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... går till Borås (1 februari), Trollhättan (8 februari), Göteborg (22
februari) och Skövde (1 mars).
Här utlovas medarbetarna att
möta föreläsare, artister, tävlingar,
prisutdelningar och mässa med
friskvårdsarrangörer. Två föreläsningar varje dag och kväll blir det
också, möjliga att passa även dem
som arbetar skift.
Mårten Nyhlén, välrenommerad tränare, ger en inspirations-
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Omslagsbild: Linnea Berg hör till servicepersonalen på Skaraborgs sjukhus som tagit
över avdelningarnas livsmedelshantering för
att ge vårdpersonalen större utrymme att ta
hand om patienterna.
Foto: Frank Palm

Röda tråden ringlar sig kring ”bytt
bytt kommer aldrig mer igen”.
Det handlar om uppgiftsväxling, om
undersköterskor som byter bort städ,
lagerarbete, livsmedelshantering och
liknande mot regelrätt patientarbete. Ett byte som många uppskattar. Dessutom är personalen som bytt
till sig uppgifterna utbildade för att
utföra dem ... vilket förstås kan spela
roll för resultatet. Win-win! Byt inte
tillbaka!

2

4 2017
arbetslust nr 3

föreläsning om god hälsa, att må
bra inifrån och ut och kunna känna sig glad. Nour El Refai, känd
bland annat som programledare
för Melodifestivalen, föreläser om
att växa upp i utanförskap och
vikten av vuxna som hjälper en i
rätt riktning. Tareq Taylor, kritikerrosad gourmetkrögare och vinnare av Kockarnas Kamp, bjuder på
en lättare måltid som han själv
presenterar.

Framtidens välfärd diskuteras
på konferens i Göteborg
Styra och leda framtidens välfärd
är en konferens där deltagarna får
ta del av pågående utvecklingsprojekt i kommuner och landsting. Syftet är att stimulera till dialog mellan politiker, forskare och
tjänstemän. Huvudtalare är
• Louise Bringselius, forskare vid
Lunds universitet och forskningsledare i Tillitsdelegationen som talar om att styra med tillit,
• Mats Svegfors, tidigare landshövding, chefredaktör och ordförande i Ansvarsutredningen talar om svensk politiks förmåga
– eller oförmåga – att genomföra
stora reformer,
• Annika Härenstam, professor
emerita i arbetsvetenskap, talar
om hur organisering, arbetsmiljö
och jämställdhet hänger ihop,
• Lars Sandman, professor i filosofi,

talar om etiska utmaningar för
framtidens välfärd,
• Hans Abrahamsson, forskare vid
Göteborgs universitet, talar om
hur globala förändringar påverkar
det lokala och välfärdsstatens roll.
Konferensen arrangeras i samarbete mellan Göteborgs universitet, Sveriges kommuner och
landsting (SKL), Forte, Arbetsmiljöverket och Sunt arbetsliv.
Det händer 9-10 januari 2018
på Handelshögskolan i Göteborg.

Nu har Hälsan & Arbetslivet enhet
Ullevi flyttat in i sina nya lokaler
på Bohusgatan 15. Enhet Masthugget slår upp portarna på Första Långgatan 30 vid årsskiftet.
Två team kommer att finnas på respektive enhet och ser
i stort sett ut som tidigare med
kontaktpersoner, företagsläkare,
företagssköterskor, ergonomer,
psykologer, hälsoutvecklare och
sekreterare. Kundansvarig
Lisbeth Lindström kommer att finnas på enhet Ullevi medan kundansvarig Anna Chavell tar hand
om Masthuggetenheten. Båda
nås på det gemensamma telefonnumret 010-441 45 00.
Till Ullevi Team 1 hör Angereds Närsjukhus, Folkhögskolorna,
Kungälvs sjukhus, Regionservice,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
område 3, Västarvet och Västtrafik.
Ullevi Team 2 ansvarar för
Göteborgs Botaniska Trädgårdar,
GöteborgsOperan, Göteborgs
Symfoniker, Närhälsan samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset område 1 och 6.
Masthugget Team 1 välkomnar Frölunda Specialistsjukhus,
Kultur i Väst, Regionstyrelsen
-Koncernkontoret, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset område 2
och 4 samt Västfastigheter.
Masthugget Team 2 omfattar Alviva, Folktandvården, Habilitering & Hälsa, Sahlgrenska Universitetssjukhuset område 5 samt
sjukhusdirektör och stab, SU International Care, Tolkförmedlingen och Turistrådet i Västsverige AB.

Dubbel ob för nattarbete
Från första september fördubblades ob-ersättningen för vårdpersonal som arbetar natt. Det betyder
att en sjuksköterska som arbetar
heltid natt ökar sin ersättning från
6 578 kronor per månad till 13 156,
och en undersköterska som jobbar
deltid natt höjer sin ersättning från

5 887 kronor till 11 774.
Detta är ett steg i det långsiktiga
arbetet att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, enligt Gunilla
Levén (M), personalutskottets ordförande. Under 2018 kommer
dessutom ob-tillägget att höjas
med 15 procent.

… att hitta en styrmodell som får alla med på båten. Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör
Folktandvården Västra Götaland, funderar kring vikten av dialog och förståelsebaserat arbetssätt.

Från omvärldsanalys
till klinikkontrakt
Sedan jag började som tandvårdsdirektör
tillsammans fram mål för kliniken det
2006 har vi lagt ner mycket jobb på att hitkommande året. Det gör att klinikerna har
en relation till affärsplanen för Folktandta en bra modell för att skapa gemensam
förståelse. Målet är att alla ska veta vart
vården som de sedan jobbar vidare med
Folktandvården är på väg och varför. Geutifrån sin klinik. Det blir en del av deras
systematiska förbättringsarbete och de ser
nom att ha en viss systematik när vi jobbar
tydligt vad som behöver göras på kliniken
med vår affärsplan/verksamhetsplan försöför att nå målen. Normalt är det små justeker vi få alla med på båten.
I affärsplanen är fokus på det kommanringar från år till år i affärsplan och konde året, men det finns också ett långsiktigt
trakt, vilket skapar stabilitet och ökar förperspektiv. Dels utgår vi från vår vision
mågan att genomföra saker.
Frisk i munnen hela livet, dels gör vi en
Man kan säga att det är en form av verkomvärldsanalys. Vi spanar
samhetsstyrning som vi har
på trender; Vad är på gång
skapat. Det är ett ambitiöst
i samhället? Hur förhåller
sätt att arbeta, men lyckas
vi oss till det? Vill vi vara
man få det att fungera så kan
Jag tror det är
med och påverka och vad
alla vara med och påverka. En
har vi för möjlighet till
tillräckligt bra gemensam förväldigt viktigt
det?
skapar acceptans. Kanatt arbeta med ståelse
Sedan jobbar vi vidare i
ske blir det till och med en efdialog för att
ledningsgruppen och i
terfrågan på saker som ska
mars har vi ledardagar för skapa en gemen- komma i framtiden. Man är
klinikchefer och klinikförberedd.
sam förståelse
I år har det blivit väldigt
koordinatorer. Då går vi
tydligt när det gäller digitaliigenom omvärldsanalys,
vision, befintliga planer och vad vi behöver
seringen, speciellt digitala konsultationer
ändra på i framtiden. Under våren har vi
(specialistrådgivning via videolänk). Vi
också ett seminarium med tandvårdsstyhar diskuterat det här i flera forum och det
har byggts upp en förväntan. Nu är många
relsen där vi tar upp samma frågor, vi tar
ute i verksamheten positiva och har frågor
även med förslaget till regionfullmäktiges
kring när det blir verklighet. Det är för att
budget för det kommande året. Sedan provi har resonerat mycket kring vår digitalicessar vi svaren i ledningsgruppen och i
styrelsen.
sering.
I oktober är det dags för utvecklings-

