ville upplåta ytor för väggmålningar.
– Den spontana reaktionen var
absolut nej, berättar sjukhuschef
Henrik Holmberg.
– Sedan började tanken gnaga i
mig… Varför inte? Hur skulle det
kunna se ut?

Efter diskussioner i sjukhusets
ledningsgrupp, med Regionservice fastighetsdrift och festivalarrangörerna Bank street art, om
till exempel motiv ändrade Henrik sig.
– Vi satsar på utsmyckning av
våra lokaler på andra sätt, så varför inte? Så vi vände till ett ja. Jag
tycker det blev över förväntan.
Bygglovet för målningarna gäller fem år. Bygglovet kan sedan
sökas om eller så ska väggarna
återställas.
Text: Simon Leijnse
Foto: Malin Gustafsson

Vad händer efter den
15 oktober?
– Eftersom enkätsvaren är en
lägesbild av den här specifika
perioden är det viktigt att svaren
kommer så fort som möjligt. I
början av november har alla chefer fått sina resultat och kan ta
upp dem på arbetsplatsträffar. Efter årsskiftet ska handlingsplaner
tas fram. Det vill säga förbättra
det som behöver förbättras, men
också bevara det som vi är bra på.

Text: Malin Gustafsson

Medarbetarenkäten

 Medarbetarenkäten fylls i under perioden 24 september till
15 oktober.
 Frågorna handlar framför allt om arbetsmiljö och säkerhetskultur. Forskning visar att en arbetsplats med bra arbetsmiljö
också har bättre patientsäkerhet. Därför är det viktigt att
undersöka och arbeta med båda områdena.
 Resultaten redovisas både regionövergripande och på varje
enskild enhet.
 Medarbetarenkäten görs vartannat år.
 2017 var svarsfrekvensen bland medarbetarna 83 procent.

Under Bank Västervik street art festival målades bland annat 12 väggar och 27
elskåp runt om i Västervik av så väl lokala som internationella konstnärer. Väggmålningen på Panncentralen är gjord av Youri Mantra, Frankrike, och den på Hus 12 av
Curtis Hylton, England.
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Hållbarhet
Webbaserad
miljöutbildning
Nu finns en webbaserad utbildning i miljö och hållbarhet. Syftet
är att ge alla medarbetare grundläggande kunskap om miljö- och
hållbarhetsarbetet i vår verksamhet. Innehållet är indelat i olika
områden, exempelvis hållbarhet,
energi och kemikalier. Utbildningen tar cirka 20-30 minuter
och avslutas med ett kortare
kunskapstest. Utbildningen nås
via kompetensportalen, sök på
grundläggande miljöutbildning.

Rörelseglädje
främjar hälsan
Rörelseglädje och att få fler
barn och unga att bli mer fysiskt
aktiva, både i skolan och på fritiden. Det handlar workshopen
om, som samtliga skolor i länet
har blivit inbjudna till, den 2 oktober i Oskarshamn. Tre dagar
senare anordnas Världens-barnloppet i Kalmar, en motionsfest
där alla kan vara med och gå, rulla
eller springa. Loppet anordnas
för sjätte året av Region Kalmar
län, föreningslivet och P4 Kalmar
och startavgiften går oavkortat till
Radiohjälpens insamling. Detta
är två satsningar inom ramen för
Region Kalmar läns förebyggande
folkhälsoarbete, för att främja hälsa och förhindra sjukdomar.

Hbtq- och transpersoner i vården
Vill du veta vad hälso- och
sjukvården har för rättigheter och
skyldigheter kring patienter med
koppling till hbtq och trans? Det
har du möjlighet att få lära dig
mer om – och ställa frågor kring
– när RFSL föreläser på Västerviks sjukhus och Länssjukhuset i
Kalmar den 9 oktober.
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Arbete i fält gav

nya perspektiv
Henrik Hallén är nyss hemkommen från sex månaders
uppdrag som läkare i Nigeria.
Tiotusentals människor har under
det senaste åren flytt det utbredda
våldet i de engelskspråkiga delarna av Kamerun. En stor del
människor har flytt till sydöstra
Nigeria. Här finns Läkare utan
gränser på plats för att bistå både
människor på flykt och lokalbefolkningen som ofta saknar primärvård, säger Henrik Hallén,
ST-läkare i Kalmar, var under
våren en av tre läkare i området.
– Vårt uppdrag var att erbjuda
basal sjukvård. Jag ansvarade för
två mobila sjukvårdsenheter i en
delstat i Nigeria på gränsen till
Kamerun. Efterfrågan på sjukvård
är enormt. Jag tog emot ungefär

70 patienter per dag, som mest
ungefär 120, berättar Henrik.
Svårt att prioritera
Den stora utmaningen enligt Henrik var att organisera arbetet och
hitta ett bra system för triagering.
– Sjukdomspanoramat ser annorlunda ut med mycket infektioner, men samtidigt sökte människor precis som i Sverige för mer
vardagliga sjukdomar som högt
blocktryck och diabetes. Det var
verkligen en utmaning att hitta en
metod för att ge vård till människor med störst behov när trycket
var så stort. Svårt sjuka patienter
hade vi möjlighet att remittera till
sjukhus vilket vi gjorde i enstaka
fall och Läkare utan gränser bekostade då den vården. Läkemedel tog slut ibland och vi arbetade

mestadels med tolk.
Henrik Hallén har haft planer
på att arbeta utomlands länge.
Han har tidigare rest runt i bland
annat Sri Lanka och Sydafrika
vilket är en förutsättning för att få
ansöka till fältuppdrag.
– Halvåret i Nigeria har verkligen gett perspektiv. Det var en
större omställning att komma
tillbaka till Sverige än jag trott.
Risken är också att man blir lite
cynisk, men vi har ett fantastiskt
bra sjukvårdssystem och jag uppskattar det ännu mer nu. Nu ska
jag göra klart min ST-utbildning,
sedan blir det troligtvis ytterligare
något uppdrag.

Text: Emma Rydh
Foto: Privat
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En av alla hälsostationer som Henrik
och hans kollegor
jobbade i.

