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Tankar om ...

På gång

Det byggs för fullt bakom Göteborg C och invid det gamla stationshuset som en gång byggdes
åt Bergslagsbanan. ”Vi bygger
inte bara ett hus, vi bygger om
stadsbilden till en modern, hållbar
och mänsklig miljö för göteborgarna”, sa regiondirektör Ann-Sofi

Lodin vid byggstarten. Om två år
förväntas 1 300 medarbetare flytta in i det nya Regionens hus. Ett
gemensamt hus kommer att göra
det lättare att samordna resurser
och starta spontana samarbeten,
något som inte fungerar så bra
när medarbetarna är utspridda i
flera lokaler runt om i Göteborg.
Placeringen av huset är tänkt att
motverka bilåkandet och gynna
mer hållbart resande med tåg och
buss.
De som flyttar in i huset är
Folktandvården (cirka 80), Habilitering & hälsa (cirka 10), Hälsan
och Stressmedicin (cirka 7), Kon-

cernkontoret (cirka 425), Kultur i
Väst (cirka 77), Närhälsan (cirka
95), Patientnämndens kansli (cirka
17), Regionservice (cirka 25), Revisionsenheten (cirka 11), Turistrådet i Västsverige (cirka 30), VGR IT
(cirka 40), Västfastigheter (cirka
90 och Västtrafik (cirka 435).

Chefsdag!
Lika så bra att boka in den redan nu; chefernas egen dag
onsdag den 18 oktober.

FHV Nysam-antologi under våren:
hur resultaten kan tas tillvara
I forskningsprojektet FHV NySam har Hälsan & Arbetslivet
prövat att utveckla samarbetsformer med sex deltagande
förvaltningar utifrån Västra
Götalandsregionens nya riktlinjer för företagshälsovård.
Syftet med projektet har varit
att förskjuta fokus från individinriktade rehabiliterande insatserna till att i större utsträckning även arbeta förebyggande
och hälsofrämjande, samt med
insatser på organisationsnivå.
Projektet pågick 2013-2016 och
har nyligen slutredovisats till
AFA försäkring.
Utöver slutrapporten kommer
man att ge ut en antologi, tänkt
som en praktiskt orienterad resultatsammanställning av FHV NySam. Antologin kommer att göras
tillgänglig som en ISM-rapport
och blir klar någon gång under
våren 2017. Den vänder sig till
praktiker med särskilt ansvar och
intresse för hälsa och arbetsmiljö.

Avsikten är att sprida projektets
erfarenheter vidare, för att ytterligare förstärka samverkan mellan
linjechefer, HR-funktion och Hälsan & Arbetslivet, när det gäller
att utveckla nya arbetsformer för
att främja en god arbetsmiljö.
I antologin beskrivs resultatet från
FHV NySam utifrån olika teman,
kompletterade med tillämpningskapitel som ytterligare ska underlätta det praktiska arbetet. Antologin beskriver även projektets
erfarenheter av processtöd samt
ger en vägledning för processtöd i
hälsofrämjande arbete.
Antologin kommer att innefatta
följande kapitel:
1.
2.

3.

Introduktion.
Förbättrad arbetsmiljö
genom samarbete i
gränsland.
Expertgruppers samarbete med linjechefer – om
samarbete som identitetsskapande processer.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Att praktiskt vidareutveckla samarbete, gränsoch identitetsarbete:
Implementeringsmaterial
i form av vinjetter till
kapitel 2 och 3.
Fånga svaga signaler: Att
förebygga arbetsrelaterad
ohälsa.
Implementeringsmaterial
för arbete med svaga
signaler.
Reflektionsgrupper med
processtöd – erfarenheter
från ett förändringsarbete.
Vägledning för processtöd
som metod i förändringsarbete.
Om utvärdering. Att
mäta effekter och värdera
resultat. Med fokus på
förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Redan nu kan man ta del av slutrapporten på ISMs hemsida
vgregion.se/stressmedicin

att allt fler väljer
att satsa på bättre hälsa
Friskvårdsprojektet växer! Under 2016 hade Friskvårdsprojektet 11 770 deltagare, en
ökning med mer än 2 500 personer jämfört med året innan. Lennart Blank har sedan
starten 2011 jobbat som projektledare för Friskvårdsprojektet och är idag mycket nöjd och
konstaterar att det är tydligt att projektet lockar en bred bas bland personalen att börja träna.

V

ästra Götalandsregionens Friskvårdsprojekt är nu inne på sitt sjätte år. När
friskvårdsarbetet startade 2011 som eget
projekt, var avsikten att locka alla medarbetare att börja motionera oavsett tidigare
träningsvana. Faktum är att cirka 70 procent av deltagarna idag tillhör gruppen
”nybörjare”.
I projektet har bland annat företagshälsovården Hälsan & Arbetslivet medverkat
med hälsopedagoger som stöttat lokala
hälsocoacher ute på olika enheter med
kunskap och motivation om fysisk träning.
Att Friskvårdsprojektet nu har närmare
12 000 deltagare och att antalet anmälda
deltagare ökat kraftigt under 2016 förklaras av att Västra Götalandsregionen satsat
långsiktigt och uthålligt.

Friskvårdsprojektet består av tre delar,
det är Ett Gott Liv TOUR med föreläsningar, information och inspiration i början av
varje år som genomförs på olika orter. Regionklassikern är VGR-versionen av En
Svensk Klassiker som består av fyra grenar
utspridda över hela året för motionärer på
alla nivåer. De fyra grenarna är löpning/
gång, simning, längdskidåkning och cykling. Aktivitetskatalogen är en informationsplattform både på nätet och som
trycksak med datum och fakta om Friskvårdsprojektets alla aktiviteter.
Vi har under hela projektets gång lyssnat

artister som Kristin Kaspersen, Renate
Chlumska och Niklas Strömstedt.
Vi jobbar intensivt med att rekrytera så
många medarbetare som möjligt att komma igång med sin träning. Vintern är rätt
tid för längdskidåkning och till våren är
det många som vill komma igång med löpning/gång, cykling och simning.

Lennart Blank

och strävat efter att förbättra alla insatser.
Stegvis har vi kompletterat alla delar av arbetet och har hittat en väl
fungerande balans. Inom raGenom att vi jobbat i en
men för Regionklassikerna
Nu är det full
liten intern organisation
erbjuder vi även teknikträutan omfattande beslutsfart med att få ning och instruktion för alla,
även helt oerfarna, vilket är
vägar har vi snabbt kunnat
igång alla akti- mycket uppskattat.
ta beslut och anpassat inMed närmare 12 000 aksatserna så att de hamnar
viteter för 2017
rätt på kartan. På så vis
tiva deltagare kan Västra
har vi lyckats få ut alla
Götalandsregionen konstavåra initiativ och vår information. Vi har
tera att Friskvårdsprojektet verkligen etaockså klarat att sprida insikten om möjligblerats brett. Förhoppningen är att friskheterna med friskvård, brett inom Västra
vårdsarbetet ska fortsätta långsiktigt och
Götalandsregionen.
ges rätt förutsättningar att utvecklas både
Det är även positivt att forskning visar
strategiskt och operativt som en del av
att regelbunden motion och fysisk träning
Västra Götalandsregionens personalarbete.
skapar god mental och social hälsa vilket
Det är idag många andra arbetsplatser som
ger individen bättre förmåga att själv hanser vår satsning på friskvård som en företera olika former av vardagsstress både på
bild.
jobbet och på det privata planet. Många
vittnar om att Friskvårdsprojektet bidrar
Nu är det full fart med att få igång alla aktill ökad trivsel på arbetsplatsen. Om det i
tiviteter för 2017. Intresset är stort och
förlängningen kan medverka till minskad
först ut är Ett Gott Liv Tour med inspirasjukfrånvaro, är det bara bra.
tion, utställare, kända föreläsare och kända

foto: Leo Sieradzki

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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Jag gav en del av mig till jobbet

Om fler gör mer

så kan det bli riktigt bra!