dagar där alla medarbetare är inbjudna.
Då tar vi upp samma ämnen men i lite mer
koncentrerad form. Sedan två år tillbaka
har vi också en app under våra utvecklingsdagar för att få direkt feedback från
medarbetarna, ibland på storskärm.
Vi kopplar också affärsplanen till klinikkontrakten som alla våra kliniker har.
Klinikchefen och områdeschefen arbetar

både om ledarskap och medarbetarskap.
Medarbetarna bjuds in att delta, men ledningen är ytterst ansvarig för att det ska
fungera. Det gäller att ha högt i tak och om
vi hanterar det här på ett bra sätt når vi
också bra resultat.

Gunnar Eriksson

Utöver arbetet med affärsplanen har vi

olika former för dialog där medarbetare
träffar den högsta ledningen/tandvårdsledningen, till exempel dialogfrukostar. På så
sätt fångas även vardagsfrågorna upp utan
att passera olika nivåer i organisation.
Jag tror det är väldigt viktigt att arbeta
med dialog för att skapa en gemensam förståelse, framförallt i en sådan stor organisation som Folktandvården. Det handlar

foto: Catharina Fyrberg

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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”Man ska göra
det man är bäst på”
De valde samarbete, ökade tillgängligheten – utvärderingen visade att förutsättningarna
skulle ge ytterligare 320 fler utförda operationer – och fick bättre arbetsmiljö. Så blev
det när Regionservice tog över slutstädningen av operationssalarna på Uddevalla
sjukhus från undersköterskorna. Alla är nöjda.

D
”BRA UTFALL”. Alla är överens om att operationssalarna nu är renare än någonsin. Linda Råstedt
från Regionservice, till höger, får här assistans av
Gunilla Johansson, undersköterska.
Foto: Frank palm

ÖKAR SÄKERHETEN. När Tommy Ask och hans
kollegor tagit över städningen ökar patientsäkerheten eftersom undersköterskorna fått tid
att dagligen se över vad som går att göra ännu
bättre.
Foto: Frank palm
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et var när operationsavdelningen gick
över till dagtid som det behövdes skapa utrymme för att operera mer. Tanken
att koppla in Regionservice dök upp och
efter ett gediget förarbete fick avdelningen
gehör.
– Sjukvårdsdirektör Lars Viklund har
spelat roll, stöttat och sagt ja till våra idéer.
Det har nog betydelse att den ekonomiska
situationen är bättre nu, eftersom vi producerar mer, har fler mottagningar och utför fler operationer och behandlingar. Man
ser vinsten med att våga göra förändringar,
konstaterar Gunilla Bodén Johansson, biträdande verksamhetschef.
När personalen beskriver sin nya vardag så låter det enkelt, men det fanns en
del trösklar att ta sig över på vägen. Till att
börja med var undersköterskorna avvisande när de fick höra talas om idén.
– Det första jag tänkte när jag fick höra
att vi skulle sluta städa var ”vad får vi betala för det?”, bekräftar Ann Kjellberg, undersköterska.
Avdelningschef Eva Nordin markerar
vikten av, när man startar ett förändringsarbete, att personalen känner sig trygg
med sin anställning så att förändringen
inte känns som ett hot. Är man rädd att
förlora sitt jobb, så blir det inga förändringar av; motståndet blir för stort. Men ...
över tröskeln kom hela avdelningen och
nöjdheten är stor. Nu inte bara låter det enkelt och självklart, utan är det också:
– När vi har opererat färdigt för dagen
så ringer vi våra kollegor på Regionservice
så kommer de och tar hand om operationssalarna, beskriver Ann.
Den frigjorda tiden gör också att man
fått utrymme att arbeta mer med patient-

säkerhet, hållbara arbetstider och att sänka
stressnivån, speciellt för undersköterskorna. Patientsäkerheten ökar genom att vårdpersonalen har tid att gå igenom vad som
hänt under dagen och om det
finns saker som
går att göra bättre.
– Vi hittar allt
strul och åtgärdar systematiskt,
förklarar Gunilla
och hänvisar till
arbetssättet Gröna korset, metoden som går ut
Gunilla Bodén
på att medarbetarna samlas
varje dag för att summera patientsäkerhetsläget och arbetsmiljön. Självklart förutsätter metoden
att var och en
känner sig trygg
och vågar säga
ifrån.
För Regionservice servicepersonal har
det blivit några
handfasta förändringar.
– Skillnaden för mig är
Eva Nordin
att jag fått fler
kollegor av fler
sorter, vi har blivit ett gott gäng och nu
jobbar jag kväll varannan vecka, säger Linda Råstedt som tycker att det är på tiden
att denna förändring sker eftersom det är

servicepersonalen som har bra utrustning,
en annan blick för hur man städar och lång
erfarenhet, förtydligar hon.
– Ja, jag kan väl inte säga att det städades dåligt förut, men nu är det mycket renare, säger Eva med ett skratt.
Ett ”underbart bra utfall” tycker hela
gänget att det blivit och de fortsätter att
bygga ett än bättre samarbete genom att
bjuda in varandra till möten. Och inte heller att förakta:
– Övertiden är nästan nere på noll,
konstaterar en nöjd avdelningschef. •
Brita Hässel

Ronny Moberg,
områdeschef:
– NU-sjukvården har startat ett program ”Uppgiftsväxling” i vilket de
identifierat vilka uppgifter från vården
som ska växlas över till Regionservice
för att utföra dem både proffsigare
och bättre. Detta gör det möjligt att
sjukvårdsutbildade får arbeta med
sjukvård.
– I Uddevalla har vi satt in lite och
fått ut mycket. Personalen arbetar
med glädje och stolthet. Dessutom är
arbetssättet ett rekryteringsmotiv; här
får sjuksköterskor och undersköterskor jobba med det de är utbildade
för.
– Kostnad? En halv årsarbetare.
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”Vi tar hand om livsmedel
så får ni ta hand om patienterna!”
På sjukhusen i Skövde, Lidköping
och Falköping har man bestämt
sig: Regionservice tar över livsmedelshanteringen för att vårdpersonalen ska kunna lägga mer
tid på vården. Av undersköterskornas tolv arbetsmoment – som
rör livsmedel – tar servicepersonalen över nio.