Namn: Henrik Hallén
Ålder: 32 år
Gör: ST-läkare i anestesi
och intensivvård på Länssjukhuset i Kalmar
På fritiden: Träning, läsa,
köra motorcykel

Patientkonsultationer i
ett temporärt tält i flyktinglägret Adagom.

Patienter som väntar på
konsultation.

Utmanande vägar i regnskogen
- här i början av regnsäsongen.

Förutom sjukvård ingick hälsoinformation i projektet. Här informeras om basal hygien i en skola
i regnskogsbyn Bashu.
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Sjuksköterskan Susanne Viktor kikar fram och säger hej när barnsköterskan Katarina
Lindeblad har ett digitalt vårdmöte. Anders Eklöv och Jenny Albinzon, med sonen
Gustav i famnen, tycker att avstämningarna via video har känts bra och personliga.

Ett möte
som möter
behoven
10
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Många invånare förväntar sig mer av hälso- och
sjukvården, samtidigt krävs smarta lösningar för att
fixa utmaningarna som organisationen står inför.
Den digitala omställningen har kommit en bit på
vägen, men det finns mer kvar att göra.
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– Så... Där är ni! Hej!! Säger
barnsköterskan Katarina Lindeblad glatt när familjen dyker upp
på skärmen, direkt från vardagsrummet på östra Öland.
– Hur mår ni? fortsätter hon
och tittar på skärmen. Bilden blir
ibland lite suddig och det händer
att ljudet förvinner en kort stund,
men i det stora hela fungerar det
bra. Det tycker de fem medarbetarna från Neovaggans hemsjukvårdsteam som under sommaren
börjat med digitala vårdmöten.
De har nu börjat hitta rutiner och
känner sig allt mer trygga med
den nya tekniken.
– Video får aldrig ersätta den
mänskliga kontakten, men det är
ett bra komplement. Det underlättar också eftersom vårt upptagningsområde är stort, vi åker till
patienter i hela södra delen av länet, berättar de.
– När vi började med hemsjukvård för tio år sedan hade jag aldrig i min vildaste fantasi kunnat
föreställa mig att nästa steg var att
prata med våra patienter via video, säger barnsköterskan Rosie
Slättman.
Digital revolution
Nej, det har inte varit enkelt att
förutse, utvecklingen har gått
snabbt. En del kallar det som
hänt de senaste åren för en digital
revolution och menar att transformationen vi nu är mitt uppe i,
förändrar våra liv mer än vad industrialiseringen gjorde för människorna som levde på 1800-talet.
– Det är bara drygt 10 år sedan
smarta telefoner kom ut
på marknaden och i
och med det förändrades egentligen allting kring hur vi använder internet och
digitala tjänster. Nu
är det så självklart att
alla tjänster man behöver
finns i telefonen, säger Magnus
Garp, strateg för digital utveckling på Regionala utvecklingsförvaltningen.
Fortsättning nästa sida
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”Vi måste se till helheten”
Detta är något vi inte kan blunda
för. Det menar IT-strategen Ewa
Järvholm. Hon tycker dock
inte att det är digitaliseringen i sig som är viktigast, utan snarare att
vi måste se till helheten och förstå varför vi
behöver göra en digital
omställning.
– Vi är en del av samhället och
våra invånare, patienter och kunder är vana att själva kunna uträtta
många av sina ärenden via nätet,
när det passar dem. Vi måste också kunna möta dem på det sättet.
– Men det handlar också om
de stora utmaningarna i vår demografiska utveckling. Vi har
många äldre och mer komplext
sjuka, samtidigt som vi kommer
ut senare i arbetslivet och gärna
går tidigt i pension. Färre måste
alltså försörja fler samtidigt som
vi har problem att rekrytera personal. Då blir det på sikt svårt att
som skattefinansierad verksamhet klara vårt uppdrag utan att
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förändra våra arbetssätt, säger
Eva och menar att vi måste nyttja
både kompetenser och resurser
på ett annat sätt än idag,
samt jobba effektivare
och på nya sätt för att
klara utmaningarna.
Mycket på gång
Just nu bubblar det av
digitala projekt, både i
organisationen och i länet. Regionala utvecklingsförvaltningen
jobbar i olika roller med många
aktörer i länet, exempelvis kommuner och näringsliv. Tillsammans har de exempelvis tagit
fram en Regional digital agenda
som ska främja den digitala utvecklingen i länet. Det handlar
om allt ifrån att sprida digital
kompetens till de som sällan använder internet, till att bygga nät
som tål framtidens tjänster och
växande datamängder.
Även vår organisation har en
digital strategi. Målet är att hela
verksamheten gemensamt ska
jobba för att använda digitalise-

ringen för en ökad kvalitet, delaktighet och tillgänglighet. Ett
exempel som går i denna linje
är webbtidbok, där patienter kan
logga in på 1177.se och se sina
bokade sjukvårdstider och i vissa
fall omboka/avboka eller boka en
vårdtid.
Patienten bokar själv
Webbtidbok används sedan tidigare inom primärvården och
kommer snart även införas inom
psykiatrin. Just nu jobbar cirka
150 enheter inom Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen med att
införa webbtidbok, som också är
basen för andra digitala möjligheter så som exempelvis digitala
vårdmöten. Ungefär 80 enheter är
redan igång och hudmottagningen
i Västervik är en av dem. Här har
man identifierat tre besök som
fungerar för verksamheten att patienten kan hantera själv. Dels ges
patienter som genomgår ljus- eller
badbehandling möjlighet att omboka sin behandling, dels gäller
det provtagning för könssjukdom,

