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Uppdraget:
Vaccinera
200 000
personer
på 270
dagar
Vaccinationsarbetet mot
covid-19 är historiskt och
aldrig förr har så många
personer vaccinerats på
så kort tid. Nerven besökte
vaccinationscentralen i
Västervik.
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Lena Krabbe arbetar i köket på Ölands folkhögskola. Här är hon på väg att lämna matpåsar till snuviga eller sjuka deltagare som
bor på skolan men som håller sig isolerade
på grund av restriktionerna. Utöver detta
fixar Lena och hennes kollegor 300 portioner lunch samt frukost, fika och kvällsmat.
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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.

Julia Portin
Assistent på Folktandvårdens kontaktcenter

Mattias Thurgren
Teknisk systemförvaltare, IT-förvaltningen
Västervik

– Tidigare har jag jobbat som IT-konsult,
webbutvecklare och systemutvecklare
på alltifrån små bolag till större börsnoterade bolag, men nu kände jag
för att testa att arbeta inom den
offentliga sektorn. Jag jobbar
framför allt inom tandvårdsobjektet, som är en del av vår
samverkansmodell. Det kan
vara alltifrån uppgradering av
journalsystem till att lägga upp
nya resurser inom tandvården.
Hittills har jag till exempel varit
med och uppgraderat journalsystemet T4. Det bästa med mitt jobb
är helt klart att känna att jag är med
och gör nytta för samhället.

Moa Israelsson
Trafikassistent på Kalmar länstrafik i
Högsby
– Jag sköter bokning av serviceresor,
exempelvis färdtjänst och sjukresor. Där blir jag mellanhanden för
resenär och trafikledare. Det kan
bli ett pussel när någon resa inte
går som planerat men jag har alltid gillat problemlösning och det är
nog därför jag sökte mig hit. Jag har
jobbat mycket med planering på mitt
tidigare jobb och därför siktar jag på att
bli trafikledare där jag själv kan planera
upp resorna. Min första tid på nya jobbet har
bestått av mycket nytt men det har varit väldigt
spännande!

– Direkt när jag såg annonsen kände
jag att det här var något för mig!
Jag är social och jobbar helst med
människor, har tidigare jobbat
inom vård och kundtjänst, så
rollen på kontaktcenter kändes
klockren! Även om kontaktcenter har funnits ett par år sker
många förändringar nu med
nya medarbetare, nya lokaler
och fler kliniker som nyligen
kopplats på. Jag ser fram emot
att få vara en del av utvecklingen.
Den största utmaningen är helt
klart tandvårdsbiten med alla termer
och förkortningar. Men för varje samtal
lär jag mig något nytt och det är kul att
känna hur mycket jag utvecklas varje dag.

Veronika Lindebrand
Sjuksköterska vid akutmottagningen i Västervik.
– Jag började här i juni och
har lärt mig så mycket sedan
dess. Alla är hjälpsamma, man
får vara ny. Jag känner att de
uppskattar att man frågar och
de förklarar gärna och visar mig.
Det bästa med jobbet är alla
möten, med unga och gamla,
den yngsta en 17 dagars bebis
och den äldsta 90 år. Jag försöker
ge alla patienter, även om det är snålt
med tiden, en känsla av att de har min
fulla uppmärksamhet när jag är hos
dem. Sedan gillar jag också Västerviks
sjukhus, det är en härlig miljö, man hejar
på varandra och känner sig sedd. Jag har
verkligen hittat rätt plats!
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Nya appar som kan rädda liv

Din röst är viktig!
Mellan den 27 september och 17
oktober är det dags igen för medarbetar- och säkerhetsenkäten.
Enkäten genomförs vartannat år.
Ta vara på möjligheten och använd din röst! Resultatet är viktigt
för att vi ska kunna utveckla arbetsmiljön och säkerhetskulturen
inom våra arbetsplatser. Du kommer få en direktlänk till undersökningen i din mail och sedan har
du tre veckor på dig att svara. Ditt
svar är anonymt. Resultatet av enkäten kommer i november.

Vägen framåt
Den 29 september ansluter
sig Region Kalmar län till systemet Sms-livräddare. Systemet larmar frivilliga livräddare
till platsen för ett misstänkt
hjärtstopp.
Larmet kommer via en app, som
visar vägen till den som drabbats av

hjärtstopp och till närmaste hjärtstartare.
– Vi blir den tionde regionen i
Sverige som ansluter sig till systemet. Jag är glad att vi nu får chansen att rädda fler liv tillsammans
och vill uppmana medarbetare i
regionen att ladda ner appen och
registrera sig. Det som krävs är att

du har gått en kurs i hjärt-lungräddning. Vi marknadsför nu tjänsten
för att få fler livräddare att registrera
sig och fler hjärtstartare anslutna i
systemet, säger Sandra Antonsson,
sjuksköterska och HLR-instruktör i
Region Kalmar län.

Vi har alla varit drabbade av covid-19 på något sätt, direkt eller
indirekt, i vårt arbete. Nu behöver
vi återhämtning för att kunna hitta
kraft tillsammans igen. På Navet
finns en föreläsning med Jan Bylund om att jobba tillsammans, att
berömma varandra och såklart att
fika! Din chef har möjligheten att
planera in den på en APT framöver. Eller kan du se föreläsningen
på egen hand. Vi hoppas att filmen
kan leda till skratt, gemenskap
och bra samtal till hur vi kan ta
hand om varandra. Filmen kommer att finnas på Navet till slutet
av oktober. Sidan kommer också
att uppdateras med filmer och material om återhämtning från våra
egna medarbetare.

Ännu mer fossilfritt

För att förhindra att människor tar sitt liv har en ny app
utvecklats i samarbete mellan
Region Kalmar län och Suicide
Zero.
Appen, som bygger på flera års
forskning om suicidprevention,
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är utvecklad för patienter som har
kontakt med psykiatrin och som har
gjort ett eller flera självmordsförsök. I appen skapar patienten, med
hjälp av en behandlare, en plan med
strategier som man kan använda sig
av vid en akut försämring av det
psykiska måendet. Tillsammans

identifierar man varningstecken,
vad man kan göra för att förebygga
en nedåtgående spiral och vart man
vänder sig om man inte vill leva
längre. Appen testas just nu i södra
länet och forskning kommer att göras på dess användbarhet.

All kollektivtrafik i länet kommer
snart att vara fossilfri. Region
Kalmar län har nämligen, tillsammans med grannregionerna
Blekinge, Kronoberg och Jönköping, köpt nya Krösatåg. Det är
renodlade eltåg eller så kallade
biomodala tåg, som kan drivas
både elektriskt och med förbränningsmotor som är godkänd för
fossilfritt bränsle.
De första tågen beräknas levereras
2024 och ska trafikera sträckorna
Karlskrona-Emmaboda-Kalmar,
Kalmar- Linköping och Västervik
– Linköping.

”Det har faktiskt gått smidigare
än jag förväntade mig”
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När den första dosen vaccin gavs till en invånare i Kalmar län den 28 december
2020 drog många en lättnadens suck - äntligen var vi igång! Men arbetet hade
bara precis inletts.

Vaccinering
mot
covid -19
sid. 6 -7
5
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VACCINERING MOT COVID-19

Kövärden Ann-Marie Landerdahl och Ann-Katrin
Wilhelmsson, platsansvarig vid vaccinationscentralen i Västervik, utgjorde varsin kugge i Region
Kalmar läns stora vaccineringsmaskineri under
2021.

