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arbetslust

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.

PÅ GÅNG TANKAR OM...

ISO 
14001

OMSLAGSBILD: Emma Lukic och Babak  
Pakaghideh Moghadam tog sig tid mellan  
larmen att prata med Arbetslust om en  
relativt ny verksamhet som ganska om- 
gående permanentades. I bakgrunden  
finns några doser mod att våga nytt..
FOTO FRANK PALM

Röda tråden kringelikrokar sig kring  
att våga. Kanske genom att kliva ur  
sin comfort zone och byta yrkesbana.  
Eller kuppa sig förbi sin chef och testa 
det man verkligen tror på. Någon annan 
har under elva års tid försökt övertyga 
medarbetarna att just plocka fram modet 
och våga tro på sin idé. Andra behöver 
kunskap för att våga ta det där lite  
svårare samtalet.
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Anna Wallqvist, erfaren VGR-medarbetare, skriver om 
att våga växla yrkesroll och ta vara på det en stor arbetsgivare kan ge.

livets möjligheter  
och sammanhang

Heldag om att 
förebygga mäns 
våld mot kvinnor   
VKV, Västra Götalandsregio-
nens kompetenscentrum om 
våld i nära relationer,  upp-
märksammar Internationella 
dagen mot våld mot kvinnor 
den 25 november med en fy-
sisk heldagskonferens där vi 
utifrån aktuell forskning fo-
kuserar på hälso- och sjuk-
vårdens arbete med att före-
bygga mäns våld mot kvinnor. 
Hur ser det ut inom Västra 
Götalandsregionen idag och 
vad kan vi förbättra? 
Vid frågor kontakta 
vkv@vgregion.se

Missade ni  
första träffen?
Höstens första fysiska nätverks-
träff finns under en begränsad tid 
att se i inspelat skick på ISM:s 
hemsida. Det är en föreläsning av 
Marianne Törner som talade om 
”Hälsobringande sjukvård – för 
personal och patienter”.

Föredraget behandlade den 
psykosociala arbetsmiljöns bety-
delse för sjuksköterskors förmåga 
att hantera etiska värdekonflikter, 
deras hälsa, och för patientsäker-
het och effektivitet i vården. Det 
beskrev också vilka förutsättning-
ar vårdenhetschefer behöver för 
att kunna bidra till sådana arbets-
förhållanden för sin personal.

Föreläsaren Marianne Törner, 
dr. med. sc., ansvarar för forsk-
ningsområdet Säkerhet, organisa-
tion och ledarskap vid Arbets- och 
miljömedicin, Avdelningen för 
samhällsmedicin och folkhälsa, 
vid Göteborgs universitet. Marian-
ne är även docent vid Chalmers 
tekniska högskola och var tidigare 
gästprofessor i Human Factors 
med inriktning mot säkerhet vid 
Högskolan Väst i Trollhättan.

Håkan Sandahl blir ny region- 
direktör när Ann-Sofi Lodin slutar 
i dagarna. Sandahl har en bak-
grund som polismästare i Västra 
Götaland och länspolismästare i 
Jönköpings län, kommunchef i Ul-
ricehamn och avdelningschef för 
ekonomi och styrning på Sveriges 
kommuner och regioner, SKR.

Jag är väldigt samhällsintresse-
rad och tycker om att ha uppdrag 
där man kan göra gott för männ-
iskor, säger han till GP. Och tilläg-
ger att det är ett stort ansvar att 
vara högst ansvarig tjänsteman 
för cirka 56 000 anställda. 

Det är många människor och 
många frågor att hantera som be-
rör invånarnas vardag i Göteborg 
och Västra Götaland.  Min bild är 
att det finns gedigen kompetens i 
VGR och att en av mina uppgifter 

Tisdagen den 22 nov 2022, kl 13-
16, bjuder Västra Götalandsregio-
nen in medarbetare främst inom 
HR-området, chefer, personalut-
skottet, arbetsmiljödelegationen 
samt övriga intresserade av hälsa 
och arbetsmiljö till en digital halv-
dag med inspiration och erfaren-
hetsutbyte kring hur vi tillsam-
mans förbättrar arbetsmiljön. 
Årets tema är arbetsbelastning.

Under konferensen kommer 
Maral Babapour Chafi, forskare 
från Institutet för stressmedicin 
att föreläsa om kognitiv ergonomi 
i ett alltmer digitaliserat arbetsliv 
och Mats Eklöf, psykolog och 
forskare föreläser om psykisk ar-
betsbelastning. Två förvaltningar 
delar med sig av erfarenheter och 
lärdomar från året, därefter följer 
ett panelsamtal där erfarenheter 
och utmaningar kopplat till ar-
betsbelastning diskuteras.

Konferensen kommer att live-
sändas på VGRs externa webb 
och kan ses både i realtid och i ef-
terhand. 

Föga anade jag i början av 90-talet när 
drömmen var att bli barnsjuksköterska, 

att jag 30 år senare skulle arbeta som verk-
samhetsutvecklare på Koncernstab digita-
lisering. Inte heller anade jag att jag till slut 
skulle inse att all den erfarenhet jag samlat 
på mig faktiskt kan komma till nytta även 
utanför VGR …

Förutom några år som sjuksköterska 
har jag hunnit med att vara supportspecia-
list inom IT-supporten, teamledare, pro-
cessarkitekt och verksamhetsutvecklare 
med olika uppdrag. Jag är ett levande ex-
empel på att vi – anställda inom Västra 
Götalandsregionen – har möjligheter att 
byta arbete och roller över tid.

LIVET PÅGÅR HÄR och nu, det går inte i re-
pris. En klyscha ... men jag har fått känna 
på hur det kan vara att springa fortare och 
fortare utan att reflektera, i mitt fall för att 
jag tyckte mitt arbete som processarkitekt 
var så roligt att jag jobbade slut på mina 
batterier och hamnade i en utmattning. Nu 
kan jag se tillbaka med tacksamhet på den 
perioden. Den fick mig att inse att det finns 
en styrka i att be om hjälp och förstå att 
man behöver vara snäll mot sig själv och 
tillåta sig att inte alltid vara på topp. 

Att själv ta taktpinnen över sitt liv och 

göra aktiva val tror jag är nyckeln till ett 
hållbart arbetsliv. Magkänslan leder oss 
ofta rätt. För det är bara vi själva som vet 
hur vi känner och tänker och kan ta ansvar 
för de val vi gör. 

I ett av uppdragen jag har nu, verksam-
hetsutvecklare för våra aktivitetsbaserade 
kontorsmiljöer, pratar vi mycket om vikten 
av personligt ledarskap. För mig handlar 
det just om det, att inte bli offer för om-
ständigheterna. Det kan tyckas hårt ut-
tryckt, men antingen gillar vi läget och gör 
det bästa av situationen, eller också får vi 
ta oss en funderare om varför detta inte 
fungerar. Jag tror att alla mår gott av att 
själv hålla i taktpinnen, snarare än att se sig 
som offer för omständigheter.

