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TANKAR OM ...

PÅ GÅNG

första linjens chefer – nyckeln
till framgång

Regionens Hus i Skövde är invigt!

Björn Järbur, den sedan i juni i år nye direktören för NU-sjukvården, tycker det är viktigt att också
lägre chefer har kul på jobbet, blir litade på och inte tyngs av en massa onödiga arbetsuppgifter.
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Röda tråden Röda tråden slingrar
sig kring begreppet våga; om att våga
göra nytt, ta egna initiativ och förändra. Våga ta sig an ett utmanande
arbete. Kanske till och med våga
prioritera bort arbetsuppgifter.
Eller är inte det lite väl vågat?
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Goda
exempel
På ISM:s, Institutet för stressmedicin, hemsida finns en flik, under
rubriken ”Hälsa på arbetsplatsen”, som heter Goda exempel.
Där ligger både texter, filmer och
länkar som man kan ha god nytta
av när man ska planera för ett förändringsarbete. Här visas på både
hinder och möjligheter, så varför
uppfinna hjulet en gång till?
En av de korta och lättillgängliga filmerna handlar om ”Närvarande ledarskap med färre medarbetare per chef”. Det är Leif
Persson, en av vårdenhetscheferna för Ambulanssjukvården Sahlgrenska, som berättar om vad det
förde med sig när han fick en kollega som nu delar chefskapet
med honom. Han talar bland annat om att tilliten till cheferna har
ökat, medarbetarna mår bättre
och han tar bättre underbyggda
beslut. Han känner att han befinner sig närmare medarbetarna,

VGREGION.SE – ISM

Marie Lext Olausson
Koncernstab HR,
0707- 78 81 03,
marie.lext.olausson@vgregion.se

BRA KLIMAT. På Regionservice Bruna stråket, SU, pratar alla
svenska och lär sig språket snabbare.

har större möjlighet att kommunicera och ge bättre återkoppling.
Medarbetarnas farhågor om att
det mest skulle bli rörigt med flera
kockar kring soppan besannades
med andra ord inte. Istället vittnas
det om en tryggare arbetssituation.
En annan film handlar om ”Ledarskap och medarbetarskap för
en friskare arbetsplats”. Teamchef
Jessica Werder beskriver där vad
Regionservice gör på Bruna stråket, Sahlgrenska, och hur hon tillsammans med medarbetarna skapat ett arbetsklimat som gör att
sjuktalet är lågt och att medarbe-

tarna trivs. Här pratar alla svenska, vilket gör att flera lärt sig
svenska språket snabbare än de
skulle gjort annars; de får möjlighet till fysisk träning på arbetsplatsen tre dagar i veckan för att
förebygga ohälsa och så har de
sina kulturfredagar när de träffas
för att lära mer om varandras
hemländer, äta mat och prata kultur och religion. Uppskattat värre!
Per Djurberg, HR-strateg, låter
hälsa att det kommer fler filmer.
Innan årsskiftet hoppas man få
klar en film från en enhet inom
NU-sjukvården.

stora komplexa organisationer blir det
lätt många nivåer som alla är fullt upptagna med sina egna frågor. Vår mänskliga
förmåga innebär också att vi ofta utgår
från att just det jag håller på med är det
viktigaste. Jag tror att vi måste tänka om
runt detta. Chefer, som leder verksamheter som faktiskt skapar värde, är alltid de
viktigaste. De möter medarbetarna varje
dag och har mycket direktkontakt med
kunder eller patienter. Förutsättningarna
för dessa första linjens chefer, är därför avgörande för hur framgångsrik en organisation blir. Förväntningarna på avdelningsoch enhetschefer är enorma; att leda
utvecklingsarbete, hålla ekonomin och
vara goda ledare är bara några exempel på
de uppgifter de är satta att klara. Nästan
vad som helst som organisationen hittar
på ”landar” på cheferna i första linjen.

ställer till det. För någon månad sedan
ställde vi frågan om vilka hinder som finns
i NU-sjukvården och fick – bland andra –
dessa svar: strul med mobiltelefoner, omständliga IT-system och svårigheter att förstå vad verksamheten ska leda till. Plus det
där med upplevda orättvisor: ”varför måste
vi, när inte de måste?”.
Vi måste också aktivt fundera över hur
administrativ belastning och många projekt påverkar våra chefer. Ett mer långsiktigt tänkande, där inte allt ska göras på
en gång, är nödvändigt för att chefsjobbet
ska vara mer möjligt.

räcker inte att säga det, man måste också
visa i handling att man gör det. Att skicka
mindre e-post, korta de egna mötena och
alltid vara konsekvent är några sätt att påbörja en förändring. Det bästa av allt är, att
om man gör det blir det inte bara roligt att
vara första linjens chef: det blir också roligare att vara direktör.

Björn Järbur

EN ANNAN FRÅGA som vi måste börja

fundera på är hur vi möts. Vi har ofta för
många och långa möten. Första linjens
chefer behöver betydligt mer tid för att
träffa sina medarbetare än vad de har idag.
Tiden behöver i mycket högre utsträckFÖR ATT ORGANISATIONEN ska må bra måsning användas för att coacha, jobba med
medarbetarnas förståelse av målen samt
te det inte bara vara möjligt att vara första
hantera svårigheter i jobbet. Mindre tid
linjens chef, utan det måste också vara robör ägnas åt möten,
ligt. IHI, Institute for
rapporter, e-post och
Healthcare Improvement,
andra administrativa
i USA har kommit fram
arbetsuppgifter. Vi betill att det är viktigt att ha Nästan vad som
kul på jobbet. De gladashöver också lära oss att
helst som organisainte chefer på alla nivåte, mest produktiva och
engagerade medarbetarer ska jobba med samtionen hittar på
na känner sig både fysiskt
frågor. Och i alla fall
”landar” på cheferna ma
och psykologiskt trygga,
inte samtidigt. Högre
upplever sitt arbete mechefer behöver lära sig
i första linjen.
att lita på sina rapporteningsfullt, har kontroll
och viss valfrihet i hur de
rande chefer och låta
använder sin tid, har ett gott kamratskap
dem lösa problemen som ligger inom demed sina kollegor och känner att arbetsras ansvarsområden.
Många skulle säkert säga ”självklart, så
livet är jämlikt och rättvist.
måste vi göra”, men min erfarenhet är att
I svenska organisationer måste vi ta fasta
det inte är lätt att ändra beteende. Förändpå detta. Första steget är förstås att lyssna.
Låt de berörda själva beskriva vad det är
ringar möter ofta motstånd. Högsta ledsom hindrar kul på jobbet och hur vi kan
ningens engagemang blir därför avgörande
ta bort problemen. När man gör det framför att börja förändringsresan med ändrakommer många exempel på sådant som
de arbetssätt. Och det är värre än så; det

FOTO: EMMA BERGMAN

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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ÖPPEN DÖRR. Ja, det är alltid fritt fram
att kliva in till avdelningschefen Johan
Ellegård. Dörren står på vid gavel.
FOTO: FRANK PALM

I nästan tre år har Johan Ellegård varit avdelningschef på kirurgisk akutvårdsavdelning, KAVA, på Norra Älvsborgs Länssjukhus. Han tog över en avdelning i kris som
personalen strömhoppade från. Johan fick chansen att vända läget, och tog den.
Han brann för att sätta igång, visste vad han ville men hade ingen aning om hur
kämpigt det skulle bli.
– Jag var naiv ... och jag uppfattades nog som klart jobbig när jag började föreslå saker, ändra och krångla. Men personalen – missnöjd med sin situation och den
vårdkvalitet de levererade – hakade på.

