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Omslagsbild: Sara Jakobsson jobbar
80 procent med full lön. De tjugo övriga
procenten använder hon till återhämtning
och kompetenshöjning.
Foto: Frank Palm

Röda tråden ringlar sig kring vad
nya grepp kan innebära i vardagen på
jobbet. Kvalitetspastejer, förändrade
arbetstider, borttagna flaskhalsar,
kreativt samarbete och uppfyllda
normtal gör skillnad.
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Tankar om ...

På gång

Hälsan & Arbetslivet i Göteborg
blir två enheter i nya lokaler. Uppdelningen beror dels på normtalet
– de två cheferna Pernilla Carlsson
och Charlotte Stommel får nu
knappt 20 underställda var – men
också på att Hälsan & Arbetslivet
expanderar, får fler uppdrag och
därmed fler medarbetare.
– Det här blir bra för oss alla
– såväl kunder som personal –
bättre anpassade lokaler där våra
olika yrkeskategorier arbetar närmare varandra, kommenterar Pernilla.
Pernilla flyttar med Ullevienheten till Bohusgatan 15, följaktligen nära Ullevi, och Charlotte blir
chef för enheten på Första Långgatan 30, vid Masthuggets fot.
Bohusgatan slår upp portarna i
mitten av november och flytten
till Första Långgatan sker vid årsskiftet.

”Kraftsamling för klimatet”
Hållbara transporter, klimatsmart och
hälsosam mat,
förnybara och
resurseffektiva
produkter och
tjänster samt
sunda och klimatsmarta bostäder. Det är
de fyra områden som prioriteras
när Västra Götalandsregionen ska
bli en fossiloberoende region
2030.
Beslutet att bli fossiloberoende
är taget av regionfullmäktige i
Västra Götalandsregionen och
Länsstyrelsen i Västra Götaland. I
denna kraftsamling för klimatet

kommer en
rad insatser att
göras. Till exempel ska man
arbeta för ett
klimatsmart
vardagsresande där fler väljer att gå, cykla
eller resa kollektivt. Man vill
stödja framväxten av en tjänstesektor som arbetar cirkulärt; tänk
återvinning och återanvändande.
Planeringen för klimatsmarta bostäder och lokaler ska intensifieras
liksom arbetet med att stärka
västsvenska lantbrukares nyckelroll i omställningen till fossilberoende.

Än finns chans att nominera
mest jämställda arbetsplatsen
Förra året var det Västfastigheter,
område Drift och service som tog
hem Jämställdhetspriset och de
25 000 kronorna som är tänkta
att stimulera till fortsatt engagemang och utveckling av jämställd-

hetsarbetet. Till och med den 13
oktober är det möjligt att fylla i
nomineringsblanketten, som finns
på intranätet, och göra sin röst
hörd. Blanketten skickas till camilla.salen@vgregion.se.

Psssttt ...
... ni som anordnar konferenser,
utbildningar och internat. Vet ni
att det också finns övernattningsmöjligheter på Campus Nya Varvet? Förutom att verksamheten i
sig är en stimulerande, mötes-

Välkomna till Kvalitetsmässan!
14-16 november är det Kvalitetsmässa på Svenska Mässan i Göteborg. Årets tema är ”Det nya
Sverige” och fokuserar på nya välfärdstjänster. Anställda inom Västra

och lärmiljö för medarbetare, chefer och VGR-gäster. 148 rum står
till förfogande, till den facila kostnaden av 650 kronor natten, inklusive frukost. Bra att veta.

Götalandsregionen erbjuds fri entré till fackmässan och rabatt till
seminarierna. VGR deltar med en
utställningsmonter och sex miniseminarier. Mer information finns
på intranätet.

… att styra på kvalitet och om barnböcker kan vara referensmaterial för styrning av vården.
Sjukhusdirektör Martin Rösman, Alingsås lasarett, funderar kring framgångsrecept.

Vad kan vi lära oss av
Olssons pastejer?
I bokhyllan hos min yngsta dotter står en
vård och kan verkligen en barnbok vara rebok som hennes äldre syskon har haft tidiferensmaterial för styrning av vården?
gare. Kanske inte som favoritbok men då
och då har den kommit fram vid läggdags
Allt i boken kan naturligtvis inte föras
och jag tycker själv att den är rolig att läsa
över till vår miljö men jag vill ta fasta på att
– Olssons pastejer (Peter Cohen och Olof
kvalitet var det primära för Olssons framLandström). Den handlar om pastejbagare
gång och hur vi utifrån fokus på kvalitet
Olsson som gör de godaste pastejerna i stakan ha effekt på flera av våra utmaningar.
I detta sammanhang vill jag mena att
den. Alla älskar Olssons pastejer. Framkvalitet byggs upp av kompetens, stolthet
gångsreceptet är att Olsson alltid använder
och rutiner.
de finaste råvarorna. Hos Olsson jobbar
För att kunna utföra vårt arbete behöver
Hugo som är duktig på att sköta pastejvi rätt kompetens hos varje enskild medarkvarnen. Olsson själv smakar av smeten så
att man håller kvaliteten på
betare men också som
pastejerna. Kamrer Ström
grupp. Vi behöver utveckla
sköter ekonomin. Ibland
individen för det är grunfår alla jobba extra för att
den för att kunna utveckla
kunna leverera pastejer till I detta sammanverksamheten. Men det
alla kunder. Olsson är stolt hang vill jag mena gäller även åt andra hållet
över sitt pastejbageri.
verksamhetsutveckling
att kvalitet byggs –krävs
för att utveckla indiupp av kompeMen en dag försvinner
viden.
kamrer Ström med kassan tens, stolthet och
Med stolthet för det
och förutom att Olsson blir
egna arbetet har man med
rutiner.
av med alla pengar så blir
sig att alltid göra sitt bästa,
han också av med en dukatt kontrollera om man är
osäker men också att ta hjälp. Denna stolttig kamrer. Han har inte längre råd att
köpa de finaste råvarorna. Kunderna undhet ska inte förväxlas med att man inte kan
göra fel eller kan behöva hjälp. Kompetens
rar vad som har hänt med Olssons pastejer
kan finnas hos någon annan i gruppen.
och försäljningen går ner. Hugo kan inte
Det handlar också om stolthet för sin
längre vara kvar för att sköta pastejkvararbetsplats – sin enhet, sitt sjukhus, sin renen. Olsson försöker med allt men ju
sämre försäljningen går desto sämre rågion. När denna stolthet blir tydlig även
varor måste han köpa och kvaliteten
för andra får vi positiva effekter på rekrytesjunker. Olsson går inte längre stolt
ring. Med bra underlag för rekrytering
stärks vår samlade kompetens.
genom staden.
Som tur är kommer kamrer Ström tillba-

ka och som den sparsamma kamrer han är
har han nästan hela kassan kvar. Olsson
kan nu köpa de finaste råvarorna igen.
Hugo kan anställas och tillsammans gör
man återigen stadens godaste pastejer.
Vad vill jag egentligen med detta? Hur
är detta applicerbart inom offentlig sjuk-

ningssätt till utmaningar. Och utmaningar
står vi med dagligen.
Arbete inom dessa områden ger oss
möjlighet till positiv påverkan på arbetsmiljö, sjukfrånvaro och personalomsättning. Det i sin tur har inverkan på kompetens – kompetent personal stannar hos oss
eller kommer tillbaka till arbete efter sjukfrånvaro.
Medan Olssons fokus på kvalitet gav ho-

nom fler kunder skulle vårt fokus kunna ge
förbättrade vårdresultat, reducerade kvalitetsbristkostnader samt skapa utrymme för
att ta hand om fler patienter.

