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Efter sommaren är det tid för
medarbetarenkät, i år kanske viktigare än någonsin. Enkäten är
denna gång, som Arbetslust skrivit tidigare om, vassare och enklare. Ju fler som är med desto mer
kunskap om arbetsmiljön blir uppenbar. Från högre ort utlovas
inte bara förändring av de förhållanden som markerats röda, utan
också insatser för att bibehålla de
gröna. Det stora arbetet med den
numera in-house-gjorda enkäten
fick en sista putsning i våras efter
att 200 medarbetare från hela regionen testat enkäten och gett
synpunkter på begriplighet, formuleringar och frågornas relevans.

http://kom-hit.se/flykting/ är en
användbar hemsida för vårdpersonal som i sitt arbete möter personer på flykt som inte behärskar
svenska. Här finns samtalskartor,
informationsfoldrar och annat

TRYCKERI:
Hylte Tryck AB
Miljöcertifierade enligt ISO 14001
ISO
14001

Omslagsbild: Ett flerårigt arbete för att
ta fram kundanpassade operationsset ger
resultat varje dag runt om i regionen.
Johanna och Jenny på Op 3 SU/Mölndal är
helnöjda. Foto: Frank Palm
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Kolla nyheter på
ISM:s hemsida
Institutet för stressmedicin har
uppdaterat sin hemsida, så att det
nu finns mycket ny kunskap – inte
minst om Hälsa på arbetsplatsen.
Vad behövs för att vi ska trivas, utvecklas och må bra på jobbet? På
hemsidan finns kunskap och metoder om VAD som skapar hälsa på arbetsplatsen och HUR man faktiskt gör.
www.vgregion.se/stressmedicin

Det är dags att nominera kandidater till priset som årets chef
2017. I år är fokus lagt på chefer i
rollen som förbättringsledare.
Tanken är att uppmärksamma och
belöna en chef som under det senaste året gjort extraordinära insatser för verksamhetens resultat
och medarbetarnas utveckling. 30
augusti är sista dagen för nominering och nomineringsblanketten
finns på intranätet, chefsplatsen.
Priset till Årets Chef utdelas
under Chefsdagen den 18 oktober 2017. Priset är 20 000 kronor
som ska gå till en utvecklingsinsats för pristagaren.

Illustrerade parlörer för bättre samtal

DISTRIBUTION:
Adress- och distributionscentrum,
010- 44 136 94
adress.distributionscentrum@vgregion.se
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Är din chef
årets chef?

Gör skillnad!

LAYOUT OCH ILLUSTRATION:
Joen Wetterholm, joen@joenart.se

Röda tråden svingar sig mellan
diverse problem som förhoppningsvis
ska få – eller just har fått – sin lösning,
vare sig det handlar om tung arbetsmiljö på akuten, effektivare arbetssätt,
hur man lockar äldre medarbetare att
stanna lite till, miljösmartare resor och
möten eller prima rehabrutiner.

Tankar om ...

På gång

bild: bildstÖd.se

stöd som underlättar samtal. Stöd
finns till tio språk: albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska,
dari, kurmanji, pashto, persiska,
somaliska, sorani och tigrinja för
olika vårdsituationer inom hälsooch sjukvård samt tandvård.

– Kommunikation är en nödvändig grund för god och säker
vård, säger projektledare Ulrika
Ferm.
Projektet KomHIT flykting har
en presentationsfilm på sin hemsida som visar hur materialet kommit till och hur det kan användas.

... patientsäkerhet, att ”jobba smartare”och meningsfullhet. Dr Med Sc, professor Marianne Törner
är ledare för forskargruppen Säkerhet, organisation och ledarskap som forskar kring säkerhet i
organisationer ur ett organisationspsykologiskt perspektiv.

Sluta mesa dig,
du jobbar ju i vården!
Rubriken är ett citat från en intervju i ett av
ska göra mer utan ökade resurser, med det
våra forskningsprojekt. En läkare vi intermedföljande budskapet: ”ni ska inte jobba
fortare, ni ska jobba smartare!” Kanske går
vjuade hade mötts av denna reaktion när
det att organisera vård på ett helt annat sätt
hen sa ifrån om orimliga arbetsvillkor.
än vad som nu sker i Sverige och jämförI vården ska personalen vara av det rätta
bara länder. Men ärligt talat
virket! Och visst finns det
så finns väl ännu inga särett värde i detta. Att göra
sitt allra bästa för patienten
skilt vällyckade exempel på
Knappa resurser detta, där kvaliteten blivit
och att arbeta effektivt skapar mening och man är beoch ökade krav bättre och kostnaderna avredd att tänja sig långt. Men
sevärt lägre? Knappa resurskapar istället
det finns en gräns. En gräns
ser och ökade krav skapar
stress.
där man inte har kapacitet
istället stress. Vi har männatt hantera ytterligare krav;
iskor i vården för att vård är
där chefen inte kan ge tillräckligt stöd för
den mest komplexa verksamhet som finns,
att kraven ska bli hanterbara; och där aroch människor har, till skillnad från robobetsgruppens stöd inte längre räcker för att
tar, förmåga till situationsanpassade bekompensera. I en tysk studie (Kuntz m fl,
dömningar, att beakta en mängd olika fakManagement Science, 2015) av drygt
torer när vi fattar beslut, och att känna
empati. Stressade människor är sämre på
83 000 patienter inom sex patientsegment
precis allt det. Är vi stressade jobbar vi inte
med hög mortalitetsrisk (exempelvis hjärtsmartare – vi jobbar dummare!
infarkt och pneumoni) på 83 akutsjukhus,
konstaterade forskarna att det gick att klara
ökande krav i form av ökande beläggning
Meningsfullhet är fundamentalt för oss
utan att patientsäkerheten dramatiskt förmänniskor. En undersökning av långtidssämrades. Fram till en gräns. Den gränsen
friskas arbetsvillkor (Aronsson och Lindh,
fann forskarna låg på 92,5 procents beläggArbete&Hälsa, 2004:10) visade att det vikning. Vid denna ”tipping point” ökade
tigaste var att det fanns resurser att utföra
mortaliteten snabbt med ökande beläggarbetsuppgifterna bra och att man kunde
känna sig nöjd med kvaliteten på sitt arbening.
När politiker och andra uttalar att bete. Människor som uppfattar att organisamanningssituationen inte hotar patienttionen där man arbetar bryr sig om deras
välbefinnande och uppskattar deras bidrag
säkerheten är det alltså okunnigt eller oärarbetar inte bara säkrare, de är effektivare
ligt, båda lika allvarligt. De är också kränoch mer innovativa (Törner m.fl., Appl
kande för personalen. Det kan ju bara
Beh.Sc, 2016). Arbetet känns meningsfullt.
betyda att det inte är viktigt för patientLäkartidningen (2016;113;DUYY) referesäkerheten om personalen finns på plats
eller ej.
rade till Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökningar. Man jämförde hur läkare
svarat på enkäten 1999-2003 respektive
Ofta hör vi att sjukvården måste bli effek2011-2013. Andelen som upplevde sitt artivare och patientsäkerheten bättre. Man

bete som mycket meningsfullt hade minskat. Tre av fyra upplevde redan vid första
mättillfället att man hade alldeles för
mycket att göra, och avsevärt fler angav vid
andra mättillfället att de varje vecka kände
olust inför att gå till jobbet. Hittills har
stressproblemen varit mest tydliga genom
sjuksköterskor som lämnar svensk sjukvård. Mycket pekar på att snart gäller det
även läkarna.
Så sluta mesa dig, och säg ifrån! Du jobbar ju i vården!
Läs om vår forskning om patientsäkerhet
och personalvillkor i http://medicine.gu.
se/digitalAssets/1476/1476455_sakerhetskultur_hinder_och_stod_2014.pdf

Marianne Törner

foto: Margite Fransson

Arbetslust är en tidskrift med
inriktning på människa, hälsa och
arbetsliv som ges ut fyra gånger
om året av Hälsan & Arbetslivet
Arbetsmiljödelegationen och
Institutet för stressmedicin.
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Akuten, Sahlgrenska:
Mycket görs för att förbättra

men en tuff sommar väntas

foto: frank palm

Högt flöde av patienter flera dagar i sträck. Få tillgängliga vårdplatser. Bemanningsproblem.
Så såg det ut på akut- och olycksfallsmottagningen på Sahlgrenska i januari
då personalens arbetsmiljö och patienternas säkerhet hamnade i medialt fokus.