– det tog tid att reparera

följde med henne dit.
– Det var jättetryggt att ha med chefen.
Det är fantastiskt skönt att kunna vara så
öppen mot varandra. Men det beror väl på
hans medkänsla och att han visar att han
tänker framåt; inte bara på jobbet, utan på
mig.
Psykologen hade före besöket fått läsa
ett långt förberedande mail som Pontus
skickat till Hälsan & Arbetslivet, ett brev
som Kristina fått läsa i förväg.

– När jag skulle tillbaka till jobbet efter julen, tog jag en titt i mailboxen;
där väntade över 300. Då orkade jag
inte mer utan bröt ihop. Igen.
Kristina Höjer hade bitit ihop i tre
år och nu höll det på att gå riktigt
illa. Men hon blev ”räddad”, som
hon själv säger, av sin ... chef.
– Hade jag inte fått den stöttning
jag fick från Pontus så hade jag aldrig
klarat mig tillbaka.

Att få träffa Ann-Berit var bra.

Att vara ensam utbildningskoordinator för
utbildning i akut omhändertagande – en
ödets ironi – blev till slut för mycket för
Kristina.
– Jag jobbade under väldig press, fast
tog den inte på allvar. Men den där dagen
kände jag att det inte gick längre.
Hon skrev ett långt brev till sin chef,
Pontus Rotter, beskrev de tre gångna åren,
hur alla omorganisationer hade påverkat
och hur dåligt hon mådde.
Kristina ville inte på villkors vis bli
sjukskriven utan tog ut några dagar av
innestående tid, stack iväg och åkte skidor.
– Jag var övertygad om att jag skulle bli
sämre av att gå sjukskriven hemma. Jag behövde bara komma bort och aktivera mig.
Pontus Rotter skrev brev tillbaka till
Kristina. Han sammanfattade hennes resonemang och önskemål och fick henne att
förstå att jobbet är inte detsamma som LIVET. Han tänkte om kring hennes arbetsuppgifter, förmedlade glada tillrop och
skickade peppande musik samt, inte minst,
kontaktade Hälsan & Arbetslivet.
– Jag tror faktiskt att han hade lite dåligt
samvete att han inte genomskådat mig tidigare och förstått att jag mått så dåligt. Fast
jag är ju rätt bra på att vara positiv, lura
mig själv och omgivningen, ler hon.
Faktum är att Kristina numera förstått
att hon är – eller snarare var – världsmästare på att förtränga.
Efter två veckor fick Kristina tid hos
psykolog Ann-Berit Werner. Och Pontus
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OMLÄRD. Kristina Höjer har så sakteliga lärt
sig att använda det lilla ordet nej. Mycket
användbart för den superpositiva.
Foton: Frank Palm

Idag får jag egentligen mer gjort än tidigare
genom att jag har ett mer strukturerat sätt att
arbeta och prioritera.
Det känns nervöst och självutlämnande att
berätta om det, men i och med att detta kan
drabba vem som helst så kanske min historia
kan hjälpa någon att bryta tidigare.

– Hon fick mig att känna efter. Och hon
gav mig verktyg för att hantera min oro
över att inte göra ”snabbt och rätt” gentemot alla andra hela tiden. Hon intalade
mig att det är ok att säga nej, och att ingen
dör om de får vänta en stund på att få svar.
Och det fungerade.
– Jag gick på Hälsan & Arbetslivets
Stanna-upp-kurs och gjorde medicinsk
yoga hos Vera Fagerström. Vi som gick där
– alla stressade, utbrända och sjukskrivna
– kunde ge varandra tips och tricks hur
man kan må bättre. Vi blev också på det
klara med att ingen av oss var ensam i världen med vårt mående.
Det gjordes också förändringar på arbetsplatsen. Kristina har bytt arbetsuppgifter medan två(!) personer tagit över hennes gamla. Under hela rehabprocessen har
hon jobbat, vilket är hennes eget val. Kanske lite grand för att freda sitt dåliga samvete om att ”inte vilja sätta någon i klistret”,
erkänner hon.
Nu är Kristina hyfsat frisk. Hon använder

sina verktyg; stannar upp, tänker efter,
stämmer av med omgivningen, försöker
vara här och nu och bruka det lilla användbara ordet nej.
– Jag är mer medveten om livets skörhet
och vaksam på stressignaler. Det kommer
jag nog att få leva med resten av livet. Och
jag har nästan lärt mig att säga nej; gjorde
det faktiskt senast idag, säger hon, uppenbart nöjd med sig själv. •
Brita Hässel

– Det löser inte några problem bara för att jag flyttar över det till någon annan, säger Pontus Rotter som tänkte lite annorlunda när han
önskade få sin utmattade medarbetare Kristina på rätt köl igen. Bland
annat bifogade han ett långt brev till Hälsan & Arbetslivet i vilket han
tecknade medarbetarens – och arbetsplatsens – bakgrund några år tillbaka i tiden.
– Vilket bra brev, tänkte jag då, kommenterar psykolog Ann-Berit
Werner.
– Jag tänkte att det kunde vara vettigt .., förklarar sig Pontus.

Långt tidigare hade Pontus uppfattat att
Kristina var en medarbetare som aldrig sa
”nej”. Svaret var alltid
”ja” följt av ett övertygande leende. Vad han
än bad om. Och trots
att han försökt tjata på
henne att emellanåt
vara lite negativ, så gick
det hela vägen till utmattningssyndrom
innan det kom ett slutPontus Rotter
giltigt nej.
– Då sa hon ifrån med besked, ler Pontus.
Hon sträckte ut en hand och bad om hjälp.
Jag räckte i min tur ut en hand till Hälsan &
Arbetslivet och bad om deras hjälp.
Kristina återgick till tidigare och trygga-

re arbetsuppgifter och Pontus skrev brevet
som sedan hamnade på Ann-Berits bord.
– Jag tror på transparens så Kristina fick
läsa först; ett sätt att skapa trygghet och
tillit mellan oss.
– Det var tydligt att ni hade en liknande
bild av vad som hänt de senaste åren, kommenterar Ann-Berit, som också tycker att
Pontus arbetssätt med avstämningar med
medarbetaren varje vecka är en av flera
framgångsfaktorer. På så vis går det att hejda en nedåtgående spiral. Lyhördhet och
förändrade arbetsuppgifter är också användbart i en situation som Kristinas.
Det fanns tre skäl till att Pontus överras-