– Det här med digitalisering är på gott och ont. För de som har hela sitt liv i telefonen är webbtidboken jättesmidig. Men de
som är inte är så digitala fixar inte det här, de vill prata med någon och få information på papper. Det är bra att det finns olika
alternativ, för det är viktigt att det fungerar för alla som är i behov av oss, säger undersköterskan Kajsa Lindström. Här tillsammans med Jessica Söderlind och Åsa Ljungblad.
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som vem som helst kan boka.
Tidigare fick man ringa och beställa tid via telefon. Nu kan personer som inte har några symptom
men som vill testa sig även logga
in på mina sidor på 1177.se och se
vilka tider som finns lediga.
– Det är inte så många som vet
om detta ännu, men för de som har
använt webbtidbok har det fungerat bra. Det är ju väldigt snabbt
och smidigt för patienten. Som
vårdgivare måste man uppdatera
sin tidbok ofta. Ibland vill någon
testa sig, bokar en tid och kommer
en stund senare, säger undersköterskan Kajsa Lindström.
Flexibelt för patienten
Ett annat exempel på flexibel
lösning som ska underlätta för
patienter är den digitala artrosskolan. Den startades inom rehabiliteringen för knappt ett år sedan
och utvecklas just nu ytterligare
tillsammans med våra två grannlän i Sydöstra sjukvårdsregionen.
– Artrosskolan vi har här, på
plats, är välfungerande och vi vill
helst att patienterna ska komma
hit. Men för de som inte kan komma eller inte vill träffas i grupp
så kan detta vara ett bra komplement, säger arbetsterapeuten Ingrid Fredriksson på distriktsrehabiliteringen i Kalmar.
Större verktygslåda
Genom e-tjänsten Stöd och behandling kan vårdpersonal, i
dagsläget oftast fysio- och arbetsterapeuter på distriktsmottagningarna, ge patienter tillgång till den
digitala artrosskolan. Patienten
loggar in via 1177.se och kan där
ta del av information, fakta och
tips kring hur man hanterar artrosen i vardagen. Patienten har
möjlighet att skicka meddelande
till vårdgivaren och vårdgivaren
kan svara, se om patienten varit
inloggad och vilka sidor hen tagit
del av.
– Den största vinningen är att
fler kan ta del av informationen,
att de kan titta hur många gånger
de vill och när det passar dem.
Dessutom ger det oss en större
verktygslåda. Tidigare fanns det
inget att erbjuda om patienten inte
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quo
iduci

Verksamhetsutvecklaren Julia Ström
och arbetsterapeuten Ingrid Fredriksson tittar på filmer och animeringar
som, tillsammans med de redan befintliga texterna och bilderna, ska göra
den digitala artrosskolan mer informativ och lättillgänglig.

kunde komma till artrosskolan,
berättar verksamhetsutvecklaren
Julia Ström.
Mer tid för patienter
Ett av målen med att digitalisera
är att hitta flexibla lösningar där
patienterna själva kan utföra vissa
ärenden, exempelvis rapportera in
olika värden eller fylla i en digital blankett inför sitt besök. Tanken är att detta ska frigöra tid för
personalen, så att de kan ägna sig
mer åt patienter med större behov.
Men Olle Hollertz, ordförande
i Kalmar läns läkarförening, är en
av dem som är orolig att den
ökade flexibiliteten ska
skapa ett ännu större
tryck på vårdpersonalen. Han är kritisk till
antalet system och kanaler som vårdpersonal
redan nu måste bevaka.
– Mej l och messenger
är exempelvis öppna 24 timmar
om dygnet, sju dagar i veckan.
Det innebär att man kan ha 2030 ärenden som ska hanteras när

man kommer på måndag morgon.
Man ligger efter redan innan man
börjat. Det är ett stort arbetsmiljöproblem, framför allt för de som
har mottagningar. Så, mängden
information, hur den ska hanteras
på ett hållbart sätt och hur man
behåller sekretessen är aspekter
man behöver ha i åtanke i en sådan här omställning, säger han.
”Där såg jag verkligen nyttan”
Tillbaka på Neovaggan i Kalmar.
Vanligtvis åker hemsjukvårdsteamet hem till sina patienter två
till tre gånger i veckan. Nu kan
ibland ett av dem vara ett
digitalt vårdmöte.
– Men det är också bra
när man behöver göra
en extra avstämning.
Jag var exempelvis
hemma hos en familj
härom veckan som hade
det jättekämpigt. Jag såg
ångesten i deras ögon och tänkte
att jag nog skulle behöva åka dit
dagen efter också. Men vi bokade
ett videomöte och vid avstäm-

ningen dagen efter såg jag på deras ansiktsuttryck att situationen
var en helt annan. Det var lite då
det vände för mig. Tidigare hade
jag inte varit så positivt inställd
till detta, men där såg jag verkligen nyttan, berättar sjuksköterskan Susanne Viktor.
Eftersom barnets vikt är av stor
betydelse har hemsjukvårdsteamet nu beställt vågar som familjerna ska kunna låna och väga sitt
barn med hemma. För de familjer
som är intresserade av digitalt
vårdmöte brukar de genomföra
ett testmöte medan familjen fortfarande är kvar på Neovaggan.
Ingen quick-fix
IT-strategen Eva Järvholm menar
att digitala lösningar är ett sätt
att angripa utmaningarna vi står
inför, men påpekar också att det
digitala inte är någon quick-fix.
– Det här med att ”e-hälsa ska
lösa allt” är farligt, för det här
handlar ju inte enbart om tekniken. Det viktigaste är förändrade
arbetssätt. Om man investerar i

digitala lösningar men fortsätter jobba som tidigare så får man
ändå ingen nytta av det, säger Eva
och menar att vi behöver börja
vända på perspektivet.
Hon nämner devisen ”digitalt
där det är möjligt och går, fysiskt
där det behövs”, det vill säga att
börja utgå från de digitala möjligheterna istället för att tänka på
hur man kan göra sitt nuvarande
arbete på ett mer digitalt sätt.
– Här har vi en stor fördel eftersom vi jobbat med förbättringsarbete i många år. Sen är det väl
alltid så att när direktiv kommer
uppifrån eller från sidan, då tas
det inte emot lika positivt som om
man själv ser vad som behöver
göras på sin egen enhet. Men här
tror jag att vi alla behöver tänka
på helheten, för invånarnas skull.