– Så här storskaligt har vi aldrig
någonsin vaccinerat tidigare, så vi
har fått testa oss fram organisatoriskt, justera och testa igen, säger
Ann-Katrin Wilhelmsson, platsansvarig vid vaccinationscentralen i Västervik.
Ann-Katrin bjöds i december
2020 in av Marie Ragnarsson,
Region Kalmar läns vaccinsamordnare, för att ingå i den då nya
Vaccinationsgruppen. Gruppens
uppdrag var att planera inför en
vaccinering av alla Kalmar läns
invånare över 18 år, cirka 200 000
personer. Arbetet inleddes direkt
och långt innan det fanns en vaccinationscentral i Västervik att
vara platsansvarig för var AnnKatrin fullt engagerad i vaccineringarna.
– Jag var med och samordnade
de första vaccinationerna mellan
regionen och kommunerna och
de särskilda boendena. Och sedan
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när vi började vaccinera de äldre
som kunde ta sig till hälsocentralerna. Därefter planeringen och
genomförandet av vaccinationscentralerna, säger Ann-Katrin.
Tre minuter per vaccination
– Det har varit spännande att vara
med hela vägen. Detta är en historisk händelse som vi fått vara med
om. Samtidigt har det ju verkligen
varit jättemycket jobb. Särskilt
schemaläggningen har varit en
utmaning. Tack och lov har personalen varit flexibel och alla har
hjälpts åt.
När Nerven träffar Ann-Katrin
är det högsommar i Västervik och
vaccinationscentralen går på högvarv. Sex vaccinationsstationer
tar emot en stadig ström invånare
som effektivt guidas genom de
olika stegen. I snitt tar varje vaccination tre minuter och totalt under
dagen vaccineras 870 personer.

– Det har faktiskt gått smidigare än jag förväntade mig att
komma till den här punkten, där
allt flyter, säger Ann-Katrin som
flera gånger återkommer till hur
viktig personalen, varav många
är timanställda pensionärer, är för

effektiviteten.
– Den enskilt viktigaste funktionen är kövärden som står utomhus och släpper in folk. Där
regleras flödet genom alltihop och
det är väldigt noga att inte släppa
in folk för tidigt. Om en ställer sig

Yasamin Moradi, 21 år, fick lite ont i huvudet efter första dosen men tvekade inte
inför sin andra dos.
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VACCINERING MOT COVID-19

i kön för tidigt så gör alla det, de
hamnar i fel ordning och så blir
det rörigt. Det lärde vi oss den
hårda vägen.
Stenkoll på läget
Denna heta sommardag är det
undersköterskan Ann-Marie Landerdahl, som till vardags jobbar
på intensivvårdsavdelningen, som
är kövärd. Bakom munskyddet
skiner hon ikapp med solen medan hon svarar på frågor och håller
stenkoll på kön. Ja, faktiskt hela
Spötorget tycks stå still i väntan
på att Ann-Marie likt en tågkonduktör ropar upp nästa tid.
– Det här är så vansinnigt roligt, utbrister Ann-Marie mellan
sina tidsutrop.
– Jag får träffa en otrolig
mängd härliga människor och
folk är verkligen trevliga. En kom
till och med och gav oss choklad,
säger hon med ett skratt innan en
invånare kommer fram och ställer
en fråga.
En annan som är märkbart nöjd
med verksamheten och personalen på vaccinationscentralerna är
vaccinsamordnaren Marie Ragnarsson.
– Vi insåg tidigt att vi inte skulle kunna vaccinera så här många
på hälsocentralerna och behövde
externa lokaler, säger Marie om
det inledande arbetet.
– Men det krävs en väldig logistik
som man kanske inte tänker på,
när man flyttar ut till externa lo-

Sjuksköterskan Maja Johansson, 35 år, jobbar till vardags som egenföretagare inom webbutveckling men hoppade in
som vaccinatör.

kaler. Luftflödet ska vara okej, det
ska gå att jobba på ett smittsäkert
sätt, det krävs datorer som går
att koppla upp mot våra system,
kylskåp till vaccin och mycket,
mycket mer.
– En sak man lätt glömmer
är att vi varit och vaccinerat på
länets anstalter och fängelser.
Kriminalvården sköter sina egna
vaccineringar, men vi har varit på

Fakta
Vaccinationerna mot covid-19 har ägt
rum på många platser i länet, men
koncentrerats till de fyra vaccinationscentralerna i Västervik, Kalmar, Oskarshamn och Borgholm.
Vaccinationscentralerna i Västervik och
i Kalmar har regionen drivit i egen regi.
Det krävs emellertid mer än vaccin för
att vaccinera Kalmar läns vuxna befolkning. Här följer ett urval av de 70 olika

plats med ambulans ifall någon
skulle reagera allergiskt. Det är
inte en stor grupp att vaccinera,
men ändå ännu en sak att ta med i
planeringen.
Engagerade medarbetare
– En tidig farhåga var hur vi
skulle få ihop bemanningen mitt
under sommaren, då vi dessutom
skulle få som mest vaccin och

skulle vaccinera som mest. Men
det har gått bra det också.
– Jag tycker att allt överlag gått
över förväntan och nu känns det
jättebra. Det är otroligt hur snabbt
och effektivt arbetet flutit på och
vilket engagemang det finns
bland alla medarbetare.
Text: Tomas Löwemo
Foto: Mattias Johansson

Vaccinationsarbetet i siffror
artiklar som Regionservice försett vaccinationscentralerna i Västervik och
Kalmar med, under 2021.
Engångshandskar: 287 200
Plåster: 176 600
Spruta 1ml: 234 700
Visir: 850
Munskydd: 37 800
Kaffemuggar (engångs): 12 200
Kaffe: 384 förpackning (192 kg)

Skulle man stapla alla vaccinsprutor
ovanpå varandra så skulle stapeln bli
cirka 1 170 meter hög, vilket är lite
högre än fyra Eiffeltorn staplade på
varandra.
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Medarbetarna på centralförrådet har arbetat tätt
tillsammans med kollegorna på upphandling och
transport för att säkra tillgången på förbrukningsmaterial under pandemin.

Högtryck hos regionservice under pandemin
Mycket av regionservices
arbete görs utan att de som
jobbar i andra verksamheter
tänker på det. Löner betalas
ut, papperskorgarna töms
och det finns rena arbetskläder i förråden. Men under
corona-pandemin har det
blivit extremt tydligt vilken
nyckelroll förvaltningen spelar i att skapa en trygg och
effektiv vardag för oss alla,
inte minst för vården.
– Vi har blivit oerhört bekräftade
av de vårdande förvaltningarna
under året som gått vilket känns
väldigt positivt och har bidragit till en ökad stolthet över
det vi gör, säger Martin
Idethun, förvaltningschef för regionservice.
Den nya vardagen
som covid-19 medförde
när pandemin nådde Sverige
innebar många utmaningar. För
regionservices del var uppdra-
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get att initialt säkra tillgången
på skyddsmaterial den absolut
största, berättar Martin Idethun.
Därefter skulle förvaltningen säkerställa inköp av vaccinationsmaterial, vilket inte var så lätt när
hela världen skulle börja vaccinera samtidigt.
– Jag hade verkligen ont i magen när alla stora företag stoppade sina leveranser över en natt.
Så känslan när upphandlingschef
Jesper Zetterström ringde och sa
att de hade säkrat två miljoner
munskydd eller en miljon nitrilhandskar, den går inte att beskriva. Eller när jag fick veta att Saab
Barracuda skulle börja tillverka långärmade plastförkläden åt oss - den kommer
jag aldrig att glömma.
Under pandemin har
många av förvaltningens
medarbetare ändrat både
arbetssätt och arbetsuppgifter,
några har till och med bytt tjänst
tillfälligt för att stötta en verksam-

het med högre belastning än den
egna. Regionservice har bland
annat tagit över en del vårdnära
service som exempelvis smittstädning, stöd vid ombokning av
vaccin och utlämning av provtagningsmaterial, vilket underlättar
för de vårdande förvaltningarna.
– Jag är väldigt stolt över hur
alla inom förvaltningen har ställt
upp och tagit sig an saker som
ligger utanför deras vardag och
stöttat varandra. Vi har också haft