– Det här är klockrent.
Arbetslust besöker Sveriges största förlossningsklinik på SU/Östra och
hör samma uttryck lite varstans i korridorerna. Anledningen är att Regionservice – sen ett halvår tillbaka – är närvarande 24 timmar om dygnet på
kliniken. Då gör de det som undersköterskorna gjorde tidigare; slutstädar
förlossnings- och BB-salar, fyller på förråd ... det där som gör att vårdarbetet flyter bättre.

D

et var tidigt i våras som Regionservice
fick frågan från Skaraborgs sjukhus
om att starta ett projekt som skulle gå ut på
att – bland annat – leverera livsmedel in på
vårdavdelningar, in i kök, skåp, kyl och
frys. Se till att köket med all dess utrustning är rent och att värna en god livsmedelshygien.
– Vår personal inventerar livsmedelslager, beställer livsmedel, kontrollerar att
leveranser är som de ska, håller rent i kök
och vitvaror, returnerar överbliven mat
och kontrollerar att kylar och frysar håller
rätt temperaturer, berättar Marie Dahl,
sektionschef.
– Det här är verkligen bra. Speciellt att
de städar kylarna, ler Gunilla
Olsson, undersköterska som
beskriver att det är lite speciellt
på ”hennes” avdelning som tar
emot barn och ungdomar –
barn har andra matkrav än
vuxna – och har väldigt ojämn
beläggning. Ena dagen kan de
ha tre patienter och nästa är
det tjugo. Det kräver att avdelning och service verkligen
Marie Dahl
samarbetar och kommunicerar. Inte minst för att minska matsvinnet,
som är ytterligare ett mål i projektet.
– Vi finns nära – det är ju bara att slå en
signal så löser vi eventuella problem, säger
Marie enkelt.
När Regionservice tog steget in på avdelningarna införde de också digital egenkontroll, det som vårdavdelningar tidigare dokumenterade på papper och satte in i pärmar.
– Vi är vana att arbeta digitalt och det är
en trygghet att ha ett tillgängligt egenkontrollprogram där vi noterar potentiella avvikelser. Dessutom kan sjukhuset enkelt gå
in och se att vi sköter vårt uppdrag.
I samband med projektet passade Re-
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Bättre vård,
renare rum
och fler skratt

KYLRENT. Att städa kylarna är ett
arbetsmoment som i fortsättningen
ligger på Regionservice. Här är
Linnea Berg i rengöringstagen.
Foto: Frank palm

PÅFYLLNING. Magdalena Jörblom
rensar ut gammalt, packar upp
och ställer in nytt.
Foto: Frank palm

gionservice på att höja vårdpersonalens
kunskap om livsmedelshygien. Vad det
faktiskt är och vad följderna kan bli om
man inte upprätthåller den.
– Det ställs stora krav på säkerhet och
hygien när det gäller livsmedel och våra
medarbetare har den kompetensen som
krävs. Vårdpersonal är utbildad för att vårda, fortsätter Marie, nöjd över att det inte
finns några oklarheter eller diskussioner
mellan avdelningar och Regionservice.
– Schemat sitter på kylen och rutinerna verkar vara klara för alla.
Nu när alla parter noterat fördelarna
med att undersköterskorna får mer tid för

patienterna och livsmedelshanteringen
fungerar smidigt, så har man tagit beslut
om att arbetssättet införs på bred front; på
alla avdelningar på sjukhusen i Skövde,
Lidköping och Falköping.
Magdalena Jörblom och Linnea Berg,
som denna dag levererar till barn- och
ungdomsmedicin är överens om att de nya
arbetsuppgifterna lyft vardagen:
– Man får se lite mer av världen, ler de
glatt medan de fyller skåp och kylar. •
Brita Hässel

T

idigare ägnade undersköterskorna uppemot halva sin arbetstid till städning.
Och då kunde de ändå inte fokusera på att
städa rummen eftersom de ständigt blev
avbrutna av telefoner och andra sysslor.
Det tog lite för lång tid att få fram rena
rum helt enkelt. Att sommaren gått över
förväntan kan både personal och blivande
föräldrar till viss del tacka omändringen
för.
– Det här är ett sånt lyft. Förut kändes
det som att städ var vår huvudsyssla. Nu
kan vi ge mer till patienten, säger Åsa
Svanlund, undersköterska.
– Vi har mer tid på oss för att göra städjobbet bra och undersköterskorna får göra
det de har utbildning för, fyller Regionservice Anette Michaj i, lokalvårdare på
Regionservice
Initiativet till förändringen kom från
barnmorskor som saknade undersköterskorna när de behövde dem, och undersköterskor som kände att de la alltför
mycket tid på annat
än patienterna.
– Undersköterskorna utnyttjades
på fel sätt. Och
barnmorskorna fick
inte den hjälp de behöver. Nu fungerar
teamet barnmorskaundersköterska
bättre, håller barnKarin Malmström
morska Karin
Malmström med och vittnar om att personalen är mer tillfreds än på länge och att
stämningen är bättre.
– Det är mycket mer skratt i korridorer-

Ann-Sofi Lodin,
regiondirektör:
– Sprid ordet så att fler får ägna sig åt
det de ska göra. Rätt kompetens ska
göra rätt saker. Vårdutbildade ska
ägna sig åt vård.

na och vi får fler
uppskattande ord
från mammor och
pappor. De känner
ju också av den
större närvaron av
vårdpersonal.
Om det är mer
skratt så är det
mindre av det som
Charlotta Hagström
Regionservice tar
hand om: så rent som det nu är har det aldrig varit förr. Det är alla kategorier överens
om. Inte minst Charlotte Hagström, teamchef från Regionservice.
– Jag är väldigt glad och stolt över mina
medarbetare, de är ett fantastiskt team.
Regionservice städar effektivt och bra och
vår medverkan ger en väldig förbättring i
arbetsmiljön. Det känns svårt att tänka sig
att allt skulle gå tillbaka till det gamla
arbetssättet.
Och det håller fler av undersköterskorna med om:
– Går man tillbaka till det förra ... ja, då
slutar vi nog. •
Brita Hässel

LYFTET. Undersköterskorna är mer än nöjda med
sina nya kollegor som snabbt och effektivt städar
salarna efter patienternas hemgång.
Här är teamet Gemma Martinsson (mitten) och
Jennifer Zekir (längst ner) i full gång.
Foto: Frank palm
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Bra modell för patienter och medarbetare
Varför jobbar inte alla så här?

Mottagningen för unga vuxna med psykisk ohälsa, MUX, har utarbetat en
arbetsmodell som fungerar – både för patienter och medarbetare.
I Närhälsans utvärdering bland 50 av mottagningens patienter var
kundnöjdheten 99,9 procent. Och medarbetarna stortrivs.