D

– Om jag vågar släppa

så växer de andra
4
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et övergripande målet för förändringarna sattes högt. Medarbetargruppen
kom överens om att det här skulle bli Sveriges bästa akutvårdsavdelning.
– Det var kanske inte så smart eftersom
det är ett mål som är svårt att mäta, kommenterar Johan självkritiskt.
För det är viktigt: mål ska vara mätbara.
Johan och medarbetarna har nu tagit fram
sådana, så att alla kan känna tillfredsställelse när de gör ett bra resultat.
– Målen har gjort det möjligt för oss att
se effekterna av det vi faktiskt gör.
Därför sitter också resultaten – ur de tre
perspektiven patient, process och medarbetare – uppsatta på anslagstavlan där alla
kan se och läsa av grafer och siffror.
Men det krävdes mer än så på den här
avdelningen, eftersom det är bra arbetsmiljö som är förutsättningen för bra vård, enligt Johan och medarbetarna.
Tillsammans har de tagit fram spelregler
om hur de ska bete sig mot varandra och
mot patienterna. Det slogs fast att det ska
vara högt i tak, att hierarkier ska brytas, att
det är fritt fram att fråga när man inte vet
och att man ska kunna lita på varandra.
– Det är viktigt att alla har stöttning i
gruppen, kan be om hjälp och ställa frågor.
Vi strävar efter sammanhållning mellan
alla yrkeskategorier.
Dessutom ska alla känna att de är delaktiga och kan påverka. Inte minst när det
gäller arbetssätt.
– Kommer någon med en idé, då testar
vi. Inga nedslående nej här. Blir det inte
bra eller som vi tänkt, då backar vi. Men vi
måste våga testa.
Våga kan ju vara lätt att säga ... är det
inte svårare än så att skapa mod?
– Jag måste förmedla förtroende och ge
ansvar till medarbetarna ... och tillåta att
det kan gå fel.
Enligt Johan känns det att fler har mod
till mer nu.
– När jag vågar släppa kontrollen, så
växer de andra.

UTBILDNING OCH kompetensutveckling är

viktigt på avd 63. Nyrekryterade får en
mentor under sitt första år, alla är med och
rondar för att bryta läkarnas kunskapsövertag och återkommande gemensamma
föreläsningar inspirerar.
– Alla kan förstås inte gå på alla föreläsningar, men det händer så pass ofta att var
och en vet att ”nästa gång är det min tur”.
En av Johans önskningar är att höja avdelningskompetensen så att minst hälften av
sjuksköterskorna har specialistutbildning.
I samarbete med Högskolan i Väst
byggs en utbildningsavdelning som ska ta
emot dubbelt så många studenter som tidigare var möjligt. Därför arbetar nu en
adjunkt från högskolan halvtid på avdelningen tillsammans med två utbildningssjuksköterskor.
Att arbeta med ständiga förbättringar
ger ringar på vattnet och man får upp ögonen för vad som kan förbättras, konstaterar Johan när han berättar att läkemedelshanteringen inte fungerade så bra som den
borde. Alltså har man anställt en apotekare
som arbetar heltid på avdelningen. Stärkt
patientsäkerhet och avlösta medarbetare!
– En fantastisk kvalitetshöjande resurs!
Och för att fortsätta driva förändringsarbetet framåt är två utvecklingssjuksköterskor utsedda, som lägger tid på att jobba
med just utvecklingsplaner.
När Johan får frågan var han får resurser från, svarar han brett leende:
– Projektpengar!
Men justerar sig själv;
– Vi har inte mer pengar än andra men
vissa delar, exempelvis KUBA (kirurgklinikens utbildningsavdelning) är projektfinansierade från sjukhuset. Andra delar
har vi valt att driva för att vi inte har råd att
inte arbeta med kvalitet ...
EFTERSOM RYKTEN sprids – och det snabbt

– får avdelningen ofta förfrågningar om
det finns lediga tjänster. Men det gör det ju
inte längre ..:

NOMINERAD. ”Klart att jag är glad att vara
en av de tjugo nominerade till årets chef.”
FOTO: FRANK PALM

– Första halvåret var vi inte många här
och ingen sökte sig hit heller. Men sedan
det väl lossnade och ryktet blev ett helt annat så är det fullt här.
Medarbetarenkäten lyser grön, sjukskrivningstalet är lågt liksom övertiden.
Och alla får sitt önskeschema uppfyllt. Bemanningspoolen finns för att undvika att
hamna i ring-in-läge.
– Vi har lyckats bra med schemat, men
det är nog också för att alla här ställer upp
för varandra, säger Johan tryggt. Och lägger till:
– Utan min modiga chef hade den onda
spiralen inte gått att stoppa. En sådan –
modig chef alltså – är helt nödvändig. •
Brita Hässel
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Fy för ”så här har vi alltid gjort”

i nya
podden
Fikapausen

SJUKBROR. Ett ställe där man har frihet
under ansvar, är ”sjukbror” Torbjörns
beskrivning av sin arbetsplats.
FOTO: FRANK PALM

E

n som vill bygga på sina kunskaper och
höra till halvan med specialistsjuksköterskor är Torbjörn Björsell, sjukbror, som
det står på hans namnbricka.
– Det här är en speciell avdelning. Här
finns ingen toppstyrning utan alla har frihet under ansvar. Jag förväntas ta egna initiativ, vilket har gjort att jag måste tänka
själv. Det gör att man lyfter sig själv och vågar mera. Jag hatar det där uttrycket ”så
här har vi alltid gjort”, och det används hel-

ler aldrig på avdelningen. Här är det prestigelöst och avslappnat, säger Torbjörn som
också är nöjd över att hierarkierna är rivna.
– Att kunna sitta och diskutera med alla
yrkeskategorier gör att man blir mera sedd.
Det positiva arbetsklimatet sitter i väggarna nuförtiden. Och att vi som jobbar här
orkar med arbetsbelastningen i god arbetsmiljö ... det är bästa reklamen.