Text och foto: Malin Gustafsson
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”Alla borde ha en Gullbritt på sin klinik”
Uppskattade kollegor finns det gott om! Det märks inte minst när det gäller nomineringar till
Nervenfikat. Här är ett axplock av alla fina motiveringar som strömmat in.

Jag har en arbetskamrat som heter Maria Göthberg och som
jag arbetar med i bröstteamet på
kirurgkliniken i Kalmar, som jag
skulle vilja nominera. Vi har bara
arbetat tillsammans i snart 1,5 år,
varit med om mycket omstruktureringar i arbetet och hög arbetsbelastning. Men allt går fint med en
toppenkollega och ett glatt arbetsklimat, och någon som alltid ser till
patienternas bästa. I vårt bröstteam
ingår också flera andra, varav jag
även vill lyfta fram våra trevliga
och kunniga sekreterare Christina
Nilsson och Maria Johansson,
glada och trevliga. Vad vore vården
utan teamarbetet!

Jag vill nominera vår kollega i
Västervik, Ann-Britt Karlsson
på logistikservice. Hon ställer alltid
upp med en hjälpande hand. Hon är
guld värd fast hon sitter långt ifrån
oss andra i Kalmar.

Jag vill nominera våra assistenter
på samrehab distrikt i Västervik,
Malin Jonsson och Annette
Lithagen. Dom möter varje fråga
och önskemål med ett leende och
framför allt en lösning. Även om
det givetvis inte alltid är så roligt
hör man dem aldrig klaga utan
tycks alltid kunna se positiva aspekter. Mitt jobb som sjukgymnast
underlättas mycket av att de här två
härliga personerna jobbar hos oss.
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Vi vill nominera vår fantastiska
chef Mari Nordh som går i pension. Vi vill alla tacka henne och
hoppas att hon vet hur mycket hon
betyder för oss!

Jag vill nominera sjuksköterskorna på öppenpsykiatriska
mottagningen på Nygatan. De
är klippor som får agera spindeln i
nätet. Deras arbetsuppgifter är breda och de gör dessa uppgifter med
ett leende på läpparna. Sjuksköterskorna är lösningsorienterande och
lyckas alltid finna den bästa vägen framåt för mottagningen men
främst för patienten. Vilken lycka
för oss att ha dem som arbetskamrater!

Personalen på Hud/STI-mottagningen i Västervik nominerade sin chef
Mari Nordh.

Jag skulle vilja bjuda Malin Österlund på fika. Hon är alltid på
bra humör, har lätt för att skratta
och är trevlig mot alla, allt kan ordnas och inget är omöjligt. Malin är
kock på Oskarshamns sjukhuskök,
hon är värd en go´fika!

Måltidsvärden Ulrika Ek nominerade
Malin Österlund.

Vi vill nominera Charlotte
”Lotta” Meisner som har arbetat
på Ljungbyholms hälsocentral sedan start och dessförinnan på den
gamla centralen sedan 1981. Hon
har alltid stuckit Ljungbyholmspatienter med flinka fingrar och
är väldigt duktig i sin profession.
Alltid funnits där för oss alla och
tänkt på alla vid födelsedagar och
sjukdom. Hon kommer att fattas
oss när hon går i pension den sista
september. Vi håller alla tummar
och tår för att just Lotta ska få känna att vi har uppskattat henne under
alla dessa år.

Jag vill nominera vår kliniksamordnare på Folktandvården Hultsfred Gullbritt Arvidsson. Hon
är en fantastisk medarbetare och
vän, ställer upp i alla lägen för oss
alla på kliniken och gör det alltid
med ett leende. Alla borde ha en
Gullbritt på sin klinik för hon är
helt enkelt bäst!

Jag vill nominera min fantastiska
kollega Marie Nilsson på regionstab kansli. Marie ställer upp
i vått och torrt, det finns ingenting
hon inte kan lösa. Marie sitter på
all kunskap man behöver när det
gäller arbetsuppgifterna vi har.
Hon har också ett magiskt skåp,
behöver du något så hittar hon det i
skåpet. Det finns ingen så snäll och
omtänksam, det tror jag varenda en
som mött Marie kan intyga om. Jag
kan inte heller komma på en bättre
kollega att fika med, fikastunderna
är heliga både för mig och Marie.

Lotta Meisner, i mitten, tillsammans
med kollegorna Anette Thorén och
Eva-Lena Fagö.

Jag vill nominera min kollega Gun
Ulvbane på barnkliniken i Västervik. Hon bakar ofta kakor som hon
bjuder oss på, hon vill så gärna att
vi ska samlas kring fikabordet och
öka gemenskapen på avdelningen.
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Jag vill nominera Loraine Palmqvist. Hon kom till oss för ett år
sedan och har sedan dess bara
spridit glädje och skratt omkring
sig. Loraine hjälper till med allt,
hon fixar köket, torkar av borden,
fixar väntrummen, samtalar med
patienterna samt hjälper dem ner
till huvudentrén. Hon till och med
bakar till oss och gör varje dag lite
roligare och speciell här. Hon är
en riktigt stor tillgång både för oss
på ögonmottagningen men även
för alla patienter som kommer hit
varje dag. Utan Loraine skulle det
inte vara detsamma här, hon är den
som får allt att gå runt.

Jag vill nominera Manuella Palmqvist, assistens regionstab kansli.
Hon är alltid glad och positiv, alltid
hjälpsam och uppmuntrande och
gör ett fantastiskt arbete. Man blir
bara glad så fort man ser henne.
Manuella är så värd att uppmärksammas!

Vi skulle vilja nominera Catarina
Lindblad som är lokalvårdare på
städcentralen på sjukhuset. Catarina gör ett fantastiskt arbete och
är alltid glad, trevlig och visar hänsyn. Hon utför sina arbetsuppgifter
på ett exemplariskt sätt. Med sitt
positiva sätt och stora yrkeskunnande sätter hon guldkant på vår
arbetsplats.