D

et finns inga enkla och snabba lösningar. Det framgår tydligt av de intervjuer Arbetslust gjort för att se vad som
görs för att förbättra arbetsmiljön på akutenheten på Sahlgrenska, och att gjuta mod
i medarbetarna.
Det har gjorts och görs mycket för att
förbättra situationen, såväl i det stora som i
det lilla. Men det finns stora riktigt svårlösta problem, som bristen på sjuksköterskor
som i sin tur resulterat i stängda vårdplatser på sjukhuset.
Kombinationen tung arbetsbelastning
och en lön som sjuksköterskorna själva
(och många med dem) inte anser står i
proportion till kompetens och arbetsinsats,
gör att många söker sig till andra arbetsplatser. Även om akutsjukvård är det de
helst vill arbeta med.
– Vi har otroligt bra medarbetare och vi
upplever att stämningen är god här på akuten, trots allt, säger Hanna Svanström, en
av akutenhetens två vårdenhetschefer.
Det finns också andra strukturella pro-
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blem. Ett sådant är den ökande andelen
äldre multisjuka patienter i kombination
med kommunernas möjligheter att tillräckligt snabbt sörja för vård för patienter
som är sjuka men som inte behöver sjukhusvård.
– Det har varit en påfrestande vinter här
på akuten med en situation som eskalerade
i januari med få vårdplatser i kombination
med stort inflöde av patienter. Detta har
påverkat vår arbetsmiljö negativt, men vi
har idag en bra grund i vårt arbetsmiljöarbete.
Tillsammans med Sari Siirilä, sjuksköterska och vårdenhetschefskollega, har
Hanna under de 1,5 åren de varit på plats,
jobbat för att skapa förbättringar och bra
förutsättningar för arbetsklimatet och för
det inre arbetet på enheten.
Något av det som gjorts är att på olika
vis förtydliga och skapa ett närmare ledarskap, bland annat genom att tillsätta åtta
sektionsledare som finns på plats på golvet
för att leda och fördela arbetet för sjukskö-

terskor och undersköterskor.
– Det är också viktigt att vi chefer är
närvarande och lätt tillgängliga för medarbetarna.
– VI får trolla med det vi kan. Vi, på den
här nivån, kan inte höja lönerna, inte förändra arbetstiderna. Men vi kan lyssna in
personalen vad de tycker är viktigt, och
göra något av de idéer de har. Och det tror
vi varit framgångsrikt.
Genom diskussioner och samtal på arbetsplatsträffar (APT), reflektionsmöten
och medarbetarsamtal har vårdenhetscheferna fått en god bild av vad medarbetarna
tycker är viktigast för att de ska må bra på
sin arbetsplats.
– Ett öppet klimat står högt, att våga
fråga, att ta eventuella konflikter meddetsamma och att kunna känna sig trygga
med varandra. Och det är viktigast av allt –
att vi ska vara goa mot varandra, säger
Hanna.
Bland ”trivselreglerna” finns också
punkter som god kommunikation, ett gott

bemötande mot alla, flexibilitet, att respektera beslut som fattats och att ha ordning
och reda.
En fråga som ställts i arbetet med att
förbättra situationen är vad som kan göras
för att få det lugnare på akuten. Och ett av
svaren var att de mer kompetenta ska jobba med de som är svårast sjuka, att göra en
tydlig prioritering av patienterna som
kommer in.
– Det är skönt att veta när man är ny att
någon annan får ansvar för det som är
komplicerat. För oss alla är det viktigt att
segmentera och dela upp arbetet. Detta är
något vi måste vidareutveckla.
En förändring är att det är större fokus
på triagen, det vill säga den första bedömningen som görs av en sjuksköterska när
patienten anlänt till akuten.
– Vi har minskat tiden för triageringen,
och kan tryggt med god kvalitet hänvisa de
patienter som inte är i behov av den akuta
vård som vi tillhandahåller till rätt instans.
På plats inne på triagen, som ligger i anslutning till väntrummet, finns mellan
klockan 7.00 och 23.30 en kanslist som
sköter det administrativa.
– Vi har numera också flera behandlingssjuksköterskor, som självständigt behandlar patienter så att de sedan kan lämna mottagningen utan att träffa en läkare,
säger Sari Siirilä.
Något som lättat på trycket på avdelningen är den så kallade eskaleringsrutinen, som är ett förfinande och förtydligande av rutiner som redan fanns. Rutinen,
som infördes i mars, innebär att man varje
morgon klockan 8.30 sorterar patienter
som under dygnet bedömts vara i behov av
inläggning (men som ännu inte fått någon
vårdplats) och skickar dem vidare till någon av sjukhusets avdelningar. På så vis
töms akutmottagningen en gång om dagen.
– Det här har varit väldigt bra för akuten och framför allt för patienten. Samtidigt har det ökat på trycket på avdelningarna. Men det känns ändå som att det fallit
väl ut, och är ett steg åt rätt håll.
– Genom att vi har APT en gång i veckan så har medarbetarna varit delaktiga i de
förändringar vi gjort, och det känns som
att de blivit ännu tajtare. Vi har en fantastisk personal som verkligen varit starka,
säger Hanna Svanström väl medveten om
utmaningarna som väntar i sommar.
– Med gemensamma krafter får vi finna
så bra lösningar som möjligt.

FAKTA: Akut- och olycksfallsmottagningen
(AKOM), Sahlgrenska
• Av 120 medarbetare är 70 procent
sjuksköterskor och 30 procent undersköterskor. Tillsammans bemannar
de dygnets alla timmar.
• Minst hälften av sjuksköterskorna
har arbetat i yrket mindre än två år.
• Det är inte svårt att rekrytera medarbetare till enheten, dock är personalomsättningen hög, cirka 20 procent.
• 2-6 läkare arbetar på akutens medicinsida varje arbetspass och 1-3 på
kirurgsidan. Ett 20-tal läkare genomgår nu (olika långt komna) specialistutbildning i akutsjukvård.
• Under varje arbetspass finns en an-

svarig ledningsläkare för medicin och
en för kirurgi.
• Åtta sektionsledare, alla med god
kännedom om huset och akuten,
och med goda ledaregenskaper. En
av dessa finns alltid på plats på golvet för att leda och fördela arbetet.
Dessa tjänster innehas idag av sjuksköterskor, men till hösten kommer
undersköterskor med samma kvaliteter att gå in i rollen.
• 25-30 procent av patienterna som
söker på akuten läggs in.
• 20-25 procent av de som söker
skulle kunnat tas omhand på annan
vårdnivå.

