PERSONALTIDNING FÖR REGION KALMAR LÄN

Per vårdades i 68
dygn för covid-19
Per Ålind är den person i länet som legat inlagd längst tid på sjukhus
till följd av covid-19. I fyra veckor svävade han mellan liv och död på
intensivvårdsavdelningen.
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Klockan 13:50, onsdagen den 25 november. På blodcentralen
vid Länssjukhuset i Kalmar bistår sjuksköterskan John Matsson
och biomedicinska analytikern Marika Lundin blodgivare. Pandemin har kraftigt ökat antalet nya blodgivare i Kalmar län och det
årliga målet med 900 nya blodgivare uppnåddes redan i somras.
Håller trenden i sig talar mycket för att det tidigare rekordet från
2017 överträffas, då 1 071 nya blodgivare anmälde sig.

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.

Tomas Löwemo
Kommunikatör, kommunikationsenheten

Sofia Seifarth
Basenhetschef Näringsliv och kultur, regional
utvecklingsförvaltning

– Första tiden på jobbet har varit
väldigt rolig, intensiv och lärorik. Det
är så många spännande projekt
och viktiga utvecklingsarbeten på
gång inom vår region. Imponerande! Kalmar läns besöksnäring och kulturvärden är ett av
landets mest framstående och
det är en fantastisk förmån att
få vara med och bidra till att
den positionen bibehålls och
kan utvecklas vidare. Min basenhet har också som uppdrag att
utveckla strategier och insatser för
kompetensförsörjning som såklart är
en avgörande fråga för framgång. Kort
sagt, vårt arbete kan verkligen göra stor
skillnad, det ser jag fram emot att arbeta
med.

Gunilla Persson
Informatör, corona-frågor

– Mina arbetsuppgifter är att ta
emot telefonsamtal från personer
som söker kontakt med vår fantastiska smittskyddsenhet med
de hårt arbetande smittspårarna. Men också att besvara eller
vidareförmedla mejl som kommer till corona@regionkalmar.
se. Det jag slås av är hur ansvarstagande människor vill vara, och
hur trevliga alla är, trots oro och
frustration över smittspridning i
deras närhet. De vill göra rätt och de
vill ta ansvar. Det ger hopp.
– Jag kommer från ett arbetsliv i journalistiken, vilket jag ser som en oerhörd
fördel när jag till exempel ska sammanfatta
det viktigaste i samtal, så att smittspårarna
får en möjlighet att prioritera. Det känns
fantastiskt att få vara med och göra en insats i dessa tider.

– Jag är sedan i augusti vikarierande
kommunikatör kopplad till regionala
utvecklingsförvaltningen, men
skriver även artiklar till Nerven
och Navet samt fotograferar.
Jag kommer närmast från Östra
Småland där jag var reporter i
sju år. Rollen som kommunikatör
är ny och det finns mycket att
lära. Men trevliga kollegor och
spännande sakfrågor har gjort
första tiden på regionen både
rolig och stimulerande.

Karin Nilsson
Kliniksamordnare, Folktandvården
Gamleby
– Efter att ha arbetat som pedagog
inom skolvärlden i tolv år fanns viljan
att utvecklas i en ny riktning. Jag
valde att studera till tandsköterska och har sedan 2013 arbetat
inom folktandvården. Utveckling är något jag alltid söker,
vilket var anledningen till att jag
sökte tjänsten som kliniksamordnare. Det är ett mångfacetterat och utmanande yrke. Det
roligaste med mitt jobb är att
få vara delaktig i att planera och
utveckla en verksamhet där både
patienter och medarbetare trivs.
Hittills har vårt löne- och personalsystem Heroma varit en stor utmaning!
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Hallå där!
Folktandvården
satsar på digitala
vårdmöten
Inom kort startar folktandvården ett test med digitala
vårdmöten. Ann Lindberg, projektledare och klinikchef, berättar mer.
– Det bästa hade ju varit att vi varit
i gång med detta redan i våras, när
vi stängde ner en stor del av vår
verksamhet. Men
det är ju en del
som behöver
förberedas
för att det ska
fungera säkert
och för att vi
ska få de funktioner vi har behov av. Eftersom vi
har journalsystemet T4 och inte
Cosmic som övriga regionen fick
vi titta på andra lösningar. Nu är
vi snart klara och kan börja testa.
När beräknar ni vara igång?
– Vi hoppas vara i gång inom kort.
Kontaktcentret börjar med att testa
systemet i mindre skala. I nästa
steg utökas arbetssättet till ett par
kliniker innan det förhoppningsvis blir en breddning. Vi är väldigt
inspirerade och vill verkligen få
igång detta. Än så länge är efterfrågan inte så stor hos patienterna
men det är viktigt att vården också
är med och skapar behovet.
Vilka användningsområden
ser ni?
– Vi har tittat på ett antal patientfall
där digitala möten är ett bra alternativ som skulle underlätta både
för medarbetare och patienter. Exempel är vid vissa återbesök, vid
besvär efter en behandling, vid frågor om egenvård eller vid olycksfall hos barn. Vi ser också en stor
vinst i att kunna använda detta för
tandvårdsrädda patienter. Då kan
ett digitalt möte vara ett första steg
som kan skapa större trygghet.
Text: Emma Rydh
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Pelle Beack, barnläkare på Länssjukhuset i Kalmar, ser stor potential med
digitala vårdmöten via video. Men
tekniken måste moderniseras, vilket
är på gång med den nya lösningen
eVisit.

Efter årsskiftet kommer Region Kalmar län att utrustas
med ett nytt verktyg för digitala vårdmöten via video:
eVisit. Med den nya lösningen på plats utlovas videomötena bli betydligt enklare,
smidigare och stabilare.
Sedan pandemins intåg har användandet av digitala vårdmöten
via video ökat stort inom Region

Kalmar län. Från några enstaka i
januari och februari, till över 1 000
stycken per månad i april och
maj. Arbetssättet har många
användningsområden och
stor potential. Men det
befintliga verktyget dras
med envisa barnsjukdomar, det menar barnläkaren
Pelle Beack vid Länssjukhuset
i Kalmar.
– Vi ser att digitala vårdmöten

via video har en plats och pandemin har fått upp mångas ögon för
potentialen, säger Pelle.
– Men rent tekniskt har
det ofta varit strul. Det
har fungerat felfritt
varannan gång ungefär,
skulle jag säga.
Tidigare har digitala
vårdmöten främst varit aktuellt för patienter och läkare som
befunnit sig långt ifrån varandra.
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Michael Ceder, basenhetschef på ITförvaltningen, konstaterar att de tekniska problem som funnits på patientsidan kommer att minimeras i och med
lanseringen av eVisit.

Men i våras uppstod plötsligt
ett behov av att kunna träffa även
närboende patienter digitalt.
Nu, ett drygt halvår senare, anser Pelle att skiftet gick bättre än
väntat och att patienterna och familjerna tycker att det är helt okej
att träffas digitalt. Men han anser
att inte alla patientmöten kan eller
bör ske digitalt.
– För att få en bra kontakt med
en människa så behöver man ha
den där svansviftningen som man
kan göra om man är i samma rum.
Det är svårt att göra det digitalt.
Och har man tunga besked så är
det mindre lämpligt.
Ett rejält skutt framåt
– Men handlar det bara om information eller för att stämma av så
är det många patienter som tycker
att det är jättesmidigt att slippa
åka en massa mil i onödan.
Mårten Lundgren, projektledare
för införandet av digitala vårdmöten under våren, förstår Pelles syn
på saken.
– Pelle har rätt i att det inled-

ningsvis var en del tekniskt strul
med den nuvarande lösningen,
det är inget att sticka under stolen
med, säger Mårten.
– Men när många fler började använda verktyget under våren så
fick vi in en mängd ny data som
gjort att vi kunnat identifiera och
ta bort en rad buggar. Så i dag är
verktyget mycket bättre än det var
i våras.
De digitala vårdmötena via video är emellertid på god väg att
ta ytterligare ett rejält skutt framåt
vad gäller enkelhet, smidighet
och stabilitet. Detta genom ett,
för Region Kalmar län, helt nytt
verktyg för videomöten: eVisit.
eVisit är utvecklat av Cambio,
företaget bakom Cosmic, och används redan i flera andra regioner.
– eVisit är ett bra verktyg, men
hade tidigare sina egna barnsjukdomar, säger Michael Ceder, basenhetschef på IT-förvaltningen.
– Men nu har eVisit kommit
väldigt långt och är välfungerande
hos de regioner som använder det.
eVisit kommer vara inbyggt i