Martin Rösman

En trygg och säker vård kräver fastställda
rutiner som kontinuerligt värderas om de
är aktuella eller om omständigheter gör att
de behöver justeras. Utveckling av rutiner
och arbetsflöden är en viktig del av verksamhetsutveckling. Med en känsla av att
man har rätt kompetens och rätt verktyg
för sitt uppdrag får man ett annat förhåll-
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Vad händer om vi kortar arbetstiden?
Arbeta 80 procent med patientvård och använda resten av tiden
till kompetenshöjning och personlig utveckling. Hur låter det?
Som slöseri med tid eller som ett överraskande smart sätt att
rekrytera sjuksköterskor och förbättra vården?
På avd 52 och 55, ortopedkliniken NU-sjukvården, har man
rätat ut frågetecknen. Här finns inga tveksamheter. Gladare och
piggare medarbetare levererar högre kvalitet.
– Vi hade problem; sjuksköterskebrist,
långa väntetider och höga sjuktal. Så vi frågade våra nuvarande och tidigare medarbetare vad vi borde ändra på för att de
skulle vilja arbeta kvar hos oss, förklarar
Arvin Yarollahi, verksamhetschef på ortopedkliniken NU-sjukvården, övertygad
om att lyckade förändringar kommer underifrån.
Med utgångspunkt från insamlade synpunkter och åsikter producerades ett såpass bra underlag att högsta ledningen gav
kliniken chans att pröva sina idéer. Några
extra pengar är det dock inte tal om, hela
projektet ska rymmas inom befintlig ram.
Däremot förväntas kostnaderna för ohälsa
och sjukfrånvaro minska.

– Men ska vi bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare så måste vi våga, argumenterar Arvin. Modet behövs i alla led och på
alla nivåer. Det är nödvändigt att testa och
inte vara rädd för att kanske misslyckas.
– Vi ser nu att sjuksköterskor söker sig
till oss. De tror på vår idé, menar Arvin.
De flesta av de nyrekryterade sjuksköterskorna kommer direkt från Högskolan
Väst. Ett uttalat krav från högsta ort, var att
kliniken inte fick försöka locka till sig –
”stjäla” – personal från andra avdelningar.
Intern omsättning ger ju inte fler sjuksköterskor till sjukhuset ...

Projektet, som löper över två år, bygger
på tron och viljan att andrum och glädje
ger motivation att jobba kvar på kliniken.
Sjukfrånvaron har varit hög; 10-12 procent, men fortsättningsvis tror man på en
friskare klinik. Med fler sjuksköterskor.
80:10 går alltså ut på att alla sjuksköterskor som arbetar heltid, jobbar 80 procent
med vård, tio procent ägnar de åt kompetenshöjning och resterande tio till egen reflektion och personlig utveckling. Nej, inte
lite slappt sådär ... utan de tio plus tio procenten ska rapporteras och följas upp.

Hur tycker nu verksamhetschefen att ar-

För att sticka ut hakan och dra igång ett
sånt här projekt krävs det mod. Massor av
mod.

PÅVERKARE. Arvin Yarollahi
har fått chansen att testa nya
grepp för en friskare klinik.

betet ter sig?
– I det dagliga arbetet har situationen
blivit bättre. Vi har fått luft i systemet och
kan fasa ut bemanningsföretagen vi behövde initialt för att komma igång. Det känns
tryggt och stabilt.
Arvin Yarollahi är trosviss.
– Jag tror – nej, jag är övertygad om –
att vi klarar det här. Och då kan vi förändra
arbetstiderna permanent.
Med superkoll på ekonomin – ”ingen
oreflekterat inkallad extrapersonal” – gott
samarbete och bra dialog ska det gå. Arbetslust återkommer med resultatet om ett år. •

Foto: Frank palm

Brita Hässel

skärningar i vården för några år sedan. Med debatter, artiklar,
demonstrationer och en rejält kritisk facebook-sida – med tusentals följare – ville han uppmärksamma bristerna inom sjukvården.
– Jag sa upp mig i protest från SU/Mölndal, och trots att jag
var så kritisk fick jag nytt läkarjobb i regionen, säger han brett
leende.
– Nu när jag är verksamhetschef har jag större möjlighet
att påverka och förändra. Den vill jag använda.

Larmare. Göteborgs-Posten skrev
om läkaren som sa upp sig i protest.

Ser fram
emot 80:10
I dagens läge är det bara klinikens sjuksköterskor som arbetar enligt 80:10. Arvin Yarollahi hoppas och tror att undersköterskorna får vara med efter
utvärderingen i slutet av nästa år. Edona
Dobrynaj, undersköterska, skulle gärna
vilja vara en del av 80:10-projektet.
– Då skulle jag antagligen ta lite bättre hand om mig själv. Träna mer. Lära
mig nya saker, säger hon med en smula
längtan i rösten.

Foto: Frank palm

Arvin Yarollahi är läkaren som startade uppropet mot ned-

Artikeln fortsätter på nästa sida
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Fortsättning från sidan 6

Nu bygger vi broar!

Jag gör sån’t som
jag blir glad av
Sara Jakobsson jobbar som sjuksköterska
på avdelning 55 och har så gjort sedan
hon blev färdig med sin utbildning på
Högskolan Väst. Hon gillar 80:10 och tror
att arbetssättet ökar klinikens attraktionskraft, eftersom arbetstiderna gör stor
skillnad för medarbetarna.
– Jag känner mig klart piggare. Min
extra tid har jag valt att, exempelvis, använda i hemmet för att ordna upp sånt
som suger energi i vardagen. På ”hälsodagarna” är det ju meningen att vi ska
göra något man blir glad av, vare sig det
är att spendera tid i hemmet, med vänner
eller på gymet. ”Bara du mår bra”, är
uppmaningen. Sen skriver jag rapport om
hur tiden använts.
– Vi som har önskeschema har också
möjlighet att lägga hälsodagarna efter
varandra och justera passen lite mer. Jag
åkte till Sälen på en kort återhämtande
semester till exempel. Utan att ta ut semesterdagar.
Sara ser nu fram emot att – på arbetstid – kunna gå en kurs och höja sin kompetens inom sårvård.