CHEFER x 2. Sari Siirilä, sjuksköterska, och
Hanna Svanström, socionom, är båda vårdenhetschefer på akut- och olycksfallsmottagningen på Sahlgrenska..
foton: frank palm

Lisbeth Hedberg
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Ny vårdavdelning

Skyddsombuden fortfarande kritiska

Hur ser du på arbetsmiljön
nu i maj 2017?

Den nya vårdavdelningens uppgift är att ta
hand om medicinskt färdigbehandlade patienter. På så sätt kan vårdplatser på andra
vårdavdelningar utnyttjas bättre för akut
sjuka patienter och utflödet från akut- och
olycksfallsmottagningen förbättras.
Idén till den nya avdelningen, som tillhör verksamhetsområde medicin, springer
ur problemet att medicinskt färdigbehandlade patienter blir kvar på sjukhuset i väntan på annan vårdform i kommunen.

– Detta är inget nytt problem, säger Maria Lachonius, beträdande verksamhetsområdeschef, område 6 medicin, där bland
annat akut- och olycksfallsmottagningen
ingår.
– Men vi hade kommit till en punkt när
något radikalt måste göras, och som jag ser
det har det blivit en lyckosam satsning.
Den nya avdelningen med 13 vårdplatser

har en annan slags bemanning än andra
vårdavdelningar, färre sjuksköterskor och
fler undersköterskor. En sjuksköterska arbetar tillsammans med 3-4 undersköterskor på förmiddagspasset och med tre undersköterskor på kvällspasset.

Flödet genom avdelningen ska vara relativt snabbt och en patient bör helst inte
vårdas längre än tio dagar på avdelningen.
Avdelningen för medicinskt färdigbehandlade är en av de åtgärder som gjorts
för att lätta på trycket på akut- och olycksfallsmottagningen, där många patienter tidigare fått vistas för lång tid. Men även andra vårdavdelningar inom område 6 har
avlastats.
Den så kallade eskaleringsrutinen, som
innebär att akutavdelningen varje dag
klockan 8.30 töms på patienter som väntar
på vårdplats för inläggning i slutenvård, är
en annan åtgärd. Genom denna har också
ledningsläkarnas (en för medicin och en
för kirurgi) mandat förtydligats.
För akuten, som i alla vårdorganisatio-

NÖJD ÖVER NYTT. Maria Lachonius,
biträdande verksamhetsområdeschef, är nöjd över att ha varit med att
skapa en ny vårdavdelning för medicinskt färdigbehandlade patienter.
foto: frank palm
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ner, spelar ledarskapet stor roll.
– Det är otroligt viktig med ledning och
styrning i det dagliga arbetet. Att skapa
och följa rutiner för arbetet. Varje patient
måste ha en utrednings- och behandlingsplan, som utgör en gemensam bild för
vårdteamen, säger Maria.
Ett sådant planstyrt arbete gör att patienten kan utredas och behandlas på ett
effektivt sätt under sin vistelse på akuten.
Maria, som själv är sjuksköterska med
omvårdnad som specialisering, är bekymrad över sjuksköterskebristen.
– Akuten är fullbemannad, det är inte
det som är problemet där. När det gäller
bemanningsproblematik är vårdavdelningarna mer drabbade.
– Det är personalomsättningen och att
vi tappar kompetens som är det stora bekymret. Vi måste kunna behålla och också
locka tillbaka erfarna sjuksköterskor. Det
gäller för hela medicinområdet. Därför
jobbar vi med att skapa olika karriärutvecklingsmodeller som på ett bättre sätt
kopplar lön till karriär.
Det säger Maria Lachonius som är försiktigt optimistisk inför framtiden. Även
om hon vet att sommaren och semestrarna
blir en stor utmaning för hela organisationen.
Lisbeth Hedberg

Johan Lönnbro, ledningsläkare
akuten, specialist internmedicin,
skyddsombud för Läkarförbundet:

Caroline Laursen, sjuksköterska
akuten, skyddsombud för
Vårdförbundet:

”Jag tycker att situationen är som den
var. Fortfarande lika
sårbart, fortfarande
dåligt med platser,
fortfarande överbeläggningar och trångt
i huset. Det finns ett
tak, och tanken man
hela tiden har som läkare är att man ska
lägga in så få som möjligt.
Skulle det bli samma inflöde som i januari så tvingas vi till att fatta obehagliga beslut. Och även nu tvingas vi som är lite mer
erfarna att påverka de yngre läkarna att
göra tuffa bedömningar. Vi tvingas också
ofta påverka vilka patienter som ska övervakas med exempelvis hjärtövervakning,
täta blodtryckskontroller med mera. Detta
sköts visserligen av maskiner, men när det
är många patienter inskrivna på samma
gång händer det att vi inte uppfattar en försämring tillräckligt snabbt. Vi har sådana
fall där vi nu gör händelseanalys för att se
strukturellt på det som hände.
Förra sommaren var den värsta hittills
och jag tänker allvarligt på hur de ska bli
nu i sommar.
Vilka är dina förslag på lösningar?
Det är ju att vi behöver fler platser på
sjukhuset. Och det måste sättas in kraftfulla åtgärder så att inte våra sjuksköterskor
slutar och att vårdplatserna kan hållas öppna. Det har blivit en negativ spiral. Där är
lönen en viktig del, sköterskorna måste
känna att det händer någonting, att erfarenhet lönar sig.
Kommunerna får också gärna ta sitt ansvar och se till att de kan ta hem sina patienter som väntar på att skrivas ut från
sjukhuset.
Det här är ett nationellt problem, men
det verkar som om politikerna vill att det
ska blåsa över, och det gör det inte. Det behövs kraftfulla politiska beslut för att komma tillrätta med situationen.”

”Arbetsmiljön är
fortfarande påtagligt
dålig och helt ohållbar i längden för personalen. Det är en
stressig situation för
alla att veta att det är
svårt att lägga in patienter som behöver
läggas in. Att tömma akutmottagningen på
patienter varje dag klockan 8.30 har blivit
en avlastning för akutens personal, men
det skapar stor stress på andra avdelningar.
Som skyddsombud värnar jag om personalen på akuten men försöker samtidigt jobba för helheten, för hela sjukhuset, dess
personal och patienter.
Oron är jättestor inför sommaren. Och
även om akutmottagningen är fullt bemannad, så finns det stora risker i att erfarna
sjuksköterskor ersätts av helt nya som inte
kan akuten, och som behöver ställas inför
svåra situationer utan erfarna kollegor runt
sig. Det känns väldigt frustrerande att erfarenhet inte premieras. Varken när det gäller löner, arbetsuppgifter eller tider. En ny
sjuksköterska går in med en lön som är
skrämmande nära den som jobbat i regionen i sju år, och de som jobbat ytterligare
ett tiotal år ligger i ungefär samma spann,
det är ett av grundproblemen.
Många väljer att säga upp sig på grund
av den dåliga arbetsmiljön med statiskt
hög arbetsbelastning, tuffa scheman och
dålig löneutveckling.
Jag är nöjd över hur vi kämpat tillsammans för att göra något åt situationen och
tycker att arbetet med förbättringar på
akuten är väldigt positivt – men tyvärr för
sent. Nu är för många stora saker negativa,
och det behövs mer krafttag.”
(Caroline lämnar i början av juli akuten
för ett jobb inom hemsjukvården i Härryda
kommun med bättre arbetstider och mycket
bättre lön. ”Det är med sorg jag lämnar, jag
älskar akuten, men det känns nödvändigt”.)