Fakta

ett riktigt bra fackligt samarbete
under hela pandemin. När pandemin är över ser jag verkligen fram
emot att få komma ut i verksamheterna, se chefer och medarbetare i ögonen och ge dem en klapp
på axeln för det otroligt fina jobb
de har gjort och kommer att göra!
Text: Camilla Breiler
Foto: Roger Sjöström

Om regionservice

 Regionservice består av ungefär 540 medarbetare från många yrkesgrupper med specialkompetens inom olika områden.
 Regionservice ansvarar för, utför och utvecklar servicetjänster för
Region Kalmar läns verksamheter, allt från patientmat och förrådshantering till löneutbetalningar och stora byggprojekt.
 Förvaltningen är organiserad i fem basenheter: administration, kostoch lokalvård, logistik, regionfastigheter och upphandling.
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Detta har regionservice levererat under pandemin – några siffror:

extra provtagningstillfällen
per dag ökade testkapaciteten med tack vare den mobila
enheten för ut- och inlämning
av självtest för covid-19, en
minibuss som regionfastigheter byggde om för detta
ändamål. Enheten var igång
under våren 2021 och bemannades med medarbetare från
logistik.
– Vi har fått otroligt mycket bra
feedback från invånarna, säger
Tomas Eriksson, till vardags förrådsbiträde, som ryckte in och
jobbade i den mobila enheten.
Hälsocentralerna har varit
tacksamma att vi har kunnat
lämna ut och
tagit emot
testen och
samtidigt
avlastat
vården.

tvättbara operationsrockar i tyg
satte tvätteriet i cirkulation när
det började bli ont om engångsrockar på marknaden.
– Det var elva år sedan vi hade
de här rockarna i bruk senast,
berättar Anna Svensson, 1a
linjens chef på tvätteriet. Att ha
personal som har jobbat länge
inom tvätteriet var guld värt
för att kunna
återskapa
processen
snabbt och
säkert.

munskydd levererades ut från centralförrådet under 2020. Basenheterna upphandling
och logistik har jobbat tätt tillsammans för att säkra regionens tillgång på skyddsmaterial
under corona-pandemin.
– Det är både lärorikt och utmanande att säkerställa
materielen som vården behöver när hela världen
efterfrågar samma material, säger Christel Axelsson,
materialplanerare på logistikservice. Det känns skönt
att ingen vård hittills har behövt ställas in på grund av
brist på skyddsutrustning.

timmar per dygn hade städcentralen i Västervik beredskap för att
smittstäda akutens behandlingsrum och avlasta vårdpersonalen
med denna uppgift sommaren 2020.

samtal/dag har supporten
för stöd vid bokning av tid för
vaccination mot covid-19 tagit
emot. Supporten hjälper dem
som inte kan boka själva via
1177, och bemannas av kundtjänst och teleservice.
– Det är roligt att kunna hjälpa
till både gentemot regionen
och invånarna, säger Frida Lindström, assistent på kundtjänst
och teleservice. Däremot är det
ett relativt stort antal som vill
omboka av tveksamma orsaker
som att man ska åka till Spanien
eller att det är
kö på Ölandsbron.

provtagningstillfällen för covid-19 per
vecka bidrar de fasta stationerna för
ut- och inlämning av självtest med.
Stationerna har iordningställts av regionfastigheter i anslutning till länets tre
sjukhus och bemannas av medarbetare
från logistik. Regionfastigheter har också
skyltat på sjukhusområdena för att besökare ska hitta rätt.

vaccinationscentraler har
iordningställts och skyltats
av regionfastigheter i Kalmar, Oskarshamn (tillsammans med extern part) och
Västervik.
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Infektionsavdelning 39 på
länssjukhuset är en av
avdelningarna där kriget
mot covid-19 utspelats.
Nerven har träffat Karin Angré
och Lina Göljén, två av alla
de medarbetare som kämpat
för att förstå sjukdomen,
behandla, lindra, hjälpa och
samtidigt skydda sig själva
och hålla ihop i arbetsgruppen.

”Det har inte gått att ta
Vi ses på infektionsavdelning
39 i mitten av augusti. Just nu
finns här inga inlagda covidpatienter, så läget är som det
brukar vara på en infektionsavdelning. Fast ändå inte.
Garden är fortfarande uppe.
– Man har levt med det så länge,
därför tänker man att det bara är
en paus. Förra året var nämligen
likadan, det kändes så bra under
sommaren och sedan exploderade
det och på bara någon vecka var
det hög smittspridning. Därför vågar man inte släppa garden, berättar sjuksköterskan Karin Angré.
De minns att frågorna var
många i början av 2020. Luftburet
eller droppsmitta, smittade viruset kanske genom ventilationen?
Biter desinfektionen på ytorna
som sanerats? Går det att få tag
på skyddsutrustning? Tygrockar
som för länge sedan användes vid
operation plockades fram. Dubbla
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handskar. Söndertvättade händer,
handsprit som luktade annorlunda. Masker från försvaret, masker
från OKG, masker som kändes
omöjliga att kommunicera med.
Märkena i ansiktet och svetten
som rann ner i det lilla utrymmet
vid hakan.
– Vi är vana att kunna bota,
men plötsligt visste vi ingenting.
Det var både skrämmande och
frustrerande, vi kände oss hjälplösa i början när ingenting hjälpte,
berättar undersköterskan Lina
Göljén.
– Då behandlade vi med syrgas
och det var bara en lång väntan.
Sen började man se mönstret att
det kunde bli kritiskt efter ett
visst antal dagar… dag 5-7, dag
11-13. Samtidigt kändes det som
om sjukdomen betedde sig lite annorlunda varje gång vid första vågen, att många patienter var äldre
spelade säkert också roll, berättar
Karin och Lina.