Catarina Lindblad nominerad av
Ann-Catrin Karlborg och hennes kollegor på ledningsstaben på Västerviks sjukhus.
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Jag vill nominera vår lokalvårdare
Ann-Sofie Strahl Lejonhud till
Nervenfikat. Hon gör vår arbetsplats asyl- och flyktinghälsovården
i Hultsfred till något alldeles extra.
Speglarna pryds med olika klokord
som både gläder hjärtat och ger en
god eftertanke. Hon tar också med
sig inredningsdetaljer och pyntar
mottagningen med stil och värme
Eftersom det många gånger är detaljerna som gör det, så gör hennes
insats tillsammans med en gott arbetsklimat vår arbetsplats till något
alldeles extra!
Jag tycker alltid det är roligt att
gå till jobbet och att dessutom få
arbeta i en ombonad miljö gör det
extra lyxigt. Hon är värd en riktig
gofika för att hon gör mycket mer
för vår trivsel än vad som står i
hennes arbetsbeskrivning.

Jag vill nominera min kollega
Camilla Österström Kvarnkullen på barn- och ungdomshälsan för att hon alltid är behjälplig.
Inga frågor är för dumma eller för
komplicerade för Camilla, utan du
Camilla fixar allt och hjälper alltid
till med ett leende på läpparna. Ett
stort tack för att du finns!

Jag skulle vilja nominera AnnaMaria Fisch, chefssekreterare på
medicinkliniken. Anna är den bästa
kollegan man kan ha. Ställer alltid upp och hjälper till oavsett hur
mycket hon har att göra samt att
hon även finns alltid till hands om
man skulle behöva lätta sitt hjärta
och hon lyssnar. Hon är ovärderlig
för oss.

Jag skulle vilja nominera kurator
Annika Jansson som arbetar på
Barn- och ungdomshabiliteringen
i Oskarshamn. Hon är inte bara en
enastående kurator som alltid sätter
patienten i centrum utan också en
fantastisk kollega. Hon har alltid
nära till skratt och sprider glädje
på arbetsplatsen. Jag tycker att hon
är värd en fikastund då hon alltid
är den som annars fixar och donar
för att vi som kollegor ska få en fin
stund. Hon sätter guldkant på tillvaron helt enkelt och är kort sagt en
riktig drömkollega!

Jag vill nominera min kollega
Sofia Svensson på löneservice.
Hon är en kollega utöver det vanliga. Hon är alltid glad och finns
alltid där när man behöver. Hon
lyser upp korridoren med sitt varma, glada leende. Vill ge henne
lite uppmärksamhet och omtanke
tillbaka.

Önskar att få nominera Annica
Österström på Borgholms hälsocentral. Hon har under många år
bjudit oss på sina fantastiska bakverk och ordnat med trivsel på
arbetsplatsen. Inte bara inför APT
utan också mitt i veckan, alla uppskattar vi detta!

Annika Jansson nominerad av kollegan Frida Andersson.

Vi är ett blandat gäng uppe på
plan 6 i Västervik, här sitter fackliga organisationer, upphandlingen
samt hygiensköterska Caroline
Johansson. Caroline vill jag nominera då hon alltid är glad och
sprider värme och energi till alla på
vårt våningsplan. Vilket är oerhört
uppskattat då vi är ett blandat gäng
som ses vid fikapaus o lunch men
jobbar på olika enheter.

Vi har många gånger en tung börda
att bära. Tillsammans med hela
organisationen ska vi verka för
att föra verksamheten framåt, och
flytande. De beslut som fattas, de
utredningar som författas och de
handlingar som utförs påverkar tusentals människor; kollegor och invånare. Tillsammans med politiker,
regionstab, tjänstemän och personalen ute på fältet arbetar vi för att
alla människor ska få en god, patientsäker och tillförlitlig vård och
vardag.
I vårt arbete och i det klimat där
vi arbetar finns vissa människor
som lyfter oss. Grundar oss. Får
oss att känna att vi går vi till jobbet
för att utföra något viktigt, verkligt
och betydelsefullt. Lillemor Elfström Broling, är en sådan människa. Hon kan vara rak och tydlig,
hon vet vad hon vill. Men genom
sin person får hon oss att lämna
jobbet med ett leende på läpparna,
varje dag. Det är viktigt, inte bara
för oss som på något sätt arbetar
tillsammans med henne, utan för
alla de som tar del av konsekvenserna av vårt arbete. Kollegor och
medborgare.

På sista sidan ser du vem som fick Nervenfikat!
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På gång
Nytt inom förbättringsarbetet
Nu kommer nya utbildningar
inom förbättringsarbetet. Två utbildningar vänder sig till chefen
i sin roll som förbättringsledare
och två till medarbetare och chefer inom förbättringskunskap
och feedback.
– Detta är en utveckling av stödet som tidigare funnits. De nya
utbildningar börjar i höst som ett
pilotprojekt och efter utvärderingen kommer de erbjudas alla
inom Region Kalmar län, säger
Elisabeth Hedström, verksamhetsutvecklare inom regionstab
lärande och förnyelse.
Genom strategin Varje dag lite
bättre – kraften hos många! arbetar vi för att ständigt förbättra
verksamhetens kvalitet. Strategin
bygger på kraften i allas engagemang och insatser och som stöd i
detta arbete finns sedan tidigare
bland annat Förbättringsprogrammet.