Cosmic och genomför videomöten
mellan patienter och sjukvårdspersonal via Skype. Vårdpersonal
kommer ansluta till videomötena
direkt via Cosmic och patienten
via den nya appen Min hälsa som
lanseras samtidigt. Då videosamtalen kommer att ske via patientens

telefon undanröjs många av de nuvarande problemen med bristande
utrustning på patientsidan.
– Den nuvarande lösningen fungerar inte i alla webbläsare, patienten behöver en webbkamera
och det har varit en del annat
som spökat på patientsidan, säger
Michael.
– De problemen försvinner med
eVisit.
eVisit ska nu tas i bruk i Region Kalmar län via pilotprojekt
på smärtenheten i Västervik och
på dietistmottagningen i Kalmar.
Går allt enligt plan lanseras eVisit
i hela regionen efter årsskiftet.
Text & Foto: Tomas Löwemo

Patienterna kommer nå eVisit via den
nya appen Min Hälsa. Så här ser vyn ut
när patienten ansluter till ett videosamtal. Själva samtalet sker via Skype.

För vårdpersonal kommer videomötena med patienter vara markerade
med en filmkamera-symbol i Cosmic.
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”Nermina lyser upp min vardag”
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.
Lotta Ankarman avdelningschef
på ortopedavdelning 3, Västerviks
sjukhus. Hon förtjänar att hyllas
med en Nervenfika, då hon är en
bra chef som löser stora och små
problem med ett leende. Hennes
dörr är alltid öppen. Lite extra hyllning förtjänar hon då personalstyrkan på avdelningen är fullbemannad både vad gäller sjuksköterskor
och undersköterskor!
/ Camilla Holgersson

Våra vaktmästare på hälsocentralen i Vimmerby, Jonas Fasth och
Stefan Davidsson, är alltid lika
trevliga och serviceinriktade, finns
aldrig några problem utan de löser
det mesta med ett leende. De sköter allt från att byta glödlampor,
underhålla varmbassängen till att
röja snö och sanda vintertid. Deras
personligheter och sätt sprider en
härlig stämning bland kollegorna
på hela hälsocentralen. Väl värda
att uppmärksammas med en fika!!
/ Christina, Åsa och Camilla på
Vimmerby hälsocentral

Min goa kollega och kliniksamordnare Carola Andersson på folktandvården i Torsås. Hon hjälper
alltid till när man behöver, hoppar
alltid in när det krisar och sätter oss
i första hand. Jag vill gärna pigga
upp Carola i höstmörkret med lite
fika, hon som alltid fixar allt och
lite till! Vad skulle vi göra utan
henne?
/ Frida Engdahl
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Min chef Nermina Imsirovic på
regionservice, logistik, som alltid
finns där för oss chefer och medarbetare i ur och skur. Oavsett hur
jobbigt hon har det så finns hon
alltid där och hjälper, stöttar, ställer
upp, lyssnar och ger feedback. Hon
är mån om att vi mår bra och har
det bra på jobbet och hon pushar
oss. En bättre chef än Nermina får
man länge leta efter, hon lyser upp
min vardag.
/ Susanne Karlsson

Eva Nilsson, undersköterska, operationsplanerare med mera på
gynmottagninen, kvinnokliniken,
Västerviks sjukhus. Hon ser till att
klinikens operationsverksamhet
fungerar och är beredd att ta tag i
problem som dyker upp vad gäller
det, och också inom andra områden
på gynmottagningen. Hon bemöter
patienter på ett mycket bra sätt, och
inte minst är hon en positiv och
mycket schysst kollega. Kring årsskiftet tar hon pension efter att ha
jobbat många, många år på kliniken, och jag tycker hon är värd en
Nerven-fika innan dess.
/ Lena Johansson

Annelie Eriksson och Åsa
Skarpnord på hjärtavdelningen
i Kalmar. Deras engagemang för
avdelningen och oss i personalen
är ovärderlig. Från första dag som
student till första dagen på jobbet
fram till idag har de alltid välkomnat en med öppna armar. De jobbar
febrilt som schemaansvariga och
göra allt de förmår för att vi alla ska
bli nöjda och få det schema vi önskar. Den tid de lägger ner på detta
är fantastiskt. Stort, stort tack för
allt ni försöker lösa schemamässigt
för oss! Ni är ovärderliga!
/ Erica Nord

Vår kollega Anita Larsson, kommunikationsassistent på regionstaben, är verkligen en klippa som
håller ordning och reda på det mesta. Anita brukar presentera sig som
enhetens allt-i-allo, vilket stämmer
så väl. Hon har jobbat i organisationen sedan någon gång på 70-talet
och är pigg och öppen för att lära
sig nya saker och hugga tag extra
där det behövs. Anita jobbar både
med annonsering (platsannonsering), grafisk produktion, ekonomi
och heroma. Just nu gör hon om
budskapen i våra väntrumsskärmar och layoutar samtidigt delårsrapporten för Region Kalmar län.
Förutom att hålla ordning så håller Anita gärna igång, när enheten
samordnar olika friskvårdsaktiviteter är hon såklart med och hennes
skratt smittar lätt av sig. Självklart
är vår allas Anita värd en riktigt
god Nervenfika.
/ Josefine Helin

Fotvårdsterapeuten Lisbet Buhré,
som under 25 år har varit anställd
inom Landstinget/Region Kalmar
län. Under alla dessa år har vi njurpatienter fått en fantastisk omvårdnad av våra fötter av Lisbet. Nu går
hon i pension och vi vill önska henne allt gott, då hon nu får mer tid
för familj och sin trädgårdshobby.
/ Rose-Marie Arnviken-Litbo
och Njurföreningen i Kalmar
län

Mattias Holst på centraloperation
i Västervik. Han fixar det mesta
som behövs för att få avdelningen
att gå runt. Beställningar, dialoger
med doktorer och försäljare. Ställer
sig på sal som operations-sjuksöterska när det är ont om personal
och detta gör han alltid med ett leende. Han är en riktig klippa med
andra ord.
/ Marie Holmberg

Vår grupp av sekreterare på
både mottagning och avdelning
på ortopedkliniken i Kalmar. De
är inte så många men gör ett fantastiskt stort arbete! Alltid med
en härlig inställning och vilja att
hjälpa till. Vi skulle inte klara oss
utan dem!
/ Lisa Stolth

Jag jobbar som undersköterska på
öron-, näs- och halskliniken i Västervik, har jobbat här i många år.
Skulle vilja ge en stor tårta till en
av mina doktorer här på kliniken,
han heter Domagoj Parazajder.
Han kom till oss sommaren 2018.
Han är go och glad! Generös, duktig, erfaren, vänlig, ja allt man kan
tänka sig. Jag har många vänner
och bekanta som har träffat honom
i vården och de säger att han är en
”klippa”. Ingenting är omöjligt för
honom. Han fixar så vi kan köpa
helt underbar olivolja från hans
hemland Kroatien. Likaså har han
bjudit på helt fantastiskt vitt vin
som också kommer därifrån. Vet ej
hur mycket man ska skriva om sin
favorit?.
/ Carina Kihlman

