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Invånare som 
nappar på appar
Blodtryckspatienten Lisbeth Eliasson tar mätvärden i hemmet och skickar 
dem via en app till Norrlidens hälsocentral. En kombination av digitalise-
ring och nära vård som är bra för både patienter och anhöriga. 
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I slutet av januari utsågs Västerviks 
sjukhus för tredje gången på fyra 
år till ”Bästa sjukhus” av Dagens  
Medicin. ”Våra fina resultat i både 
bemötande och tillgänglighet har 
en stor inverkan. En stor del handlar 
om att medarbetarna gör det där 
lilla extra”, säger sjukhuschefen 
Henrik Holmberg.

Posttidning B, Personaltidning
för Region Kalmar län
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Välkommen!

Kajsa Östergren 
Sjuksköterskeassistent på medicinkliniken, 
Länssjukhuset i Kalmar

– Jag är nyexaminerad och det här är 
min första dag på jobbet. När jag 

började på hematologiavdelningen 
fick jag ett väldigt bra 
mottagande. Jag sökte jobbet 
eftersom jag gärna ville jobba 
på en medicinavdelning. 
Avdelningen är väldigt bred 
med alltifrån strokemedicin 
till lungmedicin. På den här 
arbetsplatsen ser jag fram emot 
att bli mer säker i rollen som 

sjuksköterska. Planen i framtiden 
är att studera vidare. Jag vet inte 

riktigt vad än. Men det hoppas jag 
att ta reda på här.

Karolina Höckerfelt
Tf verksamhetschef på specialistenheten, 
Oskarshamns sjukhus

− Mottagandet här har varit fantastiskt. 
Bara detaljen att välkomnas med 

en blomma på skrivbordet första 
dagen gör att det känns rätt. I 
korridoren möter man alltid ett 
leende och snälla ögon. Alla 
är väldigt tålmodiga med att 
jag är ny och har bemött mig 
på ett jättefint sätt. Tanken på 
att byta jobb väcktes när jag 
fick chansen att gå regionens 
chefstraineeprogram. Tidigare 

var jag kommunikatör på Kalmar 
länstrafik, en arbetsplats jag 

älskar. Men jag kände att jag var 
redo för något annat. Det är en fin 

möjlighet att lära sig nytt, utmanas 
och utvecklas och samtidigt vara kvar i 
organisationen. Att få vara en del av en 
så stor organisation som spänner över så 
många olika uppdragsområden. Jag ser 
fram emot att få jobba på ett av landets 
bästa mindre sjukhus och vara med på 
resan att fortsätta utveckla.

Lisa Knutsson
Sjuksköterska på Mörlunda hälsocentral

− Jag sökte mig till en mindre hälsocen-
tral som skulle ge variation i arbetet 
och lära mig mycket om flera olika 
saker. Det kändes också intressant 
att arbeta inom primärvården, då 
jag tror att primärvården kom-
mer att växa under kommande 
år. Det bästa med arbetsplat-
sen och arbetsgruppen är den 
lilla storleken som bidrar till en 
familjär känsla. Jag har känt mig 
välkommen från första stund. 
Det roligaste som jag upplevt 
hittills är mötena med patien-
terna men också att jag lärt mig så 
många nya saker!

Med våra 7 000 medarbetare är vi Kalmar läns största arbetsgivare. Vi är utspridda över hela länet 
och har 250 olika yrkesroller. Eftersom vi är en så stor arbetsgivare anställer vi ständigt nya, kompe-
tenta medarbetare, ja vi får faktiskt 70 nya kollegor varje månad. Här får ni möta fyra av dem.

Ebba Petersson 
Ekonomiassistent på regionala 
utvecklingsförvaltningen

− Min tjänst är delad. Som ekonomi-
assistent hjälper jag exempelvis 
till med leverantörsreskontra och  
som projektadministratör hjälper 
jag till med projektet Livsmedels- 
utveckling Sydost. Detta ser jag 
bara som positivt! Det är roligt 
att få ha en varierad arbetsdag 
och känna att jag utvecklas i 
mitt arbete, samtidigt som jag 
har chansen att tillämpa mina 
kunskaper från högskoleutbild-
ningen. Jag blev färdig med min 
kandidatexamen inom ekonomi förra 
året på Högskolan i Kristianstad. 
Dessutom är livsmedelsprojektet en  
bonus eftersom jag själv är mycket 
intresserad av kost och träning (Ebba blev 
faktiskt bronsmedaljör i junior-SM i klassisk 
bänkpress i februari 2020!).
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Det nya 
coronaviruset
Sedan flera veckor tillbaka arbetar 
Region Kalmar län på flera fronter 
för att ta hand om den situation 
som råder inom hälso- och sjuk-
vården till följd av spridningen av 
det nya coronaviruset.
Men du kommer inte att läsa något 
om detta i denna tidning. Kom-
munikationsdirektör Lina Isaksson 
förklarar varför.
 – Det kommer ny information 
hela tiden, det som är aktuellt ena 
dagen gäller inte dagen efter. Ef-
tersom Nerven tar tid att trycka 
och distribuera, kan vi inte skriva 
något om nuläget eftersom det 
kommer vara inaktuellt när tid-
ningen väl finns i din hand eller på 
din dator.
 Hon hänvisar istället till intranä-
tet Navet och www.regionkalmar.
se, där du alltid kan hitta aktuell 
och korrekt information.
 Region Kalmar län följer noga 
utvecklingen både globalt, natio-
nellt samt regionalt och har be-
redskap för att kunna ta om hand 
smittade personer. Vi följer de 
rekommendationer som beslutas 
av Folkhälsomyndigheten. Folk-
hälsomyndigheten har det över-
gripande nationella ansvaret för 
befolkningens skydd mot smitt-
samma sjukdomar och samordnar 
smittskyddet på nationell nivå.
 Har du frågor av allmän karaktär 
kring coronaviruset – ring 113 13.
 Det finns även information på 
Krisinformation.se och Folkhälso-
myndighetens webbplats.
Sjukvårdsråd hittar du som vanligt 
på 1177.se

Det har varit en tuff men bra 
utbildning. Vi har skrattat, 
gråtit och kämpat ihop be-
rättar Elinor Segerberg som 
tillsammans med Johanna 
Erensjö och Matilda Karlsson 
valde att göra sina sista veckor 
med förlossningspraktik i Syd-
afrika.

Alla tre har vidareutbildat sig till 
barnmorskor vid Linnéuniversite-
tet och de tog sin examen i januari 
i år. Att det blev Sydafrika och Do-
nald Fraser Hospital beror på att 
Linnéuniversitetet har ett utbyte 
med universitetet i Thohoyandou 
som ligger i norra delen på grän-
sen till både Zimbabwe och Mo-
cambique.
 – Det var lite annat läge där. 
Meningen var att vi skulle bott på 
hotell, men då det blev rånat veck-
an innan vi kom fick vi i stället bo 
på campus. Varje dag hade vi egen 
chaufför som körde oss mellan 
universitetsområdet och sjukhuset.
 I den här provinsen är det vanligt 

att kvinnor föder vid sin mödra-
vårdsklinik ute i byarna. Till sjuk-
huset kom de som hade någon form 
av riskfaktor men också de kvinnor 
som hade sjukhuset som närmaste 
klinik.
 – Förlossningsmässigt är det 
inte någon större skillnad om man
jämför med här hemma. Men något
som vi alla upplevde var att 
förlossningsförloppet gick snabbare 
där. Man pressar på magarna och 
kvinnorna uppmanas att krysta 
mer forcerat. Det förekommer 
heller inte någon smärtlindring 
annat än profylaxandning. Alla 
förstföderskor blev klippta i före-
byggande syfte för att inte spricka 
– också det utan bedövning. Det 
var helt nytt för oss, berättar Elinor 
Segerberg. 
 Annars fanns en hel del likhe-
ter. En avdelning för latensfas för 
att vänta igång förlossningen och 
en förlossningsdel. Rutinerna för 
kejsarsnitt är liknande där man 
också ger antibiotika som profylax 
precis som vi gör här. Enda skill-

naden var att läkaren ensam skötte 
operationen utan assistans av nå-
gon sjuksköterska.  
 En av dagarna blev alldeles spe-
ciell för samtliga tre tjejer. Under 
sin praktik och inför examen ska 
man ha genomfört 50 förloss-
ningar. Samtliga tre uppnådde den 
magiska gränsen i Sydafrika – på 
samma dag och inom loppet av 
bara någon timme! 
 Vid ett tillfälle födde en av 
kvinnorna en bebis som var albino. 
Då blev det uppståndelse kring 
mamma och barn där många und-
rade om det är så alla bebisar ser ut 
i Sverige. 
 – Hela praktiktiden var väldigt 
speciell och lärorik. Vi fick jobba 
självständigt och förlösa på egen 
hand. Det stärker en otroligt. Många
kvinnor var också så väldigt tack-
samma, vi fick så mycket uppskatt-
ning. Det är också något vi tar med 
oss, avslutar Elinor Segerberg.

Text: Annika Billberg 

Foto: Privat

Skratt och gråt 
under förlossningspraktik i Sydafrika

Lunchen intogs alltid i skuggan på altanen. Förlossningssalen ute på mödravården.
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Förlossningsfirande i Sydafrika! För att få ta examen måste du som barn-
morskestudent ha fått ihop 50 förlossningar, vilket den här överlyckliga 
trion precis har lyckats med, alla tre inom två timmar. Elinor Segerberg, 
Matilda Karlsson och Johanna Erensjö firar här med läsk och mat från sjuk-
huscafeterian. 

