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Ett halvår med
covid-19-pandemin
I mars kom covid-19-pandemin till Kalmar län och ställde vår organisation inför
helt nya utmaningar. Den digitala omställningen har snabbats på liksom utvecklingen mot en mer nära vård. Pandemin har tydligt påmint oss om vikten av god
samverkan över enhetsgränser.
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Ögonblicket

Det har varit otroligt intensiva
dagar och nätter för personalen
på länets intensivvårdsavdelningar
(IVA). Här pratar tre medarbetare
ihop sig på IVA i Kalmar på morgonen den 15 juni.

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. Här får ni möta fyra av dem.

Anette Göranson
Medicinsk sekreterare på Berga
hälsocentral

Ida Tylander
Kurator på barn- och ungdomspsykiatrisk
mottagning i Västervik

− I min roll som kurator på barn- och
ungdomspsykiatrin kommer jag att
arbeta med utredning och behandling av barn och ungdomar
med olika sorteras problematik.
Jag har tidigare arbetat som
behandlare på ett HVB-hem
(hem för vård eller boende) i
Västervik för unga tjejer med
psykosociala svårigheter och
självskadebeteende. I min nya
roll ser jag fram emot mötet med
barn, unga och deras anhöriga
och att få hjälpa dem att ta steg
mot ett bättre mående.

Robin Johansson
Sjuksköterska på akutkliniken på Oskarshamns
sjukhus

− Jag blev klar sjuksköterska i juni
och har jobbat här sedan dess. Jag
kommer egentligen från Svenljunga men läste till sjuksköterska i Oskarshamn. Då arbetade
jag extra som undersköterska
på sjukhuset och det kändes
naturligt att fortsätta här, det
är en bra personalgrupp och
jag känner mig trygg. Det kan
vara tufft att vara ny på jobbet,
man får lära sig fort och det är
mycket man behöver kunna tidigt.
Men för mig känns det bra att ta
ansvar, det är så jag vill ha det. Det
känns otroligt skönt att vara klar med
tre års studier och äntligen få arbeta
med det jag vill, nämligen akutsjukvård.
Det är variationen inom akutsjukvården
som lockar mig, från lugna stunder till att
det kommer in en larmpatient.

– Det bästa med arbetet som sekreterare är variationen på arbetsuppgifter och den goa stämningen
som råder. Jag känner mig
välkommen i gruppen och mina
kollegor är måna om att lära ut
saker. Allra roligast på jobbet är
att stå i receptionen och träffa
alla olika människor som kommer till oss. Det var slumpen som
avgjorde att jag började arbeta
här. Efter en praktik på Lindsdals
hälsocentral fick jag tips om att söka
sommarjobb på Berga hälsocentral.

Lina Kinnander
Systemförvaltare på IT-förvaltningen
− Tidigare jobbade jag som specialistsjuksköterska inom intensivvård på IVA
i Västervik, men jag ville prova på
att jobba inom ett nytt verksamhetsområde – och då sökte
jag tjänsten som funktionell
systemförvaltare för Cosmic.
Att få möjlighet att fortsätta
med samma arbetsgivare ser
jag som en stor fördel. Som
systemförvaltare jobbar jag
proaktivt och försöker hitta
de fel och problem som finns
i systemet innan det når ut till
användarna. Jag jobbar även med
ärenden som kommer in till vår
support, särskilt de som rör läkemedel
och utskrifter.
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Hallå där!

Lena Svensson, lärare på allmän kurs på Ölands folkhögskola
Hur förändrades din och deltagarnas vardag när pandemin kom?
– Allt gick så snabbt. Plötsligt skulle vi ställa om från klassrum till
distansundervisning via dator. Det
var många frågor och oro kring hur
det skulle gå att genomföra. Här är
det också speciellt eftersom många
deltagare bor på skolans internat.
De flesta reste hem. Det blev så
tomt. Vi lärare fick hastigt göra en
omläggning av undervisning och
skapa mötesplatser på nätet.
Hur har distansundervisningen fungerat?
– Det har gått mycket bättre än jag
trodde det skulle göra. Vi använde
ett digitalt klassrum som blev ett
slags riktigt klassrum ändå. En
fast mötespunkt varje dag med
uppgifter och möjligheter till
samtal och frågor blev viktigt och
fungerade riktigt bra. För många
var det inte så stor skillnad för de
jobbar ofta självständigt. För dem
som behöver mer stöd och hjälp
var det svårare.
Har du något speciellt minne
från denna annorlunda tid?
– Det är den fina skolavslutningen
vi hade. Den sändes på Ölands
folkhögskolas egen youtubekanal.
Många skickade hälsningar digitalt och medverkade på det sättet
och några var på plats fysiskt. Vi
var många som gjorde skolavslutningen tillsammans. Det blev
ett fint minne efter en annorlunda
vårtermin.
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Allt förändrades på

ett ögonblick
– Det var den 16 mars som
det brakade loss, då hade vi
160 avbokningar, minns Angelica Sjöstrand.
– Det var den dagen som Folkhälsomyndigheten rekommenderade att personer över 70 år skulle

begränsa kontakten med andra
människor. Något som påverkade
ögonkliniken på Länssjukhuset i
Kalmar med sina närmare 60 000
vårdkontakter (2019), vilket motsvarar drygt 200 patienter per dag.
En stor del av dessa är över 70 år,
varav många genomgår synbeva-

För att hantera förändringar och hålla personalen informerad hölls avstämningar
med skyddskommittén och läkargruppen två gånger om dagen i början av pandemin. Då var även samarbetet med Sydöstra sjukvårdsregionen till stor hjälp, menar
ögonläkare och medicinskt ansvarig Raneen Khudair samt verksamhetschefen Inger
Engdahl som höll i mötena. Här tillsammans med klinikassistenten Erica Timlon.

rande behandlingar där ett visst
tidsintervall måste följas.
I början var osäkerheten stor
och frågetecknen många, men på
ögonkliniken förstod man tidigt att
man snabbt var tvungna att ta beslut: vilka patienter måste komma
till kliniken och vilka kan vänta?
– Vi har gått igenom närmare
5 000 patienter som fanns på
väntelistorna från mars till nu i
augusti. Det har varit ett stort administrativt arbete, både för oss
och för läkarna som gjort nya bedömningar på alla patienter över
70 år, berättar de medicinska sekreterarna Angelica Sjöstrand och
Maria Lundström.
Personalen har pratat med
många patienter som å ena sidan
varit oroliga för sin hälsa och inte
vill riskera att utsätta sig för smitta, å andra sidan varit oroliga för
sin syn.
– Vi har känt ett oerhört ansvar
när vi kallat patienter som är över
70 år och har försökt göra så att
de ska känna sig så trygga som
möjligt, exempelvis genom in-
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Det extra plastskyddet på mikroskopet ska minska risken för smittspridning och är ett resultat av de många
försiktighetsåtgärder som vidtagits i
samband med pandemin. Ögonsjuksköterskan Magdalena Sund tycker
att skyddet fungerar bra.

dividuellt anpassade besök. Men
det har funnits patienter som inte
velat komma, även om läkarna
bedömt att deras behandling inte
kan anstå, säger verksamhetschefen Inger Engdahl.
Samtidigt kunde andra målgrupper komma på sina planerade
besök, dock bara om de kände sig
fullt friska och med en vädjan om

att enbart ta med en anhörig om
det var absolut nödvändigt. När
patienterna kom till kliniken uppmanades de att hålla avstånd samt
att desinficera händerna efter att
de anmält sig på skärmen. Patienter från riskgrupper fick tider då
det var färre människor på kliniken
och erbjöds att sitta i enskilda rum
när de väntade på sitt vårdbesök.