LEDORD. Relation, kontinuitet och bemötande.
För Ylva Fälth, Margareta Malm och
Leif Isaksson på MUX står alltid detta i fokus.
Foto: Frank palm

D

en psykiska ohälsan bland unga vuxna
växer och behovet av vård är stort –
vilket har uppmärksammats på olika sätt
inom regionen. Behovet har också framkommit i befolkningsundersökningar – i
det här fallet från SOM-institutet – som
kartlagt önskemål från invånarna.
Det är bakgrunden till att MUX, som är
en slags mellanform mellan specialistpsykiatri och primärvård, öppnade i Göteborg
i augusti 2014.
– Att vara så efterfrågade ger energi för
oss som arbetar här, säger Leif Isaksson, t f
enhetschef, som arbetat över 30 år inom
psykiatrin.

8
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Till mottagningen kommer unga vuxna

mellan 18 och 28 år med olika former av
psykisk ohälsa. Ångest och depression och
trauman av olika slag är vanliga orsaker
till varför man söker. Unga kvinnor med
utmattningsdepression är en annan vanlig
patientgrupp, medan sjukdomstillstånd
som exempelvis ADHD, psykos och bipolär sjukdom är specialistpsykiatrins
ansvar.
Mottagningen som har 110 behandlingsplatser tar inte emot remisser (gjorde
det till en början, men då trycket var hårt
blev situationen snabbt kaotisk med köer
som följd). Nu söker sig patienterna själva

till mottagningen, ofta efter tips från 1177,
studenthälsovården eller ungdomsmottagningarna, och när platserna är fyllda görs
tillfälliga korta stopp i intagningen.
– Det låter kanske tufft, men det är en
av förklaringarna till varför det fungerar så
bra här, vi drar inte på oss några köer, och
medarbetarna kan arbeta utan den pres�sen, fortsätter Leif.
– Men vi lämnar ingen patient som vänder sig hit ensam. Vi erbjuder alltid rådgivning per telefon och hänvisar till andra
mottagningar i väntan på att vi öppnar för
nya patienter igen. Efter stoppen brukar vi
kunna ta emot ett 20-tal nya patienter.

Merparten av patienterna på MUX bor
eller studerar i Göteborg, men uppdraget
är att ta emot patienter från hela regionen.
Senaste året har patienter från Alingsås,
Uddevalla, Borås och Ulricehamn behandlats.
– Redan från början informerar vi våra
patienter om att de inte kan gå här hur
länge som helst, det fungerar som en bra
mental förberedelse, säger Leif Isaksson.
I medel är behandlingstiden 6-7 månader. För 80-85 procent
av patienterna avslutas
då behandlingen helt
och 15 procent slussas
vidare.
– Jag har funderat
mycket på varför det
Leif Eriksson
blir så enkelt här,
medan det kan vara så svårt på andra ställen, säger Leif Isaksson och svarar själv på
frågan:
– Jag tror att det handlar om vårt sätt att
bemöta våra patienter. Och att vi kontinuerligt utvecklar och förändrar vår verksamhet, och låter våra patienter vara med i
den utvecklingen, bland annat genom att
bjuda in intresserade patienter till fokusgrupper ett par gånger om året. Patientfokus, helhetssyn och kontinuitet är nog
svaret på varför det fungerar så bra.
Leif Isaksson tror att det här arbetssättet
till stora delar skulle kunna appliceras på
andra mottagningar, och på så sätt effektivisera vården och få bättre kvalitet.

det en trygghet i behandlingen. Jag har
flera gånger hört från
patienter att de känner
att vi tycker om att arbeta här och att vi
tycker om varandra.
– Här prioriterar vi
Ylva Fälth
relation, kontinuitet
och bemötande, och
att arbeta med genuint patientcentrerad
vård. Vårt förhållningssätt är att lyssna lite
mer än vi pratar, och kanske att utreda
mindre och behandla mer.
Ylva Fälth, socionom och familjeterapeut:
– Teamarbetet är väldigt viktigt, och jag
sökte mig hit för att få jobba med andra
professioner. Vi har mycket tätare kontakt
med varandra här än vad jag är van vid,
och jag upplever att vi
befruktar varandra i
våra yrkesroller. Genom att vi också har
ett utvecklingsuppdrag kan vi medarbetare vara med och forma verksamheten. Det
känns inte som att vi
Margareta Malm

har en organisation som sätter ramar och
hindrar utveckling.
För att täcka det egentliga behovet av
vård för unga vuxna med psykisk ohälsa
skulle det enligt medarbetarna på MUX
behövas minst ytterligare tre MUX, bara i
Göteborg.
– Själva vill vi inte bli större, då vi tror att
en del i framgångskonceptet är att vi inte är
en så stor enhet, avslutar Leif Isaksson. •
Lisbeth Hedberg

Fakta
Mottagning unga vuxna – MUX
• Specialistmottagning inom Närhälsan
i Göteborg som sorterar under Barnoch ungdomsmedicin.
• Nio medarbetare: Två specialistläkare
i psykiatri (sammanlagt 1,2 tjänst), fyra
psykologer, en socionom/familjeterapeut, en psykiatrisjuksköterska, en enhetschef och en sekreterare. Efter nyår
anställs ytterligare en psykolog.
Läs mer på: Närhälsan mottagning
unga vuxna (MUX)

Tidigare i år gjordes en utomstående ut-

värdering av brukarnyttan och precis som
Närhälsans egen utvärdering visade den på
hög kundnöjdhet. Och Leif är ganska övertygad om att också samhällsnyttan är stor,
med tanke på hur många av mottagningens patienter som återgår till studier eller
arbete efter avslutad behandling.
Margareta Malm, specialistläkare i psykiatri:
– Det är roligt att arbeta med denna motiverade patientgrupp där tidiga insatser
kan ge goda resultat. Här jobbar vi i team
på riktigt, och det är roligt att jobba ihop
med engagerade kollegor. Som patient ger

FÄRGSTARKT. Den glada och välkomnande receptionen på MUX.
Foto: Frank palm
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Vilken pensel är din?

MÅLANDE BESKRIVNING.
Ann-Sofi Lodin uppmuntrar cheferna att
våga göra förändringar och prioritera
bland ”gamla” rutiner och arbetsuppgifter.
Kanske finns det bättre sätt ..?.
Foto: sergio joselovsky

Frågan ställdes av regiondirektör Ann-Sofi Lodin på chefsdagen då hon tog till orda
om nuläget, utmaningar och glädjeämnen. Hon talade om vikten av att skapa bra
arbetsplatser. Visst finns det frågor som måste hanteras på en regionövergripande
nivå, men hur man trivs och mår på jobbet beror ofta på stämning och miljö och
sådant kan cheferna påverka:
– Jag målar grundfärgen med den breda rollern och ni gör de fina detaljerna med
de tunnare penslarna. Våga lite mer – ni har stora möjligheter att förändra.
Greppa penseln och börja måla!