FÖR MIG ÄR KÄNSLAN av sammanhang, 
KASAM, viktig. Jag hörde talas om detta 
salutogena begrepp när jag gick en vidare-
utbildning inom palliativ vård, och känner 
att det går att applicera i många samman-
hang. Centrala begrepp i KASAM är me-
ningsfullhet, begriplighet och hanterbar-
het. När vår regiondirektör under 
pandemin sträckte ut handen till oss, före 
detta vårdpersonal, och bad om hjälp att 
vaccinera räckte jag upp handen direkt! 
Med stolthet dammade jag av min sjukskö-
terskebrosch för att göra en insats i kriget 
mot covid-19.

Vi slet rätt hårt på vaccinationsmottag-
ningen, vaccinationsviljan var hög och vi 
gjorde vårt bästa för att så snabbt och flexi-
belt som möjligt erbjuda de doser vi fick. 
Själv hann jag ge cirka 2 500 vaccindoser 
under mitt uppdrag, som blev ett av de ro-
ligaste jag haft. Meningsfullt, hanterbart 
och fullt begripligt! 

Jag har insett vilken otrolig kraft och 
styrka vi har inom VGR när vi samarbetar 
mot ett gemensamt mål.Vi ska sträcka på 
oss och vara stolta över vad alla vi tusentals 

medarbetare åstadkommer varje dag – i 
stort som smått!

JAG SER MED tillförsikt på hur vi skapar allt 
fler regionala samarbetsformer. Under vå-
ren har jag engagerat mig i hälso- och sjuk-
vårdens samordningsråd där tanken är att 
samordna vården för att bidra till att VGR 
kan erbjuda god vård; kunskapsbaserad, 
ändamålsenlig, säker, personcentrad, ef-
fektiv, jämlik och tillgänglig.

NU HAR TIDEN kommit så jag själv återigen 
tar taktpinnen över mitt yrkesverksamma 
liv. Jag har blivit varse att mina yrkeserfa-
renheter från VGR är värdefulla även i an-
dra sammanhang. Efter att ha blivit anta-
gen som diakonkandidat inom Svenska 
kyrkan, har jag upptäckt ytterligare en för-
mån vi har som anställda; vi kan få tjänst-
ledighet för studier! Under två år ska jag 
nu plugga på halvfart till diakon. Jag följer 
min längtans röst och magkänsla.

Men jag överger inte VGR än, jag bidrar 
med min kunskap och erfarenhet i ytterli-
gare ett par-tre år, innan jag byter både ar-
betsgivare och yrkesbana. 

Tack för att ni delat mina tankar och 
glöm inte att
• be om hjälp är att visa styrka
• det aldrig är för sent att tänka om och 

tänka nytt
• ta vara på livets möjligheter, ta tag i 

taktpinnen, det är du värd!

Anna Wallqvist
Verksamhetsutvecklare  
Koncernstab digitalisering

Ny regiondirektör i VGR

blir att skapa förutsättningar för 
chefer och medarbetare att bidra 
med engagemang och dra nytta 
av sitt kunnande på bästa sätt. I 
det ingår att ha en samverkande 
roll både internt och med andra 

samhällsaktörer så att vi tillsam-
mans kan göra det enkelt och bra 
att leva, arbeta och bo i Västra 
Götaland, säger Håkan Sandahl.

Tillsammans förbättrar 
vi arbetsmiljön

För anmälan och mer information 
Tillsammans förbättrar vi arbets-
miljön – Västra Götalandsregio-
nen (vgregion.se)
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http://www.vgregion.se/halsan
http://www.vgregion.se/stressmedicin
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/vkv---vald-i-nara-relationer/
https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/Arbetsmiljo/tillsammans_forbattrar_vi_arbetsmiljon/
https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/Arbetsmiljo/tillsammans_forbattrar_vi_arbetsmiljon/
https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/Arbetsmiljo/tillsammans_forbattrar_vi_arbetsmiljon/
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Bakgrunden låter ganska enkel. Vi talar 
om tiden när covid härjade som mest och 
kaoset var som värst. Akuten på SU/Östra 
tog emot obegripligt många covidpatienter 
som kom in med ambulans via akuten. 

– Det höll inte, säger Emma Lukic be-
stämt, då chef för nämnda akut.

– För att få lite lättnad och bättre koll 
valde vi att sätta en ledningsläkare i en be-
dömningsbil för att svara på frågor om 
vem som måste till sjukhus och vem som 
kunde avvakta. 

Det fungerade bra och idén som sådan 
kunde man bara inte slänga bort bara för 
att coviden började ge vika efter ett par år, 
tyckte Emma och tog en chansning.

Maria Taranger, då verksamhetschef på 
MGAÖ som tillhör område 2 och där aku-
ten Östra ingår, nu områdeschef på 6an 
där ambulansen ingår, beskriver i en podd 
hur det gick till:

– Emma Lukic kom till mig och sa ”men 
du, Maria, nästa vecka har vi läkare över på 
några pass. Är det okej om jag skickar in 

Sedan en tid tillbaka rullar en 
akutläkarbil i Storgöteborg. En 
bil som tar hand om akutpatien-
ter på deras hemmaplan och 
därmed sparar resurser till andra 
som behöver dem bättre. Allt på 
grund av en kupp. Eller ska vi 
hellre säga ett eget fungerande 
initiativ.

dem i ambulansens bedömningsbil så kan 
de vara med och göra bedömningarna? 
”Gör det”, sa jag.

Att Emma sedan, utan att stämma av 
med sin chef, ”kuppade” – egen beskriv-
ning – in sig prehospitalt genom att fort-
sätta att bemanna bilen varje dag med 
akutläkare, är inget problem för Maria Ta-
ranger som istället blev ”jätteglad”: 

– Det fungerade ju så bra! 
Verksamheten är nu permanent, Emma 

Lukic är medicinskt ledningsansvarig läka-
re inom ambulanssjukvården, där akutlä-
karna numera finns för att stanna. Efter-
som det, utan Emmas tilltag, inte hade 
hänt så upprepar Emma det chefen brukar 
säga: ”det är bättre att be om förlåtelse is-
tället för tillåtelse”. Eller översatt lite mer 
rätt på: Våga! Gör! Ta initiativ! Gör först – 
fråga sen!

OCH HUR BLEV DET? Jo, de fick mycket bätt-
re koll på patientströmmarna och nu, när 
det inte längre handlar om covid i första 
hand, så är bilen i tjänst mellan klockan 10 
och 18 varje dag, utgående från citystatio-
nen Gullbergsvass, med ett breddat upp-
drag.

– Det fungerar väldigt bra. Vi gör allt 
det som verksamheten behöver oss till, 
oavsett det är att skriva ut recept, fixa vård-
intyg, konstatera dödsfall, sy sårskador, 
hantera hjärtstopp, ge råd, samverka och 
stötta andra ambulanser som ringer och 
diskuterar patienters tillstånd. Det sist-
nämnda är nära på huvudsyftet.

Emma fortsätter förklara vinsterna med 
en akutläkarbil. Hon, och hennes erfarna 
kollegor, vet precis vilka åtgärder som görs 
– eller inte görs – då en patient kommer in 
till akuten. 

– Många gånger är det inte mer än vad 
vi kan göra i hemmiljön. Så när det hand-
lar om sköra patienter på ett äldreboende, 
till exempel, så bedömer vi och tar hand 
om dem där de är. En transport till akuten 
är snarare skadlig och svårt stressande, än 
till hjälp för en svårt sjuk äldre.

– Vi måste sluta tänka att en sjukhus-
säng är den bästa gåvan ... 