Studenter får ta plats
– Det här är en förändringsbenägen avdelning med gott klimat. Därför låg kirurgen
bra till när det skulle inrättas en utbildningsavdelning, säger Ida Olsson, en av avdelningens två utbildningssjuksköterskor.
– Det är roligt att det utvecklas så fint.
Vårt mål är att hitta strukturer för att kunna driva avdelningen med hög kvalitet för

dubbelt så många studenter som tidigare.
En utmaning, tycker Annika Kruslind.
På KUBA, kirurgklinikens utbildningsavdelning, kommer man att arbeta intraprofessionellt – över studenternas yrkesgränser, förklarar Åsa Thomsen, adjunkt
på Högskolan i Väst, behjälplig med uppbyggnaden.

STUDENTVÄNLIGA. Här ska det arbetas över
studenternas yrkesgränser, förklarar Ida Olsson,
Annika Kruslind och Åsa Thomsen.
FOTO: FRANK PALM
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Prat om
arbetsmiljö och
patientsäkerhet

Arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop. Det
vet Martin Levin och Agneta
Resare. Båda arbetar på
Västra Götalandsregionens
koncernstab, han har lett
arbetet med medarbetarenkäten och hon med
patientsäkerhetsenkäten.
Nu är de programledare för
podden Fikapausen.
Upprinnelsen till podden Fikapausen, som
börjat sändas nu i höst, är att medarbetarenkäten och patientsäkerhetsenkäten 2017
för första gången genomfördes vid samma
tillfälle. Martin Levin, HR-strateg, och
Agneta Resare, regionutvecklare på enheten för patientsäkerhet, hade då ett tätt
samarbete.
– När enkäterna var slutförda för vår del
tänkte vi att vi inte bara kunde släppa det
här. 2019 är det dags för att genomföra enkäterna igen, men det är ju mellan uppföljningarna det viktiga arbetet sker, säger
Martin.
– Genom att träffa verksamheter och
under en fikapaus prata med medarbetare
vill vi försöka sprida goda exempel och så
frön av inspiration, fortsätter han.
– Jag tror att podden som format kan
vara ett sätt att nå ut till fler med lättillgänglig information. Medarbetarna har möjlighet att lyssna när de själva vill, på bussen
eller tåget till och från jobbet är bara några
exempel. Det är ett nyare sätt att kommuni-

INSPELNING. Tid för nya poddar.
Från vänster på bilden Lars Karlsson,
Martin Levin och Agneta Resare.
FOTO: FRANK PALM

cera som vi gärna
vill prova, säger
Agneta Resare,
som själv lyssnar
på poddar, ofta
med anknytning
till jobbet. Exempelvis har Socialstyrelsen flera podMartin Levin
dar som behandlar
patientsäkerhet.
I fem avsnitt speglar Fikapausen intressanta exempel från olika verksamheter
inom regionen. Vid Arbetslusts pressläggning i slutet av november hade tre avsnitt
publicerats. Ett om ett framgångsrikt förbättringsarbete på ögonkliniken på Uddevalla sjukhus. Ett där Susanne Ellbin, psykolog på Institutet för stressmedicin
intervjuas om behovet av återhämtning för
medarbetarna. Och ett där Susanna Dahlberg, vd på Regionteater Väst, bland annat
pratar om hur de arbetar systematiskt mot
sexuella trakasserier.
Innan jul ska ytterligare ett avsnitt vara
publicerat. Det handlar om Gröna korset,
en metod med korta dagliga avstämningar
av läget både för patientsäkerheten och arbetssituationen.

En berättelse om ett sjukhus
Podden (engelska podcast) är en informationskanal som provas runt om i
Västra götalandsregionen. Fikapausen,
som vi berättar om här, är en.
Sahlgrenskapodden är en annan.
I skrivande stund har nio avsnitt publicerats. Sahlgrenska Universitetssjukhusets kommunikationsdirektör Anders
Goliger är den som tagit initiativet och
också den som intervjuar i Sahlgrenskapodden.
– Vi arbetar med många olika
kommunikationskanaler, intranätet
och olika sociala medier med flera,
och vi har ett ansvar att prova att utveckla alla möjligheter och vi får röra
oss i takt med publiken. Nu provar vi
podden som en möjlighet, säger Anders Goliger.
– För oss är det ett sätt att bygga
en berättelse om ett sjukhus. Vi vill att
våra medarbetare ska känna en stolthet över att arbeta här. Med podden
vill vi skildra magin som utspelar sig på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

men också de utmaningar vården står
inför. Vi har till exempel gjort ett avsnitt med en sjuksköterska som berättar vad som händer på en avdelning
med många överbeläggningar.
Andra poddar
Också NU-sjukvården har en podd,
NU-sjukvården heter den.
I Närhälsans podd Sex på arbetstid
är ingången kunskapsspridning kring
sex och sexuell hälsa, framför allt till
vårdpersonal, men den kan vara minst
lika relevant för patienter och andra
yrkesgrupper som möter människor.
Det finns säkerligen fler poddar
runt om i regionen, men det är dessa
vi nu känner till.
• För att lyssna på poddarna
Fikapausen, Sahlgrenskapodden och
NU-sjukvården, ladda hem appen
Podbean och sök på poddarnas namn.
• Lyssna på Sex på arbetstid på
srhr.se/podcast

Lisbeth Hedberg
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Inte så lätt att prioritera

Förenklad administration låter bra.
Onödigt pappersarbete tvärtom.
Men vad är vad? För många chefer
i första linjen tar mätningar, rapporteringar, utvärderingar och registreringar mycket tid – på kärnverksamhetens bekostnad. Arbetslust
bad Linda Corin, utvecklingsledare
på Institutet för stressmedicin och
forskare på chefers arbetssituation,
att reflektera kring chefer och möjligheten att sålla bland deras mer
eller mindre viktiga administrativa
uppdrag.
– Jag tycker det är lovande med en uppmaning som andas tillit, säger Linda med
hänvisning till högsta ledningens vädjan
till regionens chefer att inte administrera
mer än nödvändigt, och fortsätter:
– Men vad är egentligen onödigt? Det är
svårt att definiera när styrning kommer
från många håll. Och eftersom vi människor är olika så ser vissa onödigheter där andra hyser respekt för den delen av arbetet.
Det är bra att förmedla förtroende, men
enhetscheferna, som är de mest belastade,
har minst tid för reflektion. De hinner kanske inte alltid tänka efter vad som är nödvändigt att göra – de bara gör.
Andra kanske vill göra lite ”bättre” ifrån
sig; skriva längre och mer detaljerade rapporter till exempel. För det är ju en sak att
koncernledningen manar till att inte överdriva skrivandet, men vad tycker chefens
chef? Det kan ju vara riskabelt att välja
bort något och anses mindre duktig. Hälften av alla chefer anser sig inte få hjälp av
sin egen chef i att prioritera när de behöver, kan man läsa bland resultaten av medarbetarenkäten.
– För yngre och inte så erfarna chefer
kan det vara extra jobbigt att själva prioritera bland arbetsuppgifterna. Här kommer
det positiva med normtalet in; de som delar på en chefsposition har stöd i varandra