M

ed blicken riktad framåt beskrev
Ann-Sofi Lodin VGR:s tre långsiktiga strategier:
– En är att ställa om hälso- och sjukvården. Det innebär nya sätt att se på vården
och nya arbetssätt. Omställningen handlar
om nära vård, att koncentrera vård, om digitala vårdformer och också om kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.
– Patienten ska inte till akuten i onödan,
därför måste vi se till att vi har kvalitet och
tillgång i vården och också kan leverera digitalt.
En tangerande strategi rör framtidens
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vårdinformationsmiljö, att få till stånd ITsystem som underlättar medarbetarnas
vardag och bidrar till att patienterna enkelt
kan sköta kontakter med vården och ta del
av information. Den tredje långsiktiga
strategin är att VGR ska bli Sveriges bästa
offentliga arbetsgivare om tio år.
Andra framtidsfrågor Ann-Sofi Lodin
nämnde är kommunikationer och kultur:
– För resenärerna i Västra Götaland ska
det vara enkelt att ta sig varsomhelst och
kunna åka dit arbetstillfällena finns.
– VGR satsar också för att kulturverksamheter – både bredd och spets – ska

kunna nås av alla invånare.
Ann-Sofi Lodin beskrev året som gått
som intensivt, spännande och med många
steg i rätt riktning. I några punkter skulle
det kunna beskrivas så här:
• Samverkan har präglat 2017. Exempel
på det är att sjukvården klarade sommaren
tack vare att alla hjälpt varandra och i West
Pride gick VGR under en gemensam paroll
istället för var och en för sig. VGR har också gått in i en gemensam kraftsamling för
att barn och ungdomar ska ha möjlighet att
fullfölja sina studier.
• Ett systematiskt arbete för att klara

vårdgarantin och förbättra produktiviteten
samt flödena på akutmottagningarna har
inletts. Nu minskar köerna till hälso- och
sjukvården för första gången på flera år.
• VGR har gjort insatser för att bli en
mer attraktiv arbetsgivare, till exempel har
ob-ersättningen för nattarbete dubblerats
(230 miljoner extra till nattarbetarna). Löneutbetalningsdatumet är ändrat till den
25:e i varje månad – något som fungerar
bättre för många. Dessutom pågår arbete
för att hitta nya modeller för karriärutveckling, exempelvis genom att kunna tillsätta översjuksköterskor.
• Ansträngningarna för att förändra förutsättningarna för chefer ger resultat, men
kanske inte så snabbt som önskat. Arbete
med att förenkla administrationen är på
gång. Som chef kan man också se över sina
egna administrativa uppgifter och se vad
som verkligen behövs och vad som kan
prioriteras bort.
• Sjukfrånvaron minskar – 120 fler
medarbetare är på jobbet varje dag.
• En ny stambana med snabbtåg mellan
Göteborg och Borås har blivit en viktig nationell påverkansfråga för VGR.
• VGR har tagit flera steg för att ställa
om till miljöbilar.
• Kulturområdet har nått stora framgångar. Ett exempel bland många är Film i
Väst och filmen The Square.
Brita Hässel

Att våga är att utmana – både
etablissemanget och medarbetarna.
Det krävs tillit och man måste ta
ansvar för konsekvenserna. Men
att våga är också roligt!

Charlotte Ulin, klinikchef
Folktandvården

Vardagen fylls
av digitala tjänster

Digitalisering. Ordet dyker upp
allt oftare och får mer och mer
innehåll ju mer man läser, lyssnar
och tar del av samhällsdebatten.
Bo Dahlbom är IT-professor vid
Göteborgs universitet och forskningschef vid Sustainable Innovation och ser fram emot en allt ljusare framtid.
– Tänk vad mycket vi kommer
att få uppleva, säger Bo Dahlbom
entusiastiskt. Och allt beror just
på digitaliseringen som inom de
kommande åren kommer att förändra lika mycket som när den
industriella revolutionen gjorde
Sverige till ett av världens rikaste
länder.

Ordet för dagen, när Bo Dahlbom talar för
regionens chefer, är plattform; plattform
fylld av insamlad data. Vi ska glömma våra
snåriga och byråkratiska system som låser
in och begränsar och tänka nytt istället.
Bo Dahlbom ger förklarande exempel:
– När youtube föddes så frågade man
sig ”vem ska göra innehållet”. Se hur det
blev; vi gör det tillsammans. Tänk vidare
på Airbnb – vi kan bo bra i världens största
hotellkedja som inte har ett enda hotell. Eller Uber; det finns massor av bilar och
många som vill åka. Med en smart app kan
man få all information om biltillgång,
bilen, chauffören ... allt. Plattformarna gör
att vi utnyttjar allt det som redan finns,
fortsätter professorn.

Enligt Bo Dahlbom är det bara fantasin
som kan sätta gränser för den digitala utvecklingen. Varför skulle vi inte ha en
plattform som gör det möjligt att passa katten därhemma när man själv är på jobbet?
Eller kanske kunna kolla hur barnen har
det på dagis och om de äter upp sin mat.
Robotar hör självklart framtiden till.
Många finns redan nu – chefsassistenter,
husdjur, kalendrar, butlers, städare, läxhjälpare – och fler lär det bli, många fler,
kommenterar Bo Dahlbom med eftertryck.
Inom hälso- och sjukvården kommer vi
troligen att kunna åtgärda brister innan
sjukdomen bryter ut. Smarta kontaktlinser
kan mäta blodsocker och hud kan notera
eventuella hälsofaror som vi kan åtgärda
tidigt och istället hålla oss friska.
– Det finns ju kontrollsystem för bilar,
så varför inte för människor?
Plattformar, nya affärsmodeller, automatisering och fjärrstyrning kommer att
ge ett överflöd av tjänster som blir en självklar del av vardagen.
– Tänk på att vi redan använder flera
utan att ägna det en tanke; netflix och spotify till exempel. Följden av detta är att vi
kommer att använda våra gemensamma
resurser på ett vettigare sätt än idag. Vi
kommer att få en öppnare och mer tillgänglig värld. Välkomna digitaliseringen,
var inte rädd för tekniken!
Brita Hässel
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Hej Martin Grahn,

Foto: frank palm

HR-chef, hur arbetar ni på
Frölunda specialistsjukhus
vidare med resultaten från
enkäterna?