 Att våga spänna bågen …

Akutläkarbilen blev en fullträff!
EMMA FRAMHÅLLER också att de på det vi-
set sparar en ledig ambulans till de svårast 
sjuka:

– En ambulans lägger ungefär en och en 
halv timme på varje ärende, och det är väl-
digt dumt att göra det i ”onödan”. Förtjäns-
ten med akutläkarbilen är att den är bra för 
alla patienter, inte bara den patient som 
slipper sjukhuset utan också för den som 
behöver ambulansen bättre. Och vårdplat-
sen som inte blev upptagen.

–  Ibland är det faktiskt så, att man av 
ren empati lägger in en patient som sedan 
blir kvar i flera dagar och kostar skatte-
pengar. Och som dessutom hade haft det 
bättre hemma.

Hon påtalar att det inte är en händelse 
att bilen är bemannad av akutläkare: de är 
vana vid att prioritera och styra flöden. De 
kan det där med bedömningar och tänker 
både taktiskt och logistiskt. Precis det som 
behövs i en akutläkarbil. 

FÖR ATT ALLT ska fungera så som det gör 
finns det förstås ett nödvändigt och gott 
samarbete i grunden: med sjukvårdens 

PÅ STUBINEN. Så är det för Emma 
och Babak; med akutläkarbilen är 
man på tå för det som händer NU. 
Med gott humör ...
FOTO: FRANK PALM

AMBULANSSJUKSKÖTERSKA  
Babak Pakaghideh Moghadam.

FOTO: FRANK PALM

MEDICINSKT ANSVARIG. Emma Lukic.
FOTO: FRANK PALM

larmcentral, sjukhusens mobila närsjuk-
vårdsteam och omsorgskoordinatorer.

Verksamheten finansieras från det över-
gripande och man arbetar för närvarande 
med att ta fram statistik så att det är möj-
ligt att med svart på vitt peka på vad akut-
läkarbilen åstadkommit. Vad som händer 
framöver hyser inte Emma några tvivel 
om:

– Framtiden? Jag har goda förhopp-
ningar att inom några få år ha akutläkar-
bilen i tjänst 24 timmar om dygnet sju  
dagar i veckan.

Och hon ser så ytterligt nöjd ut. •

Brita Hässel
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EFTER ELVA ÅR SOM REGIONDIREKTÖR läm-
nar Ann-Sofi Lodin över till sin efterträda-
re Håkan Sandahl. Hon gör det officiellt på 
sin sista Chefsdagen i början av oktober. 
Hon håller omtänksamt, och som vanligt, i 
trådarna på denna dag, ”så att Håkan inte 
behöver bli kastad in i hetluften på en 
gång”.

Ann-Sofi har noga valt tidpunkten för 
att sluta jobbet.

– Det är bra timing: en ny mandatperi-
od väntar, kanske nya politiker, presidiet 
som känner mig och mitt arbetssätt har fått 
rekrytera. Det är bra för en nystart.

*
BERÄTTA NÅGOT om vad som varit extra gi-
vande att jobba med?

– Chefsdagarna har varit otroligt viktiga 
dagar. Varje gång har jag dessutom bett om 

summeringen.
Ann-Sofi nämner också hur Unga råd-

givare varit en fantastisk tillgång som ty-
värr tog slut vid pandemin och det inte 
längre var ok att träffas.  

– Fast under åren vi samarbetade, 2013 
till 2020, fick jag ta emot massor av kloka 
idéer och synpunkter från våra yngre med-
arbetare.

Till glädjeämnena hör att samarbetet 
inom regionen har blivit bättre.

– Pandemin gav oss en knuff framåt, för 
vi hade inte klarat vår uppgift om vi inte 
arbetat sammanhållet. Det ska vi fortsätta 
med.

Tillkomsten av VGR Akademin, Cam-
pus Nya Varvet och nya Regionens hus, 
liksom att Regional utveckling varit möj-
liggörare för etableringar, bland annat av 
batterifabriker, är andra ljuspunkter under 
Ann-Sofis år. 

*
VAD VAR DET då som inte gick lika smidigt 
och smärtfritt? 

– Jag är besviken över att Framtidens 
vårdinformationsmiljö med IT-systemet 
Millenium försenats och jag önskar att vi 
hade kommit längre i vårt arbete för kom-
munsamverkan. Min förklaring till det 
sistnämnda är att det är en jätteuppgift; det 
är tungt att samverka med 49 olika kom-
muner. 

– Och tillgängligheten. Jag hade verkli-
gen önskat att jag hade kunnat lämna job-
bet och sagt att ”vi klarar vårdgarantin”. 
Men vi gör inte det: inte förrän vi pratar 
ihop oss och delar på remisser, operationer 
och behandlingar på ett smartare sätt.

– Och arbetskraftsbristen lär vi väl fort-
sätta att lida av i åratal ...

*
GENOM ÅREN har Ann-Sofi Lodin luftat en 
rad åsikter som upprepats om och om igen 
och närmast blivit mantran. Ett handlar 
om mod, att våga göra. 

– Medarbetare och chefer ska känna att 
det är ok, till och med välkommet att våga 
pröva nytt. För ingen behöver vara rädd att 
göra fel; verksamheterna är tyngda av re-
gelverk och ramar så risken är minimal. 
Men mod att våga kan istället föra med sig 
mycket gott. 

Mindre administration och byråkrati 
har varit ett annat mål för direktören, men 
det har många gånger varit svårt att sy ihop 
förvaltningarnas alla ståndpunkter, med-
ger hon.

– Jag har arbetat för samordning, att alla 
ska göra så lika som möjligt. Jag tycker, 
bara som exempel, att det är opraktiskt att 

ha hundra olika typer av vårdkallelser när 
man kan samordna och göra ett fåtal.

Att medarbetare ska ägna sin tid åt det 
som de är bäst på (till annat ska man ha 
lämpliga stödresurser!), är ett annat åter-
kommande, inte alltid populärt, uttalande. 

– Att det exempelvis ses som en sanning 
att bara läkare kan lägga schema för läkare 
är för mig obegripligt. Läkare, lämna ifrån 
er den uppgiften!

*
VAD SKA DU göra när du slutat som regi-
ondirektör för Västra Götalandsregionen?

– Inga planer. Men det blir mer tid till 
att träffa vänner och ta hand om mig själv, 
säger Ann-Sofi och luftar några idéer: 
vandra i skogen, läsa böcker, ta hand om 
mamma, hälsa på dottern i New York, baka 
och träna. Allt sådant som under de senas-
te elva åren kommit på undantag. 

*
TILL ALLA SOM spekulerar; nej, Ann-Sofi 
Lodin har inget nytt jobb på gång. 

*
HUR SKA DU klara av att trappa ner, gå från 
100 arbete till 100 ledig tid?

– Ingen aning.
Skratt.

Brita Hässel

Hur har det varit,  

Ann-Sofi Lodin?

BRA TIMING. Nu är rätt tid att gå, säger 
Ann-Sofi Lodin, ångestfyllt. Efter elva år 

som ledare för, i dagsläget, 56 000 medarbe-
tare på världens bästa jobb, är det dags ...

FOTO: FRANK PALM

ENGAGERAD. Goda upplevelser 
och några besvikelser.