Utbildningsdag för
undersköterskor
Den 18 oktober anordnas Budkaveln för 30:e året, denna gång
på Forum i Oskarshamn. Budkaveln är en utbildningsdag där
runt 300 undersköterskor som
jobbar inom operation, anestesi,
intensivvård och sterilenheter i
södra och mellersta Sverige brukar delta.
På programmet står bland annat en föreläsning med tidigare
chefen för Steriltekniska enheten
på Oskarshamns sjukhus, Claudia Ortega Danielsson, kring hur
man undviker rost på instrument.
Även kardiologen Jörg Carlsson
och sjuksköterskan Andrea Berg
medverkar och pratar om etik
respektive hjälporganisationen
Operation smile.
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Journal på dagen – deckare på kvällen
Med stor envishet och
eget driv har Pia Kask,
medicinsk sekreterare vid
resursenheten på länssjukhuset, nu kommit ut med
sin första spänningsroman.
Upprinnelsen är att vi pratade
böcker på en tidigare arbetsplats här på sjukhuset. Jag råkade säga att ”det där skulle
jag kunna skriva bättre själv”.
Gör det då, blev svaret från
mina kollegor. Det där bet sig
fast och jag kunde inte riktigt
släppa tanken på att faktiskt
försöka.
Efter att ha googlat hittade
Pia en webbkurs i att skriva.
Nu, efter flera manus och ett
trettiotal refuseringar hos olika förlag, har Pia äntligen fått
ge ut sin första deckare. Den
är första delen av tre.
– Utgivningstiden är satt
för både del två och tre. Det
innebär att jag får strukturera

min skrivning lite bättre. Stor
del av semestern gick åt till att
skriva.
Mycket tid går åt till att
samla fakta för att få till äkta
skildringar av händelser och
miljöer. Varje bok är en avslutad händelse. Hennes huvudpersoner och deras relationer
löper däremot vidare genom
alla tre böckerna.
– Någon del har jag förlagt
i sjukhusmiljö. Det var såklart
enkelt att skriva om. Idéer och
inspiration kan hoppa upp när
som. Ibland vid promenader
eller i bilen. Det blir som ett
mentalt skrivande innan jag
sätter mig vid datorn. Där har
jag nytta av att jag jobbar med
det jag gör. Skrivandet flyter
på och i stället kan jag koncentrera mig på att fånga en formulering innan den försvinner.
Text: Annika Billberg
Foto: Malin Gustafsson

Pia Kask blev uppmuntrad av kollegorna att
skriva. Nu är hennes första deckare klar.

Träna för din hjärna på 1177.se
Intresset var stort då överläkaren och författaren Anders
Hansen föreläste i Kalmar.
Medarbetare inom både hälsooch sjukvård, primärvård, psykiatri och folkhälsa fanns på plats
för att diskutera, ställa frågor och
ta del av den senaste hjärnforskningen. En forskning som visar
att motion och träning får oerhört
positiva effekter på hjärnan.
Många medarbetare runt om i
länet följde även med i livesändningen på webben.
– Vi bjöd in alla våra 350 hälsoinspiratörer att se föreläsningen
och ordnade så att man kunde titta
på den tillsammans på våra sjukhus. Det blev väldigt uppskattat!
Det är även bra att man kan ta del
av föreläsningen nu i efterhand.

Inte minst som en hjälp för hälsoinspiratörerna att skapa en hälsofrämjande aktivitet och sprida
informationen vidare, säger Stina

Winbladh på Arbetsmiljö och hälsa.
För er som missade föreläsningen
finns den att se på 1177.se.

Foto: Roger Sjöström
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Tillsammans försvarar Följ dina
vi Sverige och varandra kollegor
Sverige behöver vara bättre
förberett för kris eller krig,
det har riksdagen beslutat.
Detta påverkar även Region
Kalmar län.
– Vi ska ha beredskap för att
kunna verka under ”hög belastning, störda förhållanden och
med hotad säkerhet”. Det innebär
att vi måste kunna prioritera och fördela resurser
vid dessa förhållanden.
Detta ska vi öva på,
säger Per Ingvarsson
som ansvarar för förberedelserna för att
stärka vår organisations
beredskap och för en totalförsvarsövning, TFÖ 2020, som
kommer att genomföras nästa år.
I situationer med höjd beredskap skulle planerad vård prioriteras ner till förmån för den akuta
vården. Servicefunktioner, transport och försörjning skulle få nya

Fakta

stora utmaningar.
– Vi förväntas kunna hantera stora patientflöden, inte minst i samverkan med andra. Vår organisation ska kunna hjälpa andra och
ha beredskap att ta emot hjälp.
Det finns en tjänsteplikt som omfattar alla boende i Sverige. Det
innebär att du som medarbetare
kan bli flyttad till en annan arbetsplats.
Region Kalmar län har
idag krisberedskap och
det nya, utökade arbetet med att förbereda
för krig bygger på
samma metodik.
– Eftersom alla berörs
av att Sverige aktivt bygger
upp totalförsvaret kommer vi att
behöva ge våra medarbetare mer
kunskap i vad det praktiskt innebär. Redan nu kan man läsa mer
på Navet om civil- och totalförsvar samt om övningen.

Om du är intresserad av vad
dina kollegor gör under sina
arbetsdagar kan du följa våra
sociala medier:

Instagram: Ett stafettkonto
mellan olika arbetsplatser i organisationen.

Facebook - Jobba hos oss:
Inlägg med kollegor, arbetsplatser,
goda exempel, förmåner, evenemang och lediga jobb.
Linkedin:
Inlägg som handlar om framgångar,
förbättringsarbeten, forskning och
utveckling.

Instagram
Detta inlägg blev en rejäl ”gilla-raket”
och förgylldes med flera trevliga hälsningar och kommentarer. Det var specialistsjuksköterskan Lina som med egna
ord och bilder berättade hur det är att
jobba på intensivvårdsavdelningen i
Västervik.

Facebook
”Bästa sommarjobbet hittills”, tyckte
Erik som pluggar till läkare i Lund. Han
var en av flera sommarvikarier på Färjestadens hälsocentral, som stöttade upp
när ordinarie personal var på välförtjänst
semester.

Linkedin
I somras kunde vi läsa om vår IT-arkitekt
Johan Slottner. Han var en av totalt 15
experter från olika europeiska länder
som samlades i Bryssel för att diskutera hälsoappar och hur vi kan kravställa
dem för användning inom vård och omsorg.

Text och foto: Annika Billberg

Krisberedskap

 Totalförsvar – det civila försvaret tillsammans med försvarsmakten
 Civilförsvar – samhällsviktig verksamhet (till exempel kommuner och regioner) ska ha organisation och beredskap för
att fungera även under krig
 TFÖ 2020 – första totalförsvarsövningen på 30 år. Övning
men också ett lärande.