”Vi har en konkret plan som visar hur vi
ska arbeta, en plan som kombinerar medarbetarenkäten med patientsäkerhetsenkäten. Med den jobbar vi på alla nivåer, såväl
med förbättringsområden som med våra
styrkor så att vi kan bibehålla och utveckla
dem.
Det är svårt att jämföra den här enkätens
resultat med den förra 2015 eftersom de är
så olika ... men vi ser redan nu att vi har fått
ett jättebra resultat. Men jag kan ärligt säga
att det var en viss oro innan vi såg det, eftersom vi haft en del vakanser senaste året.
Diskussioner om sjukhusets framtid och lokalisering påverkade delar av personalen
negativt, samtidigt som personalomsättningen ökade. Men nu känns det som vi är på
gång igen efter att ha gjort en hel del förändringar och nya tillsättningar.
Det kommer positiva signaler från flera

håll och personalen visar att
de trivs och vill gå till jobbet.
Min bedömning är att vår kommande flytt till Högsbo skapat framtidstro
igen.
Vi låter alla chefer tillsammans med sina
medarbetare ta fram tre konkreta förslag
på förbättringsområden och tre konkreta
förslag på hur de ska bibehålla och utveckla styrkorna. Eftersom vi ser att medarbetarenkäten och patient- och säkerhetsenkäten har många beröringspunkter, så är det
utifrån båda enkäternas resultat som vi tar
fram åtgärder i en gemensam handlingsplan. Visserligen är vi ännu i startgroparna,
men vi kommer att koncentrera oss på att
behålla och utveckla våra medarbetare för
att också kunna rekrytera. Man ska må
bra av att gå till jobbet och den arbetsmiljön vill vi ha.”

Medarbetarenkäten:
Mer än 90 procent tycker att jobbet känns meningsfullt
73 procent av medarbetarna tog sig
i år tid att svara på medarbetarenkäten – drygt 34 000 medarbetare – en
ökning med två procent sedan 2015
då den senast genomfördes. Patientsäkerhetsenkäten, som tidigare gjordes separat, tog ett skutt från 40 till
70 procent i svarsfrekvens.
Än så länge är det de sammanlagda resultaten från hela regionen som är framtagna,
även om arbetet att bryta ned resultaten till
förvaltnings- och enhetsnivå är i full gång.
Enkätresultaten finns att läsa i sin helhet
på intranätet, här följer några ytterst korta
nedslag bland resultaten:
• Medarbetarna känner bra till vilka
mål som finns på arbetsplatsen liksom vad
som förväntas av dem på jobbet. Däremot
upplever man att det finns för lite personal
för att faktiskt utföra det. Trots det är majoriteten mycket eller ganska nöjda med
möjligheterna att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt – både vad gäller effektivitet och kvalitet.
• Anställda i regionen trivs på jobbet
och känner att de lär sig nytt och utvecklas,
men lite mer stöd i att prioritera bland ar-
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betsuppgifterna efterlyses. Bättre fungerande IT-stöd är också önskvärt.
• Å ena sidan finns det inte särskilt
mycket tid över till reflektion och eftertanke på jobbet, men å andra sidan har man
vissa möjligheter att påverka sina arbetstider eller scheman.
• Mer än 90 procent tycker att jobbet
känns meningsfullt, men det tar kraft; bara
13 procent har ork kvar att göra något annat efter arbetspassets slut. Stressen är
märkbar för 22 procent av medarbetarna.
Trots det är hälsan ganska eller mycket god
överlag. Friskvårdsbidraget får väl sägas
vara populärt, nästan 70 procent har använt eller planerar att använda det under
året.
• Det finns medarbetare som under de
senaste tolv månaderna någon gång har
blivit utsatta för diskriminering (3,3 %),
som upplever sig varit utsatta för kränkande särbehandling (9,5 %), sexuella trakasserier (1,9 %) eller utsatta för våld eller hot
(9 %) på arbetsplatsen. Ann-Sofi Lodin
kommenterar detta faktum på intranätet:
– Detta är besvärande. Vi behöver analysera i detalj vad som ligger bakom och i
vilka situationer det förekommer. Därefter

går vi vidare med åtgärder på ledningsnivå
och på de arbetsplatser där problemen
finns. Som anställd i Västra Götalandsregionen ska man kunna känna sig trygg på
sin arbetsplats.
Resultaten i en sådan här enkät pekar
förstås på både plus och minus, båda är bra
att ha koll på. Dessa styrkor och svagheter
ska nu diskuteras på arbetsplatserna i syfte
att förbättra arbetsmiljön ännu lite mer.
Anna Chavell, delprojektledare och en av
dem som möter förvaltningsledningarna
angående resultaten, menar att frågorna
tas på stort allvar och möts med stort engagemang. På frågan vad som är det enskilt
bästa resultatet tvekar hon inte:
– Att en så stor majoritet ser sitt arbete
som meningsfullt är viktigt, det är en
grundfaktor av stor betydelse. Men jag är
också glad över att så många känner att de
har gott stöd hos både chefer och kollegor,
det tyder på gott arbetsklimat och skapar
goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med att arbeta fram åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på respektive arbetsplats.
Brita Hässel

Sommaren
bättre än väntat
Sommaren 2017 på akut- och
olycksfallsmottagningen på Sahlgrenska blev bättre än väntat.
Utveckling av rutiner, samarbete
över gränserna och engagerade
medarbetare ligger bakom framgången.

– Vi var oroade inför sommaren, men det
gick över förväntan och vi har tagit ett ganska stort steg mot förbättring, säger Hanna
Svanström, en av akutenhetens två vårdenhetschefer.
Spindlar i nätet är akutmottagningens
vårdplatskoordinatorer som finns på plats
från klockan 7 till 21 dagligen med överlappning mitt på dagen. Deras telefoner
går varma för att hitta sängplatser åt patienter som bedömts vara i behov av inläggning.
Catarina Söderström och Jenny Midsem är två av mottagningens fyra koordinatorer. De är båda undersköterskor med
lång erfarenhet och trivs väldigt bra med
jobbet, även om det stundtals är hektiskt.
– Det här jobbet ger oss som undersköterskor en möjlighet att utvecklas, säger
Jenny.
– Vi vet att vårt jobb uppskattas, inte
minst av läkarna som tidigare gjorde
mycket av det vi gör, säger Catarina.
Det är ett ständigt pusslande och ibland
hamnar inläggningspatienterna till en början på en vårdavdelning där de egentligen
inte hör hemma. Dock ansvarar läkare från
”rätt” specialitet för den medicinska vården.
Bland många åtgärder som gjorts för att
underlätta flödet av patienter, öka patientsäkerheten och förbättra arbetsmiljön för
medarbetarna, infördes i mars den så kal�lade fördelningsrutinen. Den innebär att
akutens ledningsläkare två gånger varje
dag fördelar patienter med behov av slutenvård till lämplig vårdavdelning, även om
ledig vårdplats inte finns tillgänglig just då.
På så vis tömmer man mottagningen för
att bättre kunna ta emot nytillkomna patienter.
Oftast fungerar det som det är tänkt,
mycket på grund av ett bra samarbete mellan sjukhusets olika verksamheter, men det

händer att enstaka patienter ligger kvar på
akutmottagningen över natten i väntan på
ledig vårdplats nästföljande morgon.
Ökat fokus på triagen, den första bedöm-