8
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och därmed mera tid för eftertanke och
prioritering.
EN AV DE bakomliggande orsakerna till

varför cheferna har det som de har det är,
enligt Linda, att chefen i mångt och mycket blivit ”slasktratten” som får ta på sig
sysslor som någon annan skulle kunnat
göra – om denne någon fortfarande funnits. Och samtidigt som chefernas stödfunktioner – schemaläggare, sekreterare,
personaladministratörer, vaktmästare –
har försvunnit ur en alltmer slimmad organisation, så har strategernas önskemål om
mer och mer information och kunskap
ökat. I och för sig i vällovligt syfte att göra
en god sak ...
– För varje ny policy och system som
adderas till organisationen så föds nya administrativa uppgifter. Och ju fler experter,
utvecklare och forskare vi blir, desto fler är
vi som vill veta mera, säger den forskande
utvecklingsledaren Linda.
Många chefer uppfattar dessutom att de
får lite feedback på alla uppgifter de mäter,
räknar och levererar. Med tyngdpunkten
på ordet lite.
– Administrativt arbete kan ju kännas
okej om man vet vad som händer med resultatet, att ansträngningen spelar roll för
verksamheten. Men det är inte särskilt inspirerande med resultat som verkar försvinna ut i tomma intet.
– JAG TROR CHEFERNA skulle vara hjälpta

RUTINREDUKTION. Kanske är det möjligt att
skala av en del som inte längre behövs och skapa
en mer frugal organisation, funderar Linda Corin:
börja i det lilla och ta bort egna rutiner som inte
känns helt oumbärliga eller hänger kvar utan att
någon egentligen vet varför.
FOTO FRANK PALM

av en kollektiv lösning där det görs tydligt
– på alla nivåer – vilken administration
man ska sortera bort. För om det blir upp
till var och en att prioritera bland alla administrativa uppgifter så riskerar man att
skapa otydlighet och osäkerhet. Om hälften inte utför det som den andra halvan
gör så blir det samlade resultatet inte tillförlitligt – vad får det för konsekvenser för
beslutsfattare inom VGR?
Inom regionen, till exempel på ISM,
finns redan mycket information och data
lagrade. Den som exempelvis funderar på
att rikta en enkät till regionens chefer kan
ju börja med att fråga vilken information
som redan finns, tipsar Linda – ett sätt för
ISM att vara med och värna om förenklad
administration. •

Apropå förpappring
och prioritering
Filosofiforskaren Jonna Bornemark har
skrivit en bok som heter ”Det omätbaras renässans: En uppgörelse med
pedanternas världsherravälde”. I den
talar hon om människans behov av att
räkna och mäta allt som är möjligt.
I vården, i omsorgen, i kundcenter, i
skolor, i polishus ... för att inte tala om
i våra hem där vi fått massor med möjligheter att mäta oss själva, vad vi gör
och utför. Det här, anser hon, handlar
om att vi har blivit alltmer rädda i samhället och krampaktigt söker oss till
det synliga, kända och det som kan
uppfattas som vidimerad sanning. Hon
talar om att detta ständiga mätande
skapar en miljö där det går åt mera tid
för att dokumentera vad vi har gjort
än för att utföra det vi egentligen ska
göra. När det viktigaste är att papperssystemet är i ordning har vi drabbats
av förpappring, ett tillstånd som har
förvärrats av digitaliseringen och New
public Management-tänkandet. Jonna
Bornemark varnar för detta och tycker
det är läge att göra motstånd. I Dagens Nyheter, under temat mätningssamhället, tar hon upp fem tips – där
hon uppmanar till fusk och slöhet(!)
– för att mota bort förpappringen och
därmed se till så att de riktigt viktiga
uppgifterna faktiskt blir utförda:
• När du får en tveksam arbetsuppgift
av chefen säger du snällt ja, men lägger den allra längst ner i högen.
• När chefen vill att du ska göra ytterligare en sak frågar du vad du då ska
välja bort.
• När du får uppgiften, fråga varför
den ska göras, varför den är viktig och
vad resultatet ska användas till.

ILLUSTRATION: JOEN WETTERHOLM

Vad behöver chefen
inte göra?

• Slöa en dag för att inte gå in i väggen senare.
• Fuska med det som du inte tycker är
viktigt och fokusera på det du tycker
är viktigare.

Brita Hässel
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Här ska inte

sminkas någ on gris!
E

fter ett par års förändringsarbete på
akuten lyckades Hanna och hennes kollegor vända på den nedåtgående spiralen
och akuten tilldelades slutligen pris som
”årets arbetsplats”.
– Det allmänna klimatet förändrades
och personalen blev nöjdare. Bland annat
genom att teamen gjordes mindre, introduktionen för nya medarbetare förbättrades och att vi tog fram ”trivselkort” som
påminde om hur man ska vara mot varandra.
Nu har Hanna Svanström gått vidare till
ett än mer utmanande jobb; programchef
för arbetsgivarvarumärket, ett uppdrag
som handlar om att driva arbetet med att
VGR ska bli en bättre arbetsgivare. I grunden innebär det liknande arbetsuppgifter
som på akuten, det är bara det att då handlade det om en arbetsplats med 120 medarbetare och två chefer, nu handlar det om
regionens samtliga arbetsplatser med sisådär 1 500 chefer och 55 000 medarbetare.
– Vi på programkontoret kan inte göra
det jobbet själva, däremot är det vårt uppdrag att tillsammans med förvaltningarna
genomföra förbättringar som handlar om
allt från organisatoriska förutsättningar,
stärkt ledarskap till en utvecklad arbetsplatskultur ute på arbetsplatserna. Själva
förändringen ... den gör ju varje förvaltning, chef och medarbetare själv.