Vår hörseltekniker/ingenjör Robert Klingstedt som arbetar vid
hörselvården i Västervik, Oskarshamn och Vimmerby. Han är alltid
hjälpsam, ställer upp och gör det
bästa för våra hörselskadade patienter. Ett gott humör, varmt bemötande och aldrig tillstymmelse
till att verka stressad inför vår patientgrupp. Vi audionomer kan alltid be om hjälp när det kör ihop sig
och Robert kommer med utmärkta
lösningar – all heder åt honom!
/ Petra Ryheden med audionomkollegor
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Våra vaktmästare på Vimmerby
hälsocentral, Stefan Davidsson
och Jonas Fasth. Inget problem
är för stort eller för smått. De fixar
det mesta. Knappt har man hunnit
lägga på luren innan en av dem står
i dörren med ett leende och verktyg
i högsta hugg redo att hjälpa till.
Allt från trasiga toaletten, hämta
läkemedel på apoteket till dålig
lukt på rummet eller hänga upp en
tavla. Utomhus ordnar de så fint
varje vår med möbler, växter och
gräsmatta. Undrar om det är något
de inte kan? De är värda till och
med var sin tårta.
/ Else Skovsgaard

Peter Karlsson och Linnea
Wikander för det fina arbetet de
gör på beroendeteamet här nere på
Nygatan i Västervik. De har ett fint
bemötande mot patienterna och är
tillmötesgående om vi andra behöver deras stöd och hjälp i vårt
dagliga arbete. De är en fantastisk
resurs till hela psykiatrin och verkar för bra samarbete i stort.
/ Camilla Svensson

Vi på hjärtavdelningen i Kalmar
skulle vilja visa vår uppskattning
till en fantastisk medarbetare som
ställer upp i alla väder. Hon heter Katrin Tempelhahn och är
chefsassistent hos oss. För henne
är ingenting omöjligt utan hon kan
oftast lösa det mesta. Allt detta gör
hon dessutom alltid med ett glatt
humör. Hon är en fantastisk person
att ha omkring sig och som sprider
positiv energi. Vi som vill tacka
henne och nominera henne med en
Nervenfika är alla medarbetare på
hjärtavdelningen i Kalmar.
/ Annelie Eriksson

Jag vill nominera hela min arbetsplats Gamleby hälsocentral,
det är ett fantastiskt gäng att jobba
i. Vi har under många år bara haft
hyrdoktorer och nu äntligen fått
en fast doktor. Vill även hylla min
närmaste kollega lite extra, Linn
Bäwerhed, tack för att du är du. Så
vi får fira loss med gofika.
/ Sara Sandberg
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Kollegan Susanna Mosseke
på Folktandvården i Färjestaden.
Hon är vår hälsoinspiratör och har
sådan livsglädje. Hon kör små träningspass med oss och håller oss i
rörelse med olika utmaningar. Hon
kommer alltid till jobbet med ett leende på läpparna. Hon är en energikälla och en riktig kompis. Susanna
förtjänar verkligen att hyllas som
den medmänniska hon är. Sanna,
du är min ledstjärna och vän.
/ Rebecka Holmström

Vi skulle vilja visa vår uppskattning till vår kollega Susanne Roalkvam som har hand om Patienthotellet och Kurscenter Nyckeln
på Länssjukhuset i Kalmar. Hon
bemöter alltid oss kollegor och patienter/personal som bor här med
ett stort leende och med omsorg att
vi alla ska ha det så bra vi kan här
uppe på våning 7 i hus 13. Hon gör
det lilla extra i de gemensamma utrymmena, ordnar fika och är allas
vår hustomte.
/ Maria Ehn och ”alla på våning 7 i hus 13”

Min arbetskollega Annelie Edberg som är lokalvårdare på Västerviks sjukhus. Hon har haft en
jobbig tid med många extra pass
och mycket beredskap-städ på
grund av covid-19. Hon älskar gofika och vore toppen om hon fick
bjuda alla hennes arbetskamrater
på Nervenfikat, det är de värda under denna tunga tid. Hon och dem
behöver uppmärksammas för sin
kämpaglöd.
/ Monica Nilsson

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

Nam-Young Pak, verksamhetschef och läkare på Mörbylånga hälsocentral.

Vård
online
– framtidens digitala vård
Utvärderingen av pilotprojektet med Vård online visar
hur digital anamnesupptagning (redogörelse för en patients aktuella tillstånd) kan
öka kvaliteten i vårdprocessen samtidigt som det är en
helt ny ingång för patienter
och vården att nå varandra.
Under något år har Kvarnholmen,
Mörbylånga, Borgholm och Löttorp hälsocentraler erbjudit sina
listade patienter möjligheten att
söka Vård online hos dem. Den
multifunktionella e-tjänsten inbegriper digital anamnes, triagering,
chatt, videomöte och överföring
av bilder eller andra filer mellan
patient och vården. Nu har pilotprojektet avslutats och tjänsten
har utvärderats. Några av de slutsatser som dragits är att tillgängligheten ökar, handläggningen
förenklas och att eventuella fysiska möten som följer upp den
digitala kontakten effektiviseras.
– För patienten är det bekvämt
att inte passa på telefontider och
ofta är svarstiden väldigt kort. För

oss i vården innebär den digitala
anamnesen att vi sparar tid utan
att kompromissa på kvaliteten.
Det är enkelt att kontakta patienter genom Vård online och det är
en fördel att ärenden smidigt kan
överföras mellan medarbetarna
utan att information förloras, säger Nam-Young Pak, verksamhetschef och läkare på Mörbylånga hälsocentral.
Flertalet ärenden kan avslutas
endast genom digital hantering,
men i vissa fall krävs en fysisk
undersökning som komplement.
Då är upplevelsen att det underlag som tjänsten ger underlättar
förberedelsen för själva mötet
med patienten och uppföljningen
efteråt.
Den långsiktiga planen är att
erbjuda digital anamnesupptagning på samtliga hälsocentraler i
länet och förhoppningen är en nationell sammanhållen lösning genom 1177.se, levererad av Inera.
Text: Caroline Richardsson
Foto: Roger Sjöström
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I dragskåpet hanterar Helena Larsson och hennes kollegor covid-19-prover. I takt med att testningen har ökat
har arbetsrutinerna förändrats och utvecklats till att nu
klara 700 tester om dagen.

42.450

”Vi analyserar otroliga mängder prover”
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En hållbar lösning
– Att få jobba med och utveckla
den här processen har varit väldigt spännande och utmanande.
Vi har fått vara med hela vägen.
Det känns bra och meningsfullt. Man måste klura lite och
tänka; hur kan vi lösa det här? Det
är inte helt självklart alla gånger
speciellt när det rör sig om ett helt
nytt virus. Nu när detta är vår nya
vardag gäller det att hitta en hållbar lösning, berättar Helena.
– Som biolog och biomedicinsk analytiker har jag såklart
ett stort intresse för virus och infektionssjukdomar, säger Johanna
och instämmer att den senaste tiden har varit både spännande och
utmanande.

12.000

2020
10.000

2019

2019

Text & Foto: Luise Guse
JÄMFÖRELSEEXEMPEL

Analyserade covid-19-tester t.o.m 30/11 2020

Utökad testkapacitet
När smittan kom närmare i våras
började man tidigt fundera på hur
proverna skulle analyseras.
– Vi förstod ganska snabbt att
även vi måste kunna utföra analysen för covid-19, berättar Helena.
Sedan i mars har processen
utökats och förfinats och man har
haft sju olika metoder för att analysera testerna.
– Vi började i ganska liten
skala och har successivt utökat

En omställning för alla
Medarbetarna har fått ställa om
på många plan. Från att ha arbetat
dagtid arbetar man nu i tvåskift
fram till sent på kvällen. Det är
framförallt biomedicinska analytiker och mikrobiologer som
analyserar proverna, man har
även lärt upp extrapersonal för
att kunna assistera med till exempel registreringen. Nästan alla på
labbet är delaktiga i någon form.
Inne på avdelningen står kartonger staplade med förbrukningsmaterial som inte packats upp ännu.
Fler frysar har levererats av regionservice för att kunna ta hand
om det som måste hållas fryst. Det
är ett samspel med många spelare
för att hela kedjan ska fungera.
– Vi arbetar för att hålla en god

kvalité på den diagnostik som
bedrivs, vilket kräver kompetent
personal och tillgång till material.
Att lyckas med detta kräver
stort engagemang från alla som
arbetar på mikrobiologen vilket
skapar en god laganda, säger Johanna Eriksson som är legitimerad biomedicinsk analytiker.