Lurig sjukdom
De beskriver en lurig sjukdom
där många patienter inte känt av
syrebristen de drabbats av. Om
hyffsat pigga patienter som säger att de mår okej, men där deras syrevärde skvallrar om något
helt annat. Och hur läget kunde
bli kritiskt, väldigt snabbt. Efter
hand klarnade sjukdomsbilden
och vilka insatser som var mest
effektiva. Optiflow, en högflödesgrimma som hjälper till med syresättningen, kom att bli ett viktigt
hjälpmedel.
– När det var som mest intensivt fanns det stunder då alla apparater var igång. Det var några
gånger då vi var på gränsen, men vi
lyckades alltid lösa det, berättar de.
De beskriver ett bra samarbete
med IVA och geriatriken, som
också vårdade covid-patienter
på länssjukhuset. Även en bra
dialog, med många snabba beslut,
med personalen på akuten i Väs-

tervik, som skickat många covidpatienter till Kalmar.
Tredje vågen tuffast
För att stötta upp verksamheten
på infektion togs extrapersonal in.
– Under hösten kom mycket
ny personal som vi ordinarie lärde
upp, men de var tyvärr bara här
under kort tid. Det tog mycket på
krafterna att lära upp andra vid
sidan av sitt eget arbete, berättar
Karin och Lina.
I början av året och fram till
maj drog den tredje vågen in över
länet. Även om de kände sig förberedda inför detta, upplevde de
sig ändå som ensamma och beskriver denna perioden som den
värsta.
– Jag upplever att personalgruppen var som mest splittrad
då också, när vi behövde varandra
som mest. Det var en tuff period.
Vi var trötta och det kändes som
om alla insatser alltid kom för
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Lina Göljén, undersköterska, och Karin
Angré, sjuksköterska, i ett av rummen
på infektionsavdelning 39 som under
pandemin använts för förvaring av
skyddsutrustning

ledigt från covid”
sent, det blev en väldig frustration. Det handlade hela tiden om
att släcka bränder, säger Karin,
som har svårt att minnas specifika
händelser från den här tiden.
De beskriver att snabbare beslut hade underlättat deras arbete
och beskriver också en önskan att
på något sätt bli mer kompenserade för arbetet i fronten.
Samtidigt tycker de det varit
fint att se att många hyllat vårdpersonal och på olika sätt velat
hjälpa till.
– Ett tag var det många applåder och hurrarop för att man är en
så kallad samhällsbärare, vi är naturligtvis tacksamma för det, även
om det kan vara svårt att glädjas
åt det när man sen går hem och
mår dåligt, säger Lina och berättar om problem med sömnen.
För de beskriver att det har
kostat på att vara i händelsernas
centrum på jobbet, med intensiva
perioder och övertid, ovisshet och

ständigt nya rutiner. Detta i kombination med restriktionerna som
gjort vardagen annorlunda och att
det varit svårt att koppla av när så
stor del av nyhetsrapportering och
andra informationsflöden handlat
om corona-viruset.
– Det har inte gått att ta ledigt
från covid, konstaterar de.
– Jag har tappat min mur under
den här tiden, den är helt borta.
Samtidigt har det emotionella
stärkts, säger Lina.
Ta tid att bearbeta
Tiden med det nya viruset och
sjukdomen har också gett dem nya
kunskaper. Dels tekniska kunskaper, att de kan nyttja och läsa av
ännu mer från utrustningen, dels
om själva sjukdomen.
– Man har utvecklat en klinisk
blick för sjukdomen. Jag minns
en patient i våras som sa ”nej, jag
mår inte så dåligt”, men jag visste
att hen var jättedålig. Jag behövde

ta ett speciellt blodprov för att se
syrehalten. Det brukar göra ont,
men patienten reagerar inte, märkte
ingenting. Känslan av att stå där
och se detta, och tänka ”det här
kommer aldrig gå”. Jag kände på
handen och visste resultatet - om
någon timma kommer hen att vara
nersövd på IVA, berättar Karin.
Både Karin och Lina hoppas att
det värsta ska vara över nu, men
vågar inte helt tro på det. Oavsett
vilket, så vet de att det kommer att
ta tid att smälta och bearbeta det
som de varit med om under den
här tiden.
– Det kändes inte som om ledigheten i somras hjälpte. Det är
någon annan typ av återhämtning
man behöver, men jag vet faktiskt
inte riktigt vad det är, säger Karin.

Text: Malin Gustavsson
Foto: Malin Gustavsson

Covidavdelning
även i Oskarhamn
I mitten av april öppnades
också en covidavdelning vid
Oskarshamns sjukhus när
trycket blev för stort på Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus.
– Vi var väl förberedda när uppgiften kom till oss. Vi hade gjort
en riskbedömning som i praktiken
kom att fungera som en handbok
för dem som jobbade på covidavdelningen, berättar Åsa Ahlgren,
verksamhetschef på medicinkliniken.
Samma dag som avdelningen
skulle öppna, den 20 april, lades
ett skyddsstopp på verksamheten.
Efter en inspektion av Arbetsmiljöverket samma dag hävdes
skyddsstoppet och arbetet kom
igång som planerat.
Totalt kom 22 patienter att vårdas på avdelningen fram till den
avvecklades en dryg månad senare
då trycket på sjukvården i länet
minskat. Det rörde sig om de lättast sjuka i covid-19 - men som
ändå var i behov av sjukhusvård
innan de kunde skrivas ut – som
antingen flyttades över till Oskarshamn eller blev direktinlagda.

– Vi hade nytta av att en del medarbetare på medicinkliniken och
operation tidigare hade jobbat med
covidvård i Kalmar när det var
som mest ansträngt året innan. För
de som normalt jobbar på kirurgen
och ortopeden var det däremot en
ny uppgift och utmaning, men med
tydliga rutiner och en kortare introduktion löstes saker successivt.
Text: Rolf Asmundsson
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Allt fler väljer 1177
1177.se har fått en rejäl skjuts
framåt under pandemin. Nu
har över 200 000 personer i
länet konton och både besöken på sidan och användningen av e-tjänsterna har ökat.
– Vi ser att kurvan för antalet besök på 1177.se har följt smittvågskurvan. Det är alltså många som
använt 1177 för att få information
om pandemin generellt, men också för vägledning om provtagning
och vaccination, säger Sandra
Stark, regionalt ansvarig för 1177
Vårdguidens e-tjänster.
Statistiken visar att antalet
inloggningar i e-tjänsterna
på 1177.se i Kalmar län
är långt fler nu jämfört
med året innan - vissa
månader dubbelt eller
tre gånger så många. Även
antalet ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat. De
mest använda är förnya recept,
kontakta oss samt av- och omboka tid.
– På sistone har vi märkt att det
finns en ännu större vilja hos invånarna att hantera sina ärenden
digitalt, fortsätter Sandra.
Enkäter istället för samtal
Hon ser positivt på att allt fler,
både invånare och verksamheter,
har fått upp ögonen för 1177 och
möjligheterna det ger. Hon
nämner Smittspårningsenheten som exempel,
som via e-tjänsterna
skickat ut 17 000 frågeformulär till smittade,
istället för att få svaren via
telefon.
– Det kallas omvänt ärendeflöde och är ett smidigt sätt för
vården att nå patienterna. Men det
kräver att invånaren har loggat in
– vilket 207 000 länsinvånare nu
har. Det är mer än 50 000 fler nu
än innan pandemin, säger Sandra.
Även om pandemin har gjort
sitt för att sätta fart på den digitala
omställningen, så fanns det redan
tidigare planer på större arbeten
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med 1177 och e-tjänsterna. Ett
exempel är på Västerviks sjukhus, som i början av förra året
påbörjade ett sjukhusgemensamt
projekt för att förbättra informationen till invånarna och vidareutveckla 1177.
– Visst har pandemin påskyndat mycket. Det har satt igång
tankearbetet, vi har allt mer
kontakt med patienter via 1177
och har tagit många steg när det
gäller digitala vårdbesök, säger
verksamhetsutvecklaren Jeanette
Edelsvärd.
Kunskap ger trygghet
De har jobbat efter en digital handlingsplan i tre
steg – uppdatera kontaktkorten,
inventera
behov av e-tjänster och
börja implementera nya
e-tjänster.
– Det är en utmaning, men på
de flesta klinikerna har vi haft
inspirerande diskussioner där
de verkligen kan se nyttan, både
när det gäller det medicinska behovet, patientens perspektiv och
användandet av vårdens resurser,
berättar Jeanette som tycker det
är viktigt att öka kunskapen hos
både medarbetare och invånare,
så att fler vet vilka tillgängliga
digitala tjänster som finns, hur de
används och vilka möjligheter de
erbjuder.
– För att möjliggöra
en digital omställning
måste medarbetarnas
kompetens inom området stärkas, så att de
känner sig trygga i användandet. Detta är en del av det vi
jobbat med i projektet, säger Jeanette.
– En omställning kan initialt
kännas krånglig men vi vet att om
några år kommer vi att titta tillbaka på hur vi arbetade förr och inse
att den har lett till ett effektivare
arbetssätt och en ökad tillgänglighet när patienten själv är involverad, fortsätter hon.
Text: Malin Gustavsson