10
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ÖVERTYGAD. Klart att vi kan bli bästa
offentliga arbetsgivare, är Hanna
Svanströms besked.
FOTO: FRANK PALM

DET ÄR ETT klart ambitiöst mål att bli bästa

offentliga arbetsgivaren, men Hanna är
övertygad om att det ska gå: Viljan bland

chefer och medarbetare finns. Kompetensen likaså.
– Vi behöver ”bara” arbeta mot tydliga
mål, inte piska någon till något utan prata
med varandra om vad som är viktigt. Jag
tror det handlar om att hålla en positiv ton,
våga pröva nytt och tillåta att man inte alltid lyckas.
Det är de många mjuka delarna – kittet
mellan medarbetarna – som Hanna framhåller och vill utveckla; att man rådfrågar
och hjälper varandra, kommunicerar på ett
delaktigt och engagerat sätt och är bra för
varandra.
– Det är nödvändigt om vi ska attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.
Att Hanna lägger stor vikt vid de mjuka
delarna är kanske inte så konstigt, med
tanke på sin bakgrund som socionom och
kurator. Den strategin har fungerat förr,
vet hon.
FÖR ATT FÅ en bild av nuläget på de olika
arbetsplatserna kommer programkontoret
att stötta med kunskap om hur medarbetarnas bild kan hämtas in på olika sätt. Det
finns en modell framtagen som kan anpassas efter varje förvaltnings speciella förutsättningar och behov. Efter en nulägesanalys behöver varje förvaltning värdera
och prioritera kring vad som kommit fram

ILLUSTRATION: JOEN WETTERHOLM

Hanna Svanström räds inte tuffa uppdrag. Senast var hon med och vände en svår arbetssituation på Sahlgrenska-akuten. Det dåvarande tillståndet skapade stor frustration
och var helt nödvändigt att ta itu med.
– Akuten fick massor av klagomål, från både patienter och personal, på allt från
långa ledtider till allmänt bedrövlig arbetsmiljö. Att försöka ändra på det var både
spännande och utmanande.
Nu väntar nya utmaningar som handlar om att VGR ska bli Sveriges bästa offentliga
arbetsgivare.

i nulägesanalysen och planera insatser därefter. En av insatserna kan handla om att
stärka arbetsplatskulturen, där kommer
programkontoret att erbjuda utbildningar
för dialogledare.
– Jag har bara jobbat här på programkontoret en månad ... men jag börjar skönja vad det handlar om och vet att vi kommer att stödja omställningen av vården på
många olika sätt. Ska det bli hållbart på
lång sikt får nog varje förvaltning räkna
med att satsa ordentligt under ett par år. Vi
ska göra det här jobbet på riktigt och då
måste vi mötas och prata med våra medarbetare, klargör Hanna.
Att ”sminka en gris” ligger inte i hennes
intresse.
ÄVEN OM programchefen talar mycket om

mjuka delar så spelar naturligtvis också de
hårda roll. Där handlar det mer om organisation, rutiner, processer och liknande.
– Kan man saxa mellan att ändra på de

mjuka och hårda delarna så tror jag vi kan
sakta ner ekorrhjulet och få fler att må bra
på jobbet.
– De förvaltningar som är mest sugna
och gärna vill vara med i första vågen – alla
kan inte göra allt samtidigt – får förstås
göra det. Sen tror jag de andra kommer efter av bara farten. Och under tiden kommer vi att upptäcka mönster och lära oss
allt mer.
Ett bra dokument att luta sig emot i förändringsarbetet är den nya medarbetar-

policyn, som ersätter fem tidigare dokument. Policyn är endast fem sidor lång
med kort text i punktform. Lättläst och
tydlig för både medarbetare och chefer.
Den kan vara bra att ta spjärn mot när
VGR:s arbetsplatser ska bli som Hanna
vill:
– Man ska må gott i magen när man går
till jobbet, inte tvärtom. •

VGR
har tre
långsiktiga
strategier:

Brita Hässel

Att bli Sveriges bästa offentliga
arbetsgivare är en. De två andra
är Omställningen av hälso- och
sjukvården och Framtidens
vårdinformationsmiljö. För de
två sistnämnda finns programkontor sedan tidigare.
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Cheferna och

chef. Varje medarbetare har också möjlighet
att kontakta oss på Hälsan & Arbetslivet.

#metoo

NÄTVERKET HAR nu arbetat fram en utbild-

– Det är viktigt att arbeta förebyggande och hitta rätt ton när
man talar om så känsliga frågor som de om kränkande
särbehandling och sexuella trakasserier.

H

elena Orte Mörtsell, psykolog/organisationskonsult på Hälsan & Arbetslivet, är del av ett nätverk som arbetar
kring frågor som uppstod när #metoo-rörelsen briserade i oktober förra året. Nätverket
ska hjälpa till att införliva kunskap om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Medvetenheten har vuxit kring frågorna under det gångna året. Idag ifrågasätts
rå jargong och sexistiska uttalanden på ett
sätt som inte gjorts förr. Nätverket uppmuntrar beredskap för att klara konflikter
och skapa en robust samarbetskultur.
Forskning och erfarenhet visar att chefens
ton spelar roll.
– Ett tydligt och gott ledarskap är ett där
chefen är en förebild och medarbetarna
engageras för att skapa ett gott och schyst
klimat, säger Helena.

VAD SKA MAN göra om man känner sig
trakasserad eller kränkt?
– Trakasserier handlar ofta om en form
av härskartekniker – inte nödvändigtvis fysiska handlingar. Och det är väsentligt att
veta att det är den som blir utsatt som definierar om hen känner sig kränkt. Anspelningar, skämt, jargong och maktuttryck
kan ju göra vem som helst ställd och obekväm.
– Om det händer är det förstås bra om
man själv säger ifrån direkt; ”vad menar du
med det?”, exemplifierar Helena som har
full förståelse för att man kan bli svarslös
eller inte kommer sig för att svara tillbaka
på ”rätt” sätt. Men om hen säger ifrån, så
får också den som sagt eller gjort något
chans att förklara sig. Det kan ju handla
om missförstånd. Men är kränkningen alls
inte ett ”misstag” så vänder man sig till sin

ning som, i första omgången, hålls i december och januari. Utbildningen är tänkt
för chefer och handlar om hur man kan arbeta med #metoo-frågorna, hur de kan ta
plats bland de ”vanliga” förebyggande arbetsmiljöfrågorna och vad chefen kan göra
när en medarbetare blir utsatt.
Utbildningen om #metoo bygger på
workshops, rollspel och värderingsövningar som går ut på att träna sig att ta hand
om situationer som kan uppstå.
– Det här är känsliga frågor så det bästa
är ju att försöka åtgärda risker och brister
och skapa ett bra arbetsklimat där kränkningar och trakasserier inte hör hemma,
kommenterar Helena som ändå tycker att
mer kunskap om frågorna behövs och, i
likhet med annan kunskap, faktiskt är lätt
att bära. På chefsdagen visade cheferna
stort intresse när representanter för nätverket spred sitt ord från utställningsmontern.
I DEN RUTIN som i samband med #metoo

skapades i slutet av 2017 kan man också
ta del av beskrivningar om hur man anmäler och handlägger en händelse. I rutinen Kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier slås det fast att
Västra Götalandsregionen inte accepterar
detta. Man pekar på vikten av att missförhållanden kommer fram, undersöks och
åtgärdas. I rutinen anges hur man ska arbeta förebyggande och hur man hanterar
uppkomna situationer. Rutinen visar hur
arbetsgivaren ser på problemen, fungerar
som stöd för chefer, HR och fack samt ger
besked till utsatta medarbetare om vilket
stöd som finns.
SVAR PÅ HUR vanligt det är med trakasse-