Foto: Frank palm

– Tillsammans gör vi ett mycket bättre jobb. Det är upp-enbart, säger kundansvariga Lisbet Lindström, som håller i
taktpinnen när HR-enheten,
SU/Ö område 1 möter sitt
team på Hälsan & Arbetslivet.

Foto: Frank palm

Nöjda medarbetare
ger bättre vård

6
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– Jag ser projekt 80:10 som en patientsäkerhetsmodell. Den ger oss ökade möjligheter att skapa motiverade medarbetare
som i sin tur ger bättre vård, säger avdelningschef Peter Bolin.
Och han är övertygad om det han säger:
– Genom uppföljning och återkoppling
har vi bra koll på hur den ”egna” tiden påverkar sjuksköterskornas mål, yrkesroll, privata person och vården i helhet. Vi vet att
våra sjuksköterskor känner sig gladare och
har mer energi. De klarar stresstopparna
bättre och har mer reservkraft.
– Utbildningar och kurser bidrar i sin tur
till att öka hela avdelningens kompetens.
Den som önskar kan också hospitera, gå
bredvid på någon annan avdelning för att
lära sig mer, öka förståelsen och förbättra
samarbetet, förklarar Peter.

Samarbete som
gett nya lärdomar
Kristian Larsson, HR-chef på
Sahlgrenska sjukhuset,
område 1:
”Vårt nära samarbete med Hälsan &
Arbetslivet handlar om förtroende. Det är
klart att vi ska vara med här! Tillsammans
klarar vi vår verksamhet på ett bättre sätt.
Det betyder inte att vi nödvändigtvis
måste köpa en massa tjänster, men vi har
ett samarbete som ger oss båda massor av
lärdomar för att klara våra uppdrag.
Är man frispråkig och ärlig och tar
upp både plus och minus, skapas tilltro
och vi tar steg framåt.”

När drygt tjugo medarbetare möts i ett litet
samarbetsrum med utsikt över en soldränkt barken Viking, stiger sorlet snabbt.
Det här är det fjärde relationsskapande
mötet designat för att lära känna, och fördjupa kunskapen om, varandra. Det strukturerade mötet omfattar rapporter, händelser, nuläge samt dragning kring ett aktuellt
tema – den här gången om hur arbetstider,
nattarbete och jourer påverkar medarbetarna. Därpå följer engagerade diskussioner.
Deltagarna – viktigt att också HR-chefen deltar – resonerade kring normtalet, en
eventuell kunskapsbank med goda och avskräckande idéer, hur man kan minska administrationen och göra livet lättare för
cheferna – speciellt de nytillträdda och om
hur man lyckats lösa sommarens personalsituation (eller inte).
Vad som krävs för att anställa och behålla de eftertraktade sjuksköterskorna, är
ett återkommande samtalsämne, och på
mötena ges tillfälle att ta upp mer känsliga
diskussioner om vad det var som inte
fungerade här eller där, hur man gemensamt kan analysera, ringa in problemen
och lösa dem.
Brobygget är igång. ”Tillsammans
gör vi bättre.” •

Slutsatser
som påverkat
”Let´s build bridges, not walls” är titeln på Niklas Wermelins och Maria
Lundins kandidatuppsats från 2014.
Kritiken, eller uppmaningen till Hälsan & Arbetslivet och HR handlade i
mycket om bristen på gemensamma
strukturerade möten och utvärderingar samt svårigheten att låta sig
genomsyras av hälsofrämjande tänk,
när intresset från HR-chefer mer eller
mindre saknas. Största utmaningen
såg de i finansieringsformen mellan
Hälsan & Arbetslivet och HR-avdelningarna.
Läs mer i Arbetslust nr 3/2014.

SU/Östra område 1
omfattar bland annat förlossningsvård, gynekologi,
reproduktionsmedicin samt
Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus.

BROBYGGARE. Att samlas och diskutera ärligt och
öppet gör samarbetet mellan HR och Hälsan &
Arbetslivet smidigare och mer kreativt.
Foton: Brita Hässel
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Rimligare villkor för chefen

ger bättre arbetsmiljö för alla
Nästa år kommer de allra flesta
chefer runt om i regionen att ha
lagom många medarbetare: någonstans mellan tio och trettiofem. Det ska ge dem bättre förutsättningar att vara bra ledare.
– Störst blir förändringarna
inom vården – på kvinnodominerade arbetsplatser – eftersom
personalgrupperna är störst där.
Tekniska, mansdominerade arbetsplatser ligger redan idag på låga
tal, kommenterar Robert Green,
HR-strateg på Koncernstab HR.

Ett förklarande exempel på det där med
förutsättningar, och vad man förväntas
hinna med som chef, handlar om tid. Det
finns uträkningar som visar på att 15 medarbetare kräver 1 149 arbetstimmar av chefen, för att medarbetarna ska känna sig
sedda, delaktiga och motiverade. Med 30
underställda ökar antalet timmar till 1 724.
Och chefens samtliga
arbetstimmar uppgår
varje år till cirka 1 800
timmar.
Hur påverkas chefer-

Foto: Frank palm

na när de får höra att
de ska ha färre medarbetare? Blir man ”förminskad” av det? Och
hur tas det emot att
man förväntas arbeta
mer med verksamRobert Green, HR-strateg
hetsutveckling och
vara mer tillgänglig för
medarbetarna? Hur ska det göras?
– De allra flesta förstår syftet och idén
och gillar den. Det finns också olika sätt att
nå normtalet, beroende på vilken typ av
verksamhet det handlar om. Det går att
dela grupper, ha flera chefer som delar ledarskapet, få förstärkt stöd till befintlig
ledning eller kanske skapa fler chefsnivåer.
Man gör det som fungerar bäst för verksamheten.
I dagsläget har antalet chefer ökat med

cirka 250 sedan beslutet om normtal togs i
januari 2015, vilket delvis beror på normtalet men även att det totala antalet med-

8

arbetslust nr 3 2017

arbetare ökat. Men att det skulle vara en
”dyr” förändring håller inte Robert med om.
– Vi tror att hela normtalsarbetet kommer att sluta i ett positivt resultat – på sikt.
Vi räknar med att effekterna blir lägre
sjuktal, mindre personalomsättning och
bättre trivsel.
Västra Götalandsregionen har beslutat
att lägga sig på ett spann som säger att varje chef ska ha mellan tio och trettiofem
medarbetare. Många olika kompetensområden inom verksamheten, komplexa
arbetsuppgifter, dygnet runt-verksamhet
och geografisk spridning betyder färre underställda per chef. Låg personalomsättning och erfarna medarbetare gör att chefen kan ha fler medarbetare.
– Det här har man forskat på sedan
1930-talet, konstaterar Robert Green. Trots
det är vi i Västra Götalandsregionen lite av
pionjärer inom offentlig sektor. Landsting
och kommuner runt om i landet ringer
och vill veta hur vi gör.
Men finns det inga problem i detta?