Klamydia och gonorré

Hit kommer prover från hela länet. Det är prover från sluten- och
öppenvården, från vårdpersonal
och från smittspårning. Sju dagar
i veckan – lördag som söndag –
analyseras proverna, från morgon
till sen kväll.
– Vi måste komma på ett sätt att
utöka vår kapacitet, säger Helena
Larsson som är ansvarig för PCRtesterna för covid-19 och som har
varit med att ta fram processen för
hur testerna ska analyseras.

vår testkapacitet. Hela tiden har vi
fått bygga på och ändra metoden
för att göra det bättre för våra patienter men också för oss här på
labbet. Från början hade vi ett instrument som bara kunde hantera
åtta prover åt gången, i dag har
vi ett instrument som kan ta 144
prover på en och samma gång,
berättar Helena.

HPV-prover

700 covid-19- prover. Så många
analyseras varje dag på klinisk mikrobiologi på Diagnostiskt centrum i Kalmar.
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dagar med covid-19

– Det känns som att jag burit ett lass som
bör räcka åt Kalmar läns alla invånare.
Det säger Per Ålind, tidigare medarbetare
på Kalmar länstrafik, om sin sjukdomstid.
Under tiden Per låg på sjukhus försökte
hustrun Lena Nilsson Ålind skingra tankarna
i trädgården.
9
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68 DAGAR MED COVID-19

68-årige Per Ålind spenderade fyra
veckor på IVA till följd av covid-19,
men minns i dag få saker förutom de
otäckt livliga drömmarna.

”Jag är tacksam att jag lever”
Ingen patient med covid-19 i
Region Kalmar län har spenderat lika lång tid på sjukhus
och överlevt som 68-årige
Per Ålind. I fyra veckor gled
han in och ut ur medvetslösheten. En dag fann han sig
liggandes i en säng, såg en
person stå vid sängkanten
och landade i en självklar
slutsats: ”Sverige var i krig!”
– Det första jag såg var en gestalt iklädd svart gasmask och blå
skyddskläder som lutade sig över
mig, säger Per.
– Han frågade om jag visste var jag var. Jag hade ingen
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aning, men tänkte att kriget måste
ha brutit ut och sa att jag befann
mig i Västafrika eller kanske på
Mallorca. Nej, svarade gestalten,
du är på Länssjukhuset i Kalmar.
Och du är väldigt sjuk.
När Per till slut kunde andas
själv igen hade han spenderat fyra
veckor på intensivvårdsavdelningen, IVA. Och ännu var han
bara halvvägs genom sin sjukhusvistelse.
Exakt hur Per smittades vet
han inte. Men i slutet av mars
mellanlandade han på Charles-deGaulle-flygplatsen i Paris. Flygplatsen var nästintill öde och Per
bestämde sig för att gå en runda.

– Jag var väl oförsiktig. Tog
kanske i någon ledstång. När jag
kom hem fick jag i alla fall hög
feber och diarré. Efter några dagar ringde vi 1177 som sa att jag
skulle komma in direkt.
Många konstiga drömmar
På länssjukhuset lades Per in på
infektionsmottagningen,
men
flyttades snabbt vidare till IVA
när provsvaret visade covid-19.
Och där någonstans, i länssjukhusets korridorer, förlorade Per
medvetandet.
– Jag minns att jag rullades runt
och att jag trodde att de tagit fel korridor och att vi hamnat i Vimmerby.

Vanföreställningar och otäckt
livliga drömmar är det enda Per i
dag minns från sin tid på IVA.
I en dröm var han en pojke i
1930-talets Polen som livnärde
sig på att plocka potatis och kålrötter. I en annan dröm var hans
hustru Lena Nilsson Ålind bagare
och parets hus i Kalmar var ett
småskaligt bageri. En tredje gång
visste han att han var sjuk, men
trodde att han låg på bordet i Oskarshamns hamns styrelserum.
I en annan dröm, en fruktansvärd mardröm, fick Pers yngsta
son ett epileptiskt anfall och bet
av sig tungan.
– När hustrun och sönerna för
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68 DAGAR MED COVID-19

När Per tillsammans med Nerven gör ett
återbesök på IVA den 16 oktober träffar han
intensivsjuksköterskorna Katarina Åkesson,
Eva Karlsson och Anna Wångelid för första
gången sedan i somras.

första gången fick besöka mig på
sjukhuset sa jag till honom att läkarna säkert kunde göra något åt
tungan. Han bara tittade på mig,
frågade vad tusan jag pratade om
och räckte ut tungan, säger Per
och lyfter handen till hjärtat.
– Jag minns inte när jag senast
kände en sådan otrolig lättnad och
befrielse. Det var då jag började
förstå att drömmarna inte var på
riktigt.

Den svåra sjukdomen tog ut sitt
pris och Per har numera en pacemaker. Men i övrigt är det en pigg
och nyfiken 68-åring som vandrar
runt på IVA under vårt besök.
”Kvitto på vårt arbete”
– Det känns verkligen jätteroligt
att se dig igen Per, säger intensivvårdssjuksköterskan Eva Karlsson som tillsammans med kollegorna Katarina Åkesson och Anna

De militära skyddsmaskerna är ett av Pers få vakna minnen från tiden på IVA.

Wångelid följer med på rundvandringen.
– Du är ett kvitto på det arbete
vi gör här på IVA. Det är detta vi
jobbar för.
Vägen tillbaka till full rörlighet blev mödosam för Per. Men i
början av sommaren, den 11 juni,
skrevs han ut efter totalt 68 dagars
sjukhusvistelse.
– Den dagen minns jag tydligt.
Det var samma dag som äldsta

sonen tog studenten, säger Per
med ett skratt.
– Jag är oändligt tacksam för
personalen här på sjukhuset och
jag vill inte att någon ska behöva
drabbas av det här. Det känns som
att jag burit ett lass som bör räcka
åt Kalmar läns alla invånare.
– Jag är tacksam att jag lever.

Text & Foto: Tomas Löwemo

Bild från Pers vårdbok. När fotot togs var Per inne
på sitt 21 dygn på IVA.
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68 DAGAR MED COVID-19

Lena sökte
frid i
trädgården

Medan Per Ålind kämpade för
livet på Länssjukhuset i Kalmar
gick hans hustru, Lena Nilsson
Ålind, hemma i parets hus i
Kalmar. Tidvis hade hon svårt
att avgöra hur det gick för Per
och hon försökte skingra tankarna i trädgården.
– Jag tycker om att vara i trädgården och gick där och filade hela
tiden, som en slags terapi. Det
var skönt att skingra tankarna när
man inte visste hur det skulle gå,
säger Lena.
Per insjuknade i slutet av mars
i samband med en utlandsresa.
Kort efter hemkomsten drabbades han av svåra diarréer och hög
feber och skrevs lördagen den 4
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april in på Länssjukhuset i Kalmar. På söndagen konstaterades
covid-19 och på måndagen förflyttades han till IVA.
Försökte tolka svaren
Under april blev belastningen på
IVA snabbt väldigt hög. Något
Lena märkte när hon sökte information om hur det gick för Per.
– Jag fick svar på mina frågor
och alla sa att ”läget var stabilt”
eller ”läget är oförändrat”. Men i
tonen var det stor skillnad mellan
samtalen och ibland var tonen allvarsam och ibland väldigt dyster.
– Jag började lägga väldigt stor
vikt vid just tonen och försökte
tolka hur det egentligen var med
honom. I slutet undrade jag om

de försökte berätta att Per inte
skulle överleva.
När Per legat på IVA i knappt
två veckor ändrades rutinerna och
de anhöriga blev uppringda två
gånger om dagen.
– Då blev det väldigt mycket
bättre. De var förberedda när de
ringde och berättade mycket mer
om hur de bland annat försökt ta
ut Per ur respiratorn. Det var en
helt annan ton och allt kändes
mycket mer hoppfullt.
Positiva besked
– Sedan ringde överläkaren Sibylle Loo och presenterade sig.
Hon var väldigt pedagogisk och
frågade även hur jag mådde. Det
var första gången jag fick den

frågan. De har ju fullt upp med
patienterna men det var ett lyft
att få den frågan, det tänkte jag
särskilt på efteråt.
Med tiden blev till slut Per
bättre och efter totalt fyra veckor
på IVA kunde han andas själv
igen. Vilken resulterade i en ny
chock för Lena.
– De ringde en dag och sa glatt
att ”nu har vi äntligen en positiv
nyhet att berätta. Per har blivit utskriven från IVA och är kommen
till hjärtintensiven”.
– För dem betydde det ju att
Per skulle överleva. Men för mig
lät det som att han blivit ännu
sämre och att hans hjärta nu också
kollapsat, säger Lena med ett leende.
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3 frågor till Christer och Christer
som båda tillträtt cheftjänster mitt under pandemin.