NÄTVERKARE. Helena Orte Mörtsell
är del av ett nätverk som arbetar med
utbildning kring #metoo-frågor.
FOTO: FRANK PALM

rier och kränkningar i VGR gavs i den senaste medarbetarenkäten: resultatet visade
att 3,3 % någon gång blivit utsatta för diskriminering, 9,5 % upplever sig varit utsatta för kränkande särbehandling och 1,9 %
för sexuella trakasserier. Nationella enkätundersökningar – exempelvis gjorda av
tidningen Framtidens karriär och fackförbundet Unionen – har visat på klart högre
siffror. Varför är oklart. Helena tror hur
som helst på bättring:
– Jag tror att vi når framgång om medarbetarna är delaktiga i det förebyggande
arbetet, har inflytande, ett gott arbetsklimat och en föredömlig chef. •
Brita Hässel
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Cheferna möttes av
kaxiga lila vepor när
de klev in på Svenska
Mässan.
På dem stod uppbyggliga saker som ”kraften börjar med dig”. Och Ann-Sofi Lodin
talade också om chefernas viktiga roll när
framtidens Västra Götalandsregionen ska
byggas till en enad koncern med kraft att
genomföra, och att deras mesta mod kommer att krävas för att förändra organisationskulturen.
– Vi kan förändra om vi gör det tillsammans. Vi måste modernisera och våga tänja på gränserna. Låt oss lämna den trygga
vägen där vi ”hänger med”, och istället omsätta de nya tankarna till verklighet och bli
Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
MEN HUR GÖR man när förändring ska sät-

tas i verket? Enligt storföretaget Volvos
kulturchef Peter Grönberg handlar det om
att gå från regelstyrd kultur till en kultur
baserad på värderingar och principer. För
att skapa en framgångsrik organisation så
krävs ett gott ledarskap med energi som
riktas i rätt riktning. Och för att generera
energi och engagemang behövs medvetenhet om hur vi beter oss, högkreativ dialog,
tro på engagemang och självinsikt, det vill
säga sann insikt om ”var är vi idag”.

Röster från
Chefsdagen
I oktober hölls den största Chefsdagen någonsin –
det märks att normtalsförändringen gjort skillnad:
det var bra många fler chefer som deltog jämfört
med tidigare år. Till och med så många att Göteborgs Konserthus inte längre räckte till som möteslokal.

• Social sensitivitet – att lyssna på andra –
är nödvändigt, och existerar inte i hierarkier.
• Mångfald ger alla gånger bättre problemlösning;
– Homogena grupper upplever sig som
effektiva, men är det definitivt inte, avslutade Peter Grönberg.
OCKSÅ AMI HEMVIKEN, ledarskapscoach

FÖRÄNDRING är en sak, omorganisation en
annan. Det senare är inte Peter Grönbergs
favorit:
– Kan man undvika omorganisationer
så ska man göra det.
Det är viktigare att hitta andra värden:
– Samarbete och processer är viktigare
än individuella roller. Glöm inte; hierarki
dödar det mesta.

och beteendevetare, hade tips och råd att
komma med inför den stora förändring
som VGR ska genomgå. Genomgående talade hon om att chefer måste ha modet att
tro på medarbetarna. Att ge frihet under ansvar, ge handlingsutrymme och stötta dem
som vågar.
– Tillåt medarbetarna att göra fel. Lyft
fram dem som vågar. Tänj på gränserna
och visa tillit, manade hon från scenen.
Det är därför man ska lyfta fram de sexton procent som, enligt studier, känner engagemang på jobbet. Lika viktigt är att hålla ”damage control” på de elva procent som
är aktivt motarbetande.
– Risken är att de elva procenten tar åt
sig plats och drar med sig de andra. Begränsa dem som motarbetar och ge mer till
de sexton procent som man inte får glömma bort. Ge beröm och uppmärksamhet
till dem som förtjänar det. Visa att det är
deras sätt att vara på som vi uppskattar.
(De som undrar: de övriga 73 procenten
anses vara hyfsat engagerade).

Fler tips från coachen:
• För att hitta den kollektiva intelligensen
bör alla i en ledningsgrupp vara lika mycket ”värda” och var och en ska ha utrymme
att prata lika mycket som alla andra.

LEDARSKAPSCOACHEN Ami Hemviken
hade också en del tips, bra för arbetsplatsens utveckling:
• Ge eget ansvar, att kunna påverka både är
och känns bra. Detaljstyrning däremot är

MEN, DET ÄR bättre att dra än trycka, som
Peter Grönberg uttryckte det. Det går inte
att förändra genom att uppifrån ”säga till”.
Man måste skapa intresse för att i sin tur
skapa en gräsrotsrörelse.
– Glöm inte att förändrad kultur börjar
hos ledarna, för när ledarna förändras omdanas också organisationen. Det är med
öppenhet man kan generera ett gott klimat
och samarbete.

kass och tar död på det mesta av lust och
kreativitet.
• Att arbeta mot, och nå, mål ger framgång. Men gör målen begripliga; översätt
dem från krångliga ord till aktiviteter
– göranden.
• Arbetet ska kännas meningsfullt. Prata
mer om varför jobbet gör oss meningsfulla.
• Tillit kan skapas via bra kommunikation.
Om hur vi klarar oss genom att hålla ihop.
Att vi ska hjälpa, berömma och göra saker
tillsammans.
• Som ledare ska man skicka tydliga signaler.
• Övertyga om ni vill ha en förändring
med långsiktig effekt. Övertala inte.
AMI HEMVIKENS framträdande hade titeln

”Det är inte tanken som räknas”, tvärt om
vad de flesta av oss blivit itutade sen barnsben. Men vad hon talade om var att vi
måste göra. Gå från ord till handling. Inte
bara planera, skriva rapporter, fästa saker
på papper ... utan göra! •
Brita Hässel
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UPPSLAGET

ISM-rapport 21

ISM i samarbete med
ny myndighet

– Använd den som uppslagsbok
och anpassa innehållet till förutsättningarna på varje arbetsplats, manar Annemarie Hultberg,
utvecklingsledare på Institutet
för stressmedicin tillika den som
gjort huvudjobbet med sammanställandet. Hon talar om ISM-rapport 21, en sammanställning av
kunskap om arbetsmiljö; mängder av kunskap och metoder och
goda exempel att inspireras av.