– Jo, visst finns det en del dilemman. En
arbetsplats som hittat sin drömsituation är
kanske inte så hugad att tänka om. Det kan
uppstå funderingar kring rollfördelningen
mellan exempelvis kliniskt arbete och
chefsuppdrag: från vår sida vill vi att mertiden läggs på chefsuppdraget, säger Robert och fortsätter:
– När två chefer delar på ledarskapet
kan det förstås uppstå rollkonflikter kring
verksamhet, ekonomi och personal. Vem
ska göra vad? Ska alla chefer vara lika uppdaterade på samtliga områden? Eller ska
den som gillar ekonomi ta hand om den på
egen hand? Och, när det kommer till fler
chefsnivåer; det kan fungera bra men det
kan å andra sidan förorsaka längre beslutsvägar. Man måste helt enkelt treva sig fram,
våga pröva och kanske också förkasta.
Prestigelöshet verkar vara en värdefull
egenskap att ha om man ska samsas med
en ny chefkollega. Vilket det verkar finnas
gott om:
– Jag sätter gärna högt betyg på våra förvaltningar; de har jobbat på bra. Runt årsskiftet beräknas de allra flesta vara klara.

Brita Hässel

Susanne Roos och Linda Johansson gör det ihop: chefar
tillsammans. De är inte hoptussade utan har valt varandra, bytt bort jag mot vi och
gett sig den på att bli en av
de bästa arbetsplatserna där
medarbetarna vill vara med
och utveckla. En av förutsättningarna tror de är just gemensamt ledarskap.
– Jag lyssnade till Ann-Sofi Lodin när hon
talade om normtal och tyckte om det jag
hörde. Så när chefen gick i pension och jag
skulle bli tillförordnad så visste jag att jag
ville ha någon vid min sida, berättar
Susanne Roos, numera en av två avdelningschefer på IVA, Alingsås lasarett.
Susanne och Linda har tillsammans 4550 underställda, en stor avdelning med
mycket att göra, inte minst med rekrytering. Med en allt rörligare arbetsmarknad
för vårdpersonal så vågar sjuksköterskorna
att flytta på sig, för ingen riskerar att bli arbetslös. Ska man behålla sin personal eller
anställa nya måste man ha gott rykte. På
IVA strävar cheferna efter att backa upp
personalen och själva vara närvarande och
tillgängliga. I början av det dubbla chefskapet kunde medarbetarna fråga, men vem
är min chef? Och cheferna svarade ”vi”. Eller, ”välj vem du vill”.
– All jobbrelaterad information delar vi
ändå på, kommenterar de.
Utvecklingssamtalen – som kräver

personer i

GEMENSAMT LEDARSKAP. Susanne och
Linda har funnit former för att chefa ihop
och slutat prata i jag-form.
Foto: Frank palm

mycket tid – har de delat upp; Susanne tar
sjuksköterskorna och Linda undersköterskorna. De undviker att gå på samma möten och håller varandra informerade i ständig dialog. De är två som står för samma
saker, alltid hoppratade i ett prestigelöst
förhållande.
– Vi är utpräglade teammänniskor som
inte tänker i jag-form, utan frågar oss hur
vi ska lösa situationer. Vi pratar mycket
med varandra, eftersom vi ska känna till
allt båda två.

med personalfrågor medan de gemensamt
tar i ekonomifrågorna.
– Tillsammans vågar vi vara modigare.
Det är lättare att bestämma att ”vi kör”. Vi
har kort startsträcka när det gäller att göra
nytt, eftersom vi stärker varandra och vågar testa. Det går ju alltid att gå tillbaka, säger de båda i kör och vidhåller att utvecklingspotential alltid finns och det bästa är
när förändringar utgår från personalen.

så sätt kan vi upptäcka tidiga tecken på att
något inte står helt rätt till. Det fungerar så
bra att vi sänkt frånvaron.
Susanne och Linda tror att normtalet
också kommer att ha betydelse för chefernas hållbarhet.
–Att få göra något mer än att täcka luckor är skönt. Vi hinner mer och har roligare.
Det finns nog en del som blir avundsjuka
när de ser fördelarna med vårt arbetssätt.

Trots att båda cheferna vet i stort sett

IVA, Alingsås ligger hyfsat till när det gäl-

Hur var det att bli chef överhuvudtaget,

lika mycket om allt, så har de gjort en viss
uppdelning av övriga uppgifter. Fd utvecklingsledaren Linda håller gärna en extra
hand över utvecklingen av verksamheten.
Susanne är särskilt tilltalad av att arbeta

ler sjukfrånvaro. En av orsakerna kan vara
att de har arbetat Nysam-inspirerat under
en tid.
– Vi ser, lyssnar på och talar med den
som har upprepade korta sjukperioder. På

att gå från ”golvet” till att vara ansvarig?
– Det är så stor skillnad ... bara på det
lilla steget från att vara biträdande chef till
chef, säger Susanne, skrattar och himlar
med ögonen. Otrolig skillnad!

– Mailkorgen fylls hela tiden. Man förväntas ha synpunkter på än det ena än det
andra. Det ska lämnas besked och man ska
känna till ... Bara tanken på att man är ytterst ansvarig är ny och väldigt speciell.
– Tack och lov är vi två. •
Brita Hässel

Ingibjörg Jonsdottir, professor och verksamhetschef på Institutet för stressmedicin, om att ge cheferna bättre förutsättningar, exempelvis genom normtalet:

”Det smartaste beslutet någonsin.”
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Kapad kö

och färre flaskhalsar

Det här ryktas vara en av de snabbast gjorda förbättringarna inom regionen:
Hudkliniken på Sahlgrenska har arbetat bort sina på tok för långa köer –
fortare än någon ens kunnat föreställa sig.
Nästa steg är att stabilisera situationen så den håller över tid, en närmast
historisk förändring:
– Vi har ”alltid” haft köer till förstabesök ... som mest 5 000 patienter.
Och väntetider på mer än ett halvår.