”I slutet undrade jag om
de försökte berätta att Per
inte skulle överleva.”
Lena Nilsson Ålind

– Så det fick de förklara en
gång till innan jag förstod vad de
menade.

tades så småningom till rehabiliteringen innan han skrevs ut den
11 juni.

Fick träffas igen
Väl på hjärtintensiven fick Lena
träffa Per för första gången sedan
inskrivningen.
– Jag blev förvånansvärt positivt överraskad när jag såg honom.
Jag hade tänkt mig något mycket
värre och tänkte att jag skulle mötas av något monster med skägget
överallt, säger hon och skrattar.
– Men de hade verkligen tagit
hand om honom. Han var välvårdad, skägget var ansat och han var
pigg i ögonen.
På hjärtintensiven fick Per en
pacemaker inopererad och förflyt-

Hur känns det i dag när du
tänker på Pers sjukdomsperiod?
– Man är fortfarande i någon slags
bubbla. Nästan som att man undrar om det ens har hänt. För när
man är i det så är man så intensivt
i det. Sedan kom han tillbaka och
jag har kunnat se att han fungerar
som han ska och kan sitta, äta och
göra det mesta.
– Det går förvånansvärt snabbt
att komma i de vanliga gängorna,
med tanke på hur sjuk han var.
Text & Foto: Tomas Löwemo

Christer Holmgren
Trafikdirektör för Kalmar länstrafik

Christer Svensson
Sjukhuschef Oskarshamns sjukhus

Hur var det att bli ny chef mitt
under en pandemi?
– Det är väldigt annorlunda och en
helt ny situation. Att arbeta under
tillfälliga kriser har ju skett tidigare,
men denna gång är det över så
lång tid vilket ställer helt andra utmaningar på organisationen och
arbetssätten. Om detta varit mitt
första
förvaltningschefsuppdrag
skulle jag nog enbart sett kaos. Jag
måste med jämna mellanrum stanna upp och tänka till ett par varv till.
Samtidigt måste var och en förstå
att vi alla har olika förutsättningar
och erfarenheter med oss i bagaget. Vi reagerar olika och vissa har
faktiskt en rädsla för detta. Det är
viktigt att lyssna på dem och svara
på deras frågor. Det händer även
att mottagaren inte blir nöjd med
återkopplingen och detta ställer
stora krav på tydlighet i svaret.

Hur var det att bli ny chef mitt
under en pandemi?
– Det var förstås en hektisk tid att
börja på en ny arbetsplats under
dessa speciella tider. Jag blev väldigt väl emottagen och tack vare
att vi hade dagliga möten så lärde
jag snabbt känna personerna inom
organisationen vilket förstås var
mycket positivt. Det fanns också
upparbetade rutiner att ta vid vilket
gjorde att jag som ny sjukhuschef
kunde känna mig trygg.

Vad var mest positivt och mest
negativt?
– Det mest positiva är nog att jag
kom in i hetluften direkt. Det innebar och fortfarande innebär att
mina medarbetare måste kliva fram
och ta ett större ansvar vilket jag
verkligen känner att de har gjort.
– Det negativa är nog att vi har
så många andra saker som vi behöver arbeta med och som inte
kan vänta egentligen. Riskerna är
att det i vissa fall pressar organisationen lite väl hårt och att en del
processer tar längre tid än vad de
egentligen skulle göra.
Enligt dig, vad är den viktigaste
frågan för länstrafiken just nu?
– Helt krasst är det våra framdörrar i
kollektivtrafiken. Just den frågan spiller över på så många andra så den är
absolut viktigast.
– Sedan har vi givetvis arbetet
med organisationen, att få den att
bli tydlig vilket ger alla medarbetare
förutsättningar att kunna utföra ett
gott arbete.

Vad var mest positivt och mest
negativt?
– Det som var mest positivt och väldigt skönt var att vi kunde hålla oss
till den plan vi hade kring hantering
av covid-19 och hur vi skulle arbeta
här hos oss. Vi hade också ett bra
samarbete mellan sjukhusen vilket
underlättade.
– Det som är negativt är väl att
jag inte hunnit med det jag hade
önskat, utan fullt fokus har varit
på att hantera de förutsättningar
som ständigt förändras på grund
av covid-19. Men jag tror vi lär oss
mycket bra av det här som vi kan
ta med oss framåt, exempelvis att
samarbeta mycket mer över hela
länet och med kommunerna samt
att fokusera på våra styrkor.
Enligt dig, vad är den viktigaste
frågan för Oskarshamns sjukhus
just nu?
– Vi på Oskarshamns sjukhus är
en del av den hälso- och sjukvård
som bedrivs i Region Kalmar län.
Då sjukvården utvecklas ständigt
är det viktigaste för Oskarshamns
sjukhus att vi ser oss som en del i
hela vårdlandskapet i regionen. De
patienter vi ska ta hand om här ska
vi behandla med en hög kvalitet till
en rimlig kostnad.
Text: Anna Nyqvist

Text: Linus Åsberg
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Hälsning från upphandlingschefen

Upphandling – så funkar det!
När vi på upphandling läste
svaren från regionservices
kundenkät 2019 såg vi att
många inte vet hur upphandling fungerar och hur våra avtal kommer till. Därför tänkte
vi lite kort berätta hur en
upphandling går till och hur
du kan vara med och påverka
resultatet.
Expertgrupper – din chans
att påverka!
Varför köper vi alltid det billigaste skräpet som finns? Eller det
dyraste alternativet när det går
att hitta billigare på stan? Vem
bestämmer egentligen vad vi ska
köpa? Upphandling?
Nja, riktigt så enkelt är det
inte. Du som läser det här kan
vara en av de som bestämmer.
Vid varje upphandling behöver
vi hjälp av en expertgrupp som
består av representanter från olika
avdelningar och verksamheter.
Expertgruppen ställer kraven
och önskemålen på de varor som
ska upphandlas och är även delaktig i utvärderingen av anbuden.
Det är alltså bara de leverantörer

– Som offentlig verksamhet är Region
Kalmar län tvungen att följa Lagen om
offentlig upphandling, vilket betyder
att spelreglerna redan är satta och att
vi måste konkurrensutsätta våra inköp.
Men vi kan inte göra det utan din hjälp,
hälsar upphandlingschef Jesper Zetterström.

som uppfyller alla de krav som
expertgruppen har ställt som
kan vinna. Om flera leverantörer
uppfyller kraven väljer vi den
leverantör som ger oss det bästa
priset. Om du vill vara med i
kommande expertgrupper så tala
med din chef och be hen förmedla
detta till oss.