FOTO: FRANK PALM

Rapporten är indelad i fem huvudkapitel:
hälsofrämjande arbetsplatser, nyckelfaktorer för hälsa, organisatorisk och social arbetsmiljö, chefs- och ledarskap och medarbetarskap samt ett kapitel som handlar
om att livet inte bara är arbete.
VGR:s definition av hälsofrämjande
arbetsplats är att ”VGR, med arbetsplatsen
som utgångspunkt, vill erbjuda goda arbetsvillkor, ett gott arbetsklimat och ge förut-

sättningar för personlig och professionell
utveckling”. Annemarie förklarar begreppet:
– Hälsofrämjande arbetsplats är mer än
aktiviteter; det krävs syfte och sammanhang och långsiktighet. Något som förändrar! Och det är både spännande, utmanande och svårt. I kapitlet kan man läsa om
hur man kartlägger och utvärderar samt
goda exempel från runt om i regionen.
Kapitlet om nyckelfaktorer innehåller
material om balanserad närvaro, arbetslivsfaktorer och psykisk ohälsa samt jämlika arbetsvillkor. Annemarie tydliggör:
– Det handlar om segmenterat arbetsliv.
När vi frågar oss varför kvinnor är mer sjuka än män ska vi ha klart för oss att män
blir lika sjuka som kvinnor när de arbetar i
deras arbetsmiljö ...
Friskfaktorerna handlar om gott ledarskap, kommunikation, feedback, kompetensutveckling, om byte av arbetsuppgifter
och att ha koll på sjukfrånvaron. Vidare:

Plåt-Niklas – en av de mest kända
Fasadstatyn på Sahlgrenska sjukhusets
huvudbyggnad mäter 12 meter på höjden. Stig Blomberg (1901-1970) heter
konstnären och Apollon och Asklepios
heter konstverket; på göteborgska PlåtNiklas. 1959 kom den på plats i samband med att Centralkliniken invigdes.
Solguden Apollon var både orakel, jägare,
läkare och musiker. Asklepios är här ett
barn som håller i staven med den ringlande ormen, symbolen för läkekonsten.

14

arbetslust nr 4 2018

Under gudarna finns tre trianglar som
symboliserar att sjukvård, vetenskap och
utbildning hör ihop.
Stig Blomberg var en flitig konstprofessor som gjorde byster, statyetter och
figuriner i terrakotta, brons och gips,
gärna föreställande barn och ungdomar.
Hans skulpturer kan ses runt om i landet
som offentlig utsmyckning. Och när Stig
inte skulpterade så illustrerade han böcker under pseudonymen T Arvidsson.

vikten av tydliga mål, kontroll i arbetet, anställningstrygghet och balans mellan ansträngning och belöning; arbete och fritid.
Organisatorisk och social arbetsmiljö är
det mest omfångsrika kapitlet och handlar
om ledning och styrning, arbetsbelastning,
krav och kontroll i arbetet, arbetstider och
återhämtning (goda råd om schemaläggning!), kommunikation, utvecklingsmöjligheter, stärkt känsla av sammanhang och
gränslöst arbete.
– Att arbeta i aktivitetsbaserat kontor är
exempel på gränslöst arbete som innebär
en stor förändring för medarbetarna: från
att ha arbetat i smårum eller landskap gå
över till att inte längre ha någon egen plats
och jobba huvudsakligen digitalt är omvälvande. Det påverkar ledarskap och medarbetarskap starkt, kommenterar Annemarie.
Den sociala arbetsmiljön handlar om
kommunikation och olika metoder som
ger effektivitet och trivsel.
– Alla vill väl bli behandlade med vänlighet och omtanke, opartiskt och att personliga synpunkter beaktas.
Att hantera ett gränslöst arbetsliv – och
att livet inte bara är arbete – handlar bland
annat om att jobba för mycket – kanske i
hemmet – bara för att det går.
– Medarbetare bör fokusera på huvuduppgiften, säga ifrån när det blir för mycket och sluta i tid. Försök att vara lite fyrkantiga! Stäng av mailsymbolen ibland!
Visa omgivningen att du inte vill bli störd!
– Ledare måste i sin tur hjälpa till att
prioritera och i rapporten finns exempel på
strategier och tekniker för att få balans
mellan arbete och fritid, om hur man hanterar krav och utmaningar samt om återhämtning och sömn.
– Vi måste jobba på alla nivåer, säger
Annemarie och förtydligar att ambitionen
med rapporten är att på ett begripligt sätt
förkorta vägen från forskning till praktik,
från ord till handling. •

Den nystartade Myndigheten
för Arbetsmiljökunskap (Mynak) bjöd den 7 november in
forskare från hela Sverige till en
workshop. Deras uppdrag är
bland annat att sammanställa
kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser. Redan innan workshopen hade Mynak listat olika
kunskapssammanställningar
som finns inom området, varav
Hälsa på arbetsplatsen, ISMrapport 21 (se text här intill) är
en sådan. Ingibjörg Jonsdottir
och Annemarie Hultberg från
ISM deltog därför i arbetet med

att identifiera vilka områden
som det behövs mer kunskap
om för att kunna vidta relevanta åtgärder. Det handlar både
om att ringa in den kunskap
som kan göra störst skillnad för
att få en positiv utveckling av
arbetsmiljön och nå en stabil
och låg sjukfrånvaro. Men det
gäller för Mynak att inte stanna
vid en kunskapssammanställning, utan ägna resurser och
kreativitet till att kommunicera
detta, så att det kommer till användning. Ett arbetssätt som är
helt i linje med ISMs uppdrag.

Personaldirektör Marina Olsson, årets chef Maria Taranger
och regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Årets chef

Maria leder med mod
Det var en överväldigad och glad
Maria Taranger, verksamhetschef
och ansvarig för 750 medarbetare
inom Medicin, Geriatrik och Akutmottagningen på Östra sjukhuset,
som tog emot utmärkelsen Årets
chef 2018. Juryn motiverade sitt
val med ”leder med mod, nyfikenhet och en stark etisk kompass. Här har vi en inspirerande
chef och förebild, som ser möjligheter och får saker att hända
samtidigt som hon står trygg när

Kanske en bit torsk när man tröttnat på all den decembertunga
maten? Den här rätten är så god
... men det är förstås lite pyssel med
att göra sin egen hollandaisesås.

det blåser”. I VGR Fokus beskriver hon kort det arbetsklimat hon
skapat med orden:
– Jag vill ha ett klimat där medarbetare och chefer känner sig
trygga att säga vad de tycker, tar
ansvar och kommer med idéer.
Om de vågar misslyckas då och
då, har jag lyckats. Har vi den sociala tryggheten klarar vi mer tillsammans och då kommer framgångarna.