H

elena Gustafsson, verksamhetschef sedan drygt tre år, menar att orsakerna
är flera.
– Göteborgarna blir fler, resurserna förblir desamma och vi har brist på specialistläkare.
Klinikens utmaning var att korta köer
samt anställa och behålla personal, både
kort- och långsiktigt. Det kortsiktiga arbetet blev klart på kort tid; redan efter några
månader. Kliniken tog hjälp av privata
mottagningar – köpte vård – och gjorde en
enorm administrativ insats: kontaktade
samtliga patienter i kön.
– Nu har vi slussat patienter dit de borde vara; på annan vårdnivå eller till annan
typ av mottagning. Tusen patienter i kön
kunde strykas rakt av, eftersom de inte
hade några problem längre.
I fortsättningen ska kön hållas kort. Det

är då långsiktigheten krävs. Lösningarna
ryms inom ”smarta arbetssätt som eliminerar flaskhalsar”.
Genom fler sköterskemottagningar har
en del av de där hindren redan försvunnit.
– Varje uppgift ska utföras av den mest
lämpliga personen. Läkarna får dela med
sig av sysslor till sjuksköterskor och undersköterskor som kommer med idéer, nytänk
och lösningar.
En annan framgångsrik väg att gå är att

skapa rutiner på vårdcentralerna, dit
många oroliga patienter kommer med sina
prickar och födelsemärken.
– Fotografering av hudförändringar
där, skulle spara massor av tid här. Remiss
med högupplöst foto gör att vi i de flesta
fall kan ställa diagnos direkt och patienterna besparas ett fysiskt besök hos oss.
Med ny remissrutin, vidareutbildade distriktsläkare och bra samarbete kan man få
loss läkartid och öka kapaciteten.
KÖKAPARE. Det går att förändra
– om man tar sig tid att vara smart.
Karin Olsson, Marianne Larsson och
Helena Gustafsson har sett det hända.
Foto: Frank palm
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Att låta patienter boka egna tider är ett
annat nyfunnet plus, eftersom det renderar
så många färre återbud.
– Fyra procent av tiderna går annars åt
till återbud – det är några tusen besöks-

tider till spillo varje år, säger Marianne
Berggren, luttrad sjuksköterska som använt mycket av sin arbetstid till att prata i
telefon med patienter.
På Hudkliniken önskar man också att
dämpa tempot; patienterna ska inte mötas
av uppjagad och stressad personal.
– Vi vill inte att läkare måste springa
med fläktande rock, säger verksamhetsutvecklare Karin Olsson med ett leende.
Nej, patienterna ska få längre tid med
doktorn. Patienten blir tryggare, kvaliteten
blir bättre och återbesöken blir färre. Lugnare tempo ger helt enkelt den kvalitet som
behövs för att inte generera köer. Mer görs
vid ett besök.
Till de praktiska förändringarna har ock-

så fogats en mental. Genom att konkretisera
Sahlgrenska Universitetssjukhusets värde-

grund ”Tillsammans för patienten med patienten” har kliniken skapat en social värdegrund, tänkt att vara ett stöd för alla
medarbetare hur man är gentemot varandra.
– Generositet sinsemellan ger hög trivsel på kliniken. Och när verksamheten
fungerar ökar förtroendet, menar Karin
och Helena fyller i med Gunde Svans ord
”förloraren har ursäkter, vinnaren har en
handlingsplan”.
Men nöjd är ännu inte Helena och hen-

nes ledningsgrupp. Först ska det skapas
mer stabilitet i det som gjorts. Hon liknar
arbetet vid att rensa i trädgården. Det fortsätter. Och fortsätter.
– När vissa problem är åtgärdade blir
allt runtom tydligare, och man kan ta itu
med det som träder fram. •
Brita Hässel

– Jag tror att vi hade
tappat fler läkare om
vi fortsatt stressa,
säger Helena.
Foto: Frank palm

Jubel på jobbet
Det finns fler som skördar framgångar i Västra Götalandsregionen. En av de största och mest
omskrivna är Film i Västs succé
med The Square, Ruben Östlunds
guldpalmvinnande film. Tillika
Sveriges representant till Oscarsgalan. Tillika ett antal andra nomineringar och priser.

Vad många inte vet är att Film i Väst är en
del av Västra Götalandsregionen och har,
sedan 1992, samproducerat ungefär 600
svenska och internationella långfilmer, dokumentärfilmer och TV-drama samt ytterligare cirka 400 kortfilmer och korta dokumentärfilmer. De allra flesta av oss – vare
sig vi vet det eller inte – har sett en lång
lång rad produktioner som kommer från
främst Trollhättan/Vänersborg och Göteborg.
Som Film i Väst själva uttrycker det på
sin hemsida: Film i Väst är idag ett mycket
starkt varumärke i den europeiska filmvärlden – ett varumärke som står för hög
kvalitet, förnyelse och utmanande innehåll, men också för ett publikt tilltal och ett

innehåll som berör och angår många
människor runt om i världen.
Ulrika Grönérus, kommunikationschef,
hur känns det när succéerna dundrar in?
Påverkas stämningen på jobbet?
– Jo, det är härliga tider, men sanningen
är att jag bara känner till den här sköna
stämningen eftersom jag tillträdde min

tjänst samtidigt som The Square vann
Guldpalmen. Men jag kan vittna om att det
pratas mycket och glatt om vad som händer, och att det finns en stolt känsla över att
25 års erfarenhet tas till vara och förvaltas
så väl.
Brita Hässel

Bild från filmen the square
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Enkäterna mäter tempen

– vad säger medarbetarna?
Förhoppningsvis har många vid det här laget fyllt i medarbetarenkäten.
Och av alla dem som arbetar med patientnära arbete inom hälso- och sjukvården har många hoppeligen också svarat på patientsäkerhetsenkäten.
Den korta stund av arbetstiden det tog kan så småningom göra skillnad i
vars och ens vardag när det kommer till trivsel, gemenskap, ledarskap,
meningsfullhet, återhämtning eller på kraven man upplever.