Två sjuksköterskestudenter som gör sin förlossningsplacering lyssnar här 
noga när Elinor berättar hur vi dokumenterar våra förlossningar i Sverige.

Varje onsdag är det planerade kej-
sarsnitt. Efteråt kommer barnmor-
skan tillbaka till förlossningen med 
bebisen och där ligger alla bebisar 
till mamman är tillbaka från uppva-
ket (där de ligger till bedövningen 
har släppt). ”Då var vi inte blyga 
att låna bebisarna och gosa lite”, 
erkänner Elinor, som idag jobbar 
som barnmorska på Kvinnokliniken 
i Kalmar.
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Nytt intranät:

Så funkar 
nya Navet
Så funkar 
nya Navet

Patrik Elmqvist på regionstaben 
är webbansvarig och har ansvarat 
för många nya intranätsversioner 
genom åren. En del av er läsare 
var med redan på den tiden då 
intranätet hette Bryggan. Sedan 
gjordes en stor förändring 2009, 
när Navet såg dagens ljus. Så sent 
som 2014 uppdaterades Navet re-
jält och nu är det alltså dags igen.
 – Förra året blev vi en ny och 
större organisation med ett ännu 
större uppdrag. Våra användare 
har andra behov och önskemål att 
samverka mer på intranätet. Att 
det sker just nu handlar också om 
att nuvarande publiceringsverk-
tyg måste uppdateras, säger han 
och tillägger.
 – Tack vare att vi måste flytta 
över allt innehåll till ett nytt pu-
bliceringsverktyg kommer våra
webbredaktörer dessutom att göra
en välbehövlig storstädning av 
våra idag över 7 000 sidor och tio-
tusentals dokument. Många inaktu-
ella sidor ställer ju till det när vi 
försöker hitta rätt information via 
sökmotorn.

Grupper för samverkan
Till grund för nya Navet ligger
en gedigen förstudie med enkäter, 
användartester, intervjuer, work-
shopar, samt statistik- och sökords-
analys. Enligt interaktionsdesig-
nern Anna Norrenge gör man det-
ta för att säkra att intranätet byggs 
för användarna, att de får nytta av 
det i sitt dagliga arbete.
– Det är till exempel därför vi 

nu har byggt upp möjligheten 
att skapa grupper, som kan 
användas för att snabbt 
kunna dela med sig och 
föra dialog exempelvis på 
en enhet eller i nätverk och 
projekt. Våra användare är ju 
vana från andra webbplatser 
att kunna göra det snabbt och 
direkt, säger hon.

Ökad tillgänglighet
IT-förvaltningen har 
gjort det möjligt att 
lättare nå Navet 
utanför regionens
lokaler och även
via privat dator. Detta
genom möjligheten att logga 
in via mobilt bank-id. Dessutom 
kommer en större del av intranä-
tet att vara helt öppen för allmän-
heten. Det gäller främst sådant 
som är av intresse för externa sam-
arbetspartners och framtida med-
arbetare som undrar hur det är att 
jobba hos oss. Den öppna delen 
kommer att heta Plus.
 – Plus är ungefär som Sam-
arbetsportalen, men kommer att 
kännas mer målgruppsanpassad 
för användarna. Även där kom-
mer det finnas möjlighet att skapa
 grupper för samverkan med externa
aktörer, säger webbutvecklaren 
Elisabeth Andersson.

Text: Viktor Lovén

Foto: Johanna Engström

Ett nytt intranät ska göra det lättare att hitta rätt svar snabbt. 
Det ska underlätta för dig att samverka med dina kollegor. Du 
ska kunna skapa ditt eget personliga intranät och kunna an-
vända det var du än befinner dig.
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Och Navet är ju trots allt ett gan-
ska passande namn på ett intranät. 
På franska betyder navet majrova 
eller kålrot, men trots att vårt in-
tranät är fullt med matnyttig infor-
mation är det inte det intranätets 
namn syftar på. Det syftar på ett 
nav som på ett cykelhjul, något 
som håller samman mycket av vår 
verksamhet och är en naturlig plats 
där vi får hjälp i vårt arbete.

Under förstudien av nya intranätet 
besöktes flera organisationer med 
framgångsrika intranät och mer 
eller mindre framgångsrika namn. 
Ett som fastnade var Systembo-
lagets namn, för intranätet där de 
möts heter smått genialt ”Vi-net”.
Där har du något att briljera med 
under något kallprat vid en kaffe-
automat någonstans i länet…

Nytt intranät 
med samma namn
Eftersom ett helt nytt intranät nu byggs fördes det länge 
diskussioner om ett nytt namn. Fördelarna med att behålla 
namnet Navet övervägde dock kraftigt. Vi hänvisar till Navet i en 
rad olika dokument och trycksaker idag. Det hade varit onödigt 
extraarbete och en onödig kostnad att lansera ett nytt namn.

–Jag hoppas och tror att sökfunktionen kommer att 
bli mycket bättre, att det ska bli lättare att navigera på 
sidan och hitta det man söker. Bra och välbehövligt 
med en ”städning” både vad gäller utseende och 
innehåll!
Åsa Sävenryd, medicinsk sekreterare, Berga 

hälsocentral

– För mig är det en nyckelfråga att hitta den in-
formation jag söker och att göra det snabbt och 
enkelt. I nya Navet finns både en tydligare struk-
tur och en förbättrad sökmotor vilket jag hoppas 
kommer underlätta mitt arbete.
Magnus Garp, digitaliseringskoordinator, regio-

nala utvecklingsförvaltningen

– Jag ser fram mot nya Navet. Mer personligt an-
passat och mobilanpassat. Bättre sökfunktion och 
grupper som kan dela saker med varandra!
Madelene Claussen, sekreterare, habiliteringen

norra Kalmar län

Tankar från fokusgruppen
Under arbetet med nya intranätet har hälsocentralerna i Berga 
 och Vimmerby, Habiliteringen norra Kalmar län, Medicinkliniken 
i Oskarshamn, Löneservice, HR-enheten och Regionala utveck-
lingsförvaltningen deltagit som fokusgrupper. Det innebär att de 
har varit bollplank och deltagit i workshopar och användartester.

Patrik Elmqvist, Anna Norrenge 
och Elisabeth Andersson jobbar 
på Regionstab Kommunikation 
och ansvarar för lanseringen av 
vårt nya intranät.

Nya Navet var planerat att   
lanseras i maj. På grund av 
omständigheter kring nya 
coronaviruset är lanseringsda-
tum ännu inte fastställt. 
Se Navet för mer information.
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”Finns ingen lika omtänksam som han”
Uppskattade kollegor finns det gott om! Det märks inte minst när det gäller nomineringar till 
Nervenfikat. Här är några av alla fina motiveringar som strömmat in. Vilken kollega vill du hylla? 
Mejla in din nominering till nerven@regionkalmar.se      

Vi skulle vilja nominera kommuni-
katören Viktoria Lindstedt i 
regionstaben, för att hon alltid 
ställer upp. Trots att tiden är knapp 
och uppgifterna många, så bjuder 
hon alltid på sin härliga humor. 
/Vi på Regionstab Lärande 
och förnyelse

”Jag saknar 

henne otroligt 

mycket”

Christina Delborn (Stina)
är idag avdelningschef hos oss 
på onkologiska kliniken och 
strålningsfysik Kalmar. Tidigare 
arbetade hon här som sjuksköterska 
på behandlingsmaskinen, hon var 
en perfekt arbetskamrat på alla sätt; 
kollegial, energisk, professionell, 
trevlig, såg alla, både patienter 
och personal. När hon sedan bytte 
arbetsplats tog det tid att ”fylla 
hennes skor”. Desto större glädje 
blev det när hon kom tillbaka som 
avdelningschef. Hon sköter sitt 
arbete professionellt, hon är hörsam 
och med hennes hjälp och stöd har 
vår arbetsplats från att vara väldigt 
bra om möjligt blivit ännu bättre! 
Det är nog inte alltid lätt att komma 
tillbaka på en arbetsplats där man 
har haft en annan yrkesroll tidigare, 
men ”Stina” sköter det med bravur! 
Hon är en chef som hör, ser, stödjer 
och uppmuntrar och har tillit!
/Ingrid Karlsson

Jag vill nominera min förra 
kollega Anna Bondesson på in-
fektionskliniken i Kalmar. Jag sak-
nar henne otroligt mycket efter jag 
bytt arbetsplats. Hon ställer alltid 
upp för sina kollegor och patienter. 
Jag önskar att fler ska få läsa om 
vilket otroligt arbete som persona-
len bedriver som enda infektions-
klinik i Regionen.
/Louise Svensson

Jag skulle vilja nominera vår trivsel-
grupp bestående av Jeanette, 
Annika, Anna och Siv på 
Specialisttandvården i Kalmar. 
Det är ett härligt gäng som ger oss 
guldkant i vardagen. De bakar 
och fixar till olika högtider samt 
uppmärksammar födelsedagar. 
Vill också passa på att nominera 
våra hälsoinspiratörer Katarina och 
Tove som varje vecka erbjuder oss 
gympa, stretch och avslappning till 
sköna toner. Tjejer, tack för att ni 
finns, ni är bäst!
/Clare Nilsson