ningen som görs av erfarna sjuksköterskor,
är en av många åtgärder som förbättrat flödet. Tidigare hänvisades cirka 10 procent
av patienterna till vårdgivare utanför sjukhuset. Nu efter sommaren ligger snittet på
16 procent, och målet är 20.
– Dessa hänvisningar görs på ett säkert
sätt utifrån strukturerade tydliga regler
och beskrivningar, säger Hanna Svanström.
Akutmottagningen har sedan en tid sär-

skilda behandlingssköterskor som självständigt tar hand om patienter som efter
enklare åtgärder kan lämna mottagningen
utan läkarkontakt. Sedan i oktober pågår
också ett sex månader långt projekt där
sjukhusets specialistläkare förstärker bemanningen på akutmottagningen mellan
13 och 21 måndag till fredag. Deras uppgift är att ta hand om patienter med enklare åkommor som inte är aktuella för inläggning.
Förändringsarbetet för att underlätta situationen på akuten för patienter och personal pågår hela tiden. Just nu görs en

mindre ombyggnad för att som ett led i att
utveckla och förstärka teamarbetet skapa
utrymme för två nya team. Tre medicinteam blir fyra och ett kirurgteam blir två.
En av akutmottagningens sektionsledare
leder detta arbete och bemanningen av de
nya teamen görs genom omfördelning av
mottagningens personalresurser.
Lisbeth Hedberg

Ny närakut
minskar köerna
På Östra sjukhuset i Göteborg öppnades i
slutet av november en ny närakut. Anledningen är att det söker över 100 000 patienter till akutmottagningen och
barnakuten på Östra sjukhuset varje år,
men 20 000-30 000 av dem behöver inte
sjukhusets stora resurser. För dem räcker
det med kompetens från primärvården.
Närakuten ligger i nära anslutning till dagens befintliga akutmottagning och de
patienter som har lindrigare besvär slussas
helt enkelt vidare till denna närakut.
Närakuten på SU/Östa är en pilot – till en
kostnad på 35 miljoner – vars resultat
kommer att utvärderas under 2018.

SPINDLAR I NÄTET. Undersköterskorna Catarina Söderström och Jenny Midsem, vårdplatskoordinatorer,
har alltid fullt upp. Hektiskt och roligt!.
Foto: frank palm
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Uppslaget

Uppslaget

Det mesta spelar roll

Mättande, värmande,
billig vintermat:

bland mycket annat ska det sägas – tumregler för hur vi kommunicerar oss själva. När det
gäller ickeverbal kommunikation så gäller det att välja rätt
agerande, vara flexibel och leverera ”den bästa versionen” av
sig själv. Exempelvis är det optimala handslaget fast, varmt
och torrt ...
Man ska förstås också vara
här och nu i mötet, visa intresse. Det medvetna kroppsspråket omfattar också massor av
detaljer: när man ska visa på
något gör det med öppen hand
– peka inte! Håller du huvudet
på sned ser du förvisso vänlig
ut, men också undergiven. En
”powerpose” – en mer kraftfull
kroppsställning – kan istället
hjälpa till att sänka kortisolet
och stärka självförtroendet.
Som exempel.
– Det är faktiskt lättare att
vara närvarande när vi känner
oss mindre stressade och mer
mäktiga, förklarar Angela.

– Den absolut värsta kombi-

nationen av intryck är om man
uppfattas som kall, elak och inkompetent, berättar Angela.
Uppfattas man som varm och
lågkompetent är det ungefär
jämbördigt med ”lätt korkad”
medan en kall och kompetent

foto: Peter Knutson

På ett underhållande sätt be-

PROFILBILD. Så här vill psykologidoktor
Angela uppfattas, seriös men inte tråkig:
– Inför fotograferingen valde jag svart,
smart och auktoritär bakgrund, stram kavaj med en uppiggande glad top och långa
lockar istället för stram knut.

person är mer att likna vid en
”filmskurk”. ”Problemlösaren”
däremot, är en person som
känns både pålitlig, varm och
kompetent.
Angela Ahola presenterar –
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skriver Angela de snabba följderna av vår hållning, ansikte,
röst, doft, klädsel, profilbilderna i sociala medier och, för allt
i världen, hur man kan råka
göra intryck i mailkonversationer med okända.
– Klart är att artighetsfraser
fungerar väl när man vill framstå som en bra person. Superlativer kanske gillas av vissa,
medan andra skräms av överdrifterna.
Enligt Angela är det en halvdan strategi att ta till stora ord,
dramatisera och bre på.
– Också användningen av
emojis är äventyrlig ... tänk på
vem du kommunicerar med.
En glad emoji kan kanske få
humöret att lyfta och gör att du
själv uppfattas som glad. Men
det finns ju många fler att välja
fel bland ..!

Till oss alla som är glasögon-

bärare levererar Angela sanningar: forskningen visar att vi
gör intryck av att vara intelligenta, pålitliga och att vi har
lättare än andra att få jobb. Bra,
va?!
Men ... vi ses också som
både mindre atletiska, humoristiska och attraktiva. Suck.
En sak gäller dock oss alla
vare sig vi ser bra, bär glasögon
eller linser:
– Lycka är det bästa sättet att
utstråla självförtroende.
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morotssoppa

4 portioner
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
2 grönsaksbuljongtärningar

Konst i regionen

1 liter vatten

Livet som konst

1 burk vita bönor (stora vita
bönor eller små, ej i tomatsås), röda linser funkar också

”Har du sett något konstverk
här som du tycker om, avskyr eller som har fått dig att reagera
på något annat sätt.” Ungefär
sådär brukar Arbetslust fråga
när vi är ute på uppdrag och vill
skriva en liten notis om konst i
regionen. Det finns ju en fantastisk skatt runt om på förvaltningarna, väl värd att visa upp
även om det bara är en notis. På
besök på förlossningen SU/Östra passar vi på att fråga Charlotte Hagström, teamchef på
Regionservice: Har du något
favoritkonstverk – eller hat-

objekt – här i lokalerna?
Och hon visar direkt på den
tavla som verkligen väcker hennes känslor! En tavla med
många upphovsmän och -kvinnor och som förändras varenda
dag. Det är en vackert hjärtprydd textiltavla där alla födda
barn markeras med en guldklimp på sin födelsedag. Kanske
är den inte helt originell, får vi
höra av välinformerade, men
den är i alla fall fylld med massor
av känslor och förväntningar.
Just den här finns på avd 308.

HYLLNING. Fanfar, applåder,
blommor och prischeck blev Ulrika
Kluges belöning för gott ledarskap.

500 g morötter

1 msk rapsolja

4 msk pressad apelsinsaft
1 cm bit färsk ingefära,
finriven
svartpeppar

Glad och tacksam årets chef

Årets chef korades som vanligt
på årets chefsdag. Idén är att
uppmärksamma förändringsledare och nomineringarna ska
komma både från chef och
medarbetare.
– Att läsa alla nomineringar
som kommit in är ett sant nöje

– mycket glädjande, sa personaldirektör Marina Olsson innan hon avslöjade 2017 års chef:
Ulrika Kluge, vårdcentralschef i
Närhälsan, kallades upp på scenen och fick blommor och en
presentcheck som ska användas
till personlig utveckling.

koriander

Skala morötter och skär i bitar,
skala och hacka lök och vitlök.