D

en 7 november blir det regionövergripande resultatet av medarbetarenkäten och patientsäkerhetsenkäten offentligt.
Så småningom kommer svaren också att
redovisas per enhet (om det är tio eller fler
anställda), avdelning/verksamhet och förvaltning. Med hjälp av resultaten kan sedan medarbetare och chefer på varje arbetsplats tillsammans fortsätta att förbättra
arbetsmiljön och patientsäkerheten; fokusera på förbättringsområden, ta fram
handlingsplaner och besluta om åtgärder –
se till att saker händer.
Anledningen till att medarbetarenkäten

och patientsäkerhetsenkäten i år är hopkopplade är enkel: arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger nära samman. Bra arbetsmiljö ger bättre och säkrare vård. De
samordnade enkäterna gör det enklare att
ta ett mer samlat grepp och söka sambanden mellan arbetsmiljö- och patientsäkerhetsfaktorer.
– En god arbetsmiljö ökar förstås våra
möjligheter att jobba säkert, säger Agneta
Resare, regionutvecklare på avdelningen
Patientsäkerhet, som menar att det inte går
att prata om patientsäkerhet utan att tala
om medarbetarna. Eller tvärtom.
– Perspektiven går hand i hand, vilket
man exempelvis kan utläsa i professor Marianne Törners forskning om säkerhetskultur i vård och omsorg (se Arbetslust nr
2/2017), menar Agneta som kallar enkätresultaten för en skattkista:
– Innehållet gör det möjligt att driva ett
riktigt bra systematiskt förbättringsarbete.
Speciellt nu när de båda enkäterna är starkt
kopplade till varandra. Men det är ett omfattande material, som de enskilda verksamheterna behöver välja och prioritera

bland om vad som är viktigt för just dem
att titta närmare på.
Anna Chavell är delprojektledare för

medarbetarenkäten och påpekar att enkätresultatet är ett just-nu-läge som måste ses
i sitt sammanhang; exempelvis kan en pågående omorganisation spela stor roll för
ögonblicksbilden. Det handlar heller inte
om att ”bara” fokusera på bristerna utan
också se styrkorna.
– De starka sidorna behöver underhållas för att det hälsofrämjande perspektivet
ska bevaras. Vi vill förstås att verksamheterna fortsätter att arbeta systematiskt och
kanske har arbetsmiljön som en stående
punkt på medarbetarträffarna framöver.
– Det är väl lämpliga tillfällen att ta
fram handlingsplanen för att gemensamt
ta itu med den ena punkten efter den andra, övertygar Anna.
Hälsan & Arbetslivet kan hjälpa till vid
återkoppling och behov av tips, råd och
passande insatser för varje förvaltnings
speciella önskemål.
Och ja, de tidigare enkäterna har haft be-

tydelse. För visst ska det hända saker på
grund av resultaten. Det som ska åtgärdas
över hela regionen, och röra alla 52 000
medarbetarna, kan förstås kräva en del tålamod om vi talar om tid. Bland det som
gjorts regionövergripande – och har bäring
på medarbetarenkäten – är att man minskat på de alltför många, otydliga och orealistiska målen, att chefsjobbet har blivit
rimligare genom normtalet och att diverse
önskade metodstöd och system har tillkommit. •
Brita Hässel

ENKÄTARBETARE. Kopplade enkäter visar
samband mellan medarbetarnas miljö och
patientsäkerhet, menar delprojektledarna
Anna (överst) och Agneta.
Foto: Frank Palm

Vad är egentligen psykosocial arbetsmiljö och hur kan man bedöma den eller åstadkomma förbättringar?
Mats Eklöf, legitimerad psykolog och docent på Göteborgs universitet, har just kommit ut med en bok
om sin forskning och menar att det handlar om grundläggande frågor och svar, som i och för sig förfinats
genom åren. Det som är problematiskt är att yrkeslivet är dålig på att hantera frågorna om vad det är som
påverkar medarbetarna. Troligen beroende både på resurs- och kunskapsbrist, enligt Mats.
Det var i slutet av september som föreläsningen hölls inför ISM:s nätverk för dig som arbetar med stress.
Här ett litet urval av vad åhörarna fick sig till livs.

Stärk istället för att drabba
F

örst och främst: den psykosociala arbetsmiljön har många effekter på medarbetare. Stress försämrar prestationsförmågan långt innan folk blir sjuka och
konsekvenserna är påtagliga. Mats Eklöf
räknar upp av vad och hur vi påverkas. Dålig psykosocial miljö skapar negativa attityder till jobbet, motivationen kan försämras eller bli abnormt hög.
– Det är inte bättre det: att bokstavligen
arbeta sig sjuk.
Annat som påverkar kan vara uppblossande konflikter, hög personalomsättning
eller andra kontraproduktiva incidenter på
jobbet. Och så är det det där med störd
återhämtning.
– Det är illa när medarbetare tar med
jobbet hem, grubblar och får sömnstörningar. Det ger inga friska medarbetare,
manar Mats som menar att ett sånt beteende till och med kan orsaka privata relationsproblem när även barnen blir lidande
på grund av sin bortkopplade förälder.
Drabbas man av känslan att jobbet inte
är särskilt meningsfullt ger det i sin tur förlorad självkänsla och skapar lidande. Och
med tiden är det inte ovanligt att personen
drabbas av sjukdom; vanligtvis ångest, depression, utmattningssyndrom, hjärt-kärlsjukdom eller kroppslig smärta.
– Dålig psykosocial arbetsmiljö är med
andra ord ingen bra affär ... det lönar sig
inte att spara pengar genom att inte ta itu
med problemen, konstaterade Mats efter
sin lite smådeppiga inledning.
Men saker och ting går ju också att för-

ändra; jobbanalys tycker Mats Eklöf är en
bra start. I analysen kan man börja med att
reda ut vad personen ska åstadkomma på
jobbet.
– Det är viktigt att det är klart, konstaterar Mats. Man måste uttrycka sig konkret
och se vilka hinder som måste övervinnas
för att nå fram. Och vilka resurser som krävs.

STERESSFÖRKLARE. Följer man bara lagen så kan man komma långt
med den psykosociala arbetsmiljön, menar Mats Eklöf.

Analysen kan ge många svar som i sin
tur går att bryta ner i allt mindre delar. Det
kan till exempel handla om tidssamband
eller etisk stress, menar Mats och beskriver
den högkyrklige kyrkomusikern som
tvingas spela Tomas Ledin-låtar och sakta
bryts ner av det. Faktiskt blir lite dummare,
av alltför mycket stress.
– Jo, det är så, stress gör oss dummare.
Vi tänker sämre, vilket får oss att må ännu
sämre och dessutom förstör vår sociala
kompetens.
Problemet som drabbat oss fortsätter in
i en cirkulär och stressrelaterad fördumning: bekymret i sig ger stress, som försämrar våra funktioner, som leder till
misslyckande och som får bekymret att
växa. Då tillkommer troligen också fler
problem på vägen.
– Det här är den typiska stress vi möter
hos patienter. Vi rusar runt runt runt i
ekorrhjulet.
Fler saker vi påverkas av varenda dag på
jobbet: en är frågan om hur mycket och