foto: privat

I mitten av januari öppnades en ny
vårdavdelning på Sahlgrenska. Tvärtemot trenden att stänga avdelningar
och dra ner på antalet vårdplatser.

foto: Henrik Brunnsgård

för medicinskt färdigbehandlade

40 specialistutbildade läkare
i akutvård
Inom fem till sju år kommer Sahlgrenska Universitetssjukhuset att
ha 40 läkare som är specialiserade
på akutsjukvård. Dessa är nu under
olika skeden i sin specialistutbildning som sker på sjukhuset. Fyra
är redan klara, tre arbetar på Östra
och en på Sahlgrenska.
– Att göra akutsjukvård till en egen specialitet är alldeles nödvändigt för att kunna vidareutveckla akutsjukvården i Sverige.
Det säger Tobias Carlsson, sektionschef på
akuten på Östra sjukhuset, som sedan 2016
leder projektet ”Akutsjukvård i toppklass”,
där akutläkarsatsningen ingår.
Projektet, som pågått sedan 2014, förväntas pågå till slutet av 2019.
– Akutsjukvård är en komplex verksamhet
med allt ifrån okomplicerade åkommor till
hjärtstopp. Det är många stora och viktiga
delar som påverkar hur den fungerar. Det
stora flödet av patienter är en del, tillgången
på slutenvård och kompetensförsörjningen är
andra.
Flödet av patienter till akutmottagningarna på Mölndal, Sahlgrenska och Östra har
successivt ökat de senaste åren, från sammanlagt 185 423 patienter 2013 till 202 117
patienter 2016. Sifforna för de första fem
månaderna 2017 pekar nu på att ökningen
verkar ha avstannat.
– Riktigt vad ökningen beror på är svårt
att säga, men en samlad bild är att vi har en
alltmer åldrande befolkning.
De yttre ramarna för projektet är att korta
ledtider, förbättra informationen till patienterna och att förbättra samordningen mellan
slutenvårdskliniker och kommunerna.
Till projektet är logistiker och kommunikationsexperter knutna, och projektgruppen
samverkar kontinuerligt med ledningen på
olika nivåer, personalen på akuterna, ambulanssjukvården och primärvården.
Vilken målbild har du inför att projektet avslutas i slutet av 2019?
– Jag har samma målbild som för allt vi
gör, det vill säga att genom kontinuerlig förbättring av akutsjukvården göra akutmottagningarna på SU bättre, framförallt för patienterna, men även för medarbetarna.
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Vad är det som gör att vårdpersonalens dyrbara tid sparas genom
att de slipper 1,1 miljoner svåröppnade förpackningar, sparar
långt mer än 11 000 arbetstimmar,
skonar miljön, ökar patientsäkerheten och förbättrar arbetsmiljön?
Svar: en väl utförd upphandling.
För några år sedan kom de första förfrågningarna om det skulle gå att få fram operationsset
– anpassade för olika operationer – med nödvändiga sterila komponenter i ett paket istället
för att varenda liten nål eller stort lakan skulle
vara paketerade var för sig. Anna Fast Grind,
operationssköterska och materialkonsulent,
och Tarja Pajula, strategisk upphandlare, tog
sig an uppgiften. Resultatet har blivit nominering till landets bästa upphandling och tilldelning av Västra Götalandsregionens miljöstipendium (grattis!!). Men främst förstås; 17 sjukhus
använder nu de kundanpassade operationsseten. Vilket betyder mycket: Istället för att
vårdpersonalen ska beställa komponenter,
manuellt packa upp, räkna, bevaka, fakturera,
reklamera och hålla ordning på så har hanteringen förenklats rejält.
– Det är ett metodskifte, säger en nöjd Tarja
Pajula och beskriver hur varje set – det finns 71
olika anpassade till olika ingrepp – innehåller i
snitt 28 olika komponenter, som mest 68, som
gör att mycket tid sparas. Tid som kan läggas
på patienten.
– De cirka 1,1 miljoner förpackningar som inte
behöver öppnas sparar in minst 11 000 arbetstimmar – 15 minuter per set – varje år som kan
användas till något annat. Räknar man dessutom
in administration, logistik och allt det övriga så
går det åt enligt flera studier cirka 40 färre arbetsminuter på varje set. Mycket tid blir det.
Anna Fast Grind har åkt runt till sjukhusen
för att tolka behov och omformulerat till krav;
gått igenom önskemål om material, uppsugningsförmåga, funktion, volym, markering,
materialstorlek – hur många teknikaliteter och
funktioner som helst.
Och så är det det där med mindre plast i
miljön: Det totala avfallet på sterila förpackningar har procentuellt reducerats med 96 (!)
procent.

Tarja Pajula och Anna Fast Grind
foto: frank palm
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Revolutionerande ”bubblor”

sparar tid, miljö och resurser
– Arbetsmiljön har blivit bättre; vi stressar mindre och sparar händerna, skrattar Johanna Sjöberg, operationssköterska och Jenny Fors, undersköterska, medan de glatt vickar
på tummarna.

V

ad de pratar om är den ergonomiska
vinsten i att slippa det tråkiga och
fingerslitande jobbet med att försiktigt
öppna obegripligt många sterila förpackningar varenda dag.
– Seten sparar också mycket emballage
och ger enklare sophantering, påminner
de.
Det är operationssköterskor och undersköterskor som dagligen hanterar de kundanpassade operationsseten (som de kallar
bubblor), men hela personalen påverkas
eftersom omloppstiden för varje patient
minskar. Allt går smidigare, vittnar de båda.
Cecilia Håkansson är sektionsledare på
operation 3, SU/Mölndal, en relativt stor
operationsavdelning med 70 medarbetare,
fem olika personalkategorier, sju operationssalar, mottagningssalar och uppvak.
– Kundanpassade operationsset sparar
tid i flera led här hos oss. Både när vi förbereder en operation dagen innan och när
vi på operationsdagen dukar på salen.
Cecilia har under resans gång varit med
och diskuterat med Anna och Tarja (se texten intill) om vilka typer av artiklar som
behövs i varje set och vilka volymer av varje sort det handlar om.
– Det har varit ett stort, roligt och viktigt samarbete!
Cecilia ser hur det förenklade arbetet
med operationsseten passar bra in när det
pågående sterilprojektet införs över hela
SU. I fortsättningen ska sterilenheten här
på Mölndal leverera materialet inför operationerna och då är det bra att det finns
enkla set att hantera. Det underlättar arbetet för alla instanser, förklarar Cecilia.
– Detta är en form av workshifting; operationsavdelningens personal blir avlöst
från vissa arbetsuppgifter och kan därmed
lägga ännu mer tid på patienterna. •

Op 3 på SU/Mölndal är en arbetsplats
med god stämning och personal som
trivs med varandra. De kundanpassade operationsseten har gjort det ännu
bättre!
Från vänster: Johanna Sjöberg,
Jenny Fors och Cecilia Håkansson.

När Johanna och Jenny dukar upp för en korsbandsoperation finns ett
30-tal artiklar paketerade i ”bubblan”, som de kallar operationssetet.
Tidigare låg varje kniv, nål, kanyl, tråg, lakan, tvättussar .. och så vidare ...
nogsamt paketerade i varsina förpackningar liknande den Jenny demonstrerar på bilden ovan.
Foton: Frank Palm
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Ska jag verkligen resa?
Funkar det inte lika bra med Skype?
Det där är ett par bra frågor att
ställa sig i fortsättningen. Bästa
möjliga sätt att mötas och resa
är nämligen de sätt som gynnar
miljön och medarbetarnas hälsa.
Detta slås fast i en ny policy och
riktlinjer framtagna för att följas. Cheferna har ansvar för att så
sker. Gamla vanor ska ändras.