kande nog följde Kristina till första psykologbesöket.
– Kristina behövde stöd, jag ville kolla
om jag hade tänkt rätt och jag ville se vad
det var för kvalitet på tjänsten jag tänkte
köpa av Hälsan & Arbetslivet. Alla är ju
inte duktiga i sitt yrke ...
Ann-Berit, som uppenbarligen ”dög”
skrattar gott.
I planeringen för Kristina och arbetsplatsen fanns också ett kamratstöd; en med-

arbetare som hon kunde ”pysa ut” vardagskänslorna till. Ett arrangemang som
fungerade bra.
– Jag vet inte vad de pratade om och jag
har aldrig frågat. Men jag tror det är viktigt
att kunna identifiera sig med någon och ha
förtroende för en kollega, menar Pontus
som anser att rehabiliteringsprocesser inte
är lika utan måste anpassas till person.
Ibland krävs det en dos kreativitet: rehabdesign!
I själva verket skapade Pontus nya förutsättningar på arbetsplatsen enligt ”Afsen”
(föreskrifterna om organisatorisk och social
arbetsmiljö) trots att
den vid den tiden ännu
inte kommit till allmän
kännedom.
– Jag är positivt
överraskad att så
många nu känner till
föreskrifterna och att
Ann-Berit Werner
Västra Götalandsregionen har rivstartat med utbildningar till
HR och chefer för att få den känd. Råd som
finns i ”Afsen” är både bra och användbara
ute på arbetsplatserna, framhåller Ann-Berit.
Normal gång vid ett fall som Kristinas är

att Hälsan & Arbetslivet blir kontaktade
per post eller telefon.
– Frågan vi får in är oftast mycket kortfattad. Det är klart att den bakgrund till
Kristinas situation, som jag fick i Pontus
brev, spelar roll.
Det bokas en tid, vanligen till ett psykologsamtal eller ett trepartssamtal. Vid psykologsamtalet brukar bara psykolog och
patient delta. I trepartssamtalen är förstås
tre personer med: patienten som är expert
på sig själv, professionen – i det här fallet
psykolog, och chefen som har mandat att
skapa bättre förutsättningar på arbetsplatsen.
Brita Hässel
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VGR Akademin

Enklare och vassare enkät

Fler chanser till fortbildning för alla

Den blott halvår gamla VGR Akademin har ett gediget förändringsuppdrag;
att samordna och utveckla fortbildning och kompetensutveckling till alla
medarbetares (och invånares!) fromma.
Varför? Jo, för att en attraktiv arbetsgivare ger sina medarbetare och
chefer goda möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll. Speciellt betydelsefullt
är det i en organisation där medarbetarna måste ha stort engagemang och
goda kunskaper. Och det är just en sådan organisation Västra Götalandsregionen är, vars höga mål är att leverera god vård och service till invånarna.
Alltså behövs generös tillgång till rätt fortbildning och kompetensutveckling.

Erika Östling

D

Eva Lundh

en första milstolpen i arbetet – som
andra kan se – nås i början av april då
en ny hemsida med all regiongemensam
fortbildning presenteras. En hemsida med
växtkraft: fler milstolpar kommer att passeras, förstår man när verksamhetschef
Eva Lundh och utvecklingsledarna Erika
Östling och Anna Wreeby beskriver Akademins arbete.
– Jo, mycket pågår, nickar de tre, och visar lista på lista med frågor och uppdrag
som behöver snara svar och lösningar.
Enkelt uttryckt inleddes deras arbete
med att allt det som hör ihop med kompetensutveckling och fortbildning inventerades, identifierades och kartlades. Ingen region eller landsting i landet har tagit sig an
en liknande uppgift, så några lösningar
fanns inte att tjuvkika på. Endast nytänk
fungerar.
– Vi fortsätter att systematisera, samordna, samverka och kompetensutveckla i
hela regionen. 53 000 medarbetare får större möjligheter att förkovra sig när vi kvalitetssäkrar utbildningsprocessen; planerar,
genomför, utvärderar och mäter effekt, beskriver Eva.
I den värld där Eva, Anna och Erika arbetar står kompetensutveckling för väldigt

Anna Wreeby

mycket mer än traditionella kurser och föreläsningar. Med stöd och hjälp till regionala nätverk kan exempelvis det vardagliga
lärandet stärkas.
– Akademin kan sörja för att det finns
grundläggande fungerande strukturer. Exempelvis utveckla möjligheterna för medarbetare att pröva andra arbetsuppgifter,
jobbrotera, få handledning eller lära mer
genom att ”gå bredvid”, läsa och diskutera i
arbetsgruppen ... det finns så mycket som
är kompetensutveckling, säger Eva.
Och Anna fyller på:
– Dessutom kan kunskapsnivån höjas
om medarbetarna får tillgång till verktyg
för att själva driva processer framåt.
Utbildningens innehåll är givetvis viktigt; att utbildningen svarar mot de behov som finns, poängterar de tre. Sedan
kommer frågan hur den kan produceras
och levereras på bästa sätt; på en speciell
geografisk plats, kanske som nätföreläsning eller varför inte studier på distans
via digital lärmiljö? Alternativen är
många, och val av ”rätt” pedagogiskt
upplägg kan bidra till mer bestående
kunskap. Att utveckla e-lärande ingår
specifikt i Akademins uppdrag, en utbildningsform som dessutom inkluderar

omsorg om miljön; ju färre som färdas på
vägarna desto bättre.
Akademin samlar in digitala utbild-

ningsresurser och gör mer tillgängligt för
fler. Redan nu står de tre på Akademin till
förfogande när det kommer till frågor om
programvaror, system och andra teknikaliteter.
–Befintligt digitalt material presenteras
på hemsidan och ett filmbibliotek byggs
som, i så fall, kommer att innehålla tusentals filmer på sikt, säger Erika och inbegriper då Medicinska kompetensutvecklingsrådets filmade föreläsningar.
Tanken svindlar. Regionens egen ”education-tube”.
Med insamling av all denna kunskap
följer att Akademin blir navet för det som
handlar om fortbildning och kompetensutveckling; ”en väg in”. Här finns svar på
det mesta!
Men det finns gränser för ambitionen.

Akademin har inga planer på att ”ta över”
lokala utbildningsinsatser med smalare
målgrupper.
– Nej, vi söker synergier och större samarbeten så att vi kan effektivisera och dra
fördel av varandras gjorda eller planerade
arbeten. Däremot vill vi gärna utnyttja interna resurser bättre. Men vi ska bara göra
det som är smart att genomföra regiongemensamt, kommenterar Eva som tror
att tiden är mogen för hela konceptet:
– Idag förstår de allra flesta vitsen med
samordning och samverkan; vi kan mer
tillsammans och det blir bättre för alla.
När Akademin dessutom har fått sitt Ad-

visory board (ungefär rådgivande kommitté) på plats – vilket sker under våren – så
betyder det att en kvalitativ resurs i utbildningsfrågor kan komma med ytterligare
input från flera håll. Eva tänker sig att i
detta råd kan det sitta utbildningschefer,
förvaltningschefer, pedagogikkunniga, externa rådgivare från andra lärosäten och
relevanta företag.
– Kanske vore det också bra att engagera några unga rådgivare, funderar verksamhetschefen Eva Lundh. •
Brita Hässel

spelar roll för arbetsmiljön
I september är det dags igen att
göra sin röst hörd genom medarbetarenkäten. Enkätmakarna
hoppas att extra många medarbetare vill svara, och därigenom
vara med och spela roll. Nu blir
frågorna färre – fast bättre – och
följer en röd tråd som kan skapa
handlingskraft i arbetsmiljöarbetet.