FOTO: FRANK PALM

RAFFLANDE. Framtiden kan  
tänkas innehålla "allt möjligt".

FOTO: FRANK PALM

att bli inbjuden till verksamheterna, vilket 
jag blivit. Åtminstone två gånger i måna-
den har jag varit ute i verkligheten, gått 
runt och fått se, prata och uppleva. Otro-
ligt energigivande!

Ansträngningarna för att ge första lin-
jens chefer förutsättningar att göra så bra 
jobb som möjligt, sticker ut när det gäller 
arbetsmiljöfrågorna. Normtalet till exem-
pel: att chefer ska ha någonstans mellan 10 
och 35 medarbetare. Inte fler! 

– När jag på en Chefsdagen, inför dryga 
tusen chefer, lite oväntat sa att jag ville in-
föra normtalet, så blev det nödvändigt att 
också göra det. Inte ”utreda frågan” ... 
Många blev förstås förskräckta över mitt 
löfte, inte minst HR-folket som såg en stor 
utmaning i detta. Men nu är vi på god väg, 
även om inte helt framme, lyder den nöjda 

– Det här är världens roligaste jobb, men det är dags 
att sluta nu. Jag vill inte vara kvar så länge att jag blir 
trött och grinig; bättre att gå i tid. Slitsamt har det varit,  
ja ... men sååå roligt. 

– Nu är jag fylld av separationsångest.
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Våld i nära relationer är vanligt. All-
deles för vanligt. Men arbetsgivaren 
har numera ansvar för medarbetare 
som blir utsatta för våld i nära relatio-
ner och har möjlighet att stötta och 
hjälpa. Till det behövs både kunskap 
och nya verktyg. Och att vi vågar pra-
ta om det.

Ann Wolmar och Mari Brännvall är ut-
vecklingsledare på VKV, Västra Götalands-
regionens kompetenscentrum om våld i 
nära relationer. De två har fått i uppdrag av 
Koncernkontoret att utbilda, i runda tal,  
4 300 chefer, skyddsombud, berörda HR-
personer och personal inom företagshälso-
vården om våld i nära relationer och hur 
man tar ansvar för att hjälpa utsatta.

Vad vet vi om våld i nära relationer och 
hur många kan vara utsatta om vi ser till 
Västra Götalandsregionens 56 000 medar-
betare? 

– Vi vet väldigt mycket genom forsk-
ning och utsattas berättelser, konstaterar 
Mari, som liksom Ann, är socionom i bot-
ten och har många års erfarenhet av arbete 
kring våld i nära relationer. Mari är dessut-
om fil dr i socialt arbete och forskar inom 
området. 

Jämställdhetsmyndighetens färskare 
forskning pekar på att var fjärde eller femte 
kvinna och var tionde man är utsatt; det 

betyder att tusentals anställda bara i Västra 
Götalandsregionen lever i en besvärlig pri-
vat situation där också deras arbetsförmå-
ga blir påverkade av att de är utsatta för 
våld, våld som kan se ut på många olika 
sätt. 

– Den person som ständigt skjutsar och 
hämtar, ringer och sms:ar stup i ett och 
verkar bry sig kan uppfattas som ”omtänk-
sam och gullig” av omgivningen, när det 
faktiskt handlar om makt och kontrollbe-
hov som hindrar sin nära att leva ett nor-
malt liv och sköta sitt jobb, beskriver Ann.

– Hälsan påverkas av våldet, vilket i sin 
tur påverkar jobbet. Försäkringskassan 
hanterar 11 000 ärenden varje år där våld 
är en av orsakerna till sjukskrivning. Kan-
ske kan hen inte vara på jobbet utan måste 
stanna hemma och dölja sina blåmärken, 
fortsätter Mari.

– Våldet är så komplext, det kan ha oli-
ka karaktär och består ofta av en kombina-
tion av olika handlingar.

Korttidsfrånvaron kan bero på tillfälliga 
skador men långtidsfrånvaron kommer of-
tare ur ständig stress och press som orsa-
kar depression och utmattning.

– Vissa försöker undkomma våldet ge-
nom att inte ta ut ledighet utan ”gömma” 
sig på jobbet, medan andra, som väntas 
hem till helgen, kan känna obehaget och 
skräcken komma krypande redan när ar-
betskamraterna planerar fredagsmyset.

ATT KVINNORNA – det handlar trots allt of-
tast om kvinnor – inte helt sonika lämnar 
sin plågoande brukar förklaras med att ”det 
började med kärlek och passion, det kan ju 
bli som förr”. Eller så blir de övertalade att 
stanna: den som slår visar ånger och lovar 
bättring, hen ska vända blad, gå på be-
handling eller något annat löftesrikt. Och 
den som är utsatt väljer att tro på löftena. 
En gång till.

– Det är svårt att bryta upp i vanliga fall, 
inte minst när det kommer till barn och 
bostad. I de här fallen kan hot och tvång 
göra det än värre, trots att man inom sig 
vet att man borde gå.

Ann och Mari beskriver hur vålds- 
utövaren förminskar allvarlighetsgraden 
av våldet, och att den våldsutsatta ofta av 
olika skäl tar till sig förklaringarna. Då talar 
man inte om våldet som våld, utan pratar 
om det som svartsjuka, gräl, bråk och sex, 
och den våldsutsattas anpassningar för att 
undvika våld som kompromissande.

– På det viset tvingas den utsatta att döl-
ja och omförhandla våldet till något som 
”inte är så farligt”. Ingen vill ju erkänna sig 
vara misshandlad. Det är skamligt.

Den utsatta pressas att ta ansvar för vål-
det och förminska övergreppen; ”hen spar-
kar ju ändå inte på mig när jag ligger ner” 
eller ”hen slår inte med knytnäven i alla fall”. 

Det finns alltid något värre man kan ut-
sättas för, förklarar Ann sakligt.

DET HÄNDER FÖRSTÅS att kollegor börjar 
misstänka, se och känna på sig att allt inte 
står rätt till, men frågar ändå inte om så 
privata saker. Vi är ovana vid att blanda oss i.

Därför ska chefer, HR-medarbetare, 
skyddsombud och personal inom företags-
hälsovården utbildas för att stötta medar-
betare som är utsatta för våld i nära relatio-
ner.

– Vi ska lära ut vad våld är, hur man kan 
prata om ämnet med sin personal på APT 
eller i medarbetarsamtal samt direkt stödja 
och rehabilitera utsatta. Stöd kan bestå i att 
exempelvis anpassa arbetet: ge möjlighet 
att jobba på alternativa tider och platser, så 
hen kan göra sitt jobb utan störningar. Det 
går att säkerhetsanpassa arbetsplatsen, till 
exempel genom att inte släppa fram stän-
diga telefonsamtal eller se till att den utsat-

ta inte får ovälkomna besök.
– Men självklart; händer det något akut 

på arbetsplatsen så är det bara att kalla på 
polis. Våld är ett brott. Det är inte privat, 
slår utvecklingsledarna fast.