– Nu efter sommaren känns det som om fler vill återvända, samtidigt börjar ju
många av de som blivit framflyttade dyka upp i systemet. Så nu har vi ett stort jobb
framför oss, sammanfattar medicinska sekreterarna Maria Lundström och Angelica
Sjöstrand, och klinikassistenten Erica Timlon.

Personalen som Nerven pratat
med beskriver de senaste månaderna som speciella och bitvis
tuffa. De beskriver även en oro för
hur omfattande covid-19-spridningen skulle bli, för att få in
smitta på kliniken och för växande
vårdköer. Även ovissheten kring
huruvida man skulle bli omplacerad beskrivs som påfrestande.
Men det har också skapat en
kollegial samhörighet och vilja
att lösa situationen så bra som
möjligt. Och kreativa idéer har
löst problem som uppstått, ett exempel är ett skydd för att minska
smittorisk i de patientnära ögonundersökningarna.
– Vi gjorde en prototyp av en
plastficka och fick sedan hjälp av
MTA (medicinteknisk avdelning),
som gjorde likadana i ett rejälare
material. Nu har vi sådana på alla
mikroskop och det fungerar jättebra, berättar ögonsjuksköterskan
Magdalena Sund som tror att detta
kommer bli en permanent lösning.

– Till en början fanns det så många frågetecken. Huruvida anmälningsskärmarna kunde sprida smitta var något
som diskuterades på sjukhuset, men vi
såg dem som ett mycket bättre alternativ än att patienterna skulle köa till expeditionen. Och patienterna har skött
handhygienen och våra anvisningar jättebra, berättar personalen som Nerven
pratat med.

Text & Foto: Malin Gustavsson

5

NERVEN | NR 3 | SEPTEMBER 2020

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

Folktandvården ryckte in
Tandsköterskan Malin Tsakiridis är en av 70 medarbetare
från folktandvården som stöttade upp i hälso- och sjukvården under våren. När tandvården tillfälligt hade en begränsad verksamhet var det
flera som frivilligt bad om att
få hjälpa till.
– För mig var det en självklarhet att hjälpa till. Jag har tidigare
arbetat som undersköterska och
kände att jag just då kunde göra
mer nytta i andra delar av vården,
säger hon.
Innan hon tillfälligt bytte folktandvården mot medicinkliniken
avdelning 5 på Västerviks sjukhus, fick hon som förberedelse en
introduktion på avdelningen och
en heldagsutbildning på KTC.
– Vi gick igenom vändteknik
och hur man tar basala parametrar och fick en uppdatering kring

Malin Tsakiridis

vårdhygien. Jag gick även bredvid
på avdelning 5 några pass innan
jag började ”på riktigt”, förklarar
hon.
Strax innan sommaren öppnades folktandvårdens kliniker igen
med viss begränsad verksamhet.

Lena Karlsson är samordnare
och instruktör på lokala KTC i
Västervik.

Försöker öppna u
Sedan i våras har kliniskt träningscenter (KTC) i Västervik
bara kunnat genomföra utbildningar kopplat till covid19-pandemin. Nu är de dock
långsamt på gång att starta
upp höstens program.

Folktandvården hade tillfälligt begränsad verksamhet men strax innan sommaren
öppnades klinikerna igen med viss begränsad verksamhet.

Hjälp från medarbetare och invånare
Under våren var det flera medarbetare som bytte arbetsplatser.
Behov av personalresurser mellan förvaltningar samordnades av
en bemanningsgrupp. Över 200
medarbetare bytte arbetsplats på
kort tid. Sållning och ledsagning
vid sjukhusentréer bemannades bland annat av administrativ
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personal från respektive sjukhus
samt regionstaben och andra förvaltningar. Många av sommarjobbarna kom redan under våren.
Dessutom har flera anställts bland
de över 300 invånare som sedan i
våras har anmält sitt intresse av att
jobba extra inom vården.

– Det är lite svårt att få rummen
att räcka till, då vi måste begränsa
antal deltagare i rummen. Där vi
förut tog in 50 personer, tar vi nu
in 16 personer plus instruktör eller föreläsare. Så det kräver lite
mer organisation, berättar sjuksköterskan Lena Karlsson, som

Fakta

är samordnare och instruktör på
lokala KTC i Västervik.
I samråd med vårdhygien har
man gjort upp riktlinjer för hur
utbildningar kommer att ske under hösten, både vad gäller antal
deltagare och placering vid olika
träningar.
– Vi kommer inte att kunna
köra föreläsningar i storgrupp. Vi
undersöker nu hur vi kan digitalisera det hela mer. Mycket av det
som ska tränas i procedurträning,
exempelvis venprovtagning, får
göras i små grupper med max sex
personer.

Kliniskt träningscenter (KTC)

 KTC erbjuder vårdpersonal samt studerande vid läkar-, sjuksköterske-, sjukgymnast- samt arbetsterapeututbildningen
en möjlighet att praktiskt öva teoretiskt inhämtade kunskaper
inför möten med patienter.
 Över 1 600 medarbetare i länet har hittills genomfört extra
KTC-utbildningar kopplat till covid-19-pandemin.
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Röster från KTC
– Oron som många känner idag
finns även hos våra medarbetare. Så
vårt fokus blev; hur kan vi få våra
medarbetare att känna sig trygga i
en ny situation. Mycket av vårt arbete på KTC handlar om att ligga
steget före. Att veta vad våra medarbetare i Region Kalmar län behöver för kunskap innan det är dags
att använda den. Våra medarbetare
behöver få möjlighet att känna sig
uppdaterade om hur de ska göra,
innan det är dags att göra det. Det
ger en ökad trygghet.

Marie Åberg Petersson,
regionövergripande chef på KTC

upp en annorlunda höst
Det är på regionövergripande
KTC i Kalmar och på de lokala
KTC i Oskarshamn och Västervik
som medarbetare och studerande
går utbildningar och tränar för
att utveckla sina färdigheter. När
pandemin kom i våras fick man
lägga ner alla ordinarie utbildningar som var på gång. Istället
erbjöd man covid-19-utbildning-

ar, som bidrog till att medarbetarna kände sig tryggare och bättre
rustade för att kunna hjälpa till där
de behövdes som bäst.
– Det handlade om vårdhygien- och smittskyddsutbildningar som fokuserade på att medarbetarna skulle få träna på basala
hygienrutiner och användande av
skyddsutrustning. För många

Venprovtagning får göras i mindre grupper när höstens utbildningar startar upp.

medarbetare underlättar det att få
se skyddsutrustningen på riktigt,
att få testa, känna och träna, förklarar Lena Karlsson.
Nu börjar man dock köra igång
några ordinarie utbildningar, både
för medarbetare och för de läkaroch sjuksköterskestudenter, som
nu är tillbaka på KTC efter sommarlovet.
Lena Karlsson berättar att man
försöker att lyssna in och tillgodose vad verksamheten mest vill ha i
utbildningsväg. Men många av de
föreläsningar som var planerade
i höst kommer att få skjutas upp
till våren 2021. Trots det ser hon
hoppfullt på framtiden.
– Om man nu kan säga att
något gott kom ut av denna pandemi, tror jag att samarbetet över
hela sjukhuset har fungerat utmärkt denna sommar. Vi lär av
varandra och hjälper varandra på
ett bra sätt.

– Det är väldigt tillfredsställande
att känna att man gör nytta, de som
kommer till KTC vill verkligen
utbilda sig och bli lite bättre. Mitt
i allt detta elände märks också de
positiva krafterna, många är väldigt
hjälpsamma.

Johan Israelsson, HLR-samordnare på KTC

– Som instruktör blir man både glad
och stolt över det otroliga engagemang som finns bland medarbetarna på våra utbildningar som rör covid-19. Trots den oro och rädsla vi
står inför så finns ändå kämparglädjen där och ambitionen om att det
här ska vi klara av tillsammans. Det
här är kunskap och samvaro som vi
kommer att bära med oss och förvalta under lång tid framöver.