D

et ligger ett gediget arbete bakom den
omarbetade enkät där det systematiska arbetsmiljöarbetet och kraven från Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) är i fokus.
Främst handlar det om arbetsbelastning,
arbetstider och kränkande särbehandling.
– Tidigare har vi haft ett bredare spektrum med frågor. För många kanske, och
ibland tyvärr överlappande varandra. Inte
bra för någon. I år är vi skarpare, menar
Edmina Hadžibajramović, statistiker på
Institutet för Stressmedicin och Martin
Levin, HR-konsult på Koncernkontoret.
– Vi har försökt tänka utanför ramarna,
nu när Hälsan och Stressmedicin har tagit
över frågebatteriet från den pr-byrå som
tidigare anlitades.
– Det unika med den här satsningen är
att frågorna är skräddarsydda för att helt
och hållet passa in på förhållandena i Västra
Götalandsregionen. Vi har dessutom kunnat säkerställa vetenskaplig kvalitet.

Mycket tid och resurser har lagts på att
utveckla enkäten. Både forskare och praktiker har deltagit i arbetet. HR-personer,
fackliga företrädare och chefer har medverkat genom att i flera remissomgångar
lämnat synpunkter på begriplighet, formuleringar och frågornas relevans. Experter
på klarspråk och jämställdhetsfrågor har
lagt till sina specialkunskaper.
– Ja, vi tar arbetet på stort allvar. Och
under februari har cirka 200 medarbetare
från hela regionen testat materialet.
Den justerade och slutgiltiga enkäten når
medarbetarna runtom i Västra Götalandsregionen i september. Då är förhoppningen att väldigt många vill vara med och ta
ställning till påståenden om önskade lägen
och markera på en femgradig skala hur väl

utsagan stämmer ... eller inte.
– När vi sedan får fram resultaten, så
ska vi inte bara försöka förändra de förhållanden som markerats röda – det som inte
är bra – utan också göra insatser för att bibehålla de fungerande gröna, förklarar
Martin.

gärderna förstås, kan spela en större roll än
tidigare för medarbetarnas utveckling, mående och möjlighet att göra ett bra jobb. •
Brita Hässel

De påståenden medarbetarna ska ta ställ-

ning till är klart färre än tidigare. Det går
med andra ord bra mycket snabbare att
svara på enkäten, ett önskemål från många.
– Det är ju av stor vikt att så många som
möjligt svarar. Allas åsikter är betydelsefulla – inte minst de som har kritik att
komma med – för att regionen ska kunna
ta ytterligare steg i sin önskan att bli en
bättre arbetsgivare, säger Edmina.
– Vi tror att omgörningen av enkäten är
så pass betydelsefull att resultaten, och åt-

FAKTA
Människor ska inte behöva bli sjuka
på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling
på jobbet. Det måste bli ändring,
signalerar Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket ger inte längre bara råd.
Författningssamlingen (Afsen) är föreskrifter om arbetsmiljön som har en
helt annan status; följer inte arbetsgivarna föreskrifterna väntar vitesföreläggande.
• AFS 2015:4, Arbetsmiljöverkets författningssamling 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den 31
mars började föreskrifterna gälla.
• Organisatorisk arbetsmiljö handlar
om ledning och styrning, delaktighet,
handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter, kommunikation, krav,
resurser och befogenheter.
• Social arbetsmiljö handlar om hur vi
påverkas av personer runt oss i arbetet; socialt samspel, samarbete samt
stöd från chefer och kollegor.
I Arbetslust nr 1/2016 finns mer att läsa om
Arbetsmiljöverkets författningssamling.

HOPPFULLA. Färre och bättre frågor kan
göra medarbetarenkäten till ett tydligare
verktyg i arbetsmiljöarbetet, tror Edmina
Hadžibajramovic och Martin Levin.
Foton: Frank Palm
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Frihet, flexibilitet och distansarbete
attraktivt för medicinska sekreterare
Det började med protester och uppsägningar. Nu har
Vårdadministrativt centrum hittat sin form och blivit lite av
en drömarbetsplats för de medicinska sekreterare som sökt
sig dit. Gunilla Sidahl, som varit med från starten 2012,
är en av dem.
– Friheten och flexibiliteten gör detta till det bästa
jobbet jag haft.

H

östen 2012 mullrade det ordentligt i
sekreterarkåren på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ett förslag från ledningen att flytta ett stort antal medicinska
sekreterare ut från de tre sjukhusen till en
extern arbetsplats resulterade i stora protester och uppsägningar, framför allt bland
sekreterarna på akutmottagningarna. Bakom förslaget fanns en önskan att effektivisera och minska de långa utskriftsköerna.
För att göra en lång historia kort, så

TUDELAD. Två arbetsdagar på Vårdadministrativt centrum i Mölndal och
två dagar på distansarbetsplatsen
hemma i Partille är ett arbetssätt som
passar Gunilla Sidahl utmärkt.
Foton: Frank Palm

drogs det ursprungliga förslaget tillbaka
och Vårdadministrativt centrum, VAC,
med ett 30-tal medarbetare skapades som
ett tvåårigt projekt. Uppgiften var att skriva journaler för akutmottagningarna på
Drottning Silvias barnsjukhus, Mölndal,
Sahlgrenska och Östra, och senare också
för psykakuten. Sekreterare från VAC skulle också ingå i traumateamet på akuten på
Sahlgrenska.
Efter projektperioden blev Vårdadministrativt centrum permanent, men även
efter det var det stundtals fortsatt turbulent. Men nu, sedan ungefär ett och ett
halvt år, är verksamheten stabil och ingår
organisatoriskt i Kontaktpunkten. De just
nu 40 fast anställda sekreterarna arbetar
heltid eller som lägst 70 procent.
Utöver den fasta staben finns 60 tim-

anställda, bland dem medicinska sekreterare som gått i pension, läkarstudenter och
medicinska sekreterare under senare delen
av sin utbildning.
– Verksamheten känns stabil och bra
nu när vi hittat formerna för arbetet. Vi har
bra rutiner, vi växer hela tiden och har inga
svårigheter att rekrytera nya medarbetare,
säger Petra Matsson, enhetschef sedan maj
2015.
Petra tror sig veta att friheten med att
själva lägga sina scheman och möjligheten
att arbeta hemifrån är det som medarbetarna uppskattar allra mest. Och om hon
skulle beskriva vad som är gemensamt för
dem som sökt sig till Vårdadministrativt
centrum, så är det att de har lång erfarenhet som medicinska sekreterare, att många
av dem arbetat på akutmottagningar, att de

är självständiga, flexibla och trygga personer som gillar när det händer saker och att
ingen dag är den andra lik. Och också att
de uppskattar att kunna göra sitt jobb och
sedan lämna över, utan att ha högar som
ligger oskrivna när de går hem för dagen
och att nästa arbetspass kan börja som ett
blankt blad.
Arbetet på enheten pågår dygnet runt.