Foto: Turid Oom

hur fort man måste jobba. Osäkerhet om
vilka krav man har på sig ger ett skralare
mående.
Arbetssituationen är också ansträngande och destruktiv för den person som
tvingas fatta beslut om saker som hen inte
är helt säker på. Otydliga och svårhanterliga rollkonflikter kan skapa stress, eller det
faktum att man ständigt förväntas vara på
ett speciellt sätt.
– Det är inte lätt att alltid vara intresserad, glad och övertygande ... tänk telefonförsäljare eller kypare, förtydligar Mats
Eklöf.
Men, även den sämsta av miljöer går att

förändra:
– Stimulans och motivation är hälsosamt. Liksom möjlighet att påverka och
vara fri från onödig byråkrati. Har man
egenkontroll och känner sig motiverad till
sitt oftast meningsfulla arbete samtidigt
som man har goda relationer med både
kollegor och chefer så behöver man inte
bli sjuk.
Artikeln fortsätter på nästa sida
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Uppslaget

En lång rad andra faktorer spe-

lar också roll för den psykosociala
arbetsmiljön. Här talar vi om
mobbning, om medarbetarna faktiskt känner sig rättvist behandlade, om det finns anledning att
känna oro för sin anställning, att
man hamnar i ”fällan” och tar på
sig mer än man klarar eller att
man blir infångad och arbetar i
”könade” uppgifter eller verksamheter.
För att klara den psykossociala

arbetsmiljön, fylld av lömska fallgropar, finns ett självklart råd
som man kommer långt med: följ
lagen!
– Arbetsmiljöarbete kräver visserligen kunskap, tid och resurser
varje dag. Men lagen finns, och
den ska följas, understryker Mats.
Fler korta snabba råd:
• Utbilda fler om arbetsmiljöfrågor – även om det kostar
tid och pengar.
• Gör tydliga prioriteringar.
• Ha realistiska mål och deadlines.
• Ha tillräckligt med folk anställda.
• Se till att det finns handledning när så krävs.
• Upprätta balans mellan ansträngning och utbyte, vad
man gör och faktiskt får ut av
det.
Mats Eklöf kommenterar sin

forskning:
– Nej, det är inte helt lätt att få
det gjort i verkligheten. Trots att
vi har kunskap om vad som är bra
att göra för att få en miljö som
stärker istället för drabbar. •
Brita Hässel
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Rökfritt!

Chefen är
viktig!

Smidigare att sluta än lämna området
För drygt ett år sedan
infördes rökförbud – eller rökfrihet – inom hela
Västra Götalandsregionen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset var hetare än så och slängde
ut askkopparna redan i
mars 2014. Vad blev det
av det?
– Någon regional mätning om
hur många som har slutat röka
har inte genomförts, men enskilda förvaltningar kan ha lite
koll via deras tobaksavvänjare
och flera förvaltningar genomför regelbundna mätningar av
rökning på området, säger Erica
Sandberg, processledare för hälsofrämjande sjukhus.
Att det ens skulle vara möjligt att få fram en korrekt siffra
som anger rökarnivån är knappast troligt. Många – både patienter och personal – vänder
sig till Närhälsan eller andra avvänjare för att få hjälp att sluta.
Andra bara slutar. Och det ham-

nar ju inte i någon statistik.
Tobaksavvänjare Birgitta Nydahl Svärd på Sahlgrenska jobbar sedan nio år tillbaka på Sveriges äldsta mottagning för
tobaksavvänjning.
– Vi hade en topp av personal som ville sluta vid införandet

av förbudet. De flesta därför att
det blev alltför besvärligt att
byta om till civila kläder och ge
sig iväg utanför sjukhusområdet
för sitt bloss. Fast hon ser trots
det en och annan smygrökare
på området.
Nu är inte Birgittas patienter i
första hand personal ”eftersom
betydligt färre sjukvårdspersonal
röker, jämfört med övriga medborgare”. Patienterna som får
hjälp är allra främst de som inför och efter en operation ska
vara rökfria.
– Vi ger dock personalen
möjlighet att sluta och bidrar
med en slant till de läkemedel
som finns för att bli rök- och
snusfri, säger Birgitta som nöjt
kan konstatera att SU satsar på
utökad tobaksavvänjning när
man på andra håll i landet väljer
att lägga ned. Idag finns ytterligare två diplomerade tobaksavvänjare som riktar sig mot SU/
Östra respektive SU/Mölndal.

Konst i regionen
– De här två tycker jag
mycket om. Dessutom har
Konstenheten hittat så bra
plats för dem. De matchar
till och med det schackrutiga
klinkergolvet, ler Yvonne
Bäfverfeldt, enhetschef på
VGR Campus Nya Varvet.
Konstverken hon för dagen
valt som favoriter – bland de
säkert 150 övriga som finns
i lokalerna – är detaljerade
litografier med motiv från
både stad och landsbygd.
Båda benämns Utan titel
och upphovsmannen heter
Erik Boman, som finns representerad med ytterligare
två litografier på Campus.
Foto: Frank Palm

Fusilli con salmon in salsa
al limone e zafferano

Människan är det enda
djur som kan rodna
och som har anledning
att göra det

eller Fusilli med lax
i citron- och saffransås

Mark Twain

4 portioner

Vad är viktigt för dig hos
en arbetsgivare eller när du
väljer arbetsplats och vad är
den starkaste anledningen
till att du stannar kvar? Det
är två av frågorna som har
ställts till 11 000 studenter och akademiker i början
av sin karriär. Svaren ser ut
som följer:
• Bra chef/ledarskap 62 procent
• Trevliga arbetskollegor och
bra stämning 61 procent
• Bra lön och förmåner
56 procent
• Goda utvecklingsmöjligheter
53 procent
• Flexibel arbetsplats och
arbetstid 38 procent
• Företagets värderingar och
kultur 35 procent
• Trygga anställningsvillkor 35
procent
• Utmanande arbetsuppgifter
35 procent
• Geografiskt läge/närhet till
hemmet 29 procent
• Bra fysisk arbetsmiljö 20
procent

Vad är den starkaste anledningen till att du stannar
hos en arbetsgivare?
• Möjlighet att byta roll/
ansvarsområde inom
organisationen 35 procent
• Relation till chef och medarbetare 33 procent
• Bra lön 17 procent
• Företagskulturen 14 procent
• Andra förmåner 2 procent

Foto: RGB stock.com

Men för att få till en sådan situation kan medarbetare förstås
behöva stöd, det kan vara både
socialt, praktiskt och kognitivt.
Det definitivt skadliga stödet ska
dock undvikas: det stöd som inkluderar skuldbeläggning – att
den som stöttas också får en obehaglig släng av sleven för att man
behövt hjälp.