Visste du att...
... vi nu är rekordmånga invånare
i länet. 245 194 personer bodde vid halvårsskiftet i Kalmar län,
det framgår av SCB:s senaste befolkningsstatistik. Det är den högsta folkmängden någonsin i länet.
– Äntligen skulle man vilja utropa.
Det tidigare rekordet var från

1880. Under de 140 år som gått
har mycket hänt i länet. Men då
som nu är det migrationen som
är avgörande för befolkningsutvecklingen, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
i Region Kalmar län.
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Tack för mig!

Viktig kugge för en fungerande vård

Städerska, sjukvårdsbiträde, förrådsbiträde, inköpsassistent och
nu vaktmästare. Catarina Höijer
har hunnit testa många professioner och arbetsplatser under de 44
år hon varit anställd.

Catarina Höijer har jobbat
ett helt yrkesliv med att se
till att det varit rent, sterilt
och att rätt material funnits
tillgängliga i vården. I fredags gick hon i pension efter
44 år i organisationen.

på sterilcentralen så tvättade, talkade och steriliserade vi vissa
handskar innan de användes igen,
berättar Catarina.
– Så man har varit med om stenåldern, det känns nästan så, fortsätter hon skämtsamt.

Catarina Höijer puttar vant in
vagnen i hissen och åker upp till
ortopedmottagningen på länssjukhuset. Hon hälsar på personal och
patienter som passerar samtidigt
som hon öppnar kartonger och
lägger några paket med kaffe och
muggar på rätt plats. Vi går vidare
till nästa förråd, där handskar och
bandage lämnas av.

Nyfikenhet gav ny möjlighet
1975 började hon som städare för
att sedan gå över till sjukvårdsbiträde på sterilcentralen.
– Jag jobbade först på fabrikssterila förrådet med exempelvis
kanyler och sprutor. Därefter
var jag på centralförrådet och
packade varor. Under de här åren
var jag rätt frågvis och lärde mig
mycket om vad instrumenten och
produkterna hette och vad de användes till. Det var kanske därför
jag senare fick frågan att börja

Hänt mycket under åren
– Det är annat nu, nu är det mest
engångsmaterial. När jag började

Namn: Catarina Höijer
Ålder: 64 år
Yrke: vaktmästare på
transportcentralen
Bor: lägenhet i Kalmar

Bästa tid på dagen: morgonen, jag
är väldigt morgonpigg. Jag bara
hoppar upp och då kan jag göra
vad som helst – baka eller gå ut
och gå. Jag brukar vakna vid 5-5.30,
vi får se om jag kan ändra på det
framöver.

jobba med kundtjänst på centralförrådet. Därefter jobbade jag på
inköpsservice, med mycket telefonkontakt både med sjukvårdspersonal och leverantörer. Det var
väldigt roligt!
Sjukdom påverkade yrket
2012 förändrades livet då en godartad hjärntumör upptäcktes, följt
av en infektion som gjorde att
delar av pannbenet fick tas bort.
Synen påverkades och att jobba
vid datorn var inte längre möjligt.
En vaktmästartjänst med fokus på
best service blev lösningen.
– Det passade mig perfekt eftersom jag redan visste vad man
använde många av produkterna
på best service till. Dessutom var
det många som jag tidigare haft
telefonkontakt med som kände

Tankar om att bli pensionär:
jag känner mig inte som 64…
samtidigt ska det bli skönt att inte
behöva tänka på arbetstider. Man
kan göra som man vill och det ser
jag fram emot.

igen mitt namn och tyckte det var
roligt att få träffa mig när jag kom
ut på avdelningarna, berättar Catarina.
Ledig varje vecka
Det senaste året har hon trappat
ner och jobbat halvtid, med en
veckas jobb och en veckas ledighet. Nu väntar ledighet varje
vecka. Hon rivstartar pensioneringen med en vandringsresa till
Italien med vänner. Redan en
vecka efter den officiella pensionering kommer hon visserligen
tillbaka till jobbet, som timanställd några dagar då och då. Den
övriga vardagen kommer att bli
fylld med golf, promenader, kulturutbudet i Kalmar, husvagnen
på östra Öland, vänner, familj och
barnbarn.
– Man ska inte vänta med saker, allt kan vändas upp och ner,
när och var som helst. Det behöver inte handla om att man blir
allvarligt sjuk, det räcker med att
ha ont i knät för att man inte ska
kunna göra det man vill. Jag har
haft mina sjukdomar genom åren,
nu hoppas jag bli som min pappa
– 98 år och pigg in i det sista.
Text & foto: Malin Gustafsson
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Tummen upp

Varjedag-berättelse
En varjedag-berättelse berättad av Eva-Lotta Johansson, chef på en hälsocentral
i Region Kalmar län.
Jag satt och arbetade i ett rum som
är väldigt nära väntrummet. Dörren stod öppen eftersom jag känner mig mer delaktig och tillgänglig i verksamheten då. Jag hör att
en yngre man kommer in med en
äldre dam till väntrummet. Han
hjälper henne att registrera sig på
anmälningsskärmen och frågar
om han får hjälpa henne av med
jackan, och det får han.
Den äldre damen pratar lite
högt och av det jag hör verkar hon
tycka bra om den yngre mannen
som hjälper henne. När jag tittar
ut i väntrummet ser jag att mannen kör sjukresor åt Kalmar länstrafik och att den äldre damen sitter i rullstol.
Jag tänker att jag måste hinna
berätta för föraren hur fantastiskt

hans bemötande är
och jag hinner ifatt
honom ute på vår
vändplan. När jag
avslutat tackar han
och berättar att han
och damen tycker
så bra om varandra.
Han frågar då:
– Är det kanske
du som ska ta hand
om henne?
Jag frågar om det
är något speciellt
han tänker på och
han fortsätter:
– Jo, hon har
sagt att hon gärna
vill åka och äta
lunch en bit bort efter besöket här,
hon gör det ibland och tycker så
mycket om att träffa sina väninnor. Om hon är klar före kvart
i tolv så kan jag köra henne dit.
Annars får hon tyvärr vänta lite
längre på nästa bil och då kommer

Foto: Roger Sjöström

Flera andra branscher som exempelvis bank- och resebranschen
har gjort betydande omställning

och tacksam över behandlingen
hon får och kramar glatt om oss
när hon är klar. Strax efter kommer den unge mannen och hämtar henne. Vi vinkar till varandra
och när han satt sig i bussen gör vi
tummen upp.