Nya psykiat
i Kalmar sna
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När Nerven är på besök håller bygghissar och bodar på
att plockas bort. Ytskikten är
klara men ännu återstår lite
finputsning och kontroller
innan verksamheterna kan
flytta in till våren.
För patienterna finns här träningskök, bildterapirum, avslappningsrum och rörelserum. I anslutning
till aktivitetsrummet där man kan
sy, läsa eller sitta en stund vid

datorn finns en takterrass för pallkragar för den som vill syssla med
odling.
– Det är spännande att få komma in och se det i verkligheten,
säger Lotta Karlsson, skötare,
psykiatrisk intensivvårdsavdelning, och en av dem som kommer
att arbeta i de nya lokalerna. Det
känns så roligt att patienterna äntligen ska få något fint!
Minsta detalj i husen är genomtänkt: Dörrstopparna är diskreta
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rihusen
rt klara
Barn- och ungdomspsykiatrins innergård som bland annat har en klättervägg.

Lotta Karlsson, skötare, psykiatrisk
intensivvårdsavdelning, ser fram emot
att få arbeta i de nya lokalerna.

Fakta

Utsikten från personalmatsalen ger en
fin vy över Kalmarsund.

och gångjärnen dolda. Färgskalan
är mild och inspirationen är hämtad från naturen. Patienternas rum
är rymliga och har egen toalett
och dusch.
– Både rumsdörren och toalettdörren kan låsas inifrån vilket
inte går i dagens patientrum, säger
Mona Lövmo, biträdande verksamhetschef för vuxenpsykiatri
söder samt lokalsamordnare. Det
blir en extra trygghet för patienterna att kunna få vara ifred för

andra patienter som ibland kan
vara påträngande och störande.
I patientrummen och i flera
av de gemensamma utrymmena
finns också dygnsrytmsljus vilket
innebär att belysningen regleras i
färg för att likna solljuset vid olika
tider på dygnet.
– Vi är bland de första inom
psykiatrin i Sverige med det här
och det ska bli spännande att se
vilka positiva effekter det kan ha
för patienterna. Många har pro-

De tre rundade huskropparna intill
Länssjukhuset i Kalmar har en yta på
totalt 25 350 m² där 16 enheter kommer att samlas.

Nya byggnader för psykiatrin

 Att samla specialistpsykiatrins alla verksamheter och kompetenser
under ett tak öppnar möjligheter för bättre övergångar och ett fördjupat samarbete. Därför satsar Region Kalmar län på nya byggnader för psykiatrin i nära anslutning till alla våra tre sjukhus.
I Oskarshamn invigdes de nya lokalerna hösten 2019 och i Västervik
påbörjas bygget 2022 och ska vara klart för inflytt 2025.

blem med sömnen och dygnsrytmsljuset kan vara en hjälp för
dem, säger Lotta Karlsson.
Nu pågår utbildning och
flyttplanering tillsammans med
utsedda flyttsamordnare från
psykiatrins verksamheter. Inför
inflyttning i Hus 36 ska medarbetarna utbildas i alla de tekniska
system som finns i huset, som
styrning av belysning, låsfunktioner och in- och utbrytningslarm.
– Denna planering innefattar

inte bara psykiatrins medarbetare
utan även alla stödverksamheter
som kost och lokalvård, transport,
fastighetsdrift, telefoni och IT,
säger Cecilia Ivarsson, funktionsplanerare, regionfastigheter. De
har också varit med i planeringen
av bygget, bland annat har måltidsvärdarna varit med och utformat avdelningsköken så att de passar deras verksamhet på bästa sätt.
Text: Camilla Breiler
Foto: Mattias Johansson
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En
läsarönskan

Susanne Rylander Shoravi är i grunden
distriktssköterska men har de senaste
åren arbetat med att guida läkare som
kommer utanför EU in i den svenska
hälso- och sjukvården.

”En enorm resurs för Sverige och för vå  r
Året är 2015 och ett stort
antal flyktingar kommer till
Sverige. Bland dem finns
personer som länge jobbat
inom sjukvården. Dåvarande
landstinget förstår värdet
av deras kompetens och bestämmer sig för att hjälpa
dem in i den svenska sjukvården. Men, hur gick det sen?
Susanne Rylander Shoravi är en av
dem som från start varit drivande i
arbetet. På sitt kontor på Berga hälsocentral har hon en vägg med 23
små tavlor. Varje tavla innehåller
ett namn på en läkare som hon har
hjälpt fram till svensk läkarlegitimation.
– Jag tittar på den här väggen
varje dag och känner att jag verkligen har bidragit med något, säger
Susanne.
– Jag är så stolt över det jobb
som vi gör i den här regionen, vi är
unika i Sverige med vårt arbete.
Det var i samband med den stora
flyktingströmmen för sex år sedan
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som man upptäckte att många av
de nyanlända hade sjukvårdsbakgrund, men att det var krångligt för
dem att få svensk legitimation. Då
startades snabbspåret för nyanlända
med sjukvårdsutbildning, en kombination av praktik och utbildning
i svenska, som har lyckats korta
vägen till svensk legitimation med
flera år. Sedan dess har ett 50-tal
läkare fått svensk läkarlegitimation
genom snabbspåret.
”Erfarenhet som hjälper oss”
Wallada Haj Karem tog sin läkarexamen efter sex års studier i Syrien
precis innan hon tvingades fly till
Sverige sommaren 2018. Hon hoppas snart ha sin legitimation.
– Det är jättenyttigt för oss att
få hjälp av Susanne och de andra i
det här projektet, säger hon. Det är
inte lätt att bli läkare i Sverige då
processerna skiljer sig åt på många
sätt. Men vi får varva praktik med
studier och får erfarenhet som hjälper oss att förbereda oss inför kunskapsproven. Jag ska nog försöka

göra kunskapsprovet i december,
det blir första försöket och jag är
väldigt nervös. Men det ska nog gå
bra, säger Wallada.
Utmaningen för de utländska
läkarna är just det medicinska kunskapsprovet. Provet har fått kritik
och debatten har handlat om att det
är för detaljerat och svårt.