Åtta av medarbetarna bemannar akutmottagningarna på natten, och övriga skriver
diktat från akutmottagningarna dygnets
övriga timmar.
Merparten av arbetet sker på distans
hemifrån då sekreterarna är uppkopplade
mot sjukhusets datanätverk. Sjukhuset tillhandahåller datorer medan medarbetarna
själva svarar för att skapa en kontorsarbetsplats i hemmet, gärna med höj- och sänkbart skrivbord. De loggar in och ut precis
som om de vore på plats på något av sjukhusen, och samma krav på sekretess, itsäkerhet och arbetsmiljö gäller hemma
som när man arbetar på plats på sjukhuset.
I avtalet om distansarbete är det inskrivet
att varje medarbetare under en åtta veckors
schemaperiod ska göra minst fyra arbetspass på plats i Vårdadministrativt centrums
lokaler i SU:s lokaler på Torggatan i Mölndal. Medarbetarna ska också medverka vid

arbetsplatsträffar en gång i månaden.
Det är grundläggande krav i avtalet,
men schemavariationerna är nästan lika
många som antalet medarbetare. Några
väljer att vara inne på kontoret ett pass i
veckan, andra två eller tre. Någon tycker
om att lägga in färre långa arbetspass,
medan andra gillar ”delade turer” med ett
förmiddagspass, en längre ledighet på eftermiddagen, följt av ytterligare ett pass på
kvällen. Och de flesta tycker om att kunna
arbeta kvällar och helger.
All kommunikation sker digitalt. Med

hjälpmedel som Skype och chat kan medarbetaren som arbetar hemifrån få snabb
hjälp med exempelvis lyssning av svårtolkade dikteringar. Och teamledaren kan
snabbt prioritera om bland diktaten.
Geografiskt kommer medarbetarna på
Vårdadministrativt centrum från många
olika håll, både inom regionen och utanför.
Distansarbetet gör det möjligt att inte bo
nästgårds arbetsplatsen. Förutom medarbetare som bor i eller nära Göteborg och
Mölndal, så finns det anställda som bor i
exempelvis Skövde, Trollhättan, Uddevalla
och Varberg. •
Lisbeth Hedberg

Ulla Kron,

timanställd pensionär:
– Jag hade bara varit pensionär en månad när jag
insåg att jag ville fortsätta jobba. Jag har varit här
av och till i 3-4 år, oftast två pass i veckan, och trivs
jättebra. Det passar mig att sitta här i ett hörn av
kontoret och skriva koncentrerat. Jag arbetade på
akuten på Östra och var en av dem som protesterade när förslaget om att skapa en ”skrivcentral”
utanför sjukhusen kom. Men nu, sedan jag blev
pensionär, är det en bra möjlighet för mig att
kunna fortsätta jobba.

Hållbart arbetssätt på Frölunda
För drygt fem år sedan skrev
vi här i Arbetslust (nr 4-2011)
om de fem sekreterarna på
kirurgmottagningen på Frölunda Specialistsjukhus som
bestämt sig för att kritiskt
granska sitt sätt att arbeta för
att få bättre flyt på verksamheten.
Tillsammans tänkte de om och tänkte
nytt, och formade en arbetsorganisation som resulterade i ett lugnare arbetstempo och mindre stress – samtidigt

som de blev mer effektiva.
I stora drag går det ut på att arbeta
mer koncentrerat och inte hoppa från
den ena arbetsuppgiften till den andra.
Varje fredag lägger de upp planen för
den kommande arbetsveckan, då var
och en har sina speciella arbetsuppgifter
varje dag som de kan ägna sig koncentrerat åt. Genom att uppgifterna roterar uppdaterar alla ständigt sin kompetens på de olika områdena och jobbet
blir omväxlande och roligt.
Ett tyst ostört skrivrum, som de an-

vänder var sin dag i veckan, har också
drastiskt förändrat mottagningens utskriftsflöde. Tidigare veckolånga eftersläpningar är borta och dagen-efterservice för journalutskrifter införd.
– Det visade sig vara ett hållbart arbetssätt och vi är väldigt nöjda, säger
Marie Essgren som varit med från början. Sedan ett år distansarbetar nu hon
och en av kollegorna på prov hemifrån
en dag i veckan. Detta ska nu utvärderas, och själva tycker de att det fungerar utmärkt.

Reportaget fortsätter på nästa sida
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Helin Hasan, timanställd läkarstudent:
– Det är välkänt och väldigt populärt bland
läkarstudenter att vi kan jobba här. Jag var
här hela sommaren 2016, och hoppar nu in
så ofta jag har tid. Jag lär mig jättemycket
för jobbet som läkare, bland annat om hur
sjukvårdssystemet fungerar, vart remisser
ska skickas, hur läkare bedömer och vem

En arbetsplats tyngd av onödigt bökig administration är inte särskilt attraktiv.
Något som regionledningen uppmärksammat. Alltså har det under 2016 arbetats
med förenklingar på olika områden i regionen. Förenklingar som gör det lättare
att göra ett bra jobb – utöva sin profession utan för mycket störningar.

som ska följa upp vad. Sen har jag lärt mig
mycket om vilka krav som ställs på oss som
dikterar. Det bästa med jobbet är att det är
så himla flexibelt, all kunskap jag får och
förstås extrapengarna jag tjänar – och att
alla är så snälla här.

Ju mindre krångel desto bättre

Stort behov av medicinska sekreterare
I december 2016 fanns drygt 690 månadsanställda medicinska och vårdadministrativa sekreterare på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. Samtidigt var
22 tjänster obesatta. Tillsammans med
pensionsavgångar och personalomsättning innebär det att sjukhuset kommer
att behöva rekrytera cirka 120 nya
sekreterare under 2017.
Detta gör behovet av utbildning av
nya medicinska sekreterare stort. Flera
utbildningar avslutas i Göteborg under
2017, samtidigt som nya startar. Då
den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen innehåller många veckors praktik är
trycket stort på sjukhuset att ta emot
studenter för så kallad LIA, Lärande i
arbete.
– Det här är en jätteutmaning. För
att klara detta har vi ett inarbetat handledarsystem för att kunna vägleda studenterna under praktiken, säger
Helena Ljungberg på sjukhusets HRstrategiska avdelning.
– Då medelåldern i sekreterargrup-

pen är ganska hög och många går i
pension de närmaste åren vet vi att
behovet att få in ny kompetens kommer att fortsätta under lång tid.
Det stora behovet av medicinska
sekreterare är inte ett isolerat problem
för SU. Åldersstrukturen är likadan i
hela regionen och nyrekryteringsbehovet stort.
Nina Wounsch är en av enhetscheferna för de cirka 290 medicinska
sekreterarna i NU-sjukvården. Hon
basar för ett 30-tal medarbetare inom akutmedicin, paramedicin och neurorehab.
– Vi har märkt av att det blivit allt
svårare att rekrytera. Många går i pension och vi behöver hela tiden fylla på
underifrån. Vi inte fått så många utbildningsplatser som vi önskat, men i
vår lämnar 22 nyutexaminerade sekreterare den tvååriga yrkeshögskolan i
Vänersborg. Och vi lägger stor möda
på att ta hand om våra praktikanter på
bästa sätt, så att det är till oss de söker
sig när de är klara.