I utbildningen, som de 4 300 personer-
na ska få under våren 2023, lyfts frågan om 
våld i nära relationer till en nivå där man 
vill visa att detta är något som vi självklart 
måste våga prata om. Utbildningen kom-
mer att vara konkret och praktisk (se ex-
empel på nästa sida). Den förmedlar kun-
skap om våld och handgripliga tips om hur 
man kan fråga medarbetare om, exempel-
vis, hur de har det hemma, antingen ge-
nom rutinspåret – i medarbetarsamtal där 
samtliga medarbetare får samma frågor – 
eller i indikationsspåret då man fattat miss-
tankar om att något inte står rätt till och 

• Psykiskt våld: nedsättande kommenta-
rer, förlöjliganden, glåpord, hot, tvång 
och trakasserier. Även kontroll och social 
isolering.

• Fysiskt våld: örfilar, knytnävsslag, slag med 
tillhyggen, knivstick, sparkar och stryptag.

Vi måste prata 

om våldet

Våld och utsatthet i nära relatio-
ner beskrivs, förkortat, så här av 
Socialstyrelsen:

Vad är våld? • Sexuellt våld: sexuellt påtvingade 
handlingar som att tvinga den utsatta 
att se på pornografi, samlag utan sam-
tycke, sexuella trakasserier och använd-
ning av ett sexuellt kränkande språk.

• Försummelse: inte få den hjälp med 
mat, medicin eller hygien som hen be-
höver.

• Digitalt våld: hotfulla eller kränkande 
sms eller kontroll via GPS.

• Materiellt våld: förstörelse eller stöld 
av den utsattas personliga tillhörigheter, 

bohag och värdesaker.
• Ekonomiskt våld: ekonomiska hot,  

begränsningar av gemensamma eko-
nomiska tillgångar eller att tvinga någon 
att utföra ekonomiska olagligheter.

”Rätt kunskap och rutiner på  
arbetsplatsen kan göra  
livsavgörande skillnad för den  
som lever i en våldsam relation.

Eva Nordmark, arbetsmarknads-  
och jämställdhetsminister

KOMPLEXT. Våldet kan finnas där vi inte 
förväntar oss och se väldigt olika ut.  
Ann Wolmar och Mari Brännvall ska  

förmedla sina kunskaper under våren.
FOTO: FRANK PALM

man behöver ha ett omtankesamtal. 
  – Med den typen av kunskap ska vi, 

med vägledningar, checklistor och guider, 
rusta deltagarna att klara av situationer 
man kanske inte vågat ta sig an tidigare. 
Vilket självklart måste göras med gott be-
mötande som skapar trygghet och inte är 
dömande. •

Brita Hässel

Fortsättning på nästa sida
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Positiv attityd. Med VERSALER. Det är 
vad man möter vid en träff med An-
ders och Jonny. Inställningen till job-
bet är glasklar.

– Att jobba med det här är ett he-
dersuppdrag. Det skapar stor mening 
i livet att ha ett jobb där man verkli-
gen kan göra skillnad. I lager på la-
ger. För att kunna göra skillnad måste 
man våga och vilja förändring. Vilka 
dörrar måste man öppna för att hitta 
nya lösningar på arbetslöshet i sam-
hället och kompetensförsörjning i re-
gionen?

De två, Anders Ahlström, förvaltningschef 
för Folkhögskoleförvaltningen, och Jonny 
Lindblom, samordnare, talar om att jobba 
med ViA, Västra Götalandsregionens in-
troduktion i arbetslivet. Med hjälp av ett 
års betald anställning på någon av Västra 
Götalandsregionens alla arbetsplatser gör 
man det möjligt för arbetslösa personer att 
ta sig in på arbetsmarknaden eller motive-
ra till vidare studier. Gemensamt för delta-
garna är att de är inskrivna på Arbetsför-
medlingen; i övrigt är det en väldig bredd 
bland deltagarna, både i ålder och bak-
grund. Det kan vara en ungdom som inte 
gått klart gymnasiet lika gärna som en 
högutbildad som gått in i väggen. Någon 
som inte kommit på vad hen vill göra i li-
vet eller en annan som flytt sitt hemland 
och nyligen landat i Sverige. Anders och 
Jonny gör det tydligt och klart att det här 
inte handlar om hjälpgivare och hjälptagare. 

– Det är ett stort misstag vi gör när vi 
ser de här personerna som några slags 
hjälpbehövande. I ett fungerande arbete 
måste det råda jämvärdighet. Det räcker 
inte för oss att lägga huvudet på sned och 
se snälla ut utan på ett ärligt sätt försöka se 
kraften i och lära av de arbetssökande vi 
möter.

ViA-anställda får ett års heltidsanställ-
ning, handledning, arbetslivserfarenhet, 
kompetensutveckling och avtalsenlig lön.

– Plus go´a kollegor.

VAD ÄR DET DÅ för skillnad Jonny talar 
om?

Jo, ViA gör stor skillnad – och bringar 
mening – till de anställda, deras handleda-
re och kollegor. Faktiskt för hela VGR, för-
klarar Anders och Jonny.

– ViA är en del i arbetet att bli bästa of-
fentliga arbetsgivaren och en del i kompe-
tensförsörjningen. 

– De som har eller har haft en ViA-an-
ställning pratar väldigt gott om VGR. Det 
är ren och skär marknadsföring som ska-
par stolthet, framhåller Anders och Jonny 
och talar om vikten av att Västra Göta-
landsregionen blir känd som en attraktiv 
arbetsgivare med många intressanta ar-
betsuppgifter. 

– När gamla medarbetare går i pension 
så behövs det påfyllning i andra änden. Vi 
måste arbeta med – förvalta – dem som vi 
har här. 

Så här  
kan ett samtal gå till
Här följer ett exempel på vad Ann 
och Mari kommer att rekommen-
dera cheferna att tänka på vid sam-
tal om våldsutsatthet hos medar-
betare.

Förberedelse inför enskilt samtal:
• Boka samtal i enrum under arbetstid
• Sätt av tillräckligt med tid 
• Uppdatera dig om stöd du kan hänvisa till 
• Ta fram hjälpkort 
• Ta fram checklistan för omtankesamtal vid 

våld
• Om medarbetaren ställer in, boka ett nytt 

samtal 
 
Under samtalet:
• Berätta syftet: Du känner oro för medarbe-

taren och bryr dig 
• Berätta att du frågar av omtanke utifrån 

chefs- och arbetsmiljöansvar 
 
Ställ frågan
• Berätta vad som väckt din oro och följ upp 

med en konkret fråga:
• Jag har märkt att din partner ringer dig 

ovanligt ofta på arbetet. Jag vet att det kan 
vara ett tecken på att man inte har det bra 
i sin relation. Hur är det för dig?  

Om medarbetaren förnekar  
våldsutsatthet:
• Indikationen kan bero på annat än våld 
• Det är vanligt att våldsutsatta inte berättar 
• Om din oro kvarstår: Våga fråga igen

TUNGT ämne fast stimulerande  
utbildningsuppgift för Mari och Ann.

FOTO: FRANK PALM

 ViA 
 – ett sätt att göra skillnad för många

FÖR NÄRVARANDE är 140 personer ViA-an-
ställda, totalt sett har 700 personer kommit 
vidare i sina liv tack vare verksamheten. 
Tre samordnare har blivit sju och ska snart 
bli nio; det finns mycket att göra! Samord-
narna kommer från olika håll, har olika 
kompetenser, nätverk och formar en stark 
och trygg enhet.