– Det är tyvärr en ganska liten
del som tar sig hela vägen fram till
läkarlegitimation, säger Susanne.
Nu har Socialstyrelsen beslutat att
man ska få fem försök på sig i stället för tre som idag, jag hoppas att
det betyder att det går bättre. Två
klarade provet nu i juli och i september är det sex till som ska testa,

Visste du att...
…Region Kalmar län även jobbar aktivt med utlandsrekrytering.
Arbetet gäller främst hälso- och sjukvårdsförvaltningen, men även folktandvården, primärvården och psykiatrin rekryterar personal från andra
länder.
…sjukvårdspersonal som rekryteras från andra länder har ofta specialistkompetens eller tillhör bristyrkena. Ofta läser de svenska i sitt
hemland innan de flyttar till Sverige. För att kunna söka vissa jobb,
exempelvis läkare och sjuksköterska, i Region Kalmar län krävs svensk
yrkeslegitimation, att man uppfyller bestämda språkkrav och kan den
aktuella hälso- och sjukvårdslagstiftningen.
…det som förenar primärvårdens utbildning för nyanlända med sjukvårdsbakgrund och Region Kalmar läns aktiva utlandsrekrytering är
utbildningen Svenska i vården. Det finns sammanlagt 40 platser på
Vimmerby folkhögskola och Högalids folkhögskola. Utbildningen
kombinerar språkundervisning med assistentarbete på hälsocentral,
tandvårds- eller sjukvårdsklinik.
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...Malin Johansson Östbring,
apotekare på läkemedelssektionen och hjärtmottagningen
i Kalmar, som nyligen doktorerat.

apotekare på hjärtmottagningen.
Uppföljningen handlar dels om att
hitta den behandling som fungerar
bäst för patienten, med bra effekt
och få biverkningar. Men också
om att lyssna in, ta reda på hur de
upplever läkemedlen och svara på
deras frågor.

Din avhandling handlar om
stöd vid medicinering vid
kranskärlssjukdom.
Vilket var det viktigaste resultatet?
– Forskningen visar att
det är tio procent fler
som fortsätter att ta sina
mediciner efter ett år om de
får ett individuellt stöd av en

Hur påverkar forskningsresultaten hjärtsjukvården i länet?
– Det individuella stödet av
apotekare implementerades på hjärtmottagningen
i Kalmar när vi 2018 startade Lev med hjärtat-mottagningen, uppföljningen vi
ger patienter med hjärtinfarkt.
Det är först nu i sommar vi blivit

Tre snabba till

Ameen Fala och Wallada Haj Karem är
två av läkarna som just nu går utbildningen.

  r sjukvård”
säger Susanne som koordinerar,
guidar och stöttar läkarna i frågor
runt praktik och utbildningen.
Ytterligare en utmaning är att hitta
praktikplatser.
– Vi letar särskilt efter seniora
handledare, de är guld värda! säger
Susanne och öser beröm över Margareta Lööf Johansson och Kerstin
Fredlund i Lindsdal. Jag får passa
på att göra en efterlysning här i Nerven. Vill du lära ut din kunskap är
du så välkommen att höra av dig.
Susanne återkommer hela tiden till
vilken resurs de utlandsutbildade är
för både Sverige och vår organisation.
– Det här är människor som har
yrkesstolthet, som har drivit egna
praktiker, varit chefer för eller arbetat vid stora sjukhus i sina hemländer. Flera har många år bakom sig
som specialister. De är en enorm
resurs för Sverige och för vår sjukvård, säger hon.

Text: Emma Rydh
Foto: Tomas Löwemo

klara med resultaten, så nu kan vi
diskutera med andra kliniker hur de
skulle kunna omsätta den här kunskapen.
Vad händer nu?
– Nu kommer vi snart att ha data
på hur det ser ut även efter tre år. Då
blir det spännande att se om effekten på följsamhet har lett till någon
skillnad i hur mycket sjukhusvård
patienterna har behövt söka för sin
hjärtsjukdom. Från och med nu i
höst kommer jag att arbeta mer kliniskt och forska 20 procent. Jag ser
fram emot att fördjupa mig i fler detaljer, men också att sprida kunskap
om hur man kan påverka patienters
följsamhet.

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.

Instagram

Facebook

Linkedin

På Instagram fortsätter vårt stafettkonto där
olika verksamheter visar upp sig. Här ser vi
Kostenheten på Västerviks sjukhus. Är ni intresserade av att synas på vårt instagramkonto? Hör av er till Regionstab Kommunikation.

Sommaren på vår facebooksida Region Kalmar
län – Jobba hos oss har präglats av friluftstips.
Här är det Anna Åstrand, sjukgymnast, som tipsar om sitt smultronställe i Kalmar län.

I sommar har IT-förvaltningen gjort en kampanj på LinkedIn för att locka till sig nya kollegor. Sara Widberg, systemförvaltare, var en
av dem som berättade om sitt jobb.
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”Hon finns alltid där med ett lyssnande
öra och kloka tankar”
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.
1

2

3

4

5
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Jag tycker att Johnny Andersson,
Färjestadens hälsocentral, bör uppskattas då han gör ett fantastiskt
jobb med sina diabetespatienter.
Dessutom sprider han mycket
glädje och uppskattas av alla. Han
sköter Linken på ett sätt som ingen
kan föreställa sig. Går man till ICA
för att handla så pratar man om
Johnny och hur fantastisk han är.
/Jonas Falk

Som nyanställd på Akutmottagningen i Oskarshamn vill
jag hylla mina arbetskollegor som
är hjälpsamma och delar med sig
av sina kunskaper. De underlättar
och gör arbetsdagen lättare. Elin
förtjänar att bli extra hyllad då hon
sprider glädje och gör ett utmärkt
arbete, vänlig mot både patienter
och personal. Hon gör det där lilla
extra. /Annicki Sernald

Vi vill nominera vår medicinska
sekreterare Åsa Moverare som
under våren dragit ett tungt lass på
hudmottagningen som ensam sekreterare. Åsa finns alltid till hands
för våra frågor och är behjälplig
trots att hon har mycket att göra.
Hon är otroligt duktig och vi
uppskattar henne och allt hon gör
för oss.
/Personalen på hudmottagningen i Västervik

Jag skulle vilja nominera min verksamhetschef Jörgen Åkesson.
Han har med sitt lugn, sin kompetens, sin klokskap och erfarenhet
alltid ställt upp för verksamheten.
Jag har under hela min tid på Arbetsmiljö o hälsa känt att han alltid funnits där vi de tillfällen man
verkligen behöver en chef för stöd i
det utsatt uppdrag vi har i vår verksamhet. För allt du gjort för oss
som medarbetare och för Region
Kalmar och inte minst detta sista
2020-2021 med allt som det inneburit för dig som chef är du verkligen värd en Nerven-fika. Stort tack
Jörgen!
/Eva Nilsson
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Skulle vilja nominera min kollega
Elin Öhrling på Gamleby folkhögskola. Med glöd och passion
för både verksamhet, sina kollegor
och de studerandena på skolan, så
skapar Elin med sitt sätt en glädje
för alla på skolan. Hon är en fantastisk person som ser och bidrar med
det där lilla extra i vått och torrt till
alla. /Therese Ivarsson

Vi vill nominera vår fantastiska
kollega och teamsekreterare EvaLotta Rosén på psykiatriska
öppenvårdsmottagningen i Vimmerby-Hultsfred av följande skäl:
Lotta – det finns ingen som du,
som håller ordning på allt mellan
himmel och jord som rör sig på vår
mottagning. Den som med ömsom
bannor ömsom (välförtjänta) tillrättavisningar och med glimten i
ögat får oss att göra om, göra rätt
och bli lite bättre varje dag. Du är
en klippa! Det är med viss oro vi
hört rykten om att du tänkt pensionera dig nästa år varför vi vill passa
på att dela detta fika med dig!
/Dina kollegor