Marita Jigbrand,

heltidsanställd:

– Jag har jobbat på många olika ställen,
med lång karriär, framför allt inom det privata. Här har jag varit sedan starten 2012.
Jag gör ett pass i veckan här inne på kontoret och resten arbetar jag hemifrån. Hemma
startar jag ofta klockan 7 på morgonen,
men om jag var tvungen att åka iväg och
göra detsamma ... never!
Jag lägger upp det så att jag kör stenhårt
i början av veckan med lite längre arbetspass för att, om det är möjligt, kunna jobba
kortare pass i slutet av veckan. På en sådan
här arbetsplats måste vi leverera, och det
passar mig. Och det är roligt att de satsar
på oss och anställer fler.
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Gunilla Sidahl,

deltidsanställd:

– Jag har varit med sedan starten 2012. Jag
har valt att arbeta 75 procent och tycker
det är precis lagom för att undvika belastningsskador som ju skrivandet kan innebära. Det jag uppskattar allra mest med
jobbet är flexibiliteten och friheten att bestämma själv över mina arbetstider. Under
en normal arbetsvecka jobbar jag två dagar
på kontoret och två på distans hemifrån,
det passar mig utmärkt. Jag har jobbat som
sekreterare på sjukhusen i 35 år och vill inte
tillbaka. Det här känns som ett perfekt sätt
att avsluta karriären.

Distansarbete

kommer mer och mer
Distansarbete kommer alltmer inom regionen.
Inom SU arbetar, förutom sekreterarna på
Vårdadministrativt centrum, också sekreterare
bland annat inom barn, infektion, kvinnosjukvård, psykiatri, reumatologi och röntgen på
distans. Distansarbete provas också på andra
sjukhus i regionen och inom primärvården.
För de flesta är detta ett nytt och spännande arbetssätt. Men en som provat länge
är Jan Maesel, regionutvecklare på regionstaben, som sedan många år delvis arbetar
på distans hemifrån sin bostad på Kalvsund,
en ö i Göteborgs norra skärgård.
– Jag jobbade faktiskt på distans redan
innan regionen bildades 1999. Jag var då
anställd på Kommunalförbundet Västra
Götaland, och det var mest en praktisk
fråga eftersom vi var trångbodda på kontoret i Göteborg. Sen har det bara fortsatt på
olika befattningar jag haft, berättar Jan Maesel.
– Det handlar om bra tekniska förutsättningar och om förtroende. Man måste ta
ett stort eget ansvar, och det har alltid funnits en positiv inställning från mina chefer
och kollegor.

M

artin Levin och Kristin Creton har
under ett år arbetat med ett av sex
delprojekt: översyn av löpande administrativa rutiner knutna till IT-stöden Raindance
och Heroma.
– Vi började med att skanna av vilka
idéer som finns därute bland förvaltningarna. Vilka problem ser ni? Vilka goda
idéer har ni?
Martin och Kristin landade i att arbeta

med huvudsakligen två frågor. Den ena
handlar om att attestera fakturor. Kan man
göra det på ett enklare och snabbare sätt än
tidigare?
Och ja, de har funnit svaret: det går alldeles utmärkt! Fakturor har tidigare bara

”Om ni bara visste vad
jag sparar tid när jag bara
kan ta fram min telefon
och slipper åka extra in
till jobbet för att ta hand
om mina fakturor.”

gått att attestera på dator, först och främst
på grund av brandväggar och säkerhetsskäl. Nu har Martin och Kristin fått klart
att det är ok att använda mobilen och en
app.
Arrangemanget har prövats i en pilotstudie som visat på mycket positiva resultat, så positiva att appen nu införs över hela
linjen i Västra Götalandsregionen.
– Det allra bästa är att man kan utnyttja
restider, på bussen och tåget .... perfekt,
tycker pendlande Kristin som spenderar
mycket tid på just tåg och bussar.
– Och för att signera används bara
tummen. Så smidigt, jublar hon.
Ingen behöver alltså söka upp en dator
för att ta hand om ”sina” fakturor. Martin
håller med:
– Smidigheten gör att det inte längre
finns någon anledning att en faktura förfaller utan att ha blivit betald. Attestera kan
man ju göra överallt, var man än är! Och
när som helst!
Det går också att byta konto via appen,
en klar fördel enligt Martin och Kristin.
Appen kan också användas av fakturamottagare som gör första kontrollen i den.
Fortsättning på nästa sida

ATTRAKTIV ENKELHET. Kristin Creton
och Martin Levin har gjort sitt för att
förenkla fakturahanteringen.
Foto: Frank Palm

FAKTA
Att genomföra en administrativ förenkling var en prioriterad aktivitet inför
2016. Regionfullmäktige hade då slagit
fast att hela organisationen ska arbeta
för att förenkla rutiner, minska administrationen och ta bort onödigt dubbelarbete. Sex olika uppdrag gavs:
I uppdraget som kallas samordnad och
effektiv rapportering till Koncernkontoret har man ställt sig frågor om vad
som kan förenklas utan att man försämrar kvalitet och värde och vad som
kan automatiseras. Ett fokus är att försöka minska omfattningen av rapporterna.
Uppdraget som beskrivs här intill
har rubriken översyn av löpande administrativa rutiner knutna till IT-stöden
Raindance och Heroma och handlar om
att rationalisera och minska tiden som
läggs på HR- och ekonomiadministrativa uppgifter.
Ett uppdrag handlar om att finna
förenklingar i vårddokumentationen.
Vårdens medarbetare ska kunna arbeta
mer effektivt och varje persons kompetens ska tas tillvara på bästa sätt. Man
talar också om hur IT-system bör utvecklas till stödsystem för vårdens processer.
Kontinuitet i vården och arbetstidsförläggning handlar om att skapa ökad
kontinuitet, säkra en långsiktig kompetensförsörjning och ge medarbetarna
en hållbar arbetsmiljö med möjlighet till
återhämtning.
Ytterligare ett uppdrag handlar om
arbetstidsförläggning men fokuserar då
på att schemaläggning bör göras på ett
sätt som skapar kontinuitet för patienten och stärker teamarbetet.
En översyn av styrdokument ska säkerställa att den beslutade strukturen följs,
underlätta utformningen och att dokumenten bidrar till tydligare och förbättrad styrning.
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Fortsättning från sidan 11

Målgruppen är med andra ord inte begränsad till chefer.
– Det här förenklar arbetet betydligt.
Dessutom avlastas datorsystemet så den
som väljer att jobba via datorn kan arbeta
snabbare.
– Och appen är fortfarande lika säker
att använda som det gamla arbetssättet,
garanterar de båda.