Foto: freepik.com

Fortsättning från sidan 13

Uppslaget

Den här rätten är bedårande god. Har lagat den till
och ifrån i femton år och blir lika lycklig varje gång.
Både vackert och gott. Pröva!
■ 250 g Fusilli
(själv föredrar jag Linguine)
■ 500 g skinn- och benfri lax
■ saft och rivet skal av
1 citron
■ lite salt
■ 3 dl vitt vin
■ 1 gul lök
■ 1/2 -1 msk vetemjöl
■ 1 knippa oregano
■ 2 vitlöksklyftor
■ 1 paket saffran
■ 2 msk olivolja
■ 1 spansk peppar
■ 1/2 fiskbuljongtärning
■ ca 300 g spenat
(färsk eller djupfryst)

Skär laxen i kuber, häll över
citronsaften, skalet och saltet.
Hacka löken, vitlöken, oreganon och den spanska pepparen
grovt.
Fräs i olivoljan tillsammans
med saffranet några minuter.
Pudra över mjölet.
Tillsätt vinet och buljongtärningen, låt puttra några minuter.
Lägg laxen, citronsaften och
skalet i såsen och sjud några
minuter.
Späd eventuellt med vatten
eller vin.
Hacka spenaten grovt och
vänd (försiktigt!) ner den i såsen.
Häll upp den nykokta pastan
på ett fat och häll såsen över.
Vrid ett par tag med pepparkvarnen.

Övning ger färdighet ... och pris!
Personalen vid Ambulanssjukvården Skaraborgs sjukhus har
fått Svenska prehospitala priset.
Under flera år har Ambulanssjukvården Skaraborgs sjukhus
arbetat för att utveckla sin utbildning med avancerad simulering vid patientomhändertagande. Det betyder att de
övar moment i högriskmiljöer
som är så lika verkligheten som
möjligt. Medarbetarna övas exempelvis i patientfokuserad
körning och eco-driving i kör-

simulatorer. Simulering kan
idag göras på ett fullständigt
ambulansuppdrag ända från
alarmering, utkörning, omhändertagande på plats, vård under
transport och avlämning på
mottagning. Gratulerar!
Prehospital sjukvård, är den
sjukvård som bedrivs av ambulanspersonal på hämtplats – i
hemmet, på arbetsplatsen eller
skadeplatsen – och under
transport i ambulans; bil, helikopter eller båt.

Inspirerande
dag med
kloka ord
och körsång
Snart dags för regionens
chefer att stärka vi-känslan,
engagemanget och få ny inspiration. Det är med andra
ord dags för Chefsdagen,
den dag då Konserthuset
fylls av chefer och den här
gången får lyssna till föreläsningar på temat ”Västra Götalandsregionen på framtidens arbetsmarknad –
våra förutsättningar, vår
handlingskraft”. Hur ser
framtidens arbetsmarknad
ut och vad kommer att krävas av VGR? Vilka är våra
förutsättningar och hur står
det till med vår handlingskraft?
Det hela händer den 18
oktober, då cheferna också
får lyssna till VGR-kören
som gör sitt första publika
framträdande. 200 välsjungande medarbetare som ser
ut att ha kul ihop och kanske
till och med mår ännu bättre
nu än när de startade i våras.
För ... som vi har sagt förut:
körsång är redigt hälsofrämjande. Även att lyssna till.

Idéer och
artikeluppslag till

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

Ortopedingenjör

Jobb med många långa relationer

Vi träffar Hanna i den stora ljusa ortopedtekniska verkstaden i Mölndal där hon tillbringar sina vardagar tillsammans med ett
stort gäng arbetskamrater som alla på olika
sätt sysslar med att underlätta livet för personer med olika behov av hjälpmedel.
Allt som allt arbetar ett 70-tal personer
med olika yrkesinriktningar på Ortopedteknik som för åtta år sedan flyttade till
Mölndal från gamla slitna lokaler vid
Sankt Sigfrids plan. Här produceras allt
från skoinlägg och anpassade skor till olika
proteser för ben och armar. Men också
bröstproteser, stödkorsetter och andra
hjälpmedel.
– Det är väldigt roligt och varierande att
jobba som ortopedingenjör. Man hjälper
människor utan att behöva sticka dem, säger Hanna leende.
Hanna arbetar med proteser för de nedre extremiteterna – lår, underben och fötter. Och det var en tillfällighet att just proteser blev hennes specialområde.
– Det var här det behövdes folk när jag
kom till ortopedtekniska i Göteborg 2001,
sedan har jag fortsatt med det. Det är
mycket som är roligt i jobbet, och det är
väldigt givande att se en människa gå igen
efter en amputation.
Det finns många solskenshistorier, och

MJUKT OCH HÅRT. Det var
kombinationen människa teknik
som lockade Hanna Berander att
utbilda sig till ortopedingenjör.
Det är inget hon ångrat.
Foto: Frank palm

Foto: Frank Palm

Kombinationen människa och
teknik. Det var det Hanna Berander som 22-åring fastnade för när
hon bläddrade i kurskatalogen
för att hitta en intressant utbildning – och förhoppningsvis ett
yrke hon skulle trivas med. Och
det visade sig att ortopedingenjörsprogrammet i Jönköping var
helt rätt val.

Hanna tar ett exempel som det pratas om
än idag på avdelningen fastän det var länge
sedan. Hon berättar om en äldre man med
diabetes som innan han blev amputerad
sköttes hemma av sin fru med lyft och allt.
– Efter att han fått protesen var det inte
bara han som blev fri och klarade sig själv,
också frun blev fri och fick om igen tid att
baka bullar(!).
För Hanna och de andra fyra ortopedingenjörerna på protesavdelningen handlar det ofta om långa relationer, framför allt
när det gäller unga personer.
Hennes yngsta patient just nu är en pojke

på åtta år som från födseln saknar underben (så kallad dysmeli, medfödd avsaknad
av en kroppsdel) som hon träffade första
gången när han var ett år.
– Honom kommer jag säkert att träffa
tills jag går i pension, säger Hanna.
Under den treåriga utbildningen, som
bara finns i Jönköping, undervisas de blivande ortopedingenjörerna i många olika
ämnen, bland annat i anatomi, biomekanik
och psykologi.

– Teorin krävs för att man ska kunna
göra något i praktiken, utan den skulle
man göra allt på känn och det går ju inte.
– Inte minst kunskaper i psykologi är
viktiga för att veta hur man bemöter både
patienter och anhöriga. Exempelvis kan
det vara svårt för föräldrar att hantera
känslorna när man får ett barn med funktionsnedsättning.
I arbetet med proteserna är det ortopedingenjören som har patientkontakten.
Det är hon som provar ut, formar och modellerar, sedan tar en ortopedtekniker vid
och tillverkar protesen.
Efter Arbetslusts besök i verkstaden ska
Hanna bland annat lämna ut en ny fot till
en patient som för flera år sedan fick ett titanimplantat inopererat i lårbenet som gör
det möjligt att förankra protesen direkt
mot skelettet. I övrigt består protesen av
vanliga proteskomponenter, knä och fot
med mera.
– Och nu har hennes gamla fot blivit sliten.
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