Text: Viktor Lovén
Foto: Roger Sjöström

Camilla Ed Sjöbäck, instruktör på KTC
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”Det finns inte många som Majsan!”
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.
Charlotte Melbacke Rosén på
företagshälsovården ”Arbetsmiljö
och hälsa” för fantastisk handledning och stöttning! Alla borde ha
en lyssnare som Charlotte. Hon
har varit och är en proffsig vägledare som lyckas ställa de där rätta
frågorna. Hon guidar och riktar om
kursen genom att uppmärksamma
mig på vart jag är på väg. Hon
lyckas även göra det via video och
”går igenom rutan” som man säger
på tv-språk.
/ Karolina Höckerfelt

Alexander Johansson på avdelning 39 i Kalmar (infektion- och
samvårdsavdelning) som gör ett
fantastiskt jobb att samordna allt
från transporter, undersökningar
och reparationer och ser till att
allt material och skyddsutrustning
som behövs finns på avdelningen!
Även omöjliga uppdrag löser han
med glimten i ögat trots stundvis
krångliga kollegor med omöjliga
krav. Han är väl värd en paus från
telefonen.
/ Emma Faxe

Ortopedavdelning 8 på Oskarshamns sjukhus. Jag som sjuksköterska i bemanningsenheten har
varit en hel del hos dem nu under
denna covid-19-pandemi. Jag är
mycket imponerad av att de under
väldigt kort tid ställde om sig från
att vara en elektiv ortopedavdelning till att vara en förlängning
av akutvårdsavdelningen för att ta
emot misstänkta covid-19-patienter i väntan på provsvar. Tycker de
är värda denna tårta i en tid med
omstrukturering av schema, personal och nya patientgrupper. Ni är
fantastiska och tillsammans har ni
fixat det!
/ Ann-Sofie Robertsson
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Caroline Johansson, hygiensjuksköterska i Västervik. Under
dessa rådande omständigheter
(covid-19), så informerar Caroline, utformar PM, tar tag i kniviga
frågor, hjälper och ställer alltid upp
på frågor, oklarheter och bara är ett
bollplank för oss chefer/enheter.
Hon är en stjärna.
/ Madeleine Örjestam

Elin Kappelmark på BUP (barnoch ungdomspsykiatrin). Hon utstrålar enorm glädje och entusiasm
i mötet med barnen och ser det
bästa hos barnen och hos sina kollegor, även när det är kämpigt. Hon
tar sig tid att lyssna trots att hon har
fullt upp. En riktig energispridare
och förebild i arbetet!
/ Alexandra Dahlqvist

Malin Hyseus på administration
på Oskarshamns sjukhus till att få
Nervenfikat. Malin trixar och fixar
så både vi och arbetet fungerar, allt
från kaffemaskinen till Heroma.
Hon har många bollar i luften, men
tar sig alltid tid för att ge svar på
frågor man har. Malin är omtänksam, har humor, ja, helt enkelt lätt
att tycka om!
/ Angela Gunnarsson

Hälsocentralen Gripen i Oskarshamn. De fick flytta och hitta
rum och möbler till oss på Blå
Kusten när vi förflyttades till Gripen. Och vi har blivit mycket trevligt och varmt välkomna till ”deras
hem”. De är värda det.
/ Christina Lindén

Leni Lagerqvist, sjukvårdstrateg
som arbetar på regionstaben. Leni
är alltid mån om verksamheten och
människorna i alla sammanhang.
Hon månar alltid om samverkan
såväl på regional som lokal nivå.
På den egna enheten bryr hon sig
om alla sina arbetskamrater och
hur de mår och har det. Hon bidrar
alltid till trivsel i gruppen. Hennes
kompetens delar hon gärna med sig
av och öppet, kunnigt och engagerat är personifierat genom henne.
/Från uppskattande arbetskamrat

Vår eminenta och alltid så positiva
undersköterska Maria Simeonidou (onkologiska kliniken och
strålningsfysik i Kalmar) som betyder mycket för såväl patienter som
medarbetare. Maria jobbar oftast
i det tysta och just därför vill jag
uppmärksamma henne lite extra
och tacka henne för det fantastiska
arbete som hon utför - varje dag.
/ Emma Larsson

Ann-Catrin Karlborg på Västerviks sjukhus ledningsstab. Under
corona-krisen har vi kämpat hårt
tillsammans för att se till så att
sjukhuset förses med skyddsmaterial. Även om det varit väldigt
jobbigt många gånger så har vi
skrattat otroligt mycket och tagit
väl hand om varandra. Hon och de
andra underbara människorna på
ledningsstaben har välkomnat och
inkluderat mig i arbetet att förbereda sjukhuset inför den omställning
som behövs göras. Det härliga är
att vi nu arbetar över förvaltningsgränserna på ett helt nytt och spännande sätt.
/ Madeléne Andersson

Lisa Fust (onkologiska kliniken
och strålningsfysik i Kalmar). Hon
ställer alltid upp för såväl patienter
som medarbetare och har en empatisk ådra som är få förunnad. Jag
är oerhört tacksam över att få del
av all den klokhet och det engagemang som du förmedlar. Så tack
Lisa, för att jag får vara din kollega,
studiekamrat - och vän.
/ Emma Larsson

Susanna Lindahl, Linda Bergman och Monica Holmqvist
som håller i bokningarna till vår
mottagning. Nu under coronasituationen har de fått jobba under
helt andra förutsättningar med
massombokningar och mängder av
telefonsamtal till patienter. Omplanering flera gånger per dag och helt
utan framförhållning har de kämpat dag in och dag ut. De har kavlat
upp sina ärmar och kämpat i länge
med detta.
/ Jeanette Qvist

Alla mina arbetskamrater på
neurologiska rehabiliteringsmottagningen i Kalmar, en fantastisk
arbetsplats och alla är värda en
Nervenfika!
/ Liz Gideson

Eva Sjökvist på folktandvården
i Nybro. Eva är vår receptionist
och tillika kollega som alltid finns
på plats och servar hela kliniken
med allt möjligt både i receptionen
och som assistans. Eva har ett glatt
humör och är ett ständigt energiknippe som får dra ett tungt lass
på kliniken och är ansiktet utåt mot
våra patienter.
/ Susanna Gerdmar Karlsson
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Fler cykelpendlar

tack vare cykel som förmån
Viktor Skoglund på medicinavdelning 4 i Västervik. Han är en
eldsjäl som brinner för patientens
bästa i alla lägen. Med ett stort
hjärta och mycket kunskap tar han
hand om patienter och gör det där
lilla extra. Trots sin ringa ålder är
han en fantastisk handledare åt studenter och en grym kollega, som
pushar, lyfter och skapar glädje i
arbetsgruppen.
/ Caroline Björklund

Maigun Eriksson som arbetat på
ortopeden i Kalmar i över 40 år.
Det hon inte kan, kan ingen. Hon
är den mest lojala medarbetare man
kan önska sig med ett enormt rättspatos för patienten. Maigun samlar
in all pant som blir på avdelningen
året runt och för pengarna så fixar
hon godis till sina kollegor på jul
och nyår, oavsett om hon arbetar
eller inte. Ber man Maigun (eller
Majsan som hon kallas) om något
så är det ordnat innan man hinner
blinka. Hon är alla gånger värd att
vinna nomineringen och få Nervenfikat. Det finns inte många som
Majsan!
/ Sofia Lindberg

Marie Jonsson på Högsby Hälsocentral till Nervenfikat. Hon är
en enorm tillgång för vår enhet
med sin breda kunskap, flexibla
arbetssätt och helhetssyn. Det finns
inga problem som hon inte löser!
/ Susanna Wallgren Wictorson