Miljoner och miljarder. Det är lätt att förblindas av alla
siffror i regionplanen för de kommande tre åren. Men planen innehåller så mycket mer än siffror. Här finns verksamhetsnyheter och satsningar.
Nerven har gjort ett nedslag bland de förslag som främst
rör medarbetarfrågor och som finns med i budgeten för
nästa år. En budget som dock präglas av stor osäkerhet
då covid-19-pandemin påverkar de flesta verksamheter.
Här är något av det som kommer att ske nästa år:

”Trist att alltid behöva köpa
dyra saker som är upphandlat
när man vet att samma sak
kan köpas på stan för en
bråkdel av priset”
”Oftast får vi sämre
produkter bara för att
de är billigare”
Citat ur kundenkäten

Därför kan du inte handla
på stan
Även om det finns liknande produkter att köpa på stan, till vad
som kan tyckas vara till lägre pris,
blir den totala inköpskostnaden
inte lägre om vi räknar med alla
merkostnader som tillkommer i
administration/fakturahantering.
Åker du dessutom och handlar på arbetstid måste ju arbetstidskostnaden också läggas till
inköpspriset. Dessutom är det ju
faktiskt inte säkert att produkten
på stan verkligen uppfyller alla
krav som ställts på den upphandlade produkten.
Så vet du vad som är en
upphandlad produkt
Lättaste sättet att följa våra avtal
är att alltid beställa produkter som
är markerade med en blå boll i
Raindance. Som exempel såg vi
en förpackning suturer som någon lyckats köpa av en leverantör
som vi inte har något avtal med
och som kostade 1 670 kronor.
Samma sutur finns på upphandlat
avtal och kostar där 780 kronor.
Jesper Zetterström, upphandlingschef
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Så påverkar

Friskvårdsbidraget höjs nästa år. Anslaget utökas med totalt en miljon kronor.
Friskvårdsbidraget är ett sätt att stimulera medarbetarna i regionen till hälsa och
rörelsen på sin fritid.

Bra och ändamålsenliga lokaler är en viktig arbetsmiljöaspekt. 2021 går psykiatribygget i Kalmar i mål och kring årsskiftet kan de nya lokalerna tas i bruk. Nästa
stora byggprojekt är psykiatrin i Västervik.

Ytterligare 20 miljoner avsätts för att skapa jämställda löner. Den satsning som
skedde redan i år kommer att fortsätta också 2021. Det gäller löneskillnader som finns
mellan vissa grupper, som är svåra att förklara med sakliga skäl, som ska rättas till.
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regionplanen dig
Satsningen på utbildningsanställningar
för sjuksköterskor till specialistsjuksköterskor fortsätter under 2021. Prioriterade utbildningsanställningar som löpt över flera år
är barnmorskor, anestesi, intensivvård, operation, psykiatri, barn och ungdom, onkologi
och ögon. De allra flesta sjuksköterskorna
stannar också kvar i regionen efter utbildning, ett bevis på att satsningen både bidrar
till att utveckla och behålla medarbetare.

Digitalisering har tagit ett stort språng
under det gångna året på grund av
covid-19. Och satsningen kommer att fortsätta. Totalt 18,5 miljoner viks nästa år för
ändamålet. Genom att medborgarna kan
ta större ansvar för sin egen vård och behandling genom egenmonitering förbättras
också tillgängligheten.

En modell för karriärutveckling för undersköterskor med möjlighet till utbildningsanställning till specialistundersköterska
ska tas fram. Undersköterskornas yrkesutveckling kommer också att få en mer avgörande betydelse för vårdens kompetensförsörjning, inte minst med tanke på en mer
åldrande befolkning.

Notiser
Unga informerar i
kampen mot corona
Ett tjugofemtal elever från länets
gymnasieskolor och folkhögskolor har haft uppdraget att verka
som coronaambassadörer. Region
Kalmar län har tillsammans med
länsstyrelsen organiserat uppdraget
med coronaambassadörer. Tanken
är att unga bäst kan motivera och nå
ut till andra unga. Det är också en
åldersgrupp där smittspridningen
är stor.
Eleverna, som gjort det här frivilligt, fick inledningsvis en heldagsutbildning med bland andra
enheten för Smittskydd och vårdhygien, Sveriges radio P4 Kalmar
och Byteatern. Under hösten har
eleverna varit ute på sina egna och
andras skolor för att informera.
– Jag är intresserad för egen del
och hur vi kan manövrera och hitta
lösningar för att
kunna leva och
hantera coronapandemin. Det
var så strikt i
början, nu slappnar många av.
Vi behöver ta vårt eget ansvar och
förstå att det är på allvar, säger
Omar El Hakim som studerar på
Ölands Folkhögskola.
Uppdraget som coronaambassadör varade till december och har
fått stor uppmärksamhet även nationellt.
Text: Annika Billberg

För dig som inte vill ha
Nerven i brevlådan

Fakta

Regionplan 2021-2023 och budget 2021

 Totalt budgeteras för 8,6 miljarder kronor i kostnader för Region Kalmar läns olika verksamheter
nästa år. Intäkterna beräknas bli 208 miljoner mer, vilket är nödvändigt för att regionen även i
framtiden ska kunna lägga undan pengar för att klara investeringar utan att behöva låna.
 På investeringssidan kommer 2,2 miljarder kronor att satsas på byggnader och 584 miljoner i
inventarier.
 Skattesatsen blir oförändrad 11:86.

I dagsläget är det drygt 200 medarbetare som inte vill ha tidningen
hemskickad. Anledningen varierar,
det kan exempelvis handla om att
man läser Nerven digitalt eller på
jobbet, inte läser den alls eller att flera i hushållet jobbar inom regionen
och man inte vill få flera exemplar.
Om du inte längre vill få din personaltidning hemskickad, så anmäler
du detta via formuläret som ligger
på Navet. Sök på Nerven digitalt.
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Blev det
som du
hoppades?

Arkivfoto: Malin Gustafsson

En
läsarönskan

Lokalvårdarna Sara Almazidou och Theoharoula ”Carola” Lazaridou ser tillsammans med sina kollegor på städcentralen till att
det är rent på Västerviks sjukhus. – När jag knackar på dörren och säger ’Det är bara städerskan’, så säger många patienter
’Det är inte så bara!’, berättar Carola.

Viktigt och uppskattat jobb i det tysta
Tidiga morgnar, tungt och
stressigt. Men också meningsfullt och uppskattat. Arbetet
på städcentralen i Västervik
har aldrig varit viktigare än
under corona-pandemin. Och
plötsligt har en yrkesgrupp
som ibland varit osynlig blivit
väldigt efterfrågad.

golv. Theoharoula Lazaridou, mer
känd som Carola, är resurs och
går in för kollegor som är lediga
eller sjuka.
– Det är spännande att inte ha
ett eget område, säger Carola. Ena
dagen får jag städa på operation
och den andra blir det smittstädning, ingen dag är den andra lik.

Klockan 04.45 är de på plats.
Morgonjobbet är stressigt. Först
städas mottagningarna och därefter avdelningarna när patienterna
vaknar. Sara Almazidou storstädar vilket innebär en grundlig
rengöring från golv till tak. Hon
dammar, torkar skurar och polerar

Måste vara stresstålig
Någon gång mellan 8.30 och 10.00
har de en halvtimmes rast. Sedan
fortsätter arbetet fram till 11.30
då de har 15 minuters lunchrast.
Klockan 13.15 slutar arbetsdagen
och då ska allt vara klart.
– Man har ju bara en viss tid på
sig så man måste vara stresstålig
för att arbeta här. Vi sitter inte och
rullar tummarna direkt, säger Sara
och skrattar.
Sara har arbetat på städcentralen på Västerviks sjukhus i åtta år,
Carola i sex. De har kollegor som
har jobbat här i 40 år.
– Jag har ett väldigt meningsfullt jobb, säger Carola. Vårt
arbete är ett av de viktigaste på
sjukhuset.
Det är också ett tungt jobb som
tar på kroppen i längden. Det gäl-