– Vi samordnare har, tillsammans med 
ledningen, en gemensam bild över vart vi 
vill komma. Samma fyr leder oss, förklarar 
Jonny som använder ord som respekt, till-
tro, förståelse, vänskap, medmänsklighet 
när förhållningssättet till uppdraget kom-
mer på tal.

För att hitta långsiktiga lösningar så är 
matchningen mellan arbetsplats och an-
ställd viktig. A och O.

– Matchningen ska bli hållbar över tid 
så att båda parter får ut något bra, påpekar 
Anders och påminner om Qasem från Af-
ghanistan som kom till Sverige liggande i 
en baklucka på en flyktingbil. Genom ViA 
fick han in en fot i köket på SÄS och några 
år senare, var det han som ledde en grupp 
medarbetare i samma kök.

– Vi vill ha rätt person på rätt plats, helt 
enkelt. Det är viktigt att vi matchar de sö-
kandes intressen och egen önskan med de 
jobb som finns. Det är så de skaffar sig bra 
referenser, ovärderliga kontakter och tar 
rejäla kliv närmare jobb eller beslut att stu-
dera. •

Brita Hässel

FÖRVALTNINGSCHEF  
Anders Ahlström.
FOTON: FRANK PALM

SAMORDNARE Jonny Lindblom.  
FOTON: FRANK PALM

FÅR DET ATT HÄNDA. Anders Ahlström 
och Jonny Lindblom spanar ständigt efter 

nya lösningar på jobbet.
FOTO: FRANK PALM

Fortsättning från föregående sida
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ÅSA AXELSSON arbetar främst med VGR 
Tour, Regionklassikern, Cykelutmaningen 
och VGR Balans. Åsa gläds alldeles extra åt 
att VGR Tour är ”som vanligt” igen: 

– Den fysiska Touren har saknats under 
pandemitiden, så nu satsar vi särskilt på att 
medarbetarna ska mingla, hänga med kol-
legor och verkligen träffas igen.

Årets fysiska VGR Tour händer i slutet 
av oktober till början av november: Göte-
borg 19 oktober, Trollhättan 27 oktober, 
Skövde 10 november och Borås 16 novem-
ber. Touren kommer att ha fokus på mäss-
san med arrangörer som har med hälsa, 
välmående och kultur att göra. Program-
met omfattar också inspirerande föreläsa-

Tillsammans i VGR jobbar på och erbjuder i år, inte bara onlineut-
bildningar och inspiration, utan välkomnar också fysiska aktiviteter; 
det känns som länge sen sist.

Nu blir det  

Tour, KulturLust  
och sporrande energi

LISA EDÉN OCH Victoria Johansson vänder 
sig inom ramen för Tillsammans i VGR 
mer specifikt till arbetsplatsernas hälsoin-
spiratörer med utbildningar, inspirerande 
föreläsningar och workshops. Erbjuder se-
dan årsskiftet med hälsoinspiratörsaktivi-
teter via Teams för att alla ska kunna delta 
utan att behöva resa. Hälsoinspiratörsut-
bildningen – som löper under fyra sam-
manhängande moduler – berör områden 
som hälsofrämjande förhållningssätt, 
friskvårdsaktiviteter på arbetsplatsen och 
”vad ska jag som hälsoinspiratör göra”. 

– Svaret på den frågan är nämligen ”det 
beror på”. Det handlar om graden av enga-
gemang och vilka förutsättningar som ges. 
Vad en hälsoinspiratör ska göra bestäms 
helt av chefen utifrån vad som är önskvärt 
och möjligt att göra på arbetsplatsen. Un-
der utbildningen får de de blivande hälso-
inspiratörerna med sig såväl en välfylld 
verktygslåda som ett strategiskt tänk. Det 
sistnämnda innebär oftast en ögonöppnare 
för både hälsoinspiratörerna och chefen, 
beskriver Lisa.

– Och vi känner oss väldigt nöjda med 
utbildningsupplägget, fortsätter Victoria:   

– Det strategiska arbetet är viktigt – att 
förstå sitt uppdrag och hur man kan arbeta 
långsiktigt tillsammans med chefen. Upp-
lägget följer en given process och ger nya 
vägar och ingångar i hälsoinspiratörsarbe-
tet. Deltagarna rankar även momenten 
med gruppsamtal som mycket värdefulla 
där tips och idéer frikostigt delas ut till-
sammans med en stor portion inspiration.

I utbildningen träffas man vid fyra till-
fällen i sluten grupp under en månads tid. 
Lisa och Victoria startar nya grupper fort-
löpande flera gånger per termin och ut-
bildningen rullar på under hela året. Det 
gör även föreläsningarna och workshops 
som ges ungefär en gång i månaden.

 Vid utgivningen av Arbetslust har flera 
av höstens föreläsningar och workshop  re-
dan arrangerats, men det återstår ett tillfäl-
le den 8 december då retorikern Jenny 
Jernberg medverkar under rubriken In-
tryck som ger avtryck. Det handlar om 
kroppsspråkets betydelse för konsten att 
göra en bra presentation inför andra. Pla-
nering för fler föreläsningar och work-
shops under kommande vår pågår för fullt.

Parallellt med inspiratörsutbildningar-
na, föreläsningar och workshops  ordnar 
Tillsammans i VGR informationsträffar för 
chefer och  HR-personal:

– Här ger vi information om friskvårds-
satsningen och vilka regionövergripande 
aktiviteter som erbjuds, kommenterar Lisa 
och Victoria. 

NYTT FÖR I ÅR på Tillsammans i VGR 
meny är KulturLust.

– Vi vidgar perspektivet på friskvård 
och breddar vårt utbud, säger Victoria:

– Vi vill uppmuntra medarbetare att bli 
nyfikna på vår kulturregion och inspirera 
till ett rikt kulturliv, flikar Lisa in.

Att må bra är ett begrepp som innefattar 
mycket mer än bara rörelseglädje. Västra 
Götalandsregionens vision om hälsa och 
välmående inkluderar möjligheten att ta 
del av kultur i form av kulturupplevelser, 
kulturaktiviteter, fortbildning, kunskap 
och eget skapande. Kulturen fyller flera 
funktioner och har betydelse för hälsa och 
välbefinnande. 

– Första aktiviteten ut är vår Kultur-
Bingo där man genom bingobrickan upp-
muntras att prova på en rad olika kulturin-
riktade aktiviteter. Man kan välja 
aktiviteter från VGR:s kulturutbud eller 

re: Aron Andersson, en engagerad äventy-
rare, känd från TV4:s Let´s dance, talar om 
hur man kan vända motgång till framgång. 
Renée Göthberg från Förvaltningen för 
kulturutveckling kommer att medverka 
med ett framträdande om hur kultur på-
verkar själ och hjärta. Brett perspektiv med 
personlig twist utlovas.

På Touren finns också möjlighet att tes-
ta regionens olika förmånscyklar (läs mer 
om cyklarna på sid 14-15). Vilken cykel 
passar dig bäst? 

För dem som inte kan besöka touren 
kommer det att finnas möjlighet att titta på 
scenprogrammet i efterhand. 

– Vi spelar in våra föreläsare och publi-

cerar en inspelning efter tourens avslut, be-
rättar Åsa.

OCKSÅ REGIONKLASSIKERN är nu, efter 
pandemin, tillbaka i normalläge, även om 
det fortfarande finns möjlighet att delta på 
distans.