Bland de medarbetare som
hittills har beställt cykel som
förmån har andelen cykelpendlare ökat från 35 till 57
procent.
Sedan våren 2019 kan alla tillsvidareanställda medarbetare beställa cykel som förmån. Cyklar
beställs under två kortare beställningsperioder per år. Sedan starten våren 2019 har 701 personer
beställt 815 cyklar. Av dessa har
nästan hälften varit elcyklar, vilket har gjort det möjligt för många
att cykelpendla även med ett större avstånd till jobbet.
Färre pendlar med bil
Bland de som skaffade cykel som

förmån under 2019 har
en förändring skett
i resvanor till och
från jobbet, vilket
var en av förväntningarna inför införandet. Andelen
cykelpendlare gick
upp från 35 procent
till 57 procent. Samtidigt gick andelen bilpendlare
ner från 51 procent till 32 procent.
Höstperioden stänger 18
september
Tillsvidareanställda har möjlighet att hyra cykel i tre år med
bruttolöneavdrag. Det finns elcyklar och vanliga cyklar i olika
prisklasser, modeller och färger.

När lanseras
nya intranätet?
Det nya intranätet skulle ha
lanserats under senvåren 2020
men har på grund av olika anledningar fått skjutas upp.

Här är några av primärvårdens läkare i mellersta länet samlade på Kristinebergs
hälsocentral.

Snabb omställning i Oskarshamn
Vilken kollega vill du hylla?
Mejla in din nominering till
nerven@regionkalmar.se
På sista sidan ser du vem som
fick Nervenfikat denna gång.

Efter tre år väljer man
om man vill lämna
tillbaka
cykeln
eller köpa loss
den. Höstens beställningsperiod
stänger den 18
september. En ny
period på två veckor
kommer att öppna igen
under våren. Även i fortsättningen planeras beställningsperioder två gånger per år. Cyklar
som har beställts nu under höstens beställningsperiod är planerade att levereras under oktober
månad.

Medarbetarna på Blå kustens hälsocentral fick tillfälligt lämna sina lokaler på sjukhuset och flytta till de
två närliggande Gripens och Kristinebergs hälsocentraler. Medarbetarna inom psykisk hälsa primär-

Arbetet med nytt intranät innefattar
också samverkansportalen och för
närvarande pågår en utredning som
ska ligga till grund för om de båda
webbplatserna ska upplevas som en
sömlös sajt eller två separata.
Arbetet behöver dessutom ta fortsatt hänsyn till verksamheternas
möjlighet att jobba med nya intranätet med anledning av covid19-pandemin. När styrgruppen för
det nya intranätet har fattat beslut
om inriktning, kommer en tidplan
att sättas och kommuniceras i organisationen.

vård kunde istället ta emot patienter
i nya psykiatrihuset. En redan god
samverkan mellan enheter stärktes
ytterligare samtidigt som att resvägen för patienter förändrades
minimalt.
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För att snabbt kunna lösa mängder av oväntade utmaningar har alla medarbetare jobbat
ännu mer tillsammans över enhetsgränser.
Alla har bidragit på sitt sätt för att hjälpa till,
som exempelvis Lollo Olausson. Hon är till vardags verksamhetsutvecklare i Regionstaben,
men åkte snabbt ut till länssjukhuset för att
hjälpa kollegorna med information, instruktion och utprovning av nya masker.
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Pandemin har påverkat medarbetarna på Kalmar länstrafik och länets resenärer.
Sedan i maj är framdörrarna ombord på de stora bussarna stängda för ombordstigning. Digitala tjänster har lanserats för att underlätta betalning och kunna se
uppskattad beläggning på bussarna. Resandet har minskat med 40-50 procent.
Samtidigt har trafiken rullat på som vanligt för att motverka trängsel ombord.

Förrådsbiträdet Jack Lindström står utanför centralförrådet i Kalmar och för över
handdesinfektion från stora dunkar till mindre flaskor för vidare transport ut i verksamheten.

Måltidsvärdarna sköter i vanliga fall serveringen av frukost, mellanmål, lunch och
middag på vårdavdelningarna på länets sjukhus. Under pandemin serverades istället patienterna på rummet. Eftersom måltidsvärdarna av sekretesskäl inte fick gå
in i rummet, serverades maten av undersköterskorna.

ST-läkaren Eszter Kaáli och sjuksköterskan Linn Söreke i triagetältet utanför akuten
på Västerviks sjukhus. En första bedömning i tältet gör att misstänkt smittade
covid-19-patienter inte blandas med andra.

”Uthållighet och solidaritet avgör hur det kommer sluta”
Social distansering, karantän,
permittering, flockimmunitet
– ord som vi tvingats lära oss
och införliva i vår vardag.
När det nya coronaviruset väl fick
sitt fäste blev det tydligt hur sårbart
vårt levnadssätt är och att ett virus
kan omkullkasta allt det som vi tidigare tagit för givet. Helt plötsligt
tvingades vi alla brottas med insikten om att ingen är odödlig och att
solidaritet och medmänsklighet är
nyckelord för att bromsa pandemins framfart. Inom sjukvården
har givetvis pandemin gjort ett

stort avtryck. Verksamheter har
begränsats, rutiner har förändrats
och omorganiseringar och omprioriteringar är numera vardag. Min
vardag som sjuksköterska inom
cancervården har inte påverkats
i samma omfattning som många
av mina kollegors. Emellertid har
jag frivilligt tagit extrapass på akutkliniken där behovet varit stort,
men efter godkännande från mina
närstående som ju också berördes
av detta riskfyllda uppdrag.
Sommaren har tack och lov
varit lugn avseende coronasmitta
på sjukhuset. Dock är det entydigt

att pandemins kanske giftigaste
vapen är ovissheten, att inte veta
vad som komma skall och således
inte kunna avgöra vilken strategi
som är den bästa. Lite som att
gå en rond mot en osynlig fiende
vars slag är omöjliga att förutse.
Att satsa på knockout eller lockdown är den stora frågan.
Trots att vi fortfarande famlar i
blindo och inte vet när – eller ens
om, vardagen någonsin kommer
att bli ungefär som tidigare känner jag mig hoppfull. Viljan att
tillsammans besegra den ansiktslösa fiende som vi tampas med

är stor och har tvingat oss alla att
tänka nytt. Samtidigt krävs uthållighet, vilket är viktigt att komma
ihåg. I slutändan kommer det att
vara just uthållighet och solidaritet som avgör hur detta kommer
att sluta – två faktorer som bygger
på att vi agerar tillsammans.

Emma Larsson
sjuksköterska och gästkrönikör

11

NERVEN | NR 3 | SEPTEMBER 2020

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

Många patienter har erbjudits behandling digitalt och digitala vårdmöten är ett av
flera digitaliserade arbetssätt som har använts väldigt frekvent under pandemin.
ST-läkaren Ghazaleh Rahimi har här headsetet på, redo för ett möte.

Regionen har behövt ha en tillfällig organisation för att på ett effektivare sätt leda
organisationen genom pandemin. För beslut i övergripande frågor finns exempelvis ”Beslutsgruppen” som här har ett möte med minst en deltagare på video, precis som nästan alla andra större möten i organisationen under pandemin.

Robin Kraft är 1:e kock på Restaurang Träffpunkten på länssjukhuset. Istället för att
gästen tar från buffén, lägger han upp maten på tallriken. Gästen har dessförinnan
stått i en glest utspridd kö för att sedan gå och sätta sig i en annorlunda matsal
med glest mellan stolarna.