– Västra Götalandsregionen har höga ambitioner med sitt miljöarbete, säger Jenny
Sjöstedt, miljöstrateg på Koncernkontoret.
VGR ska vara fossiloberoende 2020 och då
är det klart att vi måste titta närmare på
möten, resor och våra sätt att förflytta oss.
Alla är väl medvetna om att det är lätt
och naturligt att göra som man alltid gjort ...
– I det gamla vanliga känner man sig
kanske trygg, men både hälso- och miljöaspekter talar starkt för en förändring. Vi
borde inte flänga runt i onödan eller stressa mellan möten när ny teknik kan göra att
vi slipper, håller miljöstrateg Johanna Knape
med om.
Resepolicyn vill att vi i första hand inte
ska resa alls. I nästa sväng är det ”bort från
flyg och bil” som gäller. Promenad, cykeltur, kollektivtrafik och i vissa fall samåkning är transportsätt som rekommenderas.
Och miljöstrategerna är överens om att det
är värt det, även om resan skulle råka ta lite
längre tid. För medarbetarna ska må bra!
För att stötta verksamheterna till ett mer
hållbart resande erbjuds elcyklar; Närhälsan till exempel använder dem vid hembesök. Det arbetas på att förbättra möjligheterna att ladda elbilar vid sjukhusen.
Cykelparkeringarna ska bli fler, bättre och
säkrare – ingen ska riskera att bli av med
sin cykel för att man förflyttar sig mer miljöanpassat. ”Hållbart resande väst” skapar
fler förutsättningar och har under gångna
vintern försökt få medarbetare att cykla
också under den kyligare årstiden.
– 2 000 resor till Stockholm går idag
med flyg, de resorna borde sälla sig till de
12 000 enkla tågresor som görs idag, säger
Jenny som också pekar på att det varierar
stort mellan förvaltningarna hur mycket de
kör bil eller flyger i tjänsten. Uppdraget avgör.
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– Om det visar sig hopplöst att ta sig någonstans dit inga kommunikationer når så
får förstås chefen göra en bedömning,
kommenterar Charlotta Cellbrot, HR-strateg som arbetar med policyn.
Charlotta menar, att om inte resor till
och från möten fungerar optimalt, så kan
det vara bättre att sitta i telefon- eller videokonferens. Det finns många digitala lösningar som gör att medarbetere inte behöver fara runt i onödan samtidigt som det är
en utveckling som sparar tid.
– Själv sitter jag i Borås och är mycket van
vid att mötas via Skype. Fungerar jättebra!
Charlotta har bland annat varit med
och tagit fram ett stödmaterial för att hjälpa cheferna att implementera nyordningen. Än så länge har HR-cheferna tagit del
av materialet.
– Där blir det tydligt vem som ansvarar
för vad samtidigt som den ska skapa förståelse för policyn.

Policyn är beslutad av regionfullmäktige och gäller självklart alla; chefer, vd:ar,
anställda och förtroendevalda. Koncernkontoret har tagit fram nya egna rutiner
för sina möten och resor och hoppas att
alla förvaltningar gör detsamma.
Mer info: http://www.vgregion.se/resepolicy, http://www.vgregion.se/klimatvaxling
Brita Hässel

Klimatväxlingsavgiften
... är en avgift som förvaltningen ska betala om
medarbetaren – istället för tåg eller kollektivtrafik – väljer att resa med privat bil eller flyg i tjänsten. Förvaltningarna faktureras i efterhand och
pengarna går till aktiviteter som gör det lättare
att nå miljömålen. Avgiften är 3 kr per mil i privat bil, 250 kr enkel inrikes flygresa, 500 kr enkel Europa och 1 000 kr enkel övriga världen.

ArbetsKraft – projekt med syfte att

locka de äldre att
jobba vidare
Bristen på undersköterskor
och sjuksköterskor inom vård
och omsorg är STOR. Alla vet
det. Många pratar om det.
Regioner, landsting och kommuner tävlar om de nya på
marknaden. Men ... varför
inte titta lite extra på den andra änden av medarbetarstocken; de många blivande pensionärerna som är på
väg ut? Tänk om de valde att
stanna kvar lite längre!

REGELÄNDRING. Vi lever allt längre och håller oss friskare högt upp i
åren. Kanske är det dags att ändra
på regeln som utestänger 67-åringar och äldre från arbetsplatsen?
– Det är inte rimligt att vara pensionär 20-25 procent av livet. Speciellt
om man inte vill, säger Agneta
Lindegård Andersson.
foto: frank palm

D

et finns förstås många faktorer som
avgör om och när någon väljer att gå i
pension. Självklart privata, men mycket
handlar också om hur arbetsplatsen är funtad; tider, uppgifter, attityder, flexibilitet.
Hur attraktiv arbetsplatsen är.
Agneta Lindegård Andersson, docent

på Institutet för stressmedicin, leder den
tankesmedja – eller kanske idéfabrik – som
har i uppdrag att ta fram förslag på mått
och steg som gör att äldre väljer att arbeta
vidare.
Deltagarna* i projektet träffas en gång i
månaden och diskuterar. Gästföreläsare
står för kunskap som stimulerar fantasi
och kreativitet. Som när HR-representanter från Helsingborg var på besök i slutet
av maj och beskrev sin 80-90-100-metod.
En metod som går ut på att arbetstiden används på ett smart sätt för att säkra den
”tysta kunskap” som riskerar att försvinna
med dem som går i pension. Så här gör de:
när medarbetaren fyller 62 år sänks den
vanliga arbetstiden till 80 procent. Av de
återstående tjugo procenten läggs tio på
coachning av en mindre erfaren medarbetare. De sista tio gör man vad man vill
med. Trots kortare arbetstid genererar
upplägget ändå 100 procent pensionspoäng till medarbetaren.

– I Helsingborg är man så nöjda att man
raskt gått från projekt till att implementera
80-90-100 inom omsorg och skola för att
behålla sina äldre medarbetare, berättar
Agneta.
Även om arbetsplatser lider brist på
personal så är inställningen gentemot äldre
– vi talar 55+ – tråkig på sina håll.
– Det finns hos vissa arbetsgivare uppfattningar om att de som kommit lite högre
upp i åldrarna är teknikfientliga, inte lika
producerande och förändringsobenägna.
Det är sådana tankar och attityder som vi
måste försöka avliva!
Fast det finns förstås också många som
gärna vill ha kvar sina äldre medarbetare
som mentorer, med tanke på deras gedigna
kunskap och erfarenhet.
– Det vore fantastiskt om man kan
överföra kunskap till nästa generation genom exempelvis utbyggd ”bredvidgång”.
För att behålla de äldre tror ArbetsKraftgruppen att arbetstidsförläggningen – och
inflytande över schemat – spelar stor roll.
– Schemaläggning är väsentligt. Egna val

påverkar naturligtvis viljan att stanna kvar i
arbetslivet. Men jag vet, tyvärr, att det finns
många hinder som måste undanröjas innan
vi kan få till det med ”hälsofrämjande”
schemaläggning, säger Agneta som ändå
tror att ett visst ”finlir” kan ha betydelse:
– Varför inte överväga hur ett nattskift
ser ut till exempel; när börjar och slutar
det? Kanske kan vi tänka mer socialt och
ge medarbetaren ett ”bättre” dygn så hen
hinner vara med familj och vänner på ett
rimligare sätt.
Om Agneta själv vore 67 och fick chans att
jobba vidare, hur skulle tankarna gå?
– Jag skulle vilja ha frihet nog att avgöra
hur mycket jag vill jobba. Det fria valet är
viktigt. Likaså spelar det roll för mig var
uppgiften ska utföras; att jobba på beting
är attraktivt.
Sista tänkarmötet hålls i september och

därpå följer en period med analyser av vad
som kommit fram under projektets gång.
Genom svaren hoppas forskarna få svar på
hur de äldres kompetens och erfarenhet
kan tas tillvara och vad som krävs för att de
både ska vilja och kunna vara kvar.
Rapportleverans följer året efter. •

*I projekt ArbetsKraft deltar två avdelningar från
Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt två representanter från HR-avdelningen på SU. Deltar gör
också vård- och omsorgsorganisationer i Göteborgsregionen; två enheter från äldreomsorgen,
en från hemtjänsten och en representant från HR
i stadsdelen Majorna/Linne.