4 tjocka bitar torskfilé

Alltför mycket stabilitet
förhindrar framsteg.
Harold Wilkinson

Hälsa och friskvård

Hollandaisesås:
... ska det finnas gott om i VGR. Och
100 g smör
friskvårdssatsningen är, som Arbetslust
2 äggulor			
tidigare skrivit om, under nyuppbygg1 msk torrt vitt vin
nad. Tanken är förstås att erbjuda och
en nypa salt
samordna insatser där medarbetarna
en nypa vitpeppar
tillsammans kan trivas och må bra. För
1/2 tsk citronsaft
framtiden kommer det även att erbjudas
hälsofrämjande aktiviteter som inte har
Pocherade ägg:
fokus på rörelse av kroppen utan också
4 ägg
rörelse i knoppen, i det här fallet med incirka 1 liter vatten
riktning på mera kultur. Under våren pre1/4 dl ättiksprit, 12 %
senteras mer om det. Om nästa år vet vi
Tillbehör:
än så länge att hälsoinspiratörerna ses på
1/2 paket bacon
en inspirationsdag i mars. Hösten 2019
4 brödskivor
bjuds på ännu en VGR tour, uppskattad
smör till stekning
av många. Cykelutmaningen och Regiongräslök/persilja
klassikern välkomnar varje ny deltagare.
Gör så här:
Regionklassikern fungerar fortfarande så
Pocherade ägg:
att man ska göra fyra motionslopp – cykKoka upp vatten och ättiksprit.
la, spring, simma, åk skidor – inom tolv
Knäck ett ägg i en kopp eller
månader på lagom tuffa distanser. Med
såsslev och vänd försiktigt ner
andra ord kan man välja bland mer eller
ägget i det sjudande vattnet. Låt
mindre ansträngande.
sjuda 4 minuter. Ta försiktigt upp
äggen med en hålslev och lägg
dem på smörpapper.
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Mycket kunskap samlad i litet häfte

Torsk
Benedicte

Hollandaisesås:
Smält smöret sakta på svag värme. Blanda äggulor och vin i en
tjockbottnad kastrull och ställ den
i hett vattenbad. Vispa kraftigt
tills blandningen tjocknar och blir
krämig. Ta bort från vattenbadet
och tillsätt det smälta smöret
droppvis under kraftig vispning.
Smaksätt med salt, vitpeppar och
citronsaft.
Knaperstek baconskivor och
låt rinna av på hushållspapper.
Smörstek brödskivorna på båda
sidor.
Hetta upp smör i en stekpanna
och stek torsken på medelgod
värme i cirka 3 minuter (beroende
på torskens tjocklek) på varje sida
eller tills de blir gyllenbruna.
Lägg de smörstekta torskskivorna på brödskivorna. Balansera
pocherade ägg ovanpå och toppa
med hollandaise, bacon och gräslök/persilja. Njut!

VGR.SE

UPPSLAGET

– Bygg din egen klassiker, det finns
cirka 25 olika motionslopp att välja
bland, hälsar Åsa Axelsson som numera
ansvarar för just Regionklassikern.
Glöm inte att friskvårdserbjudanden och
-tips finns på hemsidan vgr.balans.se
och på Instagram och Facebook.

Idéer och
artikeluppslag till

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

Receptet kommer från Allt om mat
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PÅ JOBBET
Jobba digitalt

”smartare, effektivare och roligare”

Rutinhatande och utmaningsälskande
Thomas brinner för att arbeta för förändrade arbetssätt.
– Det som driver mig är att förenkla för
andra, så att de kan fokusera på det viktiga
i sina jobb. Jag kan bidra till att förbättra
och få saker att fungera.
Vad är det då Thomas gör? Jo, han hjälper medarbetare att ställa om från att arbeta
med papper, pärmar, pdf:er och ”gamla”
format till bättre verktyg. Det handlar om
digitalisering och hur Office 365 med
Word, Powerpoint, Excel och Yammer ska
förändra vardagen för främst de som ska
arbeta aktivitetsbaserat i de två nya Regionens hus samt ett antal arbetsplatser som
redan nu arbetar enligt modellen. På sikt:
även alla andra.
PÅ EN RAD workshops har han, under sitt

första arbetsår på enheten Digitala medier,
Koncernstab kommunikation och externa
relationer, mött dryga 650 medarbetare
som tagit sina första steg mot att arbeta
mer i ”molnet”, mot servrar över internet
istället för lokalt på datorn eller mobilen.
– Det måste vi om vi ska kunna minska
onödig administration, säger Thomas tvär-

JOBBETGILLARE. Thomas har roligt på
jobbet och tackar sina ”kunniga, kompetenta och hjälpsamma” kollegor för det.
Efter några, i och för sig spännande, men
också tunga år är han nu fast anställd
på enheten Digitala medier.

säkert och förklarar hur vissa arbetsuppgifter kan förenklas med Office 365. Hur
en grupp kollegor kan skriva i ett och samma dokument samtidigt, och slippa sitta på
var sin kammare för att senare foga ihop
olika delar. Eller om man ber om kommentarer på något man gjort och slipper
skicka ut ett antal dokumentkopior som
sedan ska sammanställas utifrån skrivna
kommentarer, färgade rader eller lösa synpunkter via mail.
– Det är så mycket smidigare att alla gör
ändringar i ett och samma dokument som
ligger i molnet och alla har tillgång till.
Samtidigt.
Och med Yammer, som är en typ av
gruppchat, kan man vända sig till en hel
grupp samtidigt, exempelvis för att få svar
på en fråga. Snabbare än att fråga en i sänder, övertygar Thomas och fortsätter att
förklara:
– Tänk att du vill testa något och får
kommentarer direkt i dokumentet, sedan
kan du och kollegorna ha ett skypemöte
och tillsammans göra justeringar direkt.
Väldigt tidsbesparande istället för att maila
fram och tillbaka. Sen kan man bekräfta
varandra med ett ”nu är vi överens”. Det
ger större samsyn.
Eftersom alla når dokumenten också i
mobilen så går det att ge feedback till en
kollega även när man sitter på bussen eller
tåget.
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Den ständigt ambulerande
Thomas Svensson har knappt en
arbetsdag som liknar den andra.
Och han nås normalt sett bara
på en adress:
– På Office 365, säger han och
viftar med sin dator.
– Jag vill finnas tillgänglig för
den som undrar något, och det
är jag alltid via datorn men troligtvis inte i geografin.

BLAND ALLA DEM som Thomas mött på

sina workshops så är det många som det
bara tagit några minuter för att inse potentialen i arbetssättet.
– Men för en del tar det lite längre tid.
Vi är ju ändå vanedjur ...
Överlag känner Thomas att skepsisen
mot de nya digitala arbetssätten minskar.
Att koncernledningen är både entusiastisk
och hängiven över förändringarna är förstås en klart drivande kraft.
– Det handlar ju inte om att vi jobbar,
utan hur. Och frågar du mig så är det
smartare, effektivare och roligare så här.
Dessutom känner man större samhörighet
med andra.
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