Medarbetarna inom primärvården ställde om snabbt när regionen på bred front
började erbjuda provtagning för pågående covid-19. Här visar undersköterskan
Sahar Mousa Amro hur en provtagning går till på Esplanadens hälsocentral i
Västervik.

Fysioterapeuten Anna masserar handen på en patient på intensivvårdsavdelningen
på Länssjukhuset i Kalmar. Sjukgymnastiken är viktig för IVA-patienterna som ligger helt stilla under lång tid.

Per-Åke Jarnheimer Olsson är en del på smittspårningsenheten som startades upp
i slutet av juni för att sätta igång smittspårning runt alla personer bekräftade med
covid-19. Enhetens medarbetare har kallats ”länets coronadetektiver” och kollar
dagligen igenom alla provsvar. Så fort de får veta att en person har testats positiv
startar de smittspårningen.
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”Vaknade på natten
med artikelnummer i
huvudet”
Materialcontrollern Ida Carlén är en av de som kämpat
för att säkra tillgången på
skyddsmaterial under covid19-pandemin.
– Det har varit jäkligt tufft
många gånger men jag har
också lärt mig otroligt mycket. Man visar vem man är i sådana situationer, för sig själv
också, säger hon.
Tidigt under krisen insåg upphandling och centralförrådet att de behövde ett närmare samarbete. Så
Ida Carlén bytte arbetsplats och
flyttade in på kontoret hos
Christel Axelsson, materialplanerare på centralförrådet.
– Sedan började kaoset. Vi jobbade väldigt
långa dagar, ibland från sju
på morgonen till åtta på kvällen.
Som mest hade vi 200 artiklar som
vården bedömde som nödvändiga
som vi bevakade saldot på dagligen. Många ordinarie leverantörer
kunde inte leverera så vi jagade
ersättningsprodukter. Jag hade en
liten klump i magen ibland, tänk
om vi inte får tag i material så vi
inte kan vårda patienter?

Ida har jobbat på akuten i 12 år och
är van vid stress.
– Men det här är något annat,
det äter mer på en. När det var som
mest intensivt vaknade jag på natten och hade olika artikelnummer
i huvudet. Christel tipsade mig
om att lyssna på ljudböcker och
det funkade. Jag har också försökt
hålla i min träning och gått promenader för att varva ner och hämta
kraft. Det har funkat men nu börjar
det komma ifatt, jag känner mig
sliten.
Ida ser jättestor fördel med att
ha lärt känna kollegor på centralförrådet och godsmottagningen.
– Christel och jag har fått
ett jättefint samarbete.
Oftast räcker det med att
vi tittar på varandra så
vet vi vem som ska göra
vad. Vi är här för verksamheternas skull och det är viktigt
att personalen ska vara trygg i att
vi inte släpper ut något som inte är
testat och godkänt. Alla har ställt
om sig väldigt väl, hjälpts åt och
jobbat hårt. Vi har gjort det tillsammans.
Text: Camilla Breiler
Foto: Roger Sjöström

Elin Lindqvist Ekdahl på centralförrådet i Kalmar visar upp material som ständigt
har behövts under pandemin. Kollegan inom regionservice, Ida Carlén, berättar i
texten bredvid att hon ibland var rejält orolig för att man inte skulle få tag i visst
material.

Härlig känsla när stödet varit till hjälp
– Det är en härlig känsla när
vi får feedback på att stödet
varit till hjälp i ett enskilt företag. Då känner vi att vi gör
skillnad. Så säger Maria Stegefors på regional utvecklingsförvaltning, som under
covid-19-pandemin fått ställa om sin vardag tillsammans
med sin kollega Erik Ciardi.
De arbetar vanligtvis med projektutveckling men när pandemin kom

fick de börja handlägga extrastöd
för extern rådgivning. Det är ett
stöd som erbjuds företag med upp
till 20 anställda med verksamhet
i Kalmar län för att köpa extern
kompetens inom områden som
ekonomi, juridik, personalfrågor
och finansiering, kopplat till situationen med covid-19.
– Under första ansökningsperioden mellan april och juni fick vi
280 ansökningar, vilket är fler än
vad vi brukar få på ett helt år. Det

var ett enormt inflöde och det blev
förstås hårt tryck på oss. Sedan
augusti är en ny ansökningsperiod
igång och intresset fortsätter vara
lika stort, men vi hjälps åt så det
går bra. Det känns viktigt att kunna
lämna besked så snabbt som möjligt till de företag som söker och
behöver stödet, samtidigt som det
är viktigt att göra vårt arbete på rätt
sätt och följa de riktlinjer vi har,
säger Maria.

Maria Stegfors bredvid en hög
med ansökningar.

Text & Foto: Hanna Lundberg
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Positivt och negativt

med besöksförbud på BB

Undersköterskorna Carina Edberg och Ann-Sofie Andersson Almgren pratar om
besöksförbudet på BB.

För de kvinnor och nyfödda
som befinner sig på BB-mottagningen har besöken från
mor- och farföräldrarna ersatts med videosamtal. Även
partnern får till en början
endast träffa sin nyfödda via
video.
Sedan den 13 mars råder det besöksförbud på samtliga tre sjukhus
i länet. För de nyblivna mammorna
blir besöken av undersköterskorna
Carina Edberg och Ann-Sofie
Andersson Almgren därmed ett
extra glatt inslag.
– Hinner vi, så stannar vi en
stund och pratar med dem. Vi
märker att det är uppskattat, men
det är så klart jättetråkigt att de
inte får ta emot besök och måste
sitta på sina rum, säger Carina.
Carina och Ann-Sofie jobbar
på BB i Kalmar. Det senaste halvåret har inneburit nya rutiner och
arbetsuppgifter för kollegorna
eftersom mammorna och de nyfödda inte får lämna sina rum eller ta emot besök. Men trots nya
arbetsuppgifter har det lagt sig ett
lugn på avdelningen nu när besöken uteblir och kvinnorna är på
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sina rum. Både Carina och AnnSofie är eniga om att det också
finns positiva effekter i och med
besöksförbudet.
– Jag tycker det är en stor skillnad på mammorna som är här.
Det är lugnare på avdelningen så
de hinner vila mycket mer, säger
Ann-Sofie.
– Trots avsaknaden av sin partner, så känns kvinnorna mycket
mer stärkta i sin nya roll, säger
Carina.
Amanda är en av dem som under covid-19-pandemin har fått
barn och varit på BB med sin nyfödda bebis.
– Min partner fick åka hem tre
timmar efter att bebisen föddes.
Jag stannade bara ett dygn och
det dygnet var ett av det längsta i
hela mitt liv kändes det som. Timmarna var jobbiga, då man hade
föreställt sig dem tillsammans
med sin partner. Den första tiden
vill man dela tillsammans. Men
nu är det bara jag som kan återberätta hur det var på BB, vilket är
lite sorgligt.

Text & Foto: Luise Guse

Smittskyddsläkare Lisa Labbé
Sandelin under en av många
pressträffar.