Illustration: Joen Wetterholm
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Ambitiöst upplägg på bred front

De blir allt fler

Jämlik och bättre primärvård för stressade
Primärvårdsläkare är faktiskt inte med nödvändighet – tro det
eller ej – väldigt bra på att ta hand om patienter med stressrelaterade symptom. Det var inget ämne som självklart ingick
i utbildningen och primärvården har generellt sett inte tid nog
för att klara de här patienterna på allra bästa sätt. Men det
finns nya lösningar. ISM till exempel vill dra sitt strå till stacken
genom ett projekt som stöttar vårdcentralerna.

G

enom projektet PRIMA, primärvård
för arbetsåtergång, delar ISM med sig
av sin långa erfarenhet och myckna kunskap om det som handlar om stress och
psykisk ohälsa.
– Vi vill lätta på trycket för vårdcentralerna. Stötta dem och hushålla med deras
tid och resurser. Plus att patienterna ska få
bra och likvärdig vård ... oavsett vilken
vårdcentral de vänder sig till, säger Marie
Hammer, forskarassistent på Institutet för
stressmedicin.
Vårdcentraler som deltagit i PRIMA är
en blandning av stora och små, belägna i
olika socio-ekonomiska områden, storstad
som glesbygd, offentliga som privata.

Bland de rekryterade har hälften gått igenom utbildningen och hälften agerat kontrollgrupp. De sistnämnda står på tur för
nästa utbildningsomgång. Inställningen
från deltagarna har rätt igenom varit ”det
här behöver vi”.
– Här på ISM finns forskningskunskap
samlad sedan 13 år tillbaka, så vi har en del
att förmedla, säger Marie tryggt.
Orsaken till PRIMA är förstås att i takt

med ökande psykisk ohälsa får vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen allt fler
besök av patienter som lider av stressrelaterade åkommor. Utmattningssyndrom är
ett komplext och långdraget tillstånd och

ÖVERTYGAD. Marie Hammer tror och hoppas
på utveckling när vårdcentralerna får ny kunskap om stressrelaterade sjukdomar.
foto: frank palm

fram tills nu så har många vårdcentraler
saknat verktyg för att klara uppgiften. Med
hjälp av PRIMA får deras patienter chans
till bättre mående samt smidigare och tidigare återgång till jobbet.
Utbildningen innehåller både teori och
praktik; kunskap om utmattningssyndrom,
bedömning av arbetsförmåga, hur man
ställer diagnos, vilka fallgropar som finns
och hur Försäkringskassans regelverk spelar in.

– I grunden är det ISM:s arbetssätt vi
använder, anpassat till vårdcentralernas
möjligheter. Det är deras förutsättningar
och spelplan som gäller.
Med passande och likadana verktyg,
formulär, frågor och rutiner skapas jämlik
vård. De vårdcentraler som utbildats, trivs
med arbetssättet och har förutsättningar
för det, kommer att behandla de patienter
som drabbas av psykisk ohälsa på samma
sätt.

ISM lär ut ett arbetssätt som går ut på

Under projektets gång har en referens-

samverkan mellan patient, rehabkoordinator, läkare och arbetsplats. Läkare och rehabkoordinator får insikt i hur de tillsammans tar fram en bild av den situation och
det sammanhang patienten befinner sig i.
– Att åtgärder på arbetsplatsen ger förbättringar vet vi. Och så är fallet även om
det finns stressorer i det privata livet, poängterar Marie.
Rehabiliteringskoordinaterna får därför vägledning i hur de kan upprätta god
kontakt med arbetsgivaren, hur och vad
de ställer frågor om och hur fallet kan tas
vidare.

grupp varit med och lämnat synpunkter på
studiens teoretiska och praktiska planering
och genomförande. Varje vårdcentral får
månadsvis uppföljning och alla i interventionsgruppen har tillgång till ISM:s läkare
via en jourtelefon. Registerdata och kvalitativa intervjuer före och efter insatsen är
del i uppföljningen.
Brita Hässel

”Jag har tydliga ramar, med plats för egna lösningar”
Hur fungerar PRIMA för dig och
dina kollegor på vårdcentralen?
– Arbetssättet gör patienterna
mer trygga – de vet att det finns
en plan för att de ska bli väl omhändertagna. När vi tolkar svaren
på frågorna faller allt på plats,
trots att patienterna är olika, säger Lena Melin, rehabkoordinator.

L

ena arbetar på de göteborgska vårdcentralerna i Amhult och Lundby. Den sistnämnda deltar i studien PRIMA, ett projekt för att få patienter med anställning,
stressrelaterad ohälsa och en kortare sjukskrivning bakom sig att snabbare, eller på
ett bättre sätt, komma tillbaka till jobbet.
PRIMA-utbildningen har gjort vård-
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centralens läkare säkrare på att fånga upp
patienter med stressrelaterad ohälsa. Och
bättre på att samverka med rehabkoordinatorn. Den utvecklade samverkan gör att
läkarna får vara just läkare och ägna sig åt
den medicinska behandlingen. Rehabkoordinatorn får i sin tur en bra ingång i
sitt arbete när patienten svarat på frågebatteriet om nuvarande tillstånd, arbetssituation, livssituation och hälsa.
– Samarbetet kring de här patienterna
går mycket smidigare.
Lena brukar sitta tillsammans med pa-

tienten då hen besvarar de 94 frågorna.
– Vi pratar om frågorna och skapar ett
bra klimat oss emellan. Jag uppfattas som
neutral – alla får ju samma frågor – patienten släpper garden och är mer öppen. Det

är ett enkelt arbetssätt; strukturerat och
tydligt.
En av rehabkoordinatorns uppgifter är
att ta – och hålla – kontakt med arbetsgivaren.
– I vanliga fall kan det kännas lite motigt, tycker Lena. Med PRIMA går det lättare; handledningen med förslag på frågor
och förklaringar känns genomtänkt.
Trots det blir arbetsgivarna ibland ställda
när Lena hör av sig och ställer frågor om
deras medarbetare och arbetsplatsen. Deras svar tyder på att de inte gärna har velat
lägga sig i hur kollegan mår. Arbetsgivarna
har heller inte alltid funderat över om arbetsplatsen har någon del i ohälsan; de utgår från att det är en privatsak. Sanningen
som Lena får höra, är istället ofta den att
patienten har bitit ihop på jobbet och inte

kommunicerat behov av någon slags förändring, att det kanske pågår en konflikt
eller att arbetsbelastningen är för hög. Till
exempel.
Som samverkare med ansvar för kontakterna med arbetsgivare, fackföreningar,
Försäkringskassa eller andra myndigheter
blir Lena ibland modfälld över systemen
som försvårar samverkan för patientens
bästa.
– Var och en jobbar på i sitt eget spår
och lever under sina regler, svårigheter och
pressade situationer. Då känns det skönt
och seriöst att ha tillgång till ett forskningsbaserat material som förenklar kontakterna. Tillsammans gör vi bättre.
ANVÄNDARE. Lena Melin tycket att stödet
från PRIMA-materialet gör arbetet smidigt
och patienten trygg. foto: frank palm