Jag skulle vilja att min kollega
Lena Mellborg Håkansson blir
överraskad med Nervenfika. Vi har
arbetat många år tillsammans på
Nybro ambulansen, men numera
arbetar hon som ambulanssjuksköterska på Torsås ambulansen. Min
motivering är att hon alltid är så
snäll och gullig. Hon vill att man
ska må bra som kollega och att patienter ska få den bästa vården.
/Malin Arvidsson

Jag vill nominera min kära kollega
Marie Veldin Lindgren, barnmorska på Familjecentralen Kalmar, för hennes engagemang för
mottagningen, sammanhållningen
i arbetsgruppen men framför allt
en lojal och duktig barnmorskekollega. Sätter alltid patienter och
kollegor i första rummet och sist
sig själv, trots motgångar i livet.
Sprider glädje och är omtyckt av
patienterna. Hon är verkligen värd
en Nerven-Fika!
/Suzanne Karlsson

Jag skulle vilja nominera Marie
Eriksson som jobbar som kurator
på Nygatan inom öppenvårdspsykiatrin. Hon finns alltid där med ett
lyssnande öra och kloka tankar för
både kollegor och sina patienteter.
/Leila Eriksson

Jag vill nominera mina kollegor i
Televäxeln i Kalmar. Vi har under våren fått nya arbetsuppgifter
med att hjälpa till med av/ombokning av vaccineringen mot covid.
Det har varit mycket att ta in och
det kommer nya direktiv hela tiden,
vilket har varit och är en utmaning
för oss alla. Jag tycker att vi alla är
värda en fika! /Frida Lindström

1 Jag vill nominera min bästa kol-

lega Annika Åkerblom som är
ny sjuksköterska på kirurgavdelningen på länssjukhuset - hon kämpar och sliter, och är en fantastisk
sjuksköterska! Hon lägger verkligen ner kropp och själ i sitt arbete!
/Anna Djordjevic

2 Jag jobbar på urologen på Väs-

terviks sjukhus som medicinsk sekreterare och skulle vilja nominera
min kollega Liselott Bengtsson
till nerven-fikat! Hon är en otroligt
kunnig kollega som kan så mycket
om arbetsplatsen, vilket gör att hon
får många frågor från andra kollegor. Man känner att man alltid kan
vända sig till henne för att få hjälp,
även när det är stressigt, och hon
hjälper alltid till. Hon är alltid glad
och trevlig och hon gör mina dagar
på arbetet roligare. Hon är en av de
absolut bästa sekreterarna och hon
förtjänar absolut en hyllning så hon
förstår vilket kanonjobb hon gör på
urologen! /Emmi Berggren

Jag skulle nominera alla mina
medarbetare (lokalvård Västervik). Alltid ett trevligt bemötande från alla, varje dag. Trots oro
och allt annat som gått i coronans
fotspår det sista året så har alla haft
humöret uppe och varit fantastiska!
/Ninni Möller

3 Jag vill nominera min fantastiska

kollega och vän Linnea Renevall,
sjuksköterska på avdelning 5 på
länssjukhuset. Jag är så otroligt imponerad av denna människa, som i
januari tog examen och sedan dess
erbjudit den bästa vården en kan
tänka sig. Förutom det är hon en
så godhjärtad människa som alltid
ser till sina kollegors och vänners
bästa. Helt klart en kollega som
förtjänar extra uppskattning, och
en riktigt god fika!
/Jakob Axelsson

4 Jag vill nominera min kollega

Christian Pettersson på hjälpmedelscentralen Västervik. Han
har dragit hela lasset ensam när jag
varit och är sjukskriven på grund av
postcovid. Då det bara är han och
jag som är hjälpmedelstekniker här
i Västervik så är det rätt mycket på
hans axlar just nu. Därför tror jag
att han skulle uppskatta detta extra
mycket. /Christian Möller

5 Jag skulle vilja nominera min

kuratorskollega Jakob Nilsson
på länssjukhuset i Kalmar, som
från första stund tog väl hand om
mig som nyanställd och även tiden
efteråt. Jakob var mycket engagerad i mitt lärande vilket gjorde att
jag kände mig trygg snabbt. Han är
även den person som får mig lugn
om det varit ett ärende som varit
stressande. Jakob har även en stor
dos av humor vilket gör arbetsdagen till det bättre. Heja Jakob!
/Ida Lickhammer

En stor eloge till hela infektionskliniken! Många fler och mycket
sjukare patienter tas omhand under
pandemin – men lika trevligt och
kompetent. Utan infektionsklinikens noggranna och pålitliga jobb
hade IVA i Kalmar haft det ännu
tuffare. Tack och håll ut!
/Narkosläkargruppen Kalmar

Vilken kollega vill du hylla?
Mejla in din nominering till
nerven@regionkalmar.se
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Tack för mig!
Det var Öland och havet som
lockade när Monica Åkerblom flyttade från Åseda i
Smålands inre, men också en
intressant tjänst som första
sköterska på Folktandvården
i Berga centrum.
– Jag tillbringade alla mina somrar
i Köpingsvik på Öland när jag var
liten och jag började längta efter att
själv bo på Öland och närmre havet. Öland är så speciellt för mig.
Hon sökte, fick tjänsten och
började i januari 2002. Med sig
i bagaget hade hon över 20 års
erfarenhet från Folktandvården
i Kronoberg. Jobbstarten minns
hon än idag.
– Det första som hände var att
vi upptäckte en översvämning i
förrådet, det var väldigt mycket
snö den vintern och det hade hänt
något med taket som gjorde att
förrådet svämmats över. Vi fick
slänga massor av material.
När Monica började på Folktandvården i Berga centrum var
den tekniska utvecklingen i sin
linda och mycket kom att hända
på bara några år i och med att
tidboken, journalen och röntgen
digitaliserades.
– Det har varit en otrolig teknisk utveckling sedan jag började. 2002 hade varje tandläkare
och tandhygienist en egen tidbok
i pappersform. Det var väldigt
tungrott! Jag minns också framkallningsvätskorna som vi fick
samla i stora 20-litersdunkar.
Samma vätska användes i cirka
två veckor innan de hämtades
som miljöavfall. Det var otroligt
skönt att slippa när den digitala
röntgen infördes.
Spindeln i nätet
Monicas tjänst som Första sköterska gjordes om till Kliniksamordnare 2015 vilket innebär att vara
spindeln i nätet på kliniken.
– Den ena dagen är inte den
andra lik. Jag kan vara i receptionen, assistera tandläkarna, ha
undersökningspass eller sitta på
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Monica Åkerblom, kliniksamordnare på Folktandvården i Berga centrum

”Det är den otroliga
variationen
jag kommer
sakna mest”

Att sitta i receptionen är bara en av många arbetsuppgifter som Monica haft som kliniksamordnare på Folktandvården i Berga centrum, Kalmar.
Foto: Veronica Stenvall

kontoret och beställa varor och
schemaplanera. Jag har också
jobbat helgjour i flera år vilket har
varit väldigt roligt och utvecklande. Det är den otroliga variationen
jag kommer sakna mest, det har
varit det roligaste.
När Nerven pratar med Monica
har hon bara några få dagar kvar
på jobbet innan hon går hem den
30 juni. Svaret på frågan vad hon
mest ser fram emot gällande pensionen kommer snabbt.
– Att ta det lite lugnt! Och försöka träna och simma lite mer.
Text: Hanna Lundberg