Samtal om digitalisering

Regiondirektören

Ett av våra fokusområden är
digital omställning. Den digitala utvecklingen i samhället
går allt snabbare och inom
hälso- och sjukvården ser vi nu
en mycket snabb utveckling.

hon att missa sin lunch med dem.
När jag kommer in lyckas vi styra om i planeringen och läkaren
tar hand om damen lite tidigare.
Undersköterskan hjälper till och
assisterar med det som behövs.
Under tiden beställer sekreteraren sjukresan. Damen är så nöjd

där digitalisering har spelat en
viktig roll. För att möta välfärdens utmaningar och invånarnas förväntningar på en modern
hälso- och sjukvård, tandvård
och kollektivtrafik är det viktigt
att de nya digitala vårdtjänsterna
integreras i våra processer och
nuvarande struktur. Lösningarna
har inga geografiska gränser och

gör att vi beter oss på nya sätt
som patienter och brukare. Det
handlar om smartare arbetssätt,
ökad kvalitet för patienter och en
bättre digital arbetsmiljö för medarbetare. Rätt använt blir digitalisering ett kraftfullt verktyg för att
minska rekryteringsbehovet och
för att klara av att möta de ökande
behoven av vård hos en åldrande
befolkning.
Det handlar också om att utveckla en mer individbaserad
vård, där digitala lösningar kan
ge människor en ökad självständighet och nya stöd för att själva
kunna hantera sin hälsa och sin
sjukdom. För att det stora förändringsarbetet vi nu är inne i
ska bli framgångsrikt tror jag att
chefer, medarbetare och patienter måste ges möjlighet till stort
inflytande. 		
Och för det behövs modiga
ledare och medarbetare som vå-

gar öppna upp för och testa nya
arbetssätt. Det är så vi kommer
framåt.
Snart är det dags för medarbetarenkäten. Den är ett jätteviktigt
verktyg för att vi som organisation ska veta vad som fungerar
bra och vad som behöver förbättras. Ju högre svarsfrekvens, desto
bättre material att arbeta med för
att förbättra arbetsmiljö, kvalitet
och säkerhet – så ditt svar är viktigt. Ska vi nå målet om att vara
en av Sveriges bästa arbetsplatser
är det ständigt förbättringsarbete
som gäller och att vi alla är med
på den resan.

Ingeborg Eriksson | Regiondirektör
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Det bästa med jobbet:
– Att jobba med människor. Jag är utbildad
sjuksköterska i Polen men kan inte tillgodoräkna mig den utbildningen här. Men jag
tycker det är roligare att jobba som undersköterska just för att man får träffa många
patienter och har omväxlande arbetsuppgifter. Sedan tycker jag att jag är bra på det jag

Arbetsuppgifter:
– Provtagning, serva läkarna. Jag jobbar även på blodtrycksmottagningen och i
mitt jobb som rehab-koordinator kontaktar
jag sjukskriva patienter för att kolla läget,
stötta och pusha. Jag är även miljöombud
och ”tvätt-tanta” som vi kallar det, det vill
säga jag beställer och skickar iväg arbetskläder till tvätteriet. Sedan fixar jag lite annat som behöver fixas, senast idag smörjde
jag gångjärnen på en dörr.

Nervenfikat

Fritidsintressen:
– Jag gillar bio och dans. Jag gillar alla typer av filmer men ser fram emot nya terminatorfilmen som kommer i oktober. När
det gäller dans har jag gått på zumba i tio
år och nu är det andra terminen som jag är
ledare också.
En förebild:
– Pirjo Henttu, en sjuksköterska som jag
hade äran att jobba tillsammans med när
jag var nyinflyttad i Sverige för 18 år sedan. Hon var självsäker, kompetent, trygg

Tre egenskaper jag uppskattar hos
kollegor:
– Samarbetsvilja, positivitet och gemenskap. Det blir både lättare och roligare när
alla hjälps åt och jobbar åt samma mål.

Jag skrattade senast:
– Vi skrattar varje dag här på jobbet! Vi är
ett trevligt gäng, inte alls uppdelade i yrkeskategorier så som det varit på andra ställen
jag jobbat på tidigare.

Starkt minne från arbetslivet:
– Det finns vissa patienter och händelser
man alltid kommer att bära med sig. Ett exempel är sista året på utbildningen då jag
vårdade en kvinna som låg medvetslös efter
att ha fått sin andra stroke. Efter en vecka
gick hon bort och jag minns när läkaren
dödförklarade henne. Den stunden var speciell, att man finns samtidigt som inte längre gör det. Det var första gången jag kom i
kontakt med döden på så nära håll, det var
en stark upplevelse.

gör och då blir det extra roligt.

Detta visste ni inte om mig:
– Att jag på fritiden springer runt med snickarbälte, verktygsväska och skor med stålhetta. Jag är en passionerad amatörsnickare
och har gjort mycket själv på huset, som var
halvt förfallet när jag köpte det. Det är roligt
med nya idéer och att hitta lösningar på problem. Snart ska jag sätta upp tak vid huvudentrén och efter det ska jag fixa hängrännor.

i sin arbetsroll, mamma och farmor och en
underbar människa. Vi har fortfarande lite
kontakt även om det var 14-15 år sedan vi
jobbade tillsammans på Danderyds sjukhus.

Nomineringen kommer
från kollegan
Amanda Gustavsson

Margareta ställer upp för alla,
hon är vår egna lilla vaktmästare,
glädjespridare och fika-fixare.
Hur dålig dag man än har, så
finns inte skrattet långt borta när
Margareta är där.

Margareta Jatta, undersköterska på Emmaboda hälsocentral

Posttidning B