Jag skulle vilja nominera min 
kollega Carina Nygren Edlund 
avdelningschef avd 17, medicin-
klinken i Kalmar. Jag har precis 
börjat mitt chefsuppdrag och jag 
kunde inte tänka mig en bättre 
början än med Carina som hand-
ledare in i detta mycket spännande 
uppdrag. Hon symbo-liserar styrka 
och har en enorm kraft och kun-
skap att leda avdelningen framåt.
/Anna Johansson

Jag vill nominera min närmaste 
chef Anna Askelin. Hon har mål-
medvetet och med ett beundransvärt
engagemang, och givetvis bra stött-
ning från kollegor, lyckats skapa 
förutsättningar för att onkologiska 
dagvården i Västervik åter har 
kunnat öppna. Att kunna erbjuda 
onkologisk vård även i norra 
länsdelen är oerhört värdefullt för
såväl patienter som anhöriga. 
Att ha lyckats med detta är helt i 
riktning med onkologsektionens 
verksamhetsidé om att ”ge länets 
invånare högkvalitativ, patientsäker 
och nära onkologisk vård”. Starkt 
jobbat.
/Emma Larsson

Jag vill nominera världens BÄSTA
medarbetare, Eva-Karin William- 
sson. Vi arbetar tillsammans på 
ortopedmottagningen i Kalmar. 
Hon är alltid redo att vara där för 
alla. Patienter, arbetskamrater och 
anhöriga. Det finns alltid ett leende 
och ingenting är för svårt eller 
jobbigt. Det finns alltid tid till att 
hjälpa andra, även om hon har fullt 
upp själv. Som sagt, en underbar 
arbetskamrat och medmänniska.
/Anette Georgsson

Nerven-tårtan skulle jag vilja ge 
till Helena Petersson, HR-
assistent på Oskarshamns sjukhus. 
För hennes välkomnande och 
omfamnande bemötande till mig 
som nyanställd. Hon har tålmodigt 
förklarat både rekryteringsprocess 
och ”hämtat upp mig” när det 
är fikarast. Hon har påmint mig 
när jag glömt bort att gå till våra 
veckomöten och har guldstjärna i 
att ge beröm när man behöver det 
som bäst. Tack Helena!
/Karolina Höckerfelt

Jag önskar nominera min kollega 
Andreas Delfin på regionstaben, 
som med sin kompetens och 
generositet på ett klokt sätt bidrar 
till att sätta vårt arbete i en kontext 
som visar på att det vi gör får 
praktisk betydelse. Genom sin 
person visar han på vikten av att 
vårt arbete måste ske och belysas 
från olika håll innan det omsätts i 
praktiken eller går till beslut. Tack 
för ditt bidrag, du är uppskattad!
/Lillemor Broling

Jag skulle vilja nominera Christina 
Dietrichsson på hematologi-
mottagningen i Kalmar. Christina 
är klippan man kan luta sig mot när 
det blåser och här på avdelningen 
har det blåst rejält en längre tid så 
en fika skulle hon behöva.
/Simon Erlingsson

Jag vill nominera min fina kollega 
Lena Nilsson. Efter många trogna 
år inom landstinget och regionen 
ska hon i höst gå i pension. Hon 
har alltid varit en klippa som ställer 
upp för sina kollegor och kunder. 
Alltid med ett leende på läpparna 
har hon senaste åren tagit emot 
kunder i informationsdisken på 
Västerviks sjukhus. Hon utstrålar 
trygghet och kan lätt lugna ner 
nervösa patienter med bara sin 
närvaro. Vi kollegor och kunder 
kommer sakna henne något otroligt! 
/Thina Jonsson

” Christina är 

klippan man 

kan luta sig 

mot när det 

blåser”
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”Finns ingen lika omtänksam som han”

 

.

Jag vill nominera vår medarbetare 
Lennart Green på ambulansen 
i Västervik. Lennart innehar en av 
våra viktigaste funktioner för vår 
verksamhet (schema, heroma, se-
mester). Arbetet med att planera 
och sköta personalens schema 
och övriga personaladministrativa 
uppgifter utförs på ett fantastiskt 
sätt. Att han sedan är en duktig 
ambulanssjuksköterska gör ju inget 
sämre. Tyvärr tar man arbetet för 
självklart, men med så många öv-
riga arbetsuppgifter syns det om de 
inte skulle utföras. Lennart har job-
bat över 30 år och sitter på ovärder-
lig kunskap. Har redan ont i magen 
över vad som händer den dagen 
Lennart slutar, den dagen närmar 
sig.  Är en otrolig avlastning för en 
chef, alla chefer skulle behöva en 
Lennart.
/Melker Engström

Vi vill nominera Janne Eriksson, 
vår ovärderlige systemförvaltare 
och kollega på Regionstab HR! 
Han ställer alltid upp för alla i 
stort och smått. När tekniken 
strular dyker han glatt upp med 
en hjälpande hand och om något 
ska fixas är han den första att 
fråga om man behöver hjälp. Han 
inspirerar oss på enheten till både 
träning och sociala aktiviteter 
utanför jobbet och givmilt delar 
han med sig av godsaker när man 
som bäst behöver det. Han är värd 
alla nomineringar i världen, för det 
finns ingen som är lika omtänksam 
och generös som han.
/ Jessica Holmer och Carina 
Danielsson

”Har redan ont i 

magen över vad 

som händer den 

dagen Lennart 

slutar”

På sista sidan ser du vem som 
fick Nervenfikat denna gång.

För första gången har vuxen-psykiatriska mottagningen i Vimmerby använt sig av så kallad 
peer support i en ut-bildning för personer med autismspektrum. 

Gott betyg för patientutbildning 
med peer support

Visste du att...Visste du att...

… Region Kalmar län idag har 
ett 30-tal medarbetare som, paral-
lellt med sitt ordinarie arbete, går 
en forskarutbildning. Under det 
senaste året har fem av dessa dis-
puterat: Anna Röckert Tjernberg, 
överläkare på barn och ungdoms-
kliniken i Kalmar, Mats Ranebo, 

överläkare på ortopedkliniken i 
Kalmar, Maria Johansson, specia-
listsjuksköterska inom intensiv-
vård, Ulrica Lovén Wickman, di-
striktssköterska på Blomstermåla 
hälsocentral, och Johan Israels-
son, sjuksköterska på medicinkli-
niken i Kalmar..

Omtag i projektet 
gemensam vård-
dokumentation

Projektet Gemensam vårddoku-
mentation pausas tillfälligt under
våren för att därefter göra ett om-
tag. Det beslutades av styrgruppen
i februari. Under uppehållet kommer
man att se över och justera mål, 
resurser och tidplan. 

Projektet som påbörjades under 
2019 ska ta fram nya riktlinjer, ru-
tiner, mallar och instruktioner för 
journalföring. Arbetet ska bland 
annat leda till ökad patientsäker-
het och minskad dubbeldokumen-
tation. Målsättningen är att pro-
jektet ska vara igång igen innan 
sommaren.

Utbildningen, Jag och AST, ska 
ge personer med diagnos inom 
autismspektrumet bättre förut-
sättningar att hantera sin vardag. 
Bakom innehållet står Göran Ma-
gell, överläkare vid vuxenpsykia-
triska kliniken i Växjö, och Lotta 

Bynert som har egen erfarenhet 
av att leva med en diagnos. Ut-
bildningen har fått gott betyg av 
deltagarna.
 – Genom detta provar vi ett 
nytt arbetssätt inom psykiatrin där
en person med egen erfarenhet av

psykisk ohälsa och funktionsned-
sättning görs delaktig i vården,
säger Birgitta Karlsson och Mari 
Lindqvist som har hållit i utbild-
ningen.
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Historiskt sett har Folktand-
vården i Hultsfred haft svårt 
att rekrytera. Nu har kliniken 
på kort tid rekryterat tre nya 
tandläkare.

–  Det har länge varit brist på 
tandläkare över hela landet och som
många andra små kliniker har vi
haft svårt att locka hit tandläkare,
säger klinikchef Rahan Pakravan.

Nu ser läget ljusare ut för kliniken 
som har förstärkts med tre tand-
läkare. Adrian Borhani, Arnela 
Begic och Lovisa Hansson är 
Hultsfreds nya tandläkartillskott, 
men är kända bland sina kollegor 
sedan tidigare.
 – De har sommarjobbat eller 
arbetat på tillfällig legitimation 
hos oss. Vi har varit måna om att

de ska trivas, exempelvis genom
bra handledning så att de verk-
ligen kunnat känna att de ut-
vecklas. Det känns ärofyllt att vi, i 
konkurrens med större städer, fått 
dem att komma tillbaka till oss, 
säger Rahan.
Förutom en sammansvetsad grupp 
bestående av härliga kollegor var 
det just handledningen och varia-
tionen i arbetet som lockade tand-
läkartrion tillbaka till Hultsfred 
efter avslutade studier.
– Den goda handledningen jag 
fick som sommarpraktikant och 
möjligheten till att få göra
varierande patientbehandlingar bi-
drog till att jag ville tillbaka, säger 
Arnela.
Att jobba på en mindre ort kan 
öppna upp för en självständig och 
utvecklande yrkesroll.
 – Här får jag möjlighet att 
utföra avancerad tandvård och ut-
vecklas inom hela behandlings-
spektrumet. I större städer kan spe-
cialister finnas runt hörnet, men 
här är avståndet längre. Därför är 
det många patienter som är tack-

samma om deras behandling går 
att utföra här, förklarar Adrian.
 – Jag uppskattar den nära och 
långsiktiga patientkontakten som 
arbetet på en liten ort kan ge 
möjlighet till, tillägger Lovisa. 
Det är en värdefull bonus att ha 
nya kollegor omkring sig, både på 
och utanför kliniken.
 – Det känns tryggt och trevligt. 
Vi är i samma fas både i yrkeslivet 
och i livet utanför, har många 
gemensamma intressen och är ett 
bra stöd för varandra på jobbet, 
menar Adrian. 
 – Det är lärorikt att diskutera 
patientfall, särskilt eftersom vi har 
olika infallsvinklar då vi läst vid 
skilda lärosäten, säger Lovisa. 
Även utanför jobbet finns en 
gemenskap för trion som alla tre 
bor i Hultsfred.
 – Vi tränar tillsammans efter 
arbetstid och har även börjat spela 
padel ihop, berättar Lovisa.