”Har aldrig arbeta  
Hon får 100 mejl om dagen
och är den alla vill ha besked
ifrån. Smittskyddsläkare Lisa
Labbé Sandelin har haft en
minst sagt händelserik vår.
– Vi var och åkte skidor på sportlovet och det var nog då jag på
riktigt insåg omfattningen av pandemin, berättar hon.
– Jag minns ingen särskild händelse men jag minns att jag under
den veckan successivt förstod att
nu blir inget sig likt.
Lisa Labbé Sandelin har varit
smittskyddsläkare sedan 2015.
Hon och hennes smittskyddskollegor var väl medvetna om att det
inte är frågan ”om” utan ”när” vi

får en global pandemi.
– Scenariot är i sig inget konstigt, säger hon. Det som har förvånat mig är hur snabbt det gick.
Världen är så liten idag.
Rollen som smittskyddsläkare
är både en myndighet och en person vilket gör den speciell. Mycket
fokus hamnar rakt på Lisa Labbé
Sandelin. Det är nästan så att hennes förnamn räcker, alla vet vem
”Lisa” är.
– Jag märker att många invånare känner igen mig men det är
väldigt få som kommer fram, kanske tre - fyra personer totalt, säger
Lisa. Fast vid ett tillfälle i somras
var jag i ett grannlän och jag blev
förvånad över hur skönt det var.
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Notiser
Tillsammans för bättre
möten
Möten mellan kollegor är det som
tar vår organisation framåt. Det är
när vi möts vi använder varandras
erfarenheter och kompetenser och
då tar vi bäst beslut och hjälper varandra framåt, vilket utvecklar både
oss själva och organisationen. Det
är i mötet vi enklast manifesterar
våra värderingar och skapar delaktighet, engagemang och resultat.

På sidan Bättre möten på Navet
hittar du metoder och verktyg för
att göra dina möten effektivare, roligare och mer resultatgivande för
mötesdeltagarna. Mötestipsen är
framtagna i samarbete med Region
Kalmar läns mötesförbättrare.

Inte hem till 188
medarbetare

a  t så mycket i hela mitt liv”
Jag tänkte ”det här är inte mitt län,
här behöver jag inte göra något”,
säger hon och skrattar.
Tusentals mejl
Lisa säger att hon aldrig har arbetat så mycket i hela sitt liv som
under våren.
– Jag kollade häromdagen och
jag har fått 8 400 mejl om covid-19 hittills. När det var som
mest intensivt fick jag 100 mejl
om dagen. Vi har helt enkelt fått
lära oss att säga ifrån. Det är så
lätt att bara skicka ett mejl när
man undrar något. Många frågor
finns exempelvis svar på i riktlinjer och rutiner.
– Jag sa ifrån vid något tillfälle.

Då vågade ingen fråga någonting. Det gick flera dagar utan att
telefonen ringde, säger Lisa och
skrattar.
Lärdomarna från pandemin
kommer att vara många. Något
som Lisa känner redan nu är betydelsen av samverkan och kommunikation.
– Det har blivit ännu mer tydligt nu. Länsstyrelsen har gjort
ett fantastiskt jobb och hjälpt oss
att samordna. I början hamnade
mycket hos mig och jag fastnade
i detaljfrågorna. Jag har varit
tvungen att markera mycket. Pandemin har på ett sätt hjälpt mig i
min roll, jag har kunnat förklara
vad smittskyddsläkarens roll är,

vad gör vi och vad gör vi inte.
Hur är då Lisa Labbé Sandelin
som kollega?
– Hm, den frågan har jag aldrig
fått. Jag kan nog ta en del plats.
Jag vill hitta lösningar och det ska
gå snabbt. Jag vill hellre fortsätta
framåt än stanna kvar och lyssna.
Jag har ett stort kontrollbehov, jag
har fått lära mig att släppa över till
andra, inte minst under den här
våren. Sedan har jag ett stort behov av att äta när jag är hungrig,
annars har jag svårt att fokusera.
Det är något som jag är väldigt
öppen med.

188 medarbetare får inte denna tidning hemskickad. De har skickat in
det formulär som ligger på Navet
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 jobbet 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 personaltidning hemskickad, skicka in formuläret som ligger på Navet, sök
på Nerven digitalt.

Text: Emma Rydh
Foto: Roger Sjöström
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”Vi är vana att
bota men nu
står vi maktlösa
bredvid och kan
bara försöka
lindra”
Efter 20 år som sjuksköterska
har jag aldrig upplevt något
som liknar detta, säger Anna
Bondesson som är sjuksköterska på infektionskliniken på
Länssjukhuset i Kalmar.
Infektionssjukvård speglar vår omvärld. Vad som händer i en annan
världsdel kan snart vara en del av
vår värld. På infektionskliniken i
Kalmar finns det större perspektivet
hela tiden med i vardagen och man
följer den globala utvecklingen.
Beredskapsteamet först ut
De första covid-19-patienterna
som kom till infektionskliniken
togs emot av beredskapsteamet
som vårdar patienter med mycket
svåra sjukdomar. Allt eftersom försvann de vanliga infektionspatienterna från avdelningen och ersattes
med covid-19-patienter. När antalet covid-19-patienter ökade, kom
också en oro hos medarbetarna.
– Även fast vi i vardagen jobbar
med allvarliga infektioner så kände
man en oro inför det nya viruset.
Kanske inte för att själv bli smittad, men hur det skulle bli att jobba
med det, säger Malin Werner som
har arbetat på kliniken sedan 2015.
Successivt lärde beredskapsteamet upp de andra kollegorna på ett
tryggt och säkert sätt så att man inte
skulle sprida smitta till varandra.
Ett nära samarbete med smittskydd
och vårdhygien upprättades och
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En
läsarönskan

dagliga informationsmöten hölls
för att säkerställa att rutiner och
uppdateringar var förankrade på
kliniken.
Tuff arbetsmiljö
– Jag tyckte att det var ganska tungt
att gå till jobbet ett tag. Hela situationen kändes påfrestande och man
tänkte, ska vi alltid ha det så här? I
början var det svårt att släppa jobbet när man kom hem. Och man
kände sig så maktlös, det kan jag
fortfarande känna. Men man har
lärt sig att leva med det på något
sätt, säger Anna.
– Nu känner vi oss mer bekväma i den nya vardagen säger Malin
och fortsätter:
– Det värsta är nog ändå skyddsutrustningen. Det blir svettigt och
varmt under plastförklädet och luften du andas är torr och varm.
Det är väldigt tungt och efter två
timmar i den behöver man ta av sig
den och bara sätta sig ner och andas
en stund.
Glädje när patienterna får åka
hem
Personalstyrkan har anpassats efter omständigheterna och man har
haft personal från folktandvården,
Oskarshamns sjukhus och från
resursenheten som har arbetat på
kliniken. Ny personal har fyllt på
energi och både Malin och Anna
känner att det numera är roligare
att gå till jobbet.

Sjuksköterskorna Anna Bondesson och Malin Werner står och reflekterar över sin
annorlunda vardag i en av infektionsklinikens korridorer.

– Det är tur att vi har varandra.
Vi hittar stunderna då vi kan skratta
och fylla på energi, säger Anna
och fortsätter med att beskriva den
tacksamhet patienterna uttrycker
när de äntligen får åka hem.
– Glädjen i mitt arbete finner jag

Fakta

när patienter som varit svårt sjuka i
flera veckor får skrivas ut och åka
hem. Deras glädje efter en mycket
lång och svår tid värmer otroligt i
hjärtat, säger Anna.
Text & Foto: Luise Guse