Häll av spadet från bönorna.
Sila soppan, spara buljongen
och mixa grönsaker och bönor.
Häll sedan tillbaka det mixade
samt buljongen i kastrullen,
värm soppan och smaka av med
apelsinsaft, ingefära och svartpeppar.
Strö gärna över lite färsk koriander vid servering.
Jättegott med ett gott bröd till.
Receptet kommer från
matsaklart.se

Och förstås blev hon glad.
– Jag är så oerhört tacksam,
sa Ulrika och avslöjade att hon
just bytt jobb(!) och går in i ett
delat chefskap på Kungälvs
sjukhus.
– En ny utmaning, kommenterade Ulrika.

Mitt i svårigheten
ligger möjligheten.
Albert Einstein

Fräs allt i oljan några minuter.
Tillsätt buljongtärningar och vatten, låt koka cirka 15 minuter.

Foto: frank palm

På tre sekunder är det
klart – det första intrycket. På så kort tid har andra hunnit skapa sig en
bild av hurdan du är.
Kanske en bild som är
avgörande för om andra vill vara tillsammans
med dig, samarbeta, anställa eller köpa av dig.
Angela Ahola är doktor i psykologi, har föreläst för regionens hälsocoacher och skrivit en
bok med nästan 250 sidor tips, tricks och forskningsrön om konsten att
göra intryck.

”När jag blev erbjuden jobbet
som kulturchef i Västra Götalandsregionen var det omöjligt
att tacka nej. Jag går inte från ett
uppdrag – jag går till Västra Götalandsregionen. Och det är med
glädje och ödmjukhet jag ser
fram mot att vara en del i denna
dynamiska region där man verkligen förstår kulturens framträdande roll för hållbar utveckling”,
säger Katti Hoflin i ett pressmeddelande.
Västra Götalandsregionen har
den största regionala kulturbudgeten i Sverige och som kulturchef får Hoflin ansvar för att årligen fördela närmare 1,6 miljarder
kronor i regionalt stöd och statliga
medel, till 49 kommuner.

foto: sergio joselovsky

vid första mötet

foto: sergio joselovsky

Ny kulturchef

LYCKAD DEBUT. Många ser
säkert fram emot att få
höra mer av VGR-kören.

Heja VGR-kören – keep singing!
Klang, jubel och ovationer följde
på VGR-körens första officiella
framträdande. Cirka hundra sångare lät elvahundra chefer få lyssna
till tre melodier lätta att nynna
med i: 9 to 5, Var inte rädd och
You´re the voice. På den senare i
ett samarbete med två andra musiker; Alexander Lövmark och
Måns Carlsson.
Annika Ottoson, körledare och

utvecklingsledare på Regional utveckling, berömde sina sångsugna
sångare och avslöjade att det finns
ännu fler runt om i regionen.
– Det här gänget har repeterat
samma sånger fast på olika platser – i Trollhättan, Borås, Skövde
och Göteborg – och idag är det
första gången vi sjunger alla tillsammans.
Med den äran.

Idéer och
artikeluppslag till

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

Bygger för oss andra
– Jag har en riktigt bra tjänst, för det
här är precis det jag vill göra i livet.
Ulf Wågland är utställningstekniker, stationerad i ett snickeri i Vänersborg, och jobbar först och främst
med utställningar och ljussättningar i
Västarvets regi.

U

lf har jobbat i branschen i 33 år. En
bransch där det behövs nyfikenhet
och påhittighet, för det finns hela tiden
mer att lära och göra, försäkrar han.
Basen är snickeriet i lokaler på kulturlagret i Vänersborg. Kulturlagret är en del
av Västarvet som i sin tur är en del av Västra Götalandsregionen, tillika Sveriges
största förvaltning för natur- och kulturarv. Där bygger han pedagogiska vandringsutställningar till fromma för invånarna i regionen. Ja, ibland vandrar de mest
populära utställningarna iväg till andra delar av landet också.
En pedagogisk utställning som ligger Ulf

nära hjärtat är ”Kan själv”; en väldigt populär ljudupplevelse för barn mellan noll
och två år, ett projekt som Västarvet arbetat med och vidareutvecklat sedan 2006.
Konstruktionen av utställningen är något
av det svåraste han gjort vilket passar honom utmärkt: ”det är härligt att ställas inför utmaningar”.
– Tur att jag redan var gråhårig när jag
började med den, annars hade jag väl blivit
det på ett litet kick, skrattar snickaren och
beskriver vilka luriga vinklar, grader och
avfasningar han lyckats bemästra för att få
ihop mängden av trekanter tillverkade i 12
mm björkplywood. Med förtjusning beskriver han bygget med dess hjärtljudsgrop, vibrationshögtalare och ljudframkal-

ÖNSKEJOBBET. Ulf Wågland har ”det bästa jobbet”; bygger utställningar och sätter ljus.
Bland annat. På lilla bilden en av många delar till utställningen ”Kan själv”.
foto stora bilden: frank palm | foto lilla bilden: Ian Schemper

lande metallytor som ger de allra minsta
nya spännande upplevelser. En högkvalitativ utställning som ”Kan själv” tar ungefär
två år att skapa. Med på tåget är, förutom
en rad externa samarbetspartners, bland
annat formgivare och kompositör, även
Västarvets pedagog, snickare och målare.
Och i det här fallet: barnen. Produktionen
startas med en förstudie då man arbetar
ihop med förskolebarn för att förstå och
lyssna av hur de reagerar på de vuxnas idéer.
– Ni måste bara se utställningen. Barnen
älskar den, säger en nöjd Ulf.
Nästa projekt ligger nu i ritningsform
på bordet och har börjat nästla sig in i
hjärnvindlingarna på Ulf.
– Just nu funderar jag på hur vi på ett
snyggt och bra sätt ska konstruera ”skåpen”
– stora som små hus – som ska innehålla

föremål och berättelser om utgrävningarna
från Nya Lödöse i Göteborg.
I Ulfs jobb ingår att fylla lastbilen med de

färdiga utställningarna för att montera upp
och ner dem, ofta på ett museum eller bibliotek där de brukar stå en månad framöver innan de vandrar vidare. Mycket
åkande runt om i regionen blir det, men
också i fler ärenden för Ulfs del:
– Just nu åker jag rätt ofta till Göteborg
för att göra om ljussättningen på Naturhistoriska muséet. Den gamla belysningen ska
fasas ut för att huset så småningom ska
vara upplyst enbart med ledlampor. Men
det kommer förstås att ta tid, det finns ju
en och annan monter att ta itu med där ...
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