Brita Hässel

Rehabiliteringskoordinatorer har inte ”alltid”
funnits. Faktum är att det fortfarande saknas
på vissa håll. Men det vill regeringen ändra
på och istället se till så att rehabiliteringskoordinator blir en permanent yrkesgrupp
inom hälso- och sjukvården. Socialförsäkringsminister Annika
Strandhäll kallar det för en
spindel-i-nätet-funktion som
ser till att alla delar hänger
ihop för den som behöver
rehabilitering.
– De flesta som blir sjukskrivna har en arbetsgivare och
där måste samarbetet mellan försäkringskassan, sjukvården och arbetsgivaren
vara mindre beroende av engagemang från
den som är sjuk. Här har vi sett väldigt goda
resultat från de rehabiliteringskoordinatorer
som redan jobbar ute i landet, säger Annika
Strandhäll.
Utvärderingar av försöksprojekt visar på
mycket positiva effekter på sjukskrivningsprocessen då rehabkoordinatorerna underlättar kontakterna mellan vården och arbetsplatsen och avlastar läkare. Processen har i
de flesta fall blivit effektivare, patientens tid i
sjukvården förkortats och behovet av sjukskrivning har minskat.
I Västra Götalandsregionen har man varit
ute relativt tidigt och fått rehabkoordinatorer
på plats. Utbildningsinsatser görs fortlöpande.
Hur ser det ut i Västra Götalandsregionen,
frågar vi Anna Lindström, regionutvecklare:
– Vi tror detta är en framgångsfaktor, att
försöka hitta strukturer för att låta alla få
den rehabilitering just de behöver. Med hjälp
av rehabiliteringskoordinering kan i vissa fall
sjukskrivning undvikas eftersom en kontakt
mellan vård och arbetsgivare kan möjliggöra
den anpassning som krävs för att personen
ska kunna vara kvar i arbete eller arbetssökande. Just rehabiliteringskoordinering är
något VGR vill satsa på och från och med i
år har tilldelningen för denna funktion nästan fördubblats. I regionen erbjuds varje
vårdcentral ekonomisk ersättning för rehabiliteringskoordinator motsvarande en heltidstjänst för 25 000 listade patienter. Idag
har närmare 90 procent av vårdcentralerna i
VGR tillgång till rehabkoordinatorer. De finns
också vid vissa sjukskrivningsintensiva kliniker. Det kan handla om till exempel ortopedkliniker och inom psykiatrin.
Brita Hässel
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Uppslaget

Uppslaget

VGR-kören!

Heja, heja, heja, hohoho, hihihi, hahaha. Låt
som en hund för att
hitta magen. Lek katt
för att träna ansiktsmuskulaturen, gör som
en groda för att träna
tungan. Annika Ottosson, utvecklingsstrateg
på Regional utveckling,
tillika körledare och
musikaliskt ansvarig för
nya VGR-kören har sin
första repetition med sisådär 200 sugna körsångare.

– Jag är verkligen överraskad
över att de var så frimodiga och
rutinerade redan nu, säger Annika efter avslutad första repetition. Jätteskojigt!
Kören kommer att träffas ytterligare 15-20 gånger på fyra
olika platser i Västra Götalandsregionen innan framträdandet på chefsdagen i Göteborgs Konserthus tar vid. Då
blir det på riktigt, bevisat;
VGR-kören finns, den som efterlystes när Körslaget i Borås
tände körsångstarmen hos
många. Och att det finns ett sug
efter körsång är ju inte så konstigt. Googla körsång, forskning och effekter ... professor
efter professor, studie efter studie radar upp sig och beskriver
hur sjungandet fungerar på vår
hälsa. Vi blir avslappnade, hjärnan utvecklas, hjärtat fungerar
bättre, smärta dämpas och psykisk ohälsa bekämpas. Förutom
att det är roligt!
Fast det är inte bara de 200
körsångarna som förbättrar sin
hälsa genom körsång. Också att
lyssna till musik gör oss friskare
och gladare. Men det är väl
knappast någon nyhet ..?
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Uppskattad nätverksträff
Konsten att vila ut
är en del av arbetets rutin.
John Steinbeck

Jo, Västra Götalandsregionen omfattar både
det ena och det andra
och spelar stor roll för
många människor. Titta
bara vad som hände
varje dag under 2016:

• föddes 54 barn på regionens
sjukhus
• kom i snitt 1 012 personer till
varje konsert som Göteborgs
Symfoniker genomförde i Stora
Salen på Konserthuset
• körde Västtrafiks fordon 47 500
mil, vilket motsvarar 12 varv
runt jordklotet
• besökte 1 854 personer Göteborgs botaniska trädgård
• såg 1,3 miljoner tittare runt om i
världen någon av Film Västs
samproduktioner på bio, TV,
framför sin dator eller i sin flygplansfåtölj
• besökte cirka 1 352 personer
Västarvets muséer och besöksmål
• ufördes 148 timmar teckentolkning för döva
• gjordes 8 670 besök på något
av våra sjukhus
• gjordes 11 768 besök på någon
av våra vårdcentraler
• kom i snitt 1 005 personer till
varje föreställning på Stora
scenen på GöteborgsOperan

Idéer och
artikeluppslag till

arbetslust?
Ring eller mejla!
Telefonnummer och mejladresser finns på sidan 2.

med mytmord på menyn
– När vi åkt runt i regionen för att
implementera vår evidensbaserade stresshanteringsutbildning
så har myten dykt upp gång på
gång: ”det är farligt att – i början av ett utmattningssyndrom
(UMS) – vara så fysiskt aktiv att
man får en pulshöjning”.
Agneta Lindegård Andersson,
docent på Institutet för stressmedicin, anser sig nödgad att säga
ifrån och en gång för alla försöka ta död på denna lika sega som
felaktiga föreställning.

– All forskning säger att fysisk aktivitet i
lagom dos är nödvändig för att upprätthålla normala fysiologiska funktioner. Vi är
helt enkelt inte gjorda för att leva ett stillasittande liv. Och det gäller alla! Fysisk aktivitet är bra för till exempel högt blodtryck,
diabetes, depression, smärta, självskattad
hälsa och så vidare. Och det här är inga
”gamla” sanningar, det är resultat från färska studier, understryker Agneta.
Varför har då myten om faran med fysisk aktivitet vid utmattningssyndrom
uppstått? Agneta har spanat och tror sig
ha funnit en tänkbar förklaring i en vetenskaplig artikel från 2009 som påstår
att det är riskfyllt med fysisk aktivitet när
man lider av kroniskt trötthetssyndrom.
Det troliga är att man helt enkelt förväxlat
utmattningssyndrom med kroniskt trötthetssyndrom och dragit slutsatsen att fysisk aktivitet är ”skadligt” och bör undvikas. Texten är mycket dramatiskt skriven
och har fått stor spridning, men har i själva
verket gjort en liten fjäder till en fet höna.
En nyare artikel som klart och tydligt dementerar slutsatsen från den första artikeln
har däremot inte alls blivit spridd på samma sätt ute i praktikerleden.
– Detta, trots att sju av åtta studier i
denna nya sammanställning visar att behandling med fysisk aktivitet ger signifikant förbättring även vid kroniskt trötthetssyndrom, utan allvarliga biverkningar.
Det är helt enkelt den behandling som är
nyckeln till framgång!
– Men ... det är en dos-fråga. Fysisk aktivitet är en medicin som ska tas i lagom
doser, säger Agneta och beskriver hur en