Smittstädning har nu blivit en naturlig
del av vardagen för Carola.
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ler att moppa och böja sig ner på
rätt sätt för att inte slita på muskler
och leder för mycket. Samtidigt
finns det mycket positivt med arbetet, som en god och glad stämning bland kollegorna och den
uppskattning de får av patienterna.
– De är så glada att få det städat
och vill gärna passa på att småprata när vi kommer, säger Sara.
Det tråkiga är att vårdpersonalen
oftast inte ser oss och uppskattar
oss på samma sätt.
– Fast det ändrades rätt mycket
när corona-pandemin började,
säger Carola. Plötsligt var vi jätteviktiga.
I våras hade personalen på
städcentralen i Västervik beredskap dygnet runt för att kunna
utföra smittstädning av rum där
patienter med bekräftad covid-19
vistats. Syftet var att avlasta vårdpersonalen som är de som smittstädar i vanliga fall.
– Vi hade ett jättebra samarbete
och fick mycket beröm av personalen på akuten för den hjälp de fick,
det kändes väldigt bra, säger Sara.
Text: Camilla Breiler
Foto: Annelie Edberg

Dietisten Annika Wendel
jobbar på Samrehab Oskarshamn. Hon ville läsa om städpersonalen och hur en vanlig
dag på jobbet ser ut för dem.
Så vi skrev artikeln här bredvid och lät henne läsa den.
Blev det som du hoppades?
– Ja, roligt att få lite mer inblick.
Varför ville du läsa om just
detta?
– Städpersonalen imponerar på
mig. De är alltid trevliga och har
en yrkeskunskap som jag är lite
avundsjuk på.
Varför tycker du att det är
viktigt att lyfta detta?
– Skulle vi inte få städat så skulle
så mycket med både hygien/säkerhet och allmän trivsel falla.
Städpersonal är guld värd!

Annika Wendel,
dietist Sanrehab Oskarshamn
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Satsning för att
få fler att flytta
till Kalmar län

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

Tre snabba till

Region Kalmar län jobbar inte
bara för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, utan även för
att få fler att flytta till Kalmar
län.
Kompetensförsörjning är något
som både medarbetare inom HR
och regionala utvecklingsförvaltningen jobbar med och tillsammans
med alla kommuner i länet har nu
ett konkret samarbete inletts.
I januari startar en lanseringskampanj för en ny gemensam
webbplats, en digital inflyttningsguide för de som är intresserade
av att flytta till länet. Då genomförs även en undersökning för att
ta reda på bilden nyinflyttade har
av Kalmar län och hur den eventuellt skiljer sig från en tidigare
bild av länet.

…biblioteksutvecklaren Henriette
Sandell som, tillsammans med
kollegor och biblioteksmedarbetare från länet, deltog på Internetdagarna i slutet av november.

Text: Hanna Lundberg

På vilket sätt är den här kunskapen viktig för biblioteken?
– Bibliotekens centrala roll när
det gäller digital delaktighet i ett
demokratiskt samhälle kom upp
hela tiden under konferensen. Det
är viktigt att lyfta det arbetet i ett

nationellt sammanhang – som kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte för biblioteken. Men också för
att synliggöra för andra aktörer vilket stort ansvar biblioteken tar när
det gäller samhällets digitalisering.
Delar av konferensen finns att
se online, vad rekommenderar du andra att titta på?
– Föreläsningarna från årets konferens läggs ut inom kort. Men från
förra årets program kan jag, utöver sex superintressanta keynotes,
rekommendera föreläsningen The
conscious news consumer med
Paul Rapacioli. Den finns att hitta i
arkivet på internetdagarna.se.

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.

Arbetet pågår för att spika handlingsplan för 2021-2022, en tvåårig handlingsplan som framöver
kommer att revideras en gång per
år.
– Vi har tagit tillvara på det
goda jobb inom platsmarknadsföring och inflyttning som har gjorts
och görs i samarbetet Kalmarsundsregionen och i Västervik
och flera andra kommuner. Det
är historiskt att vi nu går samman hela länet i inflyttningsfrågan, med gemensam profilering,
gemensam webbplats, gemensam arbetsgrupp, styrgrupp och
gemensam handlingsplan, för att
konkret hjälpas åt att få fler att
flytta hit, säger kommunikatören
Viktor Lovén, som ansvarar för
satsningen.

En tvådagarskonferens, i år
helt digital, med fokus på internet och digitaliseringens
påverkan på samhället. Vad
tar du med dig?
– Vikten av ord. Det är en sak att
säga att vårt samhälle ska digitaliseras, en annan sak att staka ut sin
egen väg och säga ”Vi digitaliserar!”

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

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

Instagram

Facebook

Linkedin

Amelia och Erik på radiologiska kliniken i Kalmar gjorde detta välkomstinlägg som start på
deras vecka i november. Det var det inlägg
som fick flest gilla-markeringar under hösten.

Inlägget från Länssjukhuset i Kalmar, där Åsa,
Sara och Albin uppmanade alla att följa de
lokala allmänna råden, var ett av de allra mest
populära inläggen den senaste tiden. ”Vi är
beroende av din hjälp”, hälsade de.

Det mest gillade inlägget på Linkedin den
senaste tiden var om Olle på IT-förvaltningen,
som har flyttat från Stockholm till Kalmar och
nu jobbar som projektledare med fokus på
digitalisering åt samtliga verksamheter inom
Region Kalmar län.
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”Min drivkraft har alltid varit att göra skillnad för människor”

Gull-Britt Johansson håller tal inför
skolavslutningen på Högalids folkhögskola 2010. Foto: Michael Persson,
Högalids folkhögskola

Gull-Britt Johansson tackar
för sig efter tolv år i landstinget och regionen. Hennes
engagemang för kultur- och
bildningsfrågor slutar däremot inte. Nu väntar andra
uppdrag, fast i ett lite lugnare tempo.
2008 kom Gull-Britt Johansson
in i landstinget som rektor för
Högalids folkhögskola. Med sig i
bagaget hade hon en gedigen bakgrund inom frivilligorganisationer, folkhögskola och kulturverksamhet. Senaste uppdraget var
inom Västra götalandsregionen
där hon hade arbetat med kultur
och lärande.
– Jag hade det bra men längtade till Öland, säger hon. Jag
har alltid haft en väldigt stark
koppling hit, det är på Öland jag
hämtar kraft. Just då låg det rätt i
tiden att flytta hemåt. Barnen var
utflugna och min man arbetade i
Bryssel vid den tiden.
När alla folkhögskolor samordnades i en förvaltning 2011 fick
Gull-Britt Johansson uppdraget
som bildningschef. Detta uppdrag
har hon haft sedan dess. Uppdraget har sett olika ut genom åren,
en period inför regionbildningen
ingick kulturfrågorna, en period
även folkhälsofrågor.
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– Min drivkraft har alltid varit att
göra skillnad för människor, säger
Gull-Britt. Jag är engagerad i internationella frågor och rättvisa. Folkhögskolorna har unika möjligheter
att göra skillnad för människor.
Vi kan anpassa utbildningen efter
varje individ. Här är vårt svenska
folkbildningssystem unikt.
Kurser i sjukvårdssvenska
En period hon minns särskilt är
situationen för några år sedan när
Sverige hade ett stort antal asylsökande.
– Vi såg att många som kom
var vårdutbildade. Jag minns att
dåvarande HR-direktören lyfte
frågan: ”Det här är inte rimligt,
kan vi inte göra på något annat

Fakta

sätt?”. Då kom jag på idén att vi
själva borde kunna identifiera
dem som är vårdutbildade. Och så
bygger vi själva upp en utbildning
för att de snabbt skulle lära sig
svenska och komma in i arbete.
Resten är redan historia.
Folkhögskolornas integrationskurser har blivit en succé – både
för de nyanlända och för vården.
– Min funktion och roll har varit udda i organisation, säger GullBritt. Jag har känt att jag ofta haft
ett annat perspektiv än andra vilket jag upplever att man har tyckt
varit givande. Jag har nog uppfattats som en problemlösare med
mycket idéer. Vi inom folkhögskolorna har fått stora möjligheter
och förtroenden, det har spelat

stor roll för mig och har gjort att
jag har stannat kvar.
Nu väntar ett aktivt liv utanför
regionens väggar. Engagemanget
fortsätter men troligen får det annorlunda former.
– ”Jag har så mycket erfarenhet
så jag behövs lite överallt” brukar
jag säga, säger Gull- Britt.
Hennes motto för framtiden
har hon fått hjälp med av sitt barnbarn: ”Man ska inte svara i telefon
när man leker”.
– Det är ju ett helt perfekt ledord, det tog jag genast till mig.
Text: Emma Rydh