Namn: Monica Åkerblom
Ålder: 65
Bor: i Rälla
Intressen: Trädgård och odling. Jag tycker det är roligt att ha annorlunda
växter som till exempel mullbärsträd, persikoträd och fikonträd. Sådant man
inte kan ha i Småland men på Öland! Jag tycker också om att vandra, speciellt på Öland. Ismanstorps borg är en favorit, men också Jordtorpsåsen och
Slottsskogen i Borgholm.
Starkaste jobbminnet?
Första gången det brann i Berga centrum, precis bredvid oss. Jag hörde det
på radion på morgonen och jag minns oroskänslan när jag gick till jobbet att
jag inte visste om det skulle finnas kvar eller inte. Det gjorde det men vi fick
ganska direkt åka till kansliet och börja ringa patienterna för att lämna återbud och boka om till andra kliniker.
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Varjedag-berättelse
- en varjedag-berättelse berättad av Maja Ljungberg,
optiker
Jag arbetar som optiker på ögonmottagningen på Oskarshamns
sjukhus. En av mina arbetsuppgifter är att ta emot patienter med diabetes för ögonbottenfotografering.
Det är ett besök som innebär att
man blir sittande ungefär en halvtimme i väntrummet för att invänta
effekten av ögondropparna. Under
en timme brukar jag ha ungefär fyra
patienter sambokade efter varandra,
löpandeband-principen som många
patienter lite skämtsamt liknar det
vid.
Något av det jag tycker allra bäst
om med mitt jobb är faktiskt att få
följa mötena som sker i väntrummet, även nu under pandemin.
Jag skulle kanske till och med
säga framför allt nu under pande-

Foto: Roger Sjöström

Regiondirektören

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

Om möten i väntrummet
min. Jag har mitt kontor precis i anslutning till väntrummet så jag har
fördelen att ha första parkett.
Det delas kost och motionstips.
Det diskuteras hjälpmedel. Två
patienter har samma sorts insulinpump och delar intensivt med sig
om sina bästa tips på placering och förvaring av insulinpumpen till varandra.
Det händer att det byts telefonnummer. Planer om en
fika tillsammans framöver
görs för att fortsätta samtalet. 		
Man träffar gamla bekanta. Man upptäcker att
man fått sin nya diagnos
samtidigt och hittar en härlig gemenskap i varandra.
Ibland känner alla fyra varandra på ett eller annat vis.
Det är nästan så att jag
ibland inte vill gå in och

avbryta den trevliga stämningen
för att fortsätta. När jag hämtar
upp dem får jag nästan varje gång
återkoppling på vilken trevlig stund
de nyss har haft i väntrummet.
Självisoleringen som pandemin
medfört tror jag gör att vi dels upp-

skattar dessa ögonblick på ett annat
sätt men också att många människor har blivit lite mer öppna och
pratsamma även med främlingar.
Det tycker jag är positivt. Att
dela glädje, sorg och erfarenheter
behöver vi alla!

Med hoppfullhet inför hösten
Mer än ett och ett halvt år
har passerat sedan viruset
drabbade vårt samhälle. Vi
har aldrig tidigare stått inför
en större utmaning.
Att ställa om verksamheten och
klara pandemin har varit överordnat allt annat den senaste tiden.
Och trots en tuff period får vi inte
glömma – det är en unik omställning vi tillsammans har gjort för
att hantera pandemin och dess
konsekvenser.
För mig personligen har pandemin handlat om många möten
med medarbetare i regionen, med
andra regioner, länsstyrelsen och
kommunerna i länet och i diskussioner med kollegor, vänner och
familj.
För er medarbetare och chefer
i hälso- och sjukvården har pandemin kommit betydligt närmare
än så och arbetsbelastningen har

periodvis varit hög. Jag är oerhört
stolt över de insatser som görs
varje dag, dygnet runt i alla regionens verksamheter.
När vi nu går mot hösten är jag
hoppfull. Smittspridning och belastning på sjukvården i vårt län
är på stabilt låg nivå och vaccinationerna fortgår på ett bra sätt.
Men än är pandemin inte över
och beredskapen behöver fortsatt
finnas där.
Att utmaningar och lärande går
hand i hand är vardag nu på ett
helt annat sätt än tidigare. Vi ska
fortsätta i den andan och använda
oss av lärdomarna från pandemin
- även i andra viktiga frågor. Det
tar jag med mig in i höstens arbete.

Ingeborg Eriksson | Regiondirektör

19

Tre egenskaper jag uppskattar hos kollegor:
– Att det är trevlig stämning i gruppen och att man blir
väl bemött. Att alla hjälps åt som ett lag och hjälper varandra om någon behöver utföra ett ärende eller så. Sedan
att man är flexibel och kan varandras jobb, så att man
kan hoppa in och avlasta när det behövs.

Starkt minne från arbetslivet:
– Jag har nog inget särskilt minne så, men alla kollegor
jag jobbat tillsammans med under åren är starka minnen.
Jag har varit här i 32 år så jag har träffat en hel del.

Det bästa med jobbet:
– Att jag får träffa så mycket folk och den stora variationen, jag är runt på hela sjukhuset varje dag.

Arbetsuppgifter:
– Jag är ansvarig för vätskeförrådet och förser avdelningarna på sjukhuset med vätskevagnar. Det handlar
bland annat om sterila läkemedel, droppvätskor, spolvätskor, natriumklorider, glukoser och mycket annat.
Sedan kör jag även sopor, källsorterar och håller rent och
tomt i miljörummen. Om det behövs så hjälper jag även
till med att sortera post, kör ut paket och annat.

Nervenfikat

Detta visste ni inte om mig:
– Oj, svår fråga. Kanske att jag tycker om att lyssna på
lugnet och tystnaden och fågellivet som finns ute i skärgården? Men jag lyssnar på musik också och då helst
svensk visa och hårdrock. Annars vet jag inte, jag är en
helt ordinär vanlig människa.

En förebild:
– Det skulle vara min pappa i så fall. Det var från honom jag fick båtlivet och seglingen. Han lärde upp mig
och vi två seglade mycket tillsammans under 1970- och
1980-talet.

Mina fritidsintressen:
– Det är havet och seglingen och min trädgård. Jag har
seglat hela mitt liv, både tävling och för nöjes skull.

Jag skrattade senast:
– Oj, det var väl när ni överraskade mig med Nervenfikat.
Annars skrattar man väl lite varje dag när man pratar med
någon ute på avdelningarna eller med någon kollega.

Nomineringen kommer från kollegan
Dennis Ockhammar

Pelle är en person som alltid ställer upp och gör det lilla
extra utan att man ens behöver fråga honom. Han är väldigt serviceinriktad och ser alltid till att den som behöver
hjälp får det, oavsett om det är inhyrd bygg-personal eller
en undersköterska. Pelles arbetsuppgifter är på pappret
att jobba med vätskeförrådet och att sköta sophanteringen. Men även om han har dessa två arbetsuppgifter
så kör han post när det behövs, Best-Service om det krisar,
hjälper till med flyttningar, svarar i telefon, kör bilar till
verkstaden och så vidare.
Anledningen att jag vill nominera Per är att han gör allt
det här på våran arbetsplats men har aldrig blivit belönad
för sitt slit. Sett till prestation skulle han vara den bäst
betalde vaktmästaren hos oss, men eftersom att han är
en sån klippa så klagar han inte ens över det. Han sätter
sina kollegor och kunderna (sjukhusets personal) först. Jag
hoppas kunna visa honom uppskattning för allt han gör för oss, för sjukhuset, för regionen.

Per Larsson, vaktmästare, Transportcentralen vid Västerviks sjukhus

Posttidning B