Infektionssjukvård - en bred disciplin

 Infektionskliniken är en länsövergripande verksamhet och
ansvarar för högspecialiserad infektionsvård. Klinikens
infektionsläkare reser på konsultuppdrag till Västervik och
Oskarshamn för att behandla patienter och de patienterna
som behöver närmare övervakning flyttas till Länssjukhuset
i Kalmar. Klinikens läkare har även fasta konsulttider för IVA,
barn, hematologi, onkologi, ortopedi samt diabetesfotmottagning varje månad.
 Infektionskliniken har sju slussrum som används för patienter
med luftburen smitta och som behöver isoleras, exempelvis
vid tuberkulos, covid-19, vattkoppor, mässling och den resistenta bakterien ESBL-carba.
 Beredskapsteamet startades upp 2015 som en del i vårdkedjan för att i första hand kunna ta emot patienter med
misstänkt ebola. Teamet består av två undersköterskor, sex
sjuksköterskor och läkare från kliniken som har scenarioträning årligen. Teamets uppgifter har breddats och omfattade
även covid-19 inledningsvis.
 Infektionsmottagningen omfattar även vaccinationsmottagning och en resemedicinsk mottagning. År 2012 startade
infektionsmottagningen en sprututbytesverksamhet som
idag är en stabil och välfungerande verksamhet.
 60 tillsvidareanställda medarbetare finns på infektionskliniken: 25 sjuksköterskor, 22 undersköterskor, 5 medicinska
sekreterare och 12 läkare.
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Blev det
som du
hoppades?
Sjuksköterskan Louise Svensson blev för 1,5 år sedan
systemförvaltare vid IT-förvaltningen. Under rådande
omständigheter har hon sadlat om till sjuksköterska igen.
Hon önskade ett reportage
om infektionskliniken.
– Jag arbetade i nio år på infektionskliniken och ville väl egentligen att andra skulle få läsa om kliniken och det arbete som bedrivs
där. Det finns egentligen bara en
sådan klinik i regionen och jag
ville att fler skulle få se vilket
otroligt arbete som personalen
bedriver. Arbetet är väldigt brett
och rör alla typer av infektioner,
överallt i kroppen.
Blev artikeln som du ville?
– Jo, det är väl ändå så det ser ut
just nu. Jag skickade in önskemålet
innan coronan kom, så det blev ju
lite konstigt, för sedan dess har de
tvingats ställa om sin verksamhet
med fokus på coronan.
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Tre snabba till

...Linnéa Grybäck Nilsson,
sjuksköterska på neurologimottagningen i Kalmar.

Hur var det att på bara två
veckor vara med och starta
upp tillfälliga enheten MIMA
(medicinsk intermediärvårdsavdelning) på länssjukhuset?
– I och med att vi fick vara med från
början hann vi mentalt ställa in oss
på förändringen. Visst var det en
omställning och familjeplaneringen
blev lite annorlunda, men överlag
fungerade det väldigt bra.
Det var en ”mellanavdelning”
för dem som var för sjuka för
medicinklinikens avdelning
men inte i behov av vård på
IVA?

– Ja, så det innebar både nya arbetssätt, nya slags patienter, ny utrustning och nya rutiner. Bland annat
fick sjuksköterskor från de polikliniska medicinmottagningarna ställa
om från att arbeta kontorstid till
treskift.
Vad tar du med dig från MIMA-tiden april-juni?
– Det var jätteroligt att få nya kollegor. Och vi fick en ökad förståelse
mellan verksamheterna och mellan
mottagning och avdelning.

Följ dina kollegor
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 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.

Pendlar du till jobbet med
Kalmar länstrafik?
Då behöver du känna till nya
appen, nya resekortet och ”Mitt
konto” som alla är delar av det nya
biljettsystemet som infördes den 14
september. ”Mitt konto” är en ny
tjänst där du kan köpa och administrera biljetter på kalmarlanstrafik.se.
Senast den 13 oktober behöver du
byta:
- till nya appen med samma
namn ”Kalmar länstrafik”
- till nya resekortet, som är 		
kopplat till nya systemet och
kan kopplas till ”Mitt konto”.

Nytt resekort

Läs mer på kalmarlanstrafik.se.

Instagram

Facebook

Linkedin

Kalmar länstrafik stod för ett av de mest gillade inläggen den senaste tiden när de visade
föraren Joakim i skyddsutrustning vid sitt fordon. Under en period användes ett par specialtransporter för personer med misstänkt eller bekräftad covid-19. Förarna var utbildade
i hantering av covid-19-smitta och fordonen
sanerades efter varje körning.

Inlägget med kronprinsessparets besök på
Länssjukhuset i Kalmar var mest populärt på
Jobba hos oss-sidan. Kronprinsessan Victoria
och prins Daniel togs emot av en rad medarbetare som alla hade arbetat med covid-19 på ett
eller annat sätt under senaste tiden.

Inlägget med distriktsläkaren Erik Stomrud på
Emmaboda hälsocentral blev enormt uppskattat. Det handlade om att han forskar på kognitiva sjukdomar och har blivit internationellt uppmärksammad genom att vara medförfattare till
en artikel som visar att man med ett blodprov
kan upptäcka personer som har Alzheimers
sjukdom och det innan de utvecklat demens.
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Tack för mig!
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Oväntat avslut på arbetslivet

Det blev ett oväntat slut på
arbetslivet för Per Ingvarsson.
De sista månaderna innan
pension har han fått vara med
och leda covid-19-arbetet i
Region Kalmar läns beslutsgrupp och ”särskild organisation”.

Möjligen hade Per Ingvarsson
tänkt att den sista tiden på
jobbet skulle bli lite lugnare.
Han skulle fokusera på regionens medverkan i den nationella totalförsvarsövningen
TFÖ. I stället hamnade han
mitt i händelsernas centrum
för att leda och hantera covid19-pandemin.
Planen var att i rollen som övningsledare planera för hur sjukvården förbereder sig och hanterar kris och krig, nu blev det till
att hantera kris på riktigt. Pandemin vände upp och ner på allt.
Som en av regionens tjänstemän
i beredskap (TiB) har Per Ingvarsson fått fullt upp med att vara
med och leda coronaarbetet både
i beslutsgruppen och ”särskild organisation”.
– Det är tillfredsställande att
se hur sjukvården lyckats ställa
om. När det verkligen behövdes
har det gått att prestigelöst hitta
samarbete mellan organisationens
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olika delar. Vi har lärt oss mycket
det här halvåret. Övningens slutfas stoppades, men pandemiarbetet kan utvärderas som en del i vår
krishantering.
Yrkesbanan började 1975 i
Blekinge där Per Ingvarsson har
sina rötter. Han testade ett jobb på
akutmottagningen, trivdes bra och
utbildade sig till sjuksköterska.
– Jag minns att folk var glada
och stolta. Det var en energi som
jag ville tillhöra. En känsla av att
få göra nytta.
Yrkesliv med många minnen
Sedan 1988 har han funnits i
landstinget/Region Kalmar län.
Från tiden på akuten i Kalmar
minns han en udda händelse:
– Det var en kvinna som kom
in med handen illa skadad. Sonen skulle hugga ved, hon hade
hållit i vedträet. Vi var i undersökningsrummet då dörren öppnades och ett blekt ansikte syntes
i dörrspringan där någon kastade
in en trasa på golvet för att hastigt

försvinna igen. Det var sonen som
slängt in mammans avhuggna
finger.
Den förste strategen
Långt innan Cosmic var Per Ingvarsson med och drev förbättringsarbete på akutkliniken. Tack
vare en datorliggare för patienter
kunde mottagningen beräkna och
analysera flöden för att utveckla
verksamheten. Han var också
med om att införa den första versionen av triageringssystem för
att prioritera vårdsökande. För
femton år sedan fick han en fråga
om att bli sjukvårdsstrateg.
– Dåvarande hälso- och sjukvårdsdirektören Ragnhild Holmberg inrättade tjänsten. Jag var
den förste att få titeln strateg.
I den rollen har jag fått verka i
en tid där mycket hänt i vården:
vårdgaranti, fokus på väntetider,
satsning på patientsäkerhet, korta
tiderna för till exempel cancerbehandling, beredningsgrupp för
länsgemensam ledning och journal

på nätet bara för att nämna något.
Som en summering ser Per Ingvarsson nöjt tillbaka på sitt yrkesliv som erbjudit möjligheter
till variation och att få jobba med
trevliga och roliga människor.
Ibland kommer tanken på att
han kunde ha jobbat utomlands
någon period, men han sörjer inte
att det inte blev av. Fram till årsskiftet gäller jobb, den första januari tar livet som pensionär vid.
Då väntar tid med barn och barnbarn, den egna gården på Öland
med får och bin och en stuga i
Karlskrona skärgård.
– Mörka vinterkvällar fortsätter
jag med mitt projekt att skanna in,
döpa och sortera min fars många
diabilder, hittills är det över 4 000
bilder men tusentals återstår. Det
blir mitt bidrag att samla den tidens historia för eftervärlden, avslutar Per Ingvarsson.