Text: Karin Yderland 

Foto: Rahan Pakravan

Liten ort med stora möjligheter

Den nya tandläkartrion Lovisa Hansson, 
Adrian Borhani och Arnela Begic solar sig 
på gatorna i Hultsfred, som de tycker är 
en liten ort med stora möjligheter.

Kalmar länstrafik slog rekord  
i antal resor förra året.
Resandestatistiken för 2019 visar 
en ökning på 3,5 procent jämfört 
med föregående år. Totalt utfördes 
nästan 11,3 miljoner resor under 
2019. På tio år har det kollektiva 
resandet i Kalmar län ökat med 
nästan 70 procent, från 6,7 mil-
joner resor under 2009 till nära 
11,3 miljoner under 2019.
Samtidigt som allt fler reser med
länstrafiken är även allt fler nöjda 
med Kalmar länstrafik. Nöjdhet-
siffror visar att 85 procent är nöjda
med den senaste resan med Kalmar 
länstrafik. När det kommer till 
serviceresor, sjukresor och färd-
tjänst, är 9 av 10 nöjda med den 
senaste resan..

Rekord i antalet resor 
med Kalmar länstrafik 
under år 2019

Lisa Labbé Sandelin är sedan några
år tillbaka Kalmar läns smittskydds-
läkare. Hon har numera en ny bi-
trädande smittskyddsläkare, Arsène
Nzobandora, som även är över-
läkare på Infektionskliniken. Han
har mångårig erfarenhet inom  bland
annat hiv, tuberkulos och tropik-
medicin och kommer att kombinera 
sin tjänst på Infektionskliniken 
med deltidsarbete på smittskydds-
enheten.

Ny biträdande 
smittskyddsläkare

Notiser
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Liten ort med stora möjligheter

Vinster med 
värdefull 
app
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Hemma i sin bostad tar Lis-
beth Eliasson blodtrycket i 
lugn och ro. Samtidigt får 
sjuksköterskan Ann Larsson 
in uppgifterna i sin dator på 
Norrlidens hälsocentral.

Lisbeth Eliasson är en av 20 blod-
tryckspatienter som deltar i försö-
ket med hemmonitorering. Vilket 
enkelt förklarat innebär att olika 
mätvärden tas i hemmet och di-
gitalt skickas till hälsocentralen. 
När Nerven träffar henne visar 

hon appen som uppgifterna lad-
das ned i och berättar att den är 
enkelt uppbyggd och att den inte 
var särskilt svår att komma igång 
med. 
 – Det har fungerat jättebra. 
Det har varit skönt att kunna 
mäta hemma när man är trygg 
och i lugn och ro. Jag har insett 
att jag alltid var lite stressad när 
jag kom till hälsocentralen för att 
mäta mitt blodtryck. Nu har jag 
kunnat minska min medicinering 
och mitt blodtryck ligger ganska 
stabilt idag, säger hon. 
Hemmonitorering är ett av de om-
råden där digitaliseringen skulle 
kunna förändra människors liv till 
det bättre. Med hjälp av teknik i 
hemmet ska patienter med olika 
kroniska sjukdomar, till exempel 
diabetes, KOL eller hjärtsvikt, 
sköta mycket av sin vård och med 
hjälp av appar och sensorer hålla 
kontakt med sin vårdgivare.  
På Norrlidens hälsocentral finns 
distriktssköterskan Ann Larsson 
som testar tekniken tillsammans 
med ett urval patienter.
 – Vi skickade ut en förfrågan 
till 25 patienter under åttio år och 
med ett blodtryck över 140/90. 

Vi fick väldigt positivt gensvar 
och alla valde att vara med i pro-
jektet. Det var häftigt, jag trodde 
nog inte att intresset skulle vara 
så stort som det var, säger Ann 
Larsson. 
Varje patient har fått låna en blod-
trycksmanschett och ett aktivitets-
armband. En app har laddats till 
patientens telefon som rapporte-
rar in värdena. I början mätte och 
rapporterade patienterna blod-
trycket varje dag men efter en tid 
kunde mätningarna minska. Efter 
tre veckor har patienterna fått en 
återkoppling på sina mätvärden. 
Då har Ann Larsson gått igenom 
dem med behandlande läkare för 
att se om medicineringen behöver 
justeras. Hela tiden följer hon pa-
tienternas värden via ett program 
i sin dator med hjälp av blåtands-
teknik. Hon kan också chatta med 
patienterna om det dyker upp 
frågor. Chatten bevakar hon dag-
ligen. 
 – En patient sa till mig: ”Hur 
kan ni egentligen veta mitt blod-
tryck när jag bara tar det hos er 
en gång om året?” Han har ju helt 
rätt. Ett enstaka blodtryck säger 
inte så mycket. Nu har vi kunnat 

följa blodtrycket under en längre 
tid. Vi har justerat medicin för fle-
ra av patienterna. Det har visat sig 
att många hade för lite medicin, 
och någon hade för mycket.
Ann Larsson ser flera möjligheter 
med den nya tekniken framöver.  
 –Jag känner verkligen att jag 
kan bidra till att hjälpa de här pa-
tienterna på riktigt. Det är också 
ett effektivt sätt att arbeta på ef-
tersom jag kan ta hand om fler pa-
tienter samtidigt. Patienterna har 
varit så positiva. En av dem sa till 
mig att han verkligen blev peppad 
av det här. Det är så kul att höra. 
Även om det inledningsvis varit 
lite stökigt med system, känner 
sig Ann Larsson trygg med tek-
niken. 
 –Vi har fått god support och 
överlag har det fungerat bra. Det 
är klart att det finns saker att ut-
veckla, till exempel vore en kopp-
ling till Cosmic bra. Eller att pro-
grammet fanns installerat på flera 
datorer på hälsocentralen. Vi får 
se vad som händer framöver, vi 
har nog bara sett början av det här.  

Text: Emma Rydh

Foto: Roger Sjöström

På Norrlidens hälsocentral tittar distrikts-
sköterskan Ann Larsson och blodtrycks-
patienten Lisbeth Eliasson gemensamt 
på datorn. Här på skärmen dyker uppgif-
terna upp direkt när Lisbeth sitter hem-
ma i sin bostad och tar blodtrycket.

”Skönt att kunna mäta blodtrycket 
hemma”, tycker Lisbeth.
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Carina Snäll och Anna-Karin 
Adriansson är sjuksköterskor 
på Borgholms hälsocentral. 
Deras studie om patienter 
och anhörigas upplevelser av 
hemmonitorering visar att den 
kan ge ökad trygghet och vara 
ett stöd för anhöriga.

Utöver det projekt där Norrlidens 
hälsocentral ingår, har även Borg-
holm testat hemmonitorering av 
patienter med hjärtsvikt, hyper-
toni och diabetes. Där har de även 
följt upp resultatet tack vare att 

Snäll och Adriansson under tio 
veckor skrev en magisteruppsats 
som avslut på distriktssköterske-
utbildningen vid Linnéuniversi-
tetet.
 – Vi tror att hemmonitorering 
kan ge allvarligt sjuka personer 
möjlighet att vara kvar hemma. 
Samtidigt visar vår studie att 
hemmonitorering kan ge ökad 
trygghet samt vara ett stöd för an-
höriga, berättar de.
Studien baseras på kvalitativa in-
tervjuer med sju äldre patienter 
med hjärtsvikt och sex anhörigas 

upplevelser av hemmonitorering. 
Resultatet pekar på att äldre pati-
enter med hjärtsvikt och deras an-

höriga upplever trygghet av den 
digitala tekniken, att den hjälper 
dem få ökad kunskap om sin sjuk-
dom och behandling samt att den 
hjälper dem att ta ett större ansvar 
för sin hälsa.
Uppsatsen heter ”Digitaliserad vård 
i hemmet: En kvalitativ studie 
av hur äldre patienter med hjärt-
svikt och deras anhöriga upplever 
självmonitorering med ny digi-
tal teknik”. Läs hela studien på 
webbplatsen www.diva-portal.org

Text: Viktor Lovén

Carina Snäll och Anna-Karin Adriansson.

Sjuksköterskorna Carina Snäll och Anna-Karin Adriansson har i en studie visat att hemmonitorering kan ge ökad trygghet och vara ett stöd för anhöriga.