Folkhögskolor är en egen utbildningsform

 Sverige har 155 folkhögskolor.
 Folkhögskolans pedagogik betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.
Studierna på folkhögskolan formas tillsammans med deltagarna. Lärandet utgår från deltagarnas hela
livssituation. Deras tidigare erfarenheter och kunskap tas till vara och blir en grund för studierna.
 Termen ”fritt och frivilligt” har under lång tid använts för att beskriva folkbildningen. Detta betyder
att varje folkhögskola är fri att själv utforma sin inriktning och sina kurser. Folkhögskolorna är inte
bundna av centralt fastställda kurs- eller läroplaner. Deltagarna på folkhögskola har stora möjligheter
att själva påverka sin utbildning,
Källa: folkhogskola.nu
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Varjedag-berättelse
En varjedag-berättelse berättad av Ingela Carlsson,
assistent på hudmottagningen på länssjukhuset
Jag måste bara dela med mig av ett
sms jag nyligen fick från en glad
och tacksam anhörig som bara var
tvungen att få berätta om sin upplevelse. Här är min återberättelse med
mina tankar kring det som hände:
En pappa med två söner besökte
för ett tag sedan en av våra hälsocentraler. En av sönerna skulle ta
några prover och den andra sonen
var också med. När proverna var
tagna visade det sig att den andra
sonen var orolig för utslag han fått i
armvecket.
– Jag hörde vad du sa. Vill du att
jag kikar på utslagen, vi hinner det
om du vill, sa sköterskan.

Regiondirektören

En stjärna i kanten
Och det ville han. Hon tog några
bilder med sin mobiltelefon och
gick ut. Det dröjde inte länge förrän
hon var tillbaka och berättade då att
hudmottagningen sagt att det var
vårtor. Och det fanns ett speciellt
plåster för det att köpa på apoteket.

När de gick var både pappan och
sonen så tacksamma för den extra
hjälp de fått. Så väldigt bra gjort av
sköterskan tänker jag. Och tänk så
bra att vi nu har infört bildhantering
både på hälsocentraler och sjukhus,
är min andra tanke. Blir så glad och

”Digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs”
Vi brukar säga att vi möter
människor varje dag. Det gör
vi, oavsett om vi är i pandemitider eller inte.

Foto: Roger Sjöström

tacksam över att ha fått vara en liten
del i utvecklingen av den vårdkedjan, där bilder nu enkelt kan skickas
mellan oss i vården för att underlätta för patienten och för oss.

Det som är speciellt just nu är att
vi börjar möta människor på nya
sätt. Pandemin har gjort det nödvändigt för oss att hitta andra sätt
att möta invånare, patienter, kunder, kollegor och samarbetspartners. Vi har under denna tid tagit
stora språng i omställningen till
att hitta nya arbetssätt med stöd
av digitalisering.
Digitala vårdmöten ökade
stort under våren och nu ska vi
ta tillvara på utvecklingen så att
dessa möten blir en självklar och
naturlig del av vår verksamhet.
Tjänsten ger invånarna frihet att
välja plats så att det passar dem.
För många människor gör det stor
skillnad att exempelvis slippa ta
ledigt från arbetet eller åka iväg
till en mottagning. För en patient
med många vårdmöten, kan digitala vårdmöten innebära att det

skapas mer tid till vardagsliv och
livskvalitet.
”Digitalt när det är möjligt,
fysiskt när det behövs” är vår
strategi när det gäller invånarens
digitala vårdkontakter. Strategin
stöttar förflyttningen av hälsooch sjukvården från vård på sjukhus till mer öppna vårdformer
nära invånarna. Genom att använda digitala vårdmöten i de fall där
det fungerar minst lika bra och patienten känner sig trygg med det,
kan vi fokusera på de patienter
som verkligen behöver träffa oss
fysiskt.
Vi är många, både yrkesverksamma i vården och invånare, som
på kort tid har förändrat våra beteenden. Nu gäller det att förvalta
denna förnyelse och se till att den
fortsatt skapar nytta för invånare,
medarbetare och samhälle.

Ingeborg Eriksson | Regiondirektör
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Det bästa med jobbet:
– Det är ett roligt jobb! Givande och spännande, och det spänner över ett stort kun-

Arbetsuppgifter:
– Jag jobbar med sjukvårdsrådgivning på
telefon och arbetet handlar om att bedöma
behov av vård, ge egenvårdsråd och vägleda till rätt sjukvårdsinstans. Vi har hög
tillgänglighet eftersom vi har öppet dygnet runt och ofta är patientens första väg
in i vården. Belastningen har så klart varit
extra hög nu under pandemin, med många
frågor om det nya viruset. Men samtalen
kan också handla om allt från nyfödda till
äldre – och allt däremellan. Många samtal
rör psykisk ohälsa, som jag upplever har
ökat de senaste åren. Det märks inte minst
nu under pandemin, när många känner oro
och ensamhet.

Nervenfikat

Starkt minne från arbetslivet:
– Jag jobbade över 25 år på hematologen
och har många starka, fina och svåra minnen från arbetet med svårt cancersjuka patienter. Men i det här jobbet är det när patienterna är nöjda, tackar för hjälpen och ett
bra samtal, då känner jag mig behövd och
att jag gjort nytta. Det betyder mycket!

skapsområde. Det känns meningsfullt att
fokusera på en patient i taget, att vara i det
samtalet man är i just nu. Eftersom vi inte
har patienten framför oss måste man vara
lyhörd och använda alla sina sinnen för att
kunna skapa sig en bild. Man behöver ha
erfarenhet och kunna lite om allting, och
jag gillar variationen i samtalen. Sedan är
det viktigt att inte avsluta samtalet förrän
patienten känner sig trygg.

Fritidsintressen:
– Jag tycker om att resa, som jag nu bara
får drömma om tills pandemin är över. Jag
läser mycket böcker och är med i två bok-

Jag skrattade senast:
– När chocken hade lagt sig efter överraskningen nyss, då skrattade jag. Jag blev
både överrumplad och rörd, det gick rakt in
i hjärtat! Men överlag skrattar jag nog ofta.
Jag tror verkligen att ett gott skratt förlänger
livet, det har jag som ordspråk.

Tre egenskaper jag uppskattar hos
kollegor:
– Hög arbetsmoral, respekt för varandras
olikheter och arbetsglädje, det vill säga humor och vänlighet. Det är viktigt att ta sitt
arbete på allvar, men också att man har roligt tillsammans på jobbet.

Text & foto: Malin Gustafsson

Detta visste ni inte om mig:
– Jag sjunger trudelutter i duschen! Förr
sjöng jag i kör, men det gör jag inte längre
och då blir det väl där man får sjunga, skrattar Liselott.

En förebild:
– Det har funnits en del genom åren, både
privat och i arbetslivet, men det finns ingen
specifik som jag vill lyfta upp. Jag tycker
det är spännande med människor, för alla är
unika och har sina styrkor.

cirklar. Jag gillar även att promenera, det
har blivit extra viktigt nu de senaste månaderna. Jag har inte bott i Kalmar så länge, så
jag har mycket fint att upptäcka här.

Nomineringen kommer från
Meriam Tounsi

Jag har en fantastisk kollega på
1177 Vårdguiden på telefon, Liselott
Hansson, som förtjänar denna uppskattning. Hon håller humöret uppe
och sprider glädje på arbetsplatsen.
Hon är verkligen en kämpe och ger
inte upp i första taget. Liselott är
den där kollegan som är omtänksam, glad och engagerad. Hon är
en person som är god vän med alla
och alltid har sin dörr öppen. Om
man har något på hjärtat är hon kollegan man vänder sig till och man
upplever alltid en trygghet när man
samtalat med henne. Det hade varit
så roligt att få visa uppskattning till
Liselott genom en god fika och en
mysig stund tillsammans.

Liselott Hansson, sjuksköterska på 1177 Vårdguiden på telefon

Posttidning B