Stå upp, ta en promenad, cykla en vända

den andra stora frågeställningen de

• God kondition – fitness – skyddar mot stress.
• Att vara otränad är farligt.
• Det är viktigare att röra sig än att gå ner i vikt.
• Fysisk aktivitet är det viktigaste redskapet mot stress;
mer tränade personer får mindre symtom vid stress.
• All aktivitet vi blir andfådda av ökar kondisen.

– allt är bättre än tv-soffan
Nya forskningsdata bekräftar:

arbetat med under året handlar om fakturor som har fel. Det är faktiskt massor av
fakturor som är mer eller mindre felaktiga.
Närmare bestämt en bra bit över 100 000
fakturor kräver en större arbetsinsats för

”Det är ju kul att
attestera fakturor.”

M

ats Börjesson, professor och överläkare, berättar om vad vi kan lära av
ny forskning om fysisk aktivitet, mycket
nya data finns. Klart är att fysisk träning
minskar sjukfrånvaron och stärker den
mentala hälsan. Var femte anställd i regionen lockas av att träna, vilket kanske inte
låter så överväldigande många.
– Överallt omkring oss pratas det vitt
och brett om träning, att ”alla” tränar. Ser
man på utbudet av fitnesstidningar, så kan
man faktiskt tro att ”alla” tränar. Och visst,
jättemånga gör det, men jättemånga är
också feta. Sanningen är att ”alla” tränar
INTE, konstaterar Mats.
Trots att det i Sverige ofta sägs att vi tränar mest i Europa, så är det en sanning
med modifikation. Mats meddelar att Sverige ligger illa till när det gäller vardags-

att man ska lyckas betala från rätt konto,
till rätt ställe, från rätt avsändare och så vidare.
– Det är ett stort ansvar att attestera fakturor och se till att allt blir rätt, kommenterar Kristin.
De allra krångligaste, som stjäl för
mycket dyrbar chefstid, kan i fortsättningen skickas till den nyinrättade Trasselcentralen. Där finns kompetens som är bra på
just att reda ut fakturatrassel och som har
tid att återkoppla både till avsändare och

”Lätt att använda,
mycket smidigt, extra
plus att man kan ändra
konteringen.”
mottagare av faktura för att undvika fortsatta fel. Chefer slipper därmed att lägga
timmar på tidsödande krångel, som andra
är bättre på att lösa. Förenkling!
Martin och Kristin har genomfört ett

djupanalysprojekt under hösten 2016 med
chefer och medarbetare runt om i regionen
för att skaka fram ytterligare tankar och
idéer samt identifiera det som går att förenkla. Sannolikt startas nya förbättringsprojekt under året som kan göra arbetsvardagen enklare och effektivare. •
Brita Hässel
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aktivitet. Vi sitter mycket. De fakta Mats
hänvisar till kommer från pilotundersökningen av SCAPIS-studien – en av världens
största. Fler sanningar från studien:
Vi använder faktiskt vår mesta vakna tid
till att sitta och ligga. Bara en av tre medelålders göteborgare är tillräckligt aktiva.
Det är dessutom skillnad på vad människor
säger att de gör och vad de faktiskt gör. Fler
än förr sitter stilla och anser sig inte ha tid
att träna, men har ändå gott om tid – flera
timmar varje dag – att titta på TV.
– Konstigt, säger en närapå häpen Mats
som varnar för att det kommer att bli allt
värre.
Inaktivitet och stillasittande kommer att
öka. Vi människor har inte koll på vårt tränande. Vi tror att vi tränar, men vi underskattar grovt vårt sittande samtidigt som vi
överskattar tiden vi tränar. 15 minuter
verklig träning blir till 30 när vi pratar om
den.
– Det finns ett önsketänkande, ungefär
som vissa tycker det är ”bättre” att säga att
man lyssnar på P1 istället för P4. Det
handlar om självbild, inte lögn utan önskan, säger Mats lite mildare.
Vad ska vi då göra? Mats Börjesson ger råd:

LIVSVIKTIGT. Vilket sätt man än väljer
att röra sig på ... allt är bättre än inget.
Njut av promenaden!

BEVISAT. En av världens största studier visar på en del beska sanningar. Mats Börjesson levererar dem.

Foto: Frank Palm

Foto: Frank Palm

– Vardagsmotionen är viktig. Ställ er
upp en gång i halvtimmen. Tänk på att ju
bättre kondition man har, desto bättre metaboliskt syndrom. Sitt så lite som möjligt,
lägg in minst 30 minuter vardagsaktivitet
varje dag och träna 30 minuter fem gånger
i veckan. Att dela upp träningen ger bättre
effekter på blodtryck och blodfetter.
– Vi tar ju inte veckans medicindos bara
på lördag, förklarar Mats.
Hälsostatusen är till hälften kopplad till

livsstil. En bättre livsstil kan förhindra att
vi fyller på sjukdomsfloden. Det förändrade
riskfaktormönster forskarna ser är positivt,
men ändå frustrerande:
– Färre röker och vi äter mindre kolesterol. Men ändå ökar fetma och diabetes.
Hälsostatusen påverkas också från arbetsplatsen. En hälsofrämjande chef har
kunskap om sådant som gör oss friska, förstår strukturer på arbetsplatsen och är delaktig i att medarbetarna inte blir sjuka på
grund av jobbet.
Mats talar också om vår uppfattning
om stress:
– När folk får hjärtinfarkt så tror de att
det är en akut sjukdom ... inte att den är
uppbyggd de senaste 30 åren.
– Stress är i och för sig kopplad till ohälsa, men utan stress överlever vi inte.
Stressreaktionen avgörs av yttre och
inre påverkan, hur vi själva tolkar situationen och vilken förmåga vi har att hantera
den. När vi blir stressade ökar både andningsfrekvens och hjärtfrekvens, blodtrycket går upp, blodsockret ökar och mer
blod går till hjärna och muskler.
– Det här ska ske under så korta perioder som möjligt. Långvarig stress är inte
bra! Och fysisk aktivitet hjälper mot stress.
Det vet vi. •

Brita Hässel
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Firat med

Ja,vi vet ...
... att god arbetsmiljö lönar sig. I ett danskt forskningsprojekt bekräftades
nyligen att satsningar på
arbetsmiljön är ekonomiskt lönsamma. Förutom högre omsättning, lägre sjukfrånvaro
och högre produktivitet
kunde man konstatera att
en satsad krona på arbets-

miljön i genomsnitt gav två
kronor tillbaka. För att lyckas krävs genomtänkt målformulering och en tydlig
koppling mellan satsning
och arbetssituation.
Och som alltid; en engagerad ledning och avsatt tid
till dem som ska jobba med
förändringsarbetet är framgångsfaktorer.

mässa, mat och musik
Fysisk aktivitet är
medicinen vi glömde
för att ingen tjänade
pengar på den.
Anders Hansen