– Många har väntat på att loppen kom-
mer igång, vittnar Åsa.

Bland övriga egna aktiviteter ingår i år 
prova på- och teknikträning i skidåkning, 
cykling och löpning.

– Nästa år hoppas vi på att få med sim-
ning också. •

fritt välja själv.
– Genomför aktiviteterna på egen hand 

eller tillsammans med arbetskamrater, häl-
sar Lisa och Victoria. 

Här finns mer att läsa om kultur i VGR: 
https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/

Den som vill komma i kontakt med 
Åsa, Lisa eller Victoria kan göra det via  
tillsammansivgr@vgregion.se  •

Brita Hässel

TREENIGHET. Lisa, Åsa och Victoria  
fyller Tillsammans i VGR med nya  

upplevelser och inspirationer..
FOTO: FRANK PALM

BINGO. Utmana dig själv 
(och kompisen) med lite 
extra kulturhändelser.
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Idéer och  
artikeluppslag till

 
Ring eller mejla!  

Telefonnummer och mejl- 
adresser finns på sidan 2.

arbetslust?

Styrka kommer inte av att 
vinna. Dina strider utvecklar 

dina styrkor. När du går  
igenom svårigheter och  

bestämmer dig för att inte 
ge upp är det styrka. 

Arnold Schwarzenegger

… i Botaniska. Sakta men säkert.  För att få 
plats med det nya och större växthus samt be-
sökscentrum måste man under arbetet flytta 
en del växtmaterial från sina vanliga platser.

Därför bygger man nu upp en ny anlägg-
ning placerad framför Stora Änggården. Bland 
annat dahlior och växter från Stallbacken 
kommer att flyttas hit. Även byggnaden som 
kallas Stallet kommer att ha sin nya placering 

– Vi är jätteglada att kunna erbjuda 
våra anställda denna möjlighet, att 
cykla gör att vi mår bättre och att vi 
bidrar till ett mer hållbart VGR, säger 
Ari Kokko, HR-strateg.

Ari Kokko talar om förmånscyklar: 
från och med slutet av septem-
ber kan alla tillsvidarean-
ställda i VGR beställa så-
dana. Det fungerar så att 
den anställde beställer en 
cykel, hyr den och beta-
lar genom ett förmånligt 
löneavdrag. Avtalet gäller 
i tre år, därefter kan den 
anställda köpa cykeln till 
ett marknadsanpassat rest-
värde, eller lämna tillbaka den.  
    Bakgrunden är ett beslut i region-
styrelsen som vill främja hälsosamma och 
hållbara resor i VGR. Man hoppas på att 
medarbetarnas hälsa ska öka, och påver-
kan på miljön minska, genom att förmedla 
ett bra alternativ till bilkörande. I miljö-

Ska man passa på att äta det som 
är i säsong under hösten så är 
kanske kål det som står högst på 
listan: blomkål, brysselkål, grön-
kål, rödkål, salladskål, savojkål, 
spetskål, vitkål och broccoli. Till 
exempel. 

Alla är de rika på kalcium, järn, 
c-vitamin, fibrer och betakaroten. 
Här följer ett recept, av Karl Sö-
derman, på en vegetarisk variant 
av kålpudding. En variant som 
passar bra till klassiska tillbehör 
som potatis och lingonsylt. Här 
följer ett recept för fyra som tar 
cirka en timme och 20 minuter att 
laga.

GÖR SÅ HÄR
Lägg fram vegofärsen så den får 
tina lite.

Koka ris i mjölk i en tjockbott-
nad kastrull (ta en medelstor så 
får du plats att blanda i färsen 
sen), cirka 20 minuter tills riset är 
fluffigt (gör det parallellt som kå-
len tillreds).

Kålen
Dela kålhuvudet och skär upp kå-
len i små tärningar.
Värm på två stekpannor med 
smör och fräs kålen i några minu-
ter, men inte så den blir färgad 
brun.

Häll över allt i en stekpanna. 
Addera sirap, soja, vatten, salt & 
peppar. Låt sjuda under lock i cir-
ka 10 minuter så kålen mjuknar. 
Var försiktig så att det inte brän-
ner vid.

Fyllning
Blanda det kokta riset med övriga 
ingredienser i fyllningen. Se till att 
mixen är våt.

Sätt ihop
Smörj en ugnsform med smör el-
ler matolja. Täck botten med ett 
lager fyllning och sen följt av ett 
lager kål som i en lasagne. Fort-
sätt tills hela formen är fylld. 
Översta lagret ska vara kål.

Grädda i mitten av ugnen i 45 
minuter. Men kolla efter 20 min 
så inte kålen blir bränd, börjar de 
få för mycket färg så sätt ugnsfo-
lie över.

Servera med kokt potatis och 
rårörda lingon.

Ny chef för  
Hälsan och  
Stressmedicin
Som många säkert redan märkt har 
Mirko Ivanovic lämnat tjänsten som 
förvaltningschef för Hälsan och 
Stressmedicin. Som tillförordnad 
chef arbetar Eva Arrdal i avvaktan 
på att en ny chef är på plats. Och 
nu är det klart vem det blir!

Åsa Ohlsson Drangel, som idag 
är HR-chef för Hallands sjukhus, blir 
ny chef för förvaltningen Hälsan 
och Stressmedicin i Västra Götaland 
från den 23 januari, 2023. Hon har 
en bred erfarenhet från både of-
fentlig och privat verksamhet i en 
rad ledande positioner.

− Att få arbeta med en verksam-
het som gör skillnad och skapar för-
utsättningar för människors hälsa 
och välbefinnande ser jag som en 
fantastisk möjlighet där jag verkli-
gen får användning för mina erfa-
renheter, kommenterar Åsa Ohlsson 
Drangel. Jag känner en stark moti-
vation att tillsammans med alla 
medarbetarna få vara med och vi-
dareutveckla verksamheten inom 
Hälsan och Stressmedicin.

Kål – en nyttig höstbomb
mål 2030 slås fast att VGR ska vara en före-
gångare och vara med genom att bidra till 
en samhällsförändring för en bättre miljö. 
I det arbetet passar förmånscyklar in som 
hand i handske. Genom att resa hållbart 
minskar trängseln, buller, klimatutsläpp 

samtidigt som det skapar större rörel-
sefrihet för de i samhället utan 

bil. Dessutom minskar kost-
nader för resor, fordon och 
parkeringar plus att med-
arbetarna blir friskare och 
sjukskrivningarna mins-
kar i regionen. Win-win!   
     Cyklarna kan beställas 

under två perioder: från nu 
och fram till den 17 oktober 

med leverans av cyklar under 
året. Andra perioden är fram till 

18 november och då levereras cyklar-
na efter årsskiftet. Nästa beställningsperi-
od kommer till våren, men datum för det-
ta är inte klart. Alla är välkomna att prova 
cyklarna på VGR Tour, se mer om när och 
var på sid 12-13.

Förmånscykel: bra alternativ till bil

här. Anläggningen rymmer också en köksträd-
gård och en skolträdgård samt ett litet växthus 
för odling. Trädgården öppnar under nästa år 
och Botaniska utlovar en härlig upplevelse, 
även om de ursäktar sig med att vägen dit, 
det vill säga under anläggningstiden, kan ar-
betsplatsen te sig lätt oordnad. 