Text: Annika Billberg
Foto: Roger Sjöström
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Varjedag-berättelse
- en varjedag-berättelse berättad av Johanna Andersson, sjuksköterska på resursenheten
Vanligtvis jobbar jag på flera olika
avdelningar under en vecka. Men i
dessa tider har jag framförallt varit
på covid-19 avdelningarna. Tiden
har varit fylld av möten med patienter och samtal med anhöriga
som varit starka, om än på ett mer
lågmält sätt. Det är inte någon specifik händelse som sticker ut mer än
någon annan, utan det är en ständig
ström med många känslosamma
stunder - med skyddsutrustning,
distans och stor närvaro.
Leenden, tacksamhet, någon
som tar min hand och tackar innerligt för att jag minns vilket pålägg
som smakar bäst när det går att äta

Regiondirektören
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Ögonblicket när patienten skrivs ut är det starkaste
igen. Också telefonsamtalen är fyllda av väldig närvaro. En anhörig
som i telefonen säger att hon är så
glad för att jag tar mig tid att berätta
om hur pappan mår, att jag beskriver allt så tydligt, lugnt och bra.
Och att det underlättar situationen för henne, att hon känner sig
tryggare med allt som händer när
hon själv inte får besöka.
Att jobba i skyddsmask är inte
alltid lätt. Jag saknar att kunna förmedla lugn och empati genom ansiktsuttryck, nu blir mötena mindre
personliga eftersom skyddsmasken
döljer ansiktet. Samtidigt som den
ger oss i personalen ett säkert skydd
mot viruset, känns det lite hemskt
att behöva bära masken. När någon
blivit smittfri och jag kan ta av mig
den brukar jag tänka att vi går in i
en ny tid.

– Det är ju du med flätan, vad roligt att få se dig, sa en patient när vi
för första gången kunde mötas utan
mask.
Ögonblicket när patienten skrivs
ut är det starkaste. Känslan av att
först sänka stora syrgasmängder
och sedan successivt avveckla

Se till helheten snarare än till gränser
Vi är mitt i en pågående pandemi där spridningen av det
nya coronaviruset har ställt
oss alla inför helt nya utmaningar, både som organisation och som individer.

Foto: Roger Sjöström

syrgas. Och att sedan äntligen få
släppa ut patienten ifrån den sal hen
spenderat veckor i, den känslan är
fantastisk. Jag minns särskilt en
man som när han var smittfri fick
gå ut och promenera i solen. Han
var så lycklig och tacksam.

Den har också skapat en snabb
utveckling och omställning av vår
verksamhet. Vår organisations
förmåga till snabb omställning
under denna tid är imponerande.
Veckan efter sportlovet skapades
en särskild organisation för att
hantera den nya situationen. Ett
vägval som visade sig vara hållbart. Vi har alla under pandemin
varit mer operativa och snabba
och tillsammans löst de situationer vi ställts inför. Jag upplever
att vår samverkan har fördjupats
och att viljan att lösa saker gemensamt har varit väldigt stark
och självklar. Detta gäller även i
kontakten med länets kommuner,
andra regioner och andra externa
parter. Drivkraften att ta ansvar
och samtidigt se till helheten sna-

rare än till gränser har tydligt fått
ta plats. Vi har fått bevis på hur
avgörande det är att samarbeta
och att vi är bra på att göra det!
Det är något som jag tror att vi
alla på olika sätt kommer att ha
med oss även framöver.
Utvecklingen med nära vård
och digitalisering har verkligen
fått en skjuts under den här tiden.
Vi har alla insett hur angeläget
det är och har tagit flera kliv när
det gäller nya digitala kontaktvägar och en sammanhållen vård
och omsorg. Att vi sedan innan
hade etablerade målbilder, samarbeten och pågående arbeten har
underlättat. Det gör att vi nu kan
skala upp från försök och tester
till större utvecklingssprång.
Jag vill åter igen tacka er alla
för era insatser hittills och för att
vi på ett så bra sätt arbetar för att
hitta lösningar tillsammans.

Ingeborg Eriksson | Regiondirektör
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Det bästa med jobbet:
– Så mycket! Att jag växer som människa,
för varje patient jag träffar så omformas
och utvecklas jag. Det betyder mycket för
mig att få hjälpa andra. Så patienterna är
en anledning till att jag trivs så bra, men
det handlar också om mina fantastiska kollegor. Vi har ett tufft jobb och det är svårt
att beskriva allt vad vi kan få vara med om.
Under flera tillfällen, särskilt nu under våren när vi arbetat i gasmask och plastkläder,
har jag liksom zoomat ut mig själv och sett
situationen från ett annat perspektiv.
– Det kan vara svårt för andra att förstå
vad som händer på en akutmottagning och
just därför är kollegorna så viktiga. Vi förstår varandra. Vi både skrattar och gråter
tillsammans, tar hand om varandra, tröstar

Arbetsuppgifter:
– Vanliga sjuksköterskeuppgifter, det vill
säga allt från omvårdnad och läkemedelshantering till dokumentation.

Nervenfikat

Jag skrattade senast:
– Nu nyss, när jag fick denna kärleksförklaring av mina kollegor. Jag känner en

Tre egenskaper jag uppskattar hos
kollegor:
– Hjälpsam, omtänksam och energisk.

Starkt minne från arbetslivet:
– Det finns många, men ett av dem var
när jag var hos ett par som precis förlorat
sin ende son. Jag satt med dem i rummet i
några timmar och fick vara med i deras sorg
medan de tog farväl. Sedan följde jag med
dem till bilen på parkeringen. De kramade
om mig och sa att de egentligen hade velat stanna kvar längre på akuten, för tröstens skull. Det var ett fint ögonblick. Sedan
körde de iväg och jag har aldrig träffat dem
igen, men jag kan tänka på dem än idag.

och stöttar. Det gör att vi kommit varandra
väldigt nära.

Detta visste ni inte om mig:
– Jag kan fortfarande inte riktigt höger
och vänster. När jag övningskörde blinkade
jag åt fel håll många gånger eftersom jag
chansade. Jag använder mig fortfarande av
tricket att använda hälsningshanden för att
veta vilket håll som är vilket.

En förebild:
– Min lillasyster Hanin. Hon är min trygghet och inspirationskälla, full av energi och
empati.

Fritidsintressen:
– Löpning och sång. Jag springer gärna på
kvällarna, det hjälper mig att varva ner. Och
musik ger mig både glädje och energi.

oerhörd tacksamhet, blev alldeles upprymd
och så rörd att jag började gråta. Och samtidigt fick jag lite dåligt samvete och undrar
hur jag ska kunna tacka dem och ge tillbaka.

Nomineringen kommer från
Katinka, Catarina, Pontus och ”Sollan”
samt alla andra kollegor på akutmottagningen i Västervik

Vi har en toppenkollega som
betyder jättemycket för oss! Hiba
är en person som sätter alla andras
mående före sitt eget. Hon fixar så
Text & foto: Malin Gustafsson
att alla ska må bra och fixar gärna
lite fika eller smått att äta om vi har
mycket att göra, så att vi får lite ork
igen. Hon är en toppenpingla helt
enkelt! Vi skulle bli jätteglada
om vi kunde få överraska henne
med något gott för hon är
verkligen värd detta!

Hiba Kaawar, sjuksköterska på akutmottagningen i Västervik

Posttidning B