Patienter 
tryggare 
med digital 
teknik
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Regionen jobbar på flera 
fronter för att bidra till att 
främja en jämställd och jäm-
lik hälsa hos länets invånare. 
Hbtq-diplomering är en del i 
detta arbete.

– Den psykiska ohälsan är dub-
belt så stor bland hbtq-personer. 
De har dessutom ett lågt förtroen-
de för hälso- och sjukvården och 
utsätts i större utsträckning 
för våld och hot om våld, 
berättar Andréa Berg, som 
är samordnare på Regio-
nala utvecklingsförvalt-
ningen.
 Diplomeringen handlar 
om att våra medarbetare ska få 
en bredare kunskap i ämnet så att 
vi alla kan bemöta hbtq-personer 
på rätt sätt. Bättre bemötande 
förväntas sedan leda till ett ökat 
förtroende för hälso- och sjukvår-
den. Men mycket i utbildningen 
handlar egentligen om ett allmänt 
bemötande. Enligt Andréa Berg 

är diskussionerna kring normer, 
värderingar, arbetsmiljö och hälsa 
något medarbetarna har nytta av i 
möten med alla människor.
 – Tanken är att vi alla ska våga 
tänka bredare än vad våra normer 
styr oss till. Det är till exempel 
många av våra egna anställda 
som inte vågar vara den de 
är på grund av rädsla för 

att inte bli accepterad 
av kollegor och 

så ska det 
väl inte vara 
2020?
 Sedan janu-
ari 2020 sker 

utbildningen i 
vår egen regi och är 

kostnadsfri för organisatio-
nens verksamheter. I nuläget är 
endast sex enheter hbtq-diplome-
rade, men målet är betydligt hö-
gre ställt.
 –  Det ultimata målet är självklart 
att hela Region Kalmar län blir en 
hbtq-diplomerad verksamhet. 

På Samarbetsportalen kan du läsa 
mer om hbtq-diplomeringen och 
hur du anmäler din verksamhet. 
Sök på hbtq.

Hur mår vi i Kalmar län – går 
det att svara på det på ett en-
kelt sätt?
– Ett sätt är invånarnas egna bild 
av sin egen hälsa. Ungefär 4 av 5 
i Kalmar län säger att de har en 
god eller mycket god självskattad 
hälsa i senaste enkäten från Folk-
hälsomyndigheten. Det är en hög 
siffra i jämförelse med andra län, 
samtidigt är fortfarande ojämlik-
heten i hälsa stor mellan olika 
grupper.

Hur kan man egentligen defi-
niera hälsa?
– Hälsa kan beskrivas på olika sätt. 
Världshälsoorganisationen (WHO) 
beskriver hälsa som ”ett tillstånd 
av fullständigt fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande, inte 
endast frånvaro av sjukdom och 
funktionsnedsättning”.

Vilka faktorer är det som spe-
lar roll för hälsan?
– Förutsättningar för god hälsa 
börjar med uppväxtvillkor, kon-
staterar Nationella Folkhälso-
kommissionen, där föräldrarnas 
livsvillkor påverkar barnens häl-
sosituation. Längre upp i åldrarna 
har våra egna studier av den själv-
skattade hälsan i regionen även 
visat på betydelsen av att ha minst 
gymnasieutbildning. Då ökar för-
utsättningen för att skaffa jobb och 
försörjning. Levnadsvanor påver-
kar självklart också. Regelbunden 
motion (minst 150 minuter per 
vecka) har betydelse. Att undvika 
fetma (över 30 i BMI) och att inte 
röka är andra viktiga faktorer.

Om du vill veta mer om bland an-
nat hälsan i Kalmar län – se www.
regionkalmar.se/faktakalmarlan

Mathias Karlsson, analytiker inom regionala utvecklingsförvaltningen 
som bland annat jobbar med regionens kunskapsunderlagHallå där!

Bättre bemötande för jämlik hälsa

Hbtq är en akronym för homosexu-
ella, bisexuella, trans- och queer-
personer. Genom att lära oss hur 
vi bemöter olika människor kan vi i 
större utsträckning bidra till en jäm-
lik hälsa i länet.

Riktade 
hälsosamtal 
till 40-, 50- 
och 60-åringar 
i länet
En arbetsgrupp med medarbetare 
från primärvården, privata vård-
givare och hälsoval är uppstartad 
och har i uppdrag att under våren 
titta på hur vi på bästa sätt kan 
börja arbeta med riktade hälso-
samtal mot vissa åldersgrupper. 
Syftet med införandet av riktade 
hälsosamtal är att nå ut brett och 
påverka människor att se över och 
förbättra sina levnadsvanor. 
Genom att få träffa en sjuksköter-
ska i ett individuellt samtal utifrån 
individens hälsoprofil kan invå-
narna få råd och stöd utifrån sina 
egna förutsättningar. En långtids-
studie som har genomförts i Jön-
köpings län visar att hälsosamtal 
av den här karaktären kan bidra 
till att minska förtida död. 
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Sedan september erbjuder 
fyra av våra hälsocentraler 
den digitala tjänsten Vård On-
line, så att invånaren kan få 
medicinsk bedömning online. 

– Vård online ökar tillgänglighe-
ten för patienten och sparar tid för 
oss i personalen. Till andra styrkor 

hör möjligheten för uppföljning 
och att informationen är skriftlig. 
Studier visar att patienter glöm-
mer eller missuppfattar mycket av 
det vårdpersonal säger, men här 
kan patienten när som helst vid ett 
senare tillfälle läsa vad vårdgiva-
ren skrivit. Det blir en kvalitets-
säkring, säger Nam Young Pak, 

läkare och verksamhetschef på 
Mörbylånga hälsocentral.
Åldersfördelningen av de som 
tagit kontakt under projekttiden 
stämmer med åldersfördelningen 
på hälsocentralens listade. Den 
äldste som tagit kontakt är 93 år.
 – För de allra äldsta och multi-
sjuka som tjänsten är minst anpas-

sad för får Vård online en positiv 
effekt, då telefontillgängligheten 
ökas av att flera patienter hand-
läggs digitalt, tillägger sjukskö-
terskan Cecilia Backholm.
 – Digital kommunikation är inte 
framtiden, det är nutiden.

Digitala tjänster sparar tid

Text & foto: Caroline Richardsson

Folktandvårdens nya folk-
hälsoklinik genomför hälso-
främjande insatser på popu-
lationsnivå.

Den nya kliniken kan beskrivas 
som en ambulerande sådan med 
medarbetare utspridda över hela 
länet.

– Vi arbetar med målgruppsanpas-
sad informations- och kunskaps-
spridning om munhälsa. Mål-
grupperna är allt från barn och 
ungdomar från förskola upp till 
gymnasiet, nyanlända och om-
sorgspersonal, säger klinikchef 
Ann Ström Frykman.
Folkhälsokliniken är ett led i strä-

van att skapa en mer jämlik hälsa 
och vård för länets invånare.
 – Vi genomför inga undersök-
ningar, utan istället handlar det om 
att utbilda människor i hälsofrågor. 
Vi kommer att jobba bredare med 
folkhälsofrågor och öppnar upp 
för samverkan mellan olika vård- 
och hälsoinstanser, förklarar Ann. 

Ny folkhälsoklinik har munhälsan i fokus

Läkaren och verksamhetschefen Nam Young Pak och sjuksköterskan Cecilia Backholm diskuterar Vård online på ett kontor på Mörbylånga hälsocentral.
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År 2012 var alla läkare på 
Ankarsrums hälsocentral in- 
hyrda från bemanningsbolag. 
Åtta år senare är all personal 
fast anställd och hälsocent- 
ralen gör succé i Nationell 
patientenkät och har tillsam- 
mans med Riddarhusläkarna 
Kalmar läns högsta betyg.

Ankarsrums hälsocentral, belägen
knappt två mil väster om Väster-
vik, är med sina 3 200 listade 
patienter en av Region Kalmar 
läns minsta hälsocentraler. Här 
arbetar tre specialistläkare som 
tillsammans utgör drygt två hel-
tider, fem sjuksköterskor, tre under-

sköterskor och två medicinska 
sekreterare. Alla är de fast an-
ställda och just nu tjänstgör här
även en AT-läkare samt en kand-
idat från Linköpings universitets-
sjukhus. Men så har bemanningen 
inte alltid sett ut.
 – När jag kom hit så var Ank-
arsrum en ren hyrstation, säger
Hans Jansson som varit verksam-
hetschef i Ankarsrum sedan 2012.
 – Men detta är inte första gången 
vi får bra siffror i patientenkäten. 
För vår hyrpersonal var ”fast”. 
För mig är lagandan central och 
det har varit viktigt för mig att 
bedriva bra personalpolitik även 
för hyrpersonalen. Om jag kan gå 

hem klockan 16.30 så ser jag inga 
skäl till att inte hyrpersonalen 
också ska kunna göra det. Det har 
många reagerat på och sagt att de 
på andra ställen aldrig hinner klart 
förrän 20-21-tiden på kvällen.