Vi står ut med lite oordning!
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Bygget går vidare
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Kålen
• 600 g vitkål
• 2 msk smör
• 1 msk sirap
• 1 msk sojasås
• 1 dl vatten
• salt
• svartpeppar

Fyllning
• ½ dl grötris
• 2 dl mjölk
• 400 g vegofärs
• 1 ägg
• 1 tsk salt
• ½ tsk vitpeppar
• ½ tsk kryddpeppar
• 2 dl grädde

Tillbehör
• 12 potatisar
• 8 msk rårörda ling-

on eller lingonsylt
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… jag fått möta under åren som  
redaktör för Arbetslust. Det har varit  
en fröjd att få träffa, lyssna till och läsa 
inlägg från så många olika människor 
inom lika många olika verksamheter 
runt om i hela regionen. Och fått se vilken 
oerhörd bredd VGR har. Nu ställer jag 
kosan åt helt andra håll och välkomnar 
min efterträdare.

Blås i 
visslan 
för att slå 
larm
Nu är en visselblåsartjänst 
på plats i Västra Götalands-
regionen. Det betyder att 
medarbetare inom VGR, 
volontärer och praktikanter 
och andra personer som 
utför arbete under VGR:s 
kontroll och ledning, exem-
pelvis uppdragstagare och 
konsulter kan rapportera 
och slå larm om oegentlig-
heter och missförhållan-
den. 

Helt anonymt. Det kan 
handla om exempelvis eko-
nomisk brottslighet, kor-
ruption, mutor, diskrimine-
ring och trakasserier. För 
att det ska räknas som en 
visselblåsning ska missför-
hållandet skett i ett arbets-
relaterat sammanhang och 
det ska finnas ett allmänin-
tresse av att missförhållan-
det kommer fram. Vissel-
blåsartjänsten nås via 
VGR:s intranät.

   – Det känns mycket 
värdefullt att få visselblås-
artjänsten på plats. I Västra 
Götalandsregionen vill vi 
göra gott och vi vill göra 
rätt. Gör vi inte rätt behö-
ver vi få reda på det. Därför 
hoppas jag att om någon 
medarbetare skulle känna 
till ett missförhållande ock-
så rapporterar om det, sä-
ger Ann-Sofi Lodin, avgå-
ende regiondirektör, till 
VGR Fokus. 

Tack alla  
fantastiska  
människor

Grattis Tina Kjellén,  
årets chef
”Här är en chef med ett framåtblickan-
de och modigt ledarskap, som vågar 
spänna bågen och gå före – men som 
aldrig glömmer hur viktigt ett välfunge-
rande teamarbete är.

Med sitt närvarande ledarskap – som 
bygger på stöd, beröm och uppmuntran 
– har årets chef utvecklat verksamheten 
och tagit vara på alla medarbetares uni-
ka styrka, för att identifiera och utveckla 
deras specialkompetenser. Tillsammans 
sätter de patienten i centrum och söker 
innovativa arbetssätt.

Med fingertoppskänsla, klokt taktiskt, 
strategiskt arbete och förmåga att dele-
gera har årets chef lett verksamheten till 
en nationellt ledande position där med-
arbetarna är stolta över att arbeta.”

Vackra välförtjänta jury-
ord till Tina Kjellén, 
chef för prövningsen-
heten för barn vid 
Drottning Silvias barn-
sjukhus, som utsetts till 
årets chef i Västra Gö-
talandsregionen.

– Det känns fantastiskt hedrande 
och ärofyllt och jag blir stolt just för att 
det är mina medarbetare som har nomi-
nerat mig. Men samtidigt är det lite 
skrämmande hur jag ska förvalta denna 
utmärkelse, säger Tina Kjellén till VGR-
Fokus och berättar att prissumman på 
20 000 kronor tänker hon dela med 
sina medarbetare genom att göra något 
hälsofrämjande eller inspirerande.
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PÅ JOBBET

– Bästa idéerna och lösningarna kom-
mer jag på när jag är ute och cyk-
lar, smilar Lisa Karlsson Vukovich, när 
hon beskriver sitt jobb som AD (Art 
Director) på Regionservice. 

Idéerna hon får under cykelturerna 
används för att stötta regionens verk-
samheter i kreativa processer som 
handlar om grafisk formgivning, il-
lustration och rådgivning om allt som 
handlar om visuell profil.

– Ja, jag försöker visa hur man kan tänka 
med bilder och foton och hur man får till 
det trots att man har en grafisk profil att 
följa.

Fast profilpolis vill hon inte vara, men 
gärna en pedagogisk och förklarande till-
rättaläggare. En som tolkar och gör infor-
mation tillgänglig.

Lisa arbetar med stort som smått, fast 
väldigt gärna med långsiktiga projekt för 
framtiden. Just nu är ett arbete, initierat av 
Koncernkontoret, på tapeten och det har 
verkligen siktet riktat framåt. Enligt det 
gamla talesättet ”det ska böjas i tid ... ” är 
idén att locka barn att, när det är så dags, 
utbilda sig för att jobba inom hälso- och 
sjukvården. Idén omfattar att beskriva hur 
många olika yrken det faktiskt finns. Med 
denna Hälso- och sjukvårdsyrkenas ABC, i 
vilken varje bokstav illustreras med ett 
yrke (Ambulanssjuksköterska, Biomedi-
cinsk analytiker, Civilingenjör, Dietist, Epi-
demiolog ... ja, ni fattar), ska barnens nyfi-
kenhet väckas. Kompetensförsörjning på 
nytt sätt och tidig nivå! Kanske också ett 
sätt att på fler håll skapa stolthet över yrke-
na. Lisa står för illustrationer och utgör-
ning, och det syns på hela henne att det här 

är en uppgift i hennes smak.
– Roligt och intensivt, säger hon med 

eftertryck.
Ett annat projekt i tidens anda som Lisa 

är inblandad i är det som heter Åter i bruk, 
och handlar om en kampanj för att begag-
nade möbler ska få längre och mera hållba-
ra liv. Där arbetar Lisa med den visuella 
kommunikationen för att skapa igenkän-
ning både på nätet, i trycksaker, på lastbil 
och arbetskläder.

Patientinformation är ett annat viktigt 
område som Lisa gör mer informativt med 
hjälp av illustrationer.

– Alla har rätt till information och då 
ska den vara utformad så att den går att 

AD i regionen

Visuella grepp för bättre förståelse

förstå, slår hon fast och visar på tydliga 
broschyrexempel om hur det går till vid 
undersökningar och operationer. Hennes 
bilder gör kommande ingrepp mer begrip-
liga för patienten.

–I det här jobbet lär man sig mycket om 
massor av olika saker, beskriver Lisa och 
nämner en rad uppdragsgivare eller pro-
jekt som handlar om hållbart resande, hur 
man bäst sorterar avfall eller implemente-
rar grafiska profiler. 

– Bra jobb helt enkelt: det är kul att ska-
pa nytt och vara med när och där det hän-
der, lyder sammanfattningen. 

Brita Hässel

TILLRÄTTALÄGGARE. Lisa hjälper oss andra att förstå informationen.  
På datorn längst bort kan man skönja Hälso- och sjukvårdens ABC – ett långsiktigt projekt.
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