När man är mån
om sitt jobb

Konst i regionen

Upplivande röd-grön lyskraft
Här har vi en färgstark ensemble som kan användas
och avnjutas på Koncernkontoret i Göteborg. Grönsvarta sittmöbler matchas
med grönrandigt bord och
röd-grön konst. Gunilla
Length Perssons arbetsplats
ligger precis runt hörnet och
hon kan gott tänka sig att
slå sig ner i ”de aningen
udda” stolarna för att byta bort
det egna rummet för en stund.
På väggen hänger grafi-

ken De okända av Bengt
Lindström, internationellt välkänd konstnär född i Storsjö
Kapell i Härjedalen 1925, död
2008 i Sundsvall.
Under många år bodde och
verkade han i Paris där han
kom att utveckla sitt mycket
färgsprakande figurmåleri, inte
sällan föreställande förvridna
ansikten.
På det glatt grönrandiga
bordet är Röd teater, en stor
skål av keramikern Herman

Fogelin, placerad. Herman
Fogelin, född i Uddevalla och
som fyller 70 år i sommar, är
representerad i många offentliga rum i hela landet.
Hans fantastiska färger och
mönster kan pigga upp vilken
miljö som helst. Själv har han
skrattande uttryckt att ”mitt
bästa verk, det jag är mest
stolt över, hänger inne på
häktet i Uddevalla. Det krävs
en hel del dumheter för att få
ta del av det.”

När andra världskriget hotade
sprängdes Otterhälleberget
centralt i Göteborg. Inte sönder, utan så att det gick att
bygga ett enormt arkiv inuti.
Motivet var att de dittills
arkiverade handlingarna inte
skulle bli förstörda eller beslagtagna vid ett eventuellt anfall
av främmande makt. Göteborgs stadsarkivarie Magnus
Fahl tog hotet på största allvar
och valde att sitta inne i berget
med pistol i sin hand, vaktande
”det viktigaste vi har”.
Han behövde, tack och lov,
inte använda sitt vapen.

Regionservice har funnits som
förvaltning i tio år, vilket har
firats hela hösten ända fram till
avslutningen i februari. Under
hösten fokuserades firandet på
kunderna, de stora sjukhusen
och övriga förvaltningar. En
ambulerande mässa har visat
axplock ur det Regionservice
erbjuder i form av tjänster och
vad restaurangerna kan bjuda
på. Efter årsskiftet har firandet
riktat sig till de 3 000 medarbetarna. Ett internt band, The
Fronterz, har bildats, övat på
arbetstid och skrivit en rad låtar
(faktiskt ett helt sånghäfte) som
alla handlar om ... Regionservice.

– Gruppen har visat en
enorm arbetsglädje som smittat
åt alla håll, säger Cecilia Fritzdorf, projektledare för firandet.
Med dragspel, fiol, trummor,
bas, gitarr och piano – och sång
förstås – har de turnerat i regionen och bjudit på underhållning
och lättare buffé från Regionservice kök. Under våren ska de
uppträda för regionfullmäktige.
Cecilia i sin tur funderar på
hur det i fortsättningen går att
använda det faktum som är så
uppenbart: musik ökar verkligen
arbetsglädjen.

Berättat av Helen Preutz,
arkivarie
Regionserv

Idéer och
artikeluppslag till
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foto: Frank Palm

0 år i år

d både po
mpa och st
åt
ra kunder
om och om
ig
en
Det är så k
ul, så kul a
tt komma
ti
ll
sitt jobb
Alla andra
s dagar är
den andra
lik
Men Regio
nservice jo
bb, de e u
nikt
Lite bättre
varje dag.
Vi måste b
li bäst!
Vi servar vå

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

ice fyller 1

Och det sk

Foto: Petra Bergman

Melodi: H

an jobbar

14

arbetslust nr 1 2017

Foton: Madeleine

Johnsson

i affär

arbetslust nr 1 2017

15

på jobbet
Arkivarie

– spännande jobb i ständig utveckling!
Glöm alla mossiga föreställningar om
vad ett arkiv är! Möt arkivarie Helena
Preutz på Regionarkivet, avdelningen för tillsyn och rådgivning; en ung
kvinna med ett utåtriktat och mångsidigt jobb där system, utrustning
och arbetssätt ständigt utvecklas och
uppdateras. Stolthet över arbetsuppgiften är självklar och odiskutabel.
– Arkivhandlingar är något av det
viktigaste vi har!
Det var den grumliga slumpen som fick
den forna museipedagogen in på högskolan för att utbilda sig i arkiv- och informationsvetenskap. Säger hon. Glöden för
yrket lyser desto klarare.
– Det jag brinner för, och många fler
med mig här på arkivet, är den demokratiska processen; möjligheten för alla invånare att få tag på autentiska dokument och
handlingar som visar på faktiska händelser.
Helenas uppgifter är inte i första hand
att ta hand om alla dessa dokument hon
värderar så högt. Hon vare sig skannar,
förtecknar, ordnar, systematiserar eller placerar i kompakthyllor eller arkivvagnar.
Det har hon kollegor som gör. Hennes
arkivariejobb går istället ut på att ge råd
och stötta andra myndigheter med deras
egen nödvändiga arkivhantering. Helena
har nämligen koll på mängden lagar och
förordningar som styr upp hur vi i Sverige
samlar kunskapen om det förflutna.
Helena tar också hand om besökare som

har frågor om arkiverade handlingar. Det
kan vara forskare, personal inom vården,
någon som är nyfiken på sin släkt, en som
vill läsa en socialakt, en annan som undrar

SER FRAMÅT. Ska handlingar sparas
i 1000 år krävs välutvecklad
framtidsteknik, menar arkivarie
Helena Preutz.
Foto: Frank palm

över sin tidiga dyslexiutredning eller har
tappat bort ett nödvändigt betyg. Inget
önskemål är konstigt.
– Några våningar ner i berget kanske vi
hittar det de söker. Speciellt om vi får bra
ledtrådar; namn, tidpunkt, plats ...
Men ibland går det inte alls.
– Handlingar som inte arkiverats kan
orsaka problem, säger Helena och påminner om när Torslandaskolan brann för några år sedan. En massa handlingar försvann.
När exempelvis betyg kommer bort kan det
bli besvärligt för den som söker jobb eller
studier och har förlorat sitt eget exemplar.
Helena Preutz skulle inte ha något emot

att arbeta ännu mer utåtriktat, utveckla
den pedagogiska sidan och ta emot fler
studiebesök. Roligaste arbetsdagen på
året är ju ändå Arkivens dag i början av
november!

– Då kommer massor med intresserade
människor med sina frågor och vi får
chans att visa upp arkiven djupt inne i
Otterhälleberget, ler hon.
Den ständigt pågående digitaliseringen
gör arkivet allt mer tillgängligt för den som
söker. Handlingar sparas på nya sätt för
att bevaras under lång tid: vi talar om ett
1 000-årsperspektiv. Under 20-25 år har
mycket hänt på arkivsidan. Men hållbart
har det inte alltid varit. Disketter behövde
uppdateras, CD-skivor tappade skärpan,
skivor höll inte måttet.
– Det pågår en gemensam utveckling
runt om i världen för att arkivera optimalt,
och Regionarkivet är med på resan. Ett
e-arkiv kommer att säkerställa att vi kan
ta emot och bevara elektroniska handlingar
och hålla informationen levande.
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