Specialistläkarna Helena Bäck-
ström, Kasper Hugod och ST-
läkaren Mattias Hallberg nickar 
instämmande. De har inte lockats 
av hyrläkarlivet.
 – Det som lockar många att 
bli hyrläkare är nog inte främst 
lönen. Utan det är att du slipper 
det långvariga ansvaret, säger 
Kasper Hugod.
 – I stället kommer du in under 
en vecka och kan sedan lämna 
jobbet bakom dig, säger han och 
får medhåll av Helena Bäckström.
 – Precis, att arbeta som specialist 
i allmänmedicin är ett ansvarsfullt 
åtagande och det ansvaret kan 
i dagens sjukvård vara svårt att 

Så ersattes 
hyrläkarna i 
Ankarsrum

Helena Bäckström är en av Ankarsrums hälsocentrals tre läkare. Att kunna påverka sin arbetsmiljö, gemenskapen och lagom många listade patienter gör att hon 
stormtrivs. Och det verkar även patienterna göra. I Nationell patientenkät är hälsocentralen bäst i länet vad gäller emotionellt stöd och tillgänglighet. Tillsammans med 
Riddarhusläkarna är man bäst i länet totalt.

Verksamhetschefen Hans Jansson be-
tonar laganda och öppenheten för att 
testa nytt som framgångsfaktorer.



17

NERVEN |  N R  1 - 2  |  M A R S  2 0 2 0 P E R SONA LT I DN ING F Ö R  R E G I O N  K A L M A R  L Ä N

hantera då det ställs väldigt många 
olika krav på oss från ledning, 
politiken samt befolkningen, säger
Helena Bäckström.
 – Sjukskrivningstalen bland all-
mänläkare är höga då arbetsbel-
astningen är hög och känslan av att 
kunna påverka sin arbetssituation 
har kraftigt reducerats på senare 
år.
 – Att jobba i Ankarsrum är roligt
och lätt eftersom alla känner alla 
och det blir personligt. Vi har 
möjlighet att lära känna alla våra 
patienter och dra nytta av vad en 
god patientläkarrelation kan bety-
da. Det är det långsiktiga ansvaret 
som är det fina med att vara all-
mänläkare.
 Andra fördelar med fast per-
sonal, betonar Hans Jansson, är 
att kunna ta emot AT- och ST-lä-
kare samt kandidater.
 – De är våra ambassadörer. 
Ankarsrum är inte direkt någon 
centralort och med enbart rek-
lam är det svårt att locka hit fast 
personal.
 Det var även så Bäckström och 
Hugod hittade till Ankarsrum. De 
är uppvuxna i Lycksele respektive 
Köpenhamn och gjorde båda delar 
av sin ST-tjänstgöring i Ankarsrum.
 – Vi är en liten enhet, det är 
korta ledtider och vi vill alla 
utvecklas. Det gör att vi snabbt 

kan testa nya idéer, säger Kasper 
Hugod.
 En sådan idé var Öppen mottag-
ning, drop in, under den första 
timmen på vardagar. Något hälso-
centralen haft i drygt ett år nu.
 – Det är ett väldigt roligt och 
stimulerande sätt att arbeta på. 
Alla läkare tar i första hand emot 
sina listade patienter men är 
det mycket så hjälps vi åt, säger 
Bäckström.
 – Öppen mottagning är väldigt 
uppskattat bland både patienter 
och personal, säger Hans Jansson.
 – Bland annat har trycket på 
telefonerna minskat betydligt vil-
ket förbättrat arbetsmiljön. 
 Och det är inte ont om framtida 
utvecklingsidéer på den lilla men 
framgångsrika hälsocentralen.
 – Här i huset finns även apotek, 
tandläkare och vissa dagar psyko-
log och fysioterapeut. Det är en 
stor fördel att vara samlade och 
vi hoppas att utveckla samarbetet 
mera. Men vi skulle även vilja ha 
ett fik i huset, säger Bäckström.
 – Ja, och i framtiden kanske 
gruppverksamhet. Men det får bli 
nästa projekt, säger Hans Jansson 
och skrattar.

 �  Utvärdering av primärvården som sker nationellt vartannat år. 
Primärvårdsenkäten skickas ut till patienter som besökte en 
hälso- eller vårdcentral under september månad förra året.

 �  Sju dimensioner redovisas i mätningen: helhetsintryck, 
emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och 
bemötande, kontinuitet och koordinering, information och 
kunskap samt tillgänglighet.

 �  Förutom första plats när det gäller tillgänglighet hamnar 
primärvården i Region Kalmar län över rikets genomsnitt i 
samtliga dimensioner. 

 �  Ankarsrums hälsocentral och privata Riddarhusläkarna, båda 
i Västerviks kommun, är de två mottagningar som får länets 
högsta betyg totalt av sina patienter. Båda två har markant 
högre siffror när det gäller kontinuitet. Deras patienter fick 
i betydligt högre grad träffa samma läkare som tidigare, 
personalen var också mer samstämmiga kring olika besked 
till patienten och det gavs ett tydligt nästa steg i vården/be-
handlingen.

Fakta Nationell patientenkät

För åtta år sedan var alla hälso-
centralens läkare inhyrda från 
bemanningsbolag. I dag är hela 
personalstyrkan fast anställd.

Hälsocentralen ligger vackert belägen i hjärtat av Ankarsrum.Text & foto: Tomas Löwemo
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För att regionen ska kunna 
upprätthålla sin verksamhet 
under höjd beredskap be-
hövs planering för och be-
manning av en krigsorganisa-
tion. För att säkerställa att vi 
har rätt person på rätt plats 
kommer du under våren att 
få ett beslut om krigsplace-
ring i din brevlåda.

Efter ett regeringsbeslut ska nu 
alla landets regioner återuppta 
civilförsvarsplaneringen inom 
hälso- och sjukvården, som en del 
i planeringen av Sveriges totalför-
svar. En viktig del i detta arbete 
är planering av krigsorganisation 
och krigsplacering av personal.

Regionerna påbörjade sitt arbete 
med krigsorganisation och krigs-
placering under förra året. Som 
ett stöd i arbetet har Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) tagit fram en vägledning 
tillsammans med kommuner och 
regioner, länsstyrelser, Försvars-
makten, Totalförsvarets rekryte-
ringsmyndighet, Socialstyrelsen 
och Sveriges kommuner och re-
gioner (SKR):

Så bestäms din krigsplacering
1) Region Kalmar län beslutar om 
din krigsplacering, utifrån var du 
och din kompetens gör bäst nytta, 
och meddelar sedan Rekryte-
ringsmyndigheten.

2) Rekryteringsmyndigheten re-
gistrerar krigsplaceringen och 
skickar ut ett skriftligt beslut om 
krigsplacering och dess innebörd 
till din hemadress (beräknat under 
andra kvartalet 2020).

3) Varje år genomförs en över-
syn av krigsplacerad personal, på 
grund av nyanställda, medarbe-
tare som slutar, eller medarbetare 
där krigsplaceringen kopplas till 
annan myndighet.

Så här ser krigsplacerings-
ordern ut

På krigsplaceringsordern framgår 
hur inkallelse sker, vilken roll du 
har, samt var du ska infinna dig i 
händelse av inkallelse. Den ska 
sparas och inte delges utomstå-
ende. På ordern framgår även vad 
du ska ha med dig i händelse av 
att du blir inkallad. 
� Krigsplaceringsorder 
� Legitimation  
� Hygienartiklar och eventuella 

mediciner 
� Mat och vatten för ett dygn
� Kläder för en vecka

Så här blir du inkallad
Inkallelse kan komma via tele-
fon eller SMS. I samband med 
allmänt beredskapslarm kan du 
även bli uppmanad att inställa dig 
via radio. Beredskapslarm sänds 
via utomhusalarmeringssystemet 
som även används för VMA – 
Viktigt Meddelande till Allmän-
heten. Beredskapslarm betyder 
omedelbar krigsfara och du ska 
skyndsamt inställa dig för tjänst-
göring. Larmsignalen för bered-
skapslarm ljuder i 30 sekunder, 
15 sekunders tystnad, och därefter 
återupprepning.

Text: Viktor Lovén

Därför är du krigsplacerad
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157 medarbetare får inte denna 
tidning hemskickad. De har skickat
in det formulär som ligger på Na-
vet som du kan använda om du 
inte heller vill ha den hemskickad.
Anledningen till att de inte vill ha 
hem tidningen varierar. Det kan 
bero på att de läser den på job-
bet eller läser den digitalt. En del 
läser den hemma, men om flera 
i hushållet jobbar inom regionen 
behöver de bara ett exemplar. En 
del läser inte Nerven och en del 
vill helt enkelt inte ha hem den 
av miljöskäl. Om du inte längre 
vill få din per-sonaltidning hem-
skickad, skicka in formuläret som 
ligger på Navet, sök på Nervendi-
gitalt.

Inte hem till 157 
medarbetare

Notiser

Krigsplacering är något som nu pågår inom samtliga 
regioner i landet. Det är en av flera åtgärder som nu 
införs i takt med uppbyggandet av ett civilt försvar. Bil-
den är från katastrofövningen Liv som genomfördes i 
Västra Götalandsregionen den 12 april 2019.

Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

Utbildningar finns under rubriken ”Hållbarhet och säkerhet” i Kompetensportalen:

Totalförsvar – tillsammans försvarar vi Sverige och varandra.