PUBLIKREKORD. Många ville vara med när
Ingibjörg Jonsdottir, Annemarie Hultberg
och Agneta Lindegård Andersson avlivade
myter om stress, fysisk aktivitet, kortisol
och krympta hjärnor.
foto: frank palm

patient med utmattningssyndrom ska doseras. Optimal mängd aktivitet är cirka 150
minuter per vecka, eller 30-45 minuter 4-5
gånger per vecka. Det är däremot inte den
mängd som patienten ska ordineras direkt,
utan som ska nås genom försiktig ökning
av dosen med utgångspunkt för var patienten befinner sig när behandlingen börjar.
Med lagom dosering avtar utmattningen
och för dem som når upp till rekommenderad dos står sig resultatet också över tid.
– Det är viktigt att patienten gör det
hen blir ordinerad. Att sakta bygga upp för
att så småningom nå den optimala dosen
är idén. Lätt aktivitet är lika effektiv som
mycket ansträngande, att gå för fort fram
är ingen vits.
Där fick sig den myten en törn.
Ytterligare två felaktiga föreställningar

angreps när Nätverket för dig som arbetar
med stress träffades på biograf Draken – på
grund av det stora publiktrycket – och
Ingibjörg Jonsdottir ställde frågan om
stressade människor har högt kortisol och
hur kortisolkurvan ändras när man blir utmattad samt om det är möjligt att se stress
och utmattning i hjärnan och om hjärnan
krymper vid stress. De korta svaren är:
1. Kortisol påverkas vid akut psykisk och
fysisk stress. Och det är så det ska vara,
konstaterade Ingibjörg och menar att kortisolet inte kan mätas vid en tidpunkt för att
vidhålla att det eventuellt är förhöjt på

grund av stress; värdet varierar under hela
dagen från uppstigning till sänggående.
Det har inte gått att belägga något samband mellan höga, eller för den delen, låga
kortisolnivåer och långvarig stress.
Kortisol är med andra ord inte en bra markör för långvarig stress.
2. Ja, man kan se stress i hjärnan. Och varför skulle det inte vara så? Man kan se
mycket i hjärnan: demens, psykiska sjukdomar, hjärtats sjukdomar ... hjärnan är
organet som styr hela vårt väsen. Däremot
är frågan om hjärnan krymper vid stress
fortfarande obesvarad. Det är viktigt när
man diskuterar stress och påverkan på
hjärnan att man skiljer mellan det som
brukar kallas ”vardagsstress” och patienter
som lider av svår stressrelaterad utmattning. De har tydliga kognitiva svårigheter
som också är tydligt kopplade till funktionella förändringar i hjärnan. Dessa förändringar verkar gå tillbaka med tiden, men
det krävs mer forskning för att bättre klargöra hur långvariga de kognitiva svårigheterna är.
Och självklart verifierades alla påståen-

den och mytmord under denna eftermiddag med en rad forskningsstudier. Mer
finns att läsa på ISM:s hemsida. http://
www.vgregion.se/OV/ism/natverk-for-disom-arbetar-med-stress/aktuellt-i-natverket/aktuellt-i-natverket/
Brita Hässel
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på jobbet

Inte vilken chaufför som helst!
Han kör oändligt försiktigt över farthindren, tar ut svängen i rondellen,
viker av mot Blå stråket på Sahlgrenska och tvingas vända hela ekipaget
för att göra den långa backningsmanövern till platsen där Blodmobilen
ska tjänstgöra nästa dag.
Rickard Groth är chauffören som
sitter vid ratten på Blodmobilen,
speciellt utvald.

HANDPLOCKAD. Nej, det är inte vem som
helst som får köra Blodmobilen: det är Rickard Groth, van vid extralååånga ekipage!
foto: frank palm

lodmobilen är stor på vägen och ännu
större när den står still, eftersom den
har en utdragbar långsida kallad utskjutet.
Den väger 18 ton, är sisådär 15 meter lång
och närmare fem meter hög och erbjuder
en bekväm möjlighet för människor att ge
blod.
På sina ställen är det lite knöligt att köra
denna högt värderade dyrgrip. Även om
Rickard, med erfarenhet att köra extralånga
ekipage (tänk 45 meter; tre släp på rad), inte
ser ett dugg obekväm ut när han äntrar sin
kycklinggula dragbil, så kan han medge att
några ställen är knixigare än andra.
– Inne på Chalmers och Svenska Mäs�san är det faktiskt lite bökigt. Jag måste
backa in och blockerar då den täta trafiken
där, det är inte så kul ... eller populärt. I
Mölnlycke måste jag kliva ur bilen och
mäta för att vara säker på att ingångstrappan får plats mellan träden.
När Rickard är ute och kör gäller det
med andra ord att också hitta de smidigaste vägarna med lite mindre trafik, utan superskarpa svängar och småtrånga rondeller.

Är du och Blodmobilen skadesfria så här
långt?
– Ja, det har gått jättebra ... minus en
blinker, erkänner Rickard.

foton: frank palm

B

– Köra är egentligen inget problem. Det
är mer obehagligt att ställa upp trailern på
ett trångt torg med en massa folk som
ouppmärksamt går omkring med blicken i
mobilen. Trots att bilen blinkar, lyser och
piper ordentligt när jag lägger in backen, så
gillar jag inte det.
Rickard kör Blodmobilen tre dagar i

veckan. Tjugo destinationer i södra delen
av Västra Götalandsregionen får besök enligt en fastlagd turlista.
För Rickards del handlar det inte ”bara”
om att köra, han ska också se till att Blodmobilen faktiskt står klar varje ny blodgivningsdag då sköterskor och blodgivare går
ombord via trappan in till den fräscha trailern med sina röda (vad annars?!) britsar
och högteknologiska inredning.
Han servar och monterar trailern upp
och ner i trygga rutiner. Utskjut, trappa, el,
vatten, septitank och britsar. Och inte att
förglömma; mackor, kakor och drycker till
dem som delat med sig av sitt blod. Det
syns på lång väg hur lugnt, metodiskt och

säkert han arbetar; exakt likadant varje
gång. En dryg halvtimme tar det att göra
den välkomnande mottagningen till en
”vanlig” trailer – eller tvärtom.
– Vi har varit mycket tydliga med valet av
person som ska köra Blodmobilen, säger
Stefan Jakobsson, enhetschef på Droppen
Blodgivning.
– Inte för att trailern i sig är så oerhört
dyrbar ... det är vad den genererar som är
så värdefullt. Om Blodmobilen blir satt ur
spel innebär det enorma problem. Droppen Blodgivning skulle få stora svårigheter
att klara sitt uppdrag – att försörja Sahlgrenska Universitetssjukhuset med blod.
Och det skulle i sin tur påverka stora delar
av Sahlgrenskas möjlighet att bedriva sjukvård.
Blodmobilen genererar cirka 1 000 enheter blod varje månad, 25 procent av
Droppens produktion. Inte konstigt att
chauffören är speciellt utvald.
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