 � Grundläggande kunskap om vår organisations roll i ett totalförsvar. Flera verksam-
heter – framför allt hälso- och sjukvården måste kunna fungera och samverka med 
andra i ansträngt läge, till exempel ”höjd beredskap”

 � TID: 45-60 minuter

Informationssäkerhet

 � Vår organisation hanterar en stor mängd information. Vi måste kunna lita på att den 
finns när vi behöver den – och att den inte är manipulerad.

 � TID: 20 minuter fördelat på 10 olika avsnitt

På Navet finns frågor och svar. 

Har du övrig fundering? Mejla till krigsplacering@regionkalmar.se

Fakta Vill du veta mer?

Över 800 cyklar 
beställda
Du som är tillsvidareanställd har 
möjlighet att hyra cykel i tre år 
med bruttolöneavdrag. Sedan star-
ten våren 2019 har 696 medarbe-
tare beställt totalt 829 cyklar.
Förra årets enkät till 
de som beställde 
cyklar visade att 
andelen cykel-
pendlare ökade 
från 35 till 60 
procent efter att de 
fick sin förmånscykel. Enkäten 
visade också att 73 procent hade 
börjat cykla mer på fritiden än de 
gjorde innan.
 Förmånscyklar beställs under 
två beställningsperioder per år. 
Under vårens beställningsperiod 
som nyligen avslutades beställde 
114 medarbetare 133 cyklar. 
Nästa chans att beställa cyklar är 
under höstens beställningsperiod.
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Ett o
begripligt 

ord för att 

göra det 

begripligt?

För att invånarna ska kunna 
vara aktiva i sin egen hälso-
utveckling måste de förstå 
och kunna använda den infor-
mation om hälsa som finns att 
tillgå. Förmågan att förstå detta 
kallas hälsolitteracitet, en akade-
misk term som i sig kan vara relativt 
svår att förstå…

En 
läsarönskan

Hälsolitteracitet handlar om individers förmåga att förvärva, 
förstå och använda information i syfte att bibehålla, främja eller 
förbättra hälsa. Förutsättningar för hälsolitteracitet är individu-
ella kognitiva och sociala färdigheter, men också tillgång till lät-
tillgänglig, relevant och tillförlitlig information.

Källa: Lena Mårtensson och Gunnel Hensing, Läkartidningen nr 51–52 2011

Fakta Hälsolitteracitet

Hälsolitteracitet är en direktöver-
sättning av engelskans health 
literacy. Begreppet litteracitet 
används i språkvetenskapliga 
sammanhang och handlar om för-
mågan att läsa, skriva och förstå 
skriven text. I engelskan har det 
även använts för att bilda nya be-
grepp som exempelvis computer 
literacy, physical literacy och cul-
ture literacy.
När du söker på ”hälsolitte-
racitet” i Regionplanen får 
du inte en enda träff. Men 
det betyder inte att vi inte 
jobbar med det. Exempel-
vis inom Folktandvården 
används uttrycket i olika sam-
manhang.
 – Det är inte så att vi går ut 
och säger att nu ska vi öka din 
hälsolitteracitet, men vi använder 
det i diskussionerna när vi ska ta 
fram program eller ska presen-
tera något för någon. Hur får vi 
fram förståelsen att handling har 
konsekvens på hälsan, säger Jette 
Lehrmann Madsen, som är över-
tandläkare, samhällsodontolog och 
resurstandläkare.
Hon ger ett exempel på ett vård-
program om karies, där de har en 
åtgärd som heter orsaksutredning.
 – Vad är det som gör att man 
inte gör som man ska? Borstar du 
inte dina tänder för att det är svårt, 

stressigt eller varför? Om du inte 
gör det, vet du då vad som hän-
der på sikt? Jag hjälper patienten 
praktiskt och sen tittar vi på det 
igen om fyra veckor. Då efterfrå-
gar jag upplevelsen av att något 
har hänt, om patienten har blivit 
klokare och förstått samman-

hangen, förklarar hon.
Enligt Jette Lehrmann 
Madsen kan hälsolittera-
citet knytas till Aa-
ron Antonovskys 

begrepp ”Kasam” 
(känsla av samman-

hang) och ”Hälsa i livets 
flod”.
 – Vi använder det i samtalet 
om bland annat frisktandvård 
och barntandvård. Resultatet av 
förändringsarbetet och livsstils-
ändringen blir bättre när hälsolit-
teraciteten hos individen har ökat 
– det hjälper dem att göra rätt val.

I språket på webben
Hälsolitteracitet är även ett be-
grepp som används i arbetet bak-
om webbplatserna 1177.se och 
umo.se. Redaktörer som publice-
rar innehåll på dessa sidor måste 
följa språkliga riktlinjer och får 
tillgång till råd, stöd och tips för 

att skriva tydliga texter.
 – Språket på 1177.se och umo.
se ska vara tydligt, lättläst och lätt 
att förstå, för att göra det lättare 
för invånarna ta till sig, förstå och 
använda webbplatsernas informa-
tion. Detta för att kunna bibehålla, 
främja eller förbättra sin egen 
hälsa, säger Per Birkerud, 
som är objektledare för 

1177 Vårdguidens e-
tjänster och 1177.se.

Bland folkhälsout-
vecklarna på regiona-
la utvecklingsförvaltning-

en är hälsolitteracitetens 
semantiska granne, rörelse-

förståelsen, ett centralt begrepp. 
Framförallt i arbetet med att utbil-

da invånare inom psykisk hälsa, 
tobak, hbtq, våld i nära relationer 
och fysisk aktivitet.
 – Målet är att nå fram med 
informationen för att skapa mo-
tivation, vilja och ökat intresse 

och kunskap i respektive mål-
grupp, säger folkhälsout-
vecklaren Hanna Johans-
son.
Ett liknande mål har ock-

så primärvårdens nya sats-
ning med riktade hälsosamtal 

till 40-, 50- och 60-åringar i länet. 
Detta sätt att öka hälsolitteraciteten 
kan du läsa mer om på sidan 15.

Text: Viktor Lovén
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Följ dina kollegor 

Instagram
Under en vecka i februari fick vi följa 
intensivvårdssjuksköterskan Sofie och 
hennes kollegor på intensivvårdsav-
delningen i Västervik. Hela veckan var 
full av bilder som gillades av väldigt 
många följare, bland annat denna med 
bildtexten ”Så här glada är nattgänget 
på IVA!”.

Facebook 
Ett kort inlägg som sjuksköterskan 
Emma, som vidareutbildar sig till spe-
cialist med bibehållen lön, fick rejält med 
spridning. Hon berättade att regionens 
utbildningsanställning har gett henne 
möjligheten att nå sin dröm utan att ta 
lån för att klara av vardagen.

Linkedin
Utöver väldigt populära inlägg från 
firandet av bästa sjukhus i Västervik, 
lockade även detta inlägg många posi-
tiva reaktioner. Det var från våra årliga 
chefsdagar, som vi genomför för att ge 
våra chefer förutsättningar att skapa 
ännu bättre arbetsplatser.

Tre snabba till

Om du är intresserad av vad dina kollegor gör under sina arbetsdagar kan du följa våra sociala medier. 
Här är några av de mest populära inläggen den senaste tiden:

  Instagram: Ett stafettkonto 
mellan olika arbetsplatser i organi-
sationen.

  Facebook - Jobba hos oss:
Inlägg med kollegor, arbetsplatser, 
goda exempel, förmåner, evene-
mang och lediga jobb.

  Linkedin: 
Inlägg som handlar om framgångar, 
förbättringsarbeten, forskning och 
utveckling.

NERVEN |  N R  1 - 2  |  M A R S  2 0 2 0

Sjuksköterskan Emma Lars-
son jobbar på Onkologiska 
kliniken och strålningsfysik. 

Hon ville ”läsa om hälsolitte-
racitet och hur regionen ar-
betar med detta”. Så vi skrev 
artikeln här bredvid och lät 
henne läsa den.

Blev det som du hoppades?
– Ja, jag är nöjd med reportaget 
och tacksam för att ni tog emot 
min önskan om att belysa och 
sprida kunskap om det så viktiga 
begreppet hälsolitteracitet.

Varför ville du läsa om 
just detta?
– Jag läser specialistutbildning 
inom avancerad cancervård och 
stötte då på begreppet hälsolitte-
racitet. Anledningen till att jag vill 
läsa mer om detta är att jag tror att 
det är ett relativt okänt begrepp, 
trots att dess innebörd är så viktig.

Varför tycker du att det är 
viktigt?
– Genom att verka för ökad häl-
solitteracitet tror jag att den gene-
rella folkhälsan i Sverige kan öka. 
Därför behöver kunskapen och 
innebörden av fenomenet öka. Vi 
inom Region Kalmar län behöver 
hjälpa allmänheten att nå denna 
kunskap, vilket ett reportage i 
Nerven kan bana väg för.

Blev det 
som du 
hoppades?

Emma Larsson, sjuksköterska

… Malin Viklycke, chef på 
onkologiska dagvården i 
Västervik.

Varför flyttade du hit?
– Min man är uppvuxen och har sin 
familj här, så vi har varit här en hel 
del under åren. Det är en fantastiskt 
fin stad och har närheten till allt. In-
vånarna har en helt annan närvaro 
än vad vi är vana vid och naturen är 
ju oslagbar!

Du tillträdde i februari. Vad 
är din bild av sjukhuset?
– Jag har fått många personliga 
välkomnanden, vilket såklart är 

mycket trevligt. Det känns kul att 
man verkligen satsar på vår enhet 
på ett nytt sätt. Jag upplever att 
samverkan är en viktig del i hela 
regionen och att sjukhuset arbetar 
hårt för att personalen ska trivas.

Du var tidigare chef på en 
vårdcentral i Södertälje. Vad 
är viktigast på jobbet?  
– Att göra skillnad för patienterna 
och känna meningsfullhet i det 
jag gör. Och att ha ett öppet klimat 
och högt i tak i arbetsgruppen, där 
det finns en vilja till att samarbeta 
mot gemensamma mål.
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Det är nog många som kän-
ner igen Gun-Britt Andersson 
både till utseendet och på rös-
ten. Under sina 43 år på Väs-
terviks sjukhus har hon mött 
både patienter och anställda 
varje dag - senast på kund-
tjänst där hon fortfarande 
jobbar då och då trots att hon 
formellt sett är pensionär. 

– Jag har träffat så fantastiskt 
mycket trevliga människor. Visst 
händer det att en och annan är sur 
men då tänker jag att då har de 
något med sig i bagaget. En gång 
ringde en man och skrek och svor 
i telefonen men sedan ringde han 
faktiskt upp och bad om ursäkt 
och sa att jag var väldigt trevlig. 
Så lite har man lärt sig om bemö-
tande genom åren!
 Hon halkade in på Västerviks 
sjukhus på ett bananskal i januari 
1977 när några av klinikförestån-
darna behövde administrativt 
stöd. Lönekontoret låg vägg i 
vägg och när de lite senare be-
hövde hjälp hoppade hon in där. 
Sedan började hon på akuten när 
den öppnade i oktober 1978. Där 
skötte hon receptionen tillsam-
mans med en kollega, identifie-
rade patienter och tog reda på när-
maste anhörig, sorterade de olika 
patienterna till vilken läkare de 
skulle, och mycket, mycket mer. 
 – Jag hade bara gått gymnasiet, 
det var ju inte klokt egentligen.  
 Trots den tuffa arbetsmiljön blev 
Gun-Britt kvar på akuten i 27 år. 
 – Det var en väldigt trevlig av-
delning. Vi som jobbade där var 
ungefär jämngamla och trivdes 
väldigt bra ihop, jag umgås fort-
farande med mitt gamla arbets-
lag därifrån. Vi hade även ett bra 
samarbete med räddningstjänsten.
 När man organiserade om på 
akuten 2005 var det i alla fall dags 
för något nytt och Gun-Britt bör-
jade jobba på centralkassan (in-
formationsdisken) på sjukhuset. 
Där jobbade hon fram till 2018 
då hon började på kundtjänst där 
hon fortfarande hjälper till några 
dagar i månaden. 

– De senaste 20 åren har gått 
rysligt fort och jag hade egentli-
gen ingen längtan att sluta jobba. 
Därför är det perfekt att komma in 
och jobba lite ibland. 

Som pensionär önskar hon att det 
blir en fin sommar - att segla och 
cykla är nämligen stora passioner 
liksom att vara på sommarhuset 
på Gränsö. 

Text: Camilla Breiler

Foto: Privat

Tack för mig!  Sjukhusets ansikte utåt 

Efter 43 år på Västerviks sjukhus 
har Gun-Britt Andersson nu gått 
i pension. Här sitter hon på kund-
tjänst, där hon fortfarande rycker 
in och jobbar då och då. Här har 
den aktiva Gun-Britt hittat några 
nummerlappar från olika lopp hon 
har sprungit. 

 � Två tillfällen på 80-talet då det var sådant snöoväder 
så ambulansen inte kunde köra utan patienter fick 
transporteras med hjälp av bandvagnar. 

 � Den gången ambulansen inte hann bromsa utan kör-
de rakt in genom dörrarna till mottagningen och 
blåljusen låg på golvet. ”Som tur var kom ingen till 
skada och föraren blev sedermera chef på akuten.”

 � Nyårskvällen 2004. Precis innan Gun-Britt skulle gå 
hem ringde de från SOS International i Köpenhamn 
och sade att ett antal skadade från tsunamin i Khao 
Lak skulle flyttas över till sjukhuset. ”Då frös jag och 
det kändes så olustigt. Jag berättade för en av sjuk-
sköterskorna om samtalet och hon kände likadant.”

 � 2015 kom flyktingvågen, den var jobbig med alla 
människor som man inte kunde prata med och det 
var svårt att hitta tolkar.

Sista arbetspasset på akuten 2005.

Starka minnen från sjukhuset
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Den digitala utvecklingen i 
samhället går allt snabbare 
och vi tar digitaliseringens ut-
veckling som självklar inom allt 
fler områden i vår vardag.  

Det mesta vi behöver kan vi en-
kelt utföra hemifrån med vår 
smarta telefon eller surfplatta. 
Men när det gäller vår hälsa gör 
de flesta av oss på ett annat sätt: vi 

ringer och bokar en tid och går till 
en hälsocentral för att få träffa en 
läkare eller ta prover. Det kunde 
vara annorlunda och enklare för 
många av oss och just nu har vi 
flera spännande projekt på gång 
där vi tillsammans med våra invå-
nare försöker hitta nya lösningar 
och andra beteenden.
  Till exempel är flera av våra 
hälsocentraler igång med olika 

projekt där digitalisering gör det 
möjligt att hantera sina kontakter 
med vården digitalt och hemifrån. 
På Norrlidens hälsocentral är 20 
patienter med högt blodtryck just 
nu igång med hemmonitorering. 
Intresset för att vara med i pro-
jektet var stort och fördelarna är 
många. Patienterna och deras an-
höriga blir mer delaktiga och in-
volverade i sin vård, vilket ger ett 
större engagemang och en ökad 
trygghet. 
  Enligt en rapport från Myndig-
heten för Vård- och omsorgsana-
lys kan 80-85 procent av vårdens 
kostnader hänföras till personer 
med kroniska sjukdomar. Sam-
tidigt går det i hög grad att före-
bygga många kroniska sjukdomar 
med förändrade levnadsvanor. Att 
koppla ihop den kunskapen med 
digitaliseringens möjligheter har 
stora effektiviseringsmöjligheter.  
 Det handlar om att utveckla en 
mer individbaserad vård, där digi-
tala lösningar kan ge människor 
en ökad självständighet och nya 

stöd för att själva kunna hantera 
sin hälsa och sin sjukdom. 
 Vår organisation, att vi är en 
region, ger oss förutsättningar att
jobba med hälsofrämjande arbete
på många olika sätt. IT-förvalt-
ningen och våra hälso- och sjuk-
vårdsförvaltningar jobbar tillsam-
mans med att driva omställnings-
arbetet där vi ska hämta hem nyt-
tor för både oss själva och länets 
invånare. I vårt regionala utveck-
lingsuppdrag inryms folkhälso-
frågorna, en hållbar utveckling 
i hela länet och bildning. Det är 
viktiga faktorer för att människor 
ska må bra. 
  När vi jobbar tillsammans för att 
främja hälsa får vi kraft i arbetet. 
 När vi jobbar öppet, engagerat 
och kunnigt gör vi skillnad.

Änglar finns, du är en av dem
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Ingeborg Eriksson | Regiondirektör

Regiondirektören Att främja hälsa tillsammans

En Varjedag-berättelse berät-
tad av Yvonne Andersson, un-
dersköterska i Region Kalmar 
län

En dag när jag visar in en kvinnlig 
patient som ska göra en tjocktarms-
röntgen stannar hon helt plötsligt 
till och säger:
–  Vet du vad, jag vägrar, jag vå-
gar inte.
 Jag och min kollega ser att kvin-
nan är väldigt rädd och frågar henne 
om det är något hon undrar över? 
Kanske kan vi först sitta ner en 
stund och prata och sedan får hon 
avgöra om hon vill göra undersök-
ningen eller inte? 
 Kvinnan lugnar sig lite och vi 
sätter oss ner och förklarar hur un-
dersökningen ska gå till. Det visar 
sig att hon är orolig för att hon ska 

vara ensam under hela undersök-
ningen och vi förklarar då att vi bara 
är i rummet bredvid under en kort 
stund, under själva bildtagningen, 
och att vi hela tiden kan prata med 
varandra. Efter samtalet säger kvin-
nan med lättad röst:
 –  Det låter ju inte 
alls farligt, nu kör vi.
 Undersökningen 
går bra och efteråt kan 
vi till och med skoja 
och skratta tillsam-
mans. Vi får varsin 
stor kram och ett tack 
när allt är klart. 
  Ett par veckor se-
nare när jag kommer 
till jobbet ber en kol-
lega mig att titta förbi 
hennes rum innan jag 
går på mitt pass. Det 

visar sig att samma patient har varit 
på besök igen, för att återigen tacka.  
Kollegan räcker fram en vacker li-
ten ängel i trä. 
 – Vi fick varsin, och hon tackade 
igen för att vi varit så trevliga och 

lyckats få henne så trygg. Men läs 
texten också, visst är det fint? 
Och jag läste och blev alldeles 
varm: Änglar finns, du är en av 
dem.

Varjedag-berättelse  

  Det låter ju inte 

går bra och efteråt kan 
vi till och med skoja 

mans. Vi får varsin 
stor kram och ett tack 

nare när jag kommer 

lega mig att titta förbi 
hennes rum innan jag 
går på mitt pass. Det 
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