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OMSLAGSBILD: – Maten var så god att jag
mycket väl kunde ha stannat ett par dagar
till, sa en nära bekant som hamnat i sjuksäng
på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
– Frasig fisk, lilla salladsskålen, go-sås, härlig
potatis och läcker efterrätt, beskrev hon
entusiastiskt. Arbetslust hälsade på i det uppskattade köket.
FOTO FRANK PALM

Röda tråden slingrar sig runt kök –
ett stort och ett litet – mat, lust och
svinn.
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TANKAR OM ...

Inkörningsperiod pågår!

vikten av att få och ge feedback
till varandra i arbetslivet … och i livet

Arbetet går vidare med det nya
intranätet. Mycket arbete har
lagts på att höja användbarheten.
”Insidan” är lanserad medan flera
förvaltningar, exempelvis Hälsan &
Arbetslivet, är på väg att introducera och lansera sina delar.

Upphandlingspris till
Monica Gunnarsson i VGR
Det var, som vanligt, i hård konkurrens som det nationella Upphandlingspriset delades ut. Det
pris som vinns av någon som genom sitt engagemang och sin
kunskap har bidragit till bättre offentliga affärer och större nytta
för Sveriges ekonomi. Hen ska
också vara en förebild och med
sin erfarenhet och insikt bidra till
utvecklingen av det offentliga
Sverige.
Juryn motiverar sitt val av vinnare så här: I tider när det pratas
allt mer om dialog mellan upphandlare och leverantörer kan
årets vinnare av Upphandlingspriset luta sig tillbaka på mångårig
erfarenhet av dialog. Dialogen har
skett i flera upphandlingar under

många år i flera olika former: fysisk hearing, virtuell hearing på
nätet och förfrågningsunderlag
på remiss. I dialogen har årets vinnare lyckats få med sig alla typer
av intressenter: brukarorganisationer, den egna verksamheten, upphandlingsenheten samt leverantörer och branschorganisationer.
Det, kryddat med en systematisk
och konsekvent uppföljning av
upphandlade avtal där resultatet
av uppföljningen direkt har påverkat kommande upphandlingar,
gör att vinnare av Upphandlingspriset är Monica Gunnarsson,
strategisk upphandlare i Västra
Götalandsregionen. Grattis!

Ingen har
väl missat …
… att OB-tillägget för
vårdpersonal ökat från 15
procent till 50 procent? Det
ska märkas i plånboken när
man ställer upp på obekväm
arbetstid på helger inom sjukvården, signalerade politikerna när beslutet togs. Förhoppningen är att höjningen
ska underlätta bemanningen
av vårdavdelningar. Samtliga i
sjukhuspersonalen som jobbar patientnära, förutom läkarna, får tillägget.

Favorit i repris:

Kunskap att
skräddarsy för
din arbetsplats

Leva & Fungera
Svenska Mässan
26-28 mars 2019
Den 26-28 mars tar Nordens
största mötesplats för hjälpmedel
och tillgänglighet, Leva & fungera, plats på Svenska Mässan. En
av Mässans samarbetspartners är
Västra Götalandsregionen som
deltar på flera sätt, bland annat
med ett helt spår kring Psykisk
ohälsa där Sahlgrenska universitetssjukhus ansvarar för en av scenerna med Sanna Lundell och
Ann Söderlund som moderatorer.
Läs mer på https://levafungera.se/
hem/om-leva-fungera/.

”Tillsammans
i VGR”
Film i Västs Nina Sekund blir i
fortsättning projektledare på
halvtid för att specifikt arbeta med Touren och andra
evenemang inom den verksamhet som nu fått beteckningen ”Tillsammans i
VGR”. Nästa Tour får vi vänta på till i höst medan det
kan bli inspirationsdagar under våren. Håll utkik!

– Använd den som uppslagsbok
och anpassa innehållet till förutsättningarna på varje arbetsplats,
manar Annemarie Hultberg, utvecklingsledare på Institutet för
stressmedicin tillika den som gjort
huvudjobbet med sammanställandet. Hon talar om ISM-rapport 21,
en sammanställning av kunskap
om arbetsmiljö; mängder av kunskap och metoder och goda exempel att inspireras av.
Rapporten kan man ta del av
på ISM:s hemsida eller beställa via
mail: stressmedicin@vgregion.se

Caroline Fruberg, utvecklingsledare inom NU-sjukvården och fram till årsskiftet också
ung rådgivare till regiondirektören, råder ännu fler att ge mer feedback till medarbetarna.
”60 procent av all positiv förstärkning får
vi innan vi fyllt fem år!” … skanderar den
mycket karismatiska inspirationsföreläsaren. Jag märker hur jag fnyser lite inombords och börjar med ens fundera på hur
sjutton de kunnat mäta det.
MEN, NÅGOT LIGGER det nog i det – tänker
jag några dagar senare när jag än en gång
framgångsrikt och med stor bravur lyckats
med ”komma iväg till förskolan-proceduren” med min snart 2,5 år gamla dotter.
För, precis den där bekräftande och berömmande strategin fungerar (nästan)
varje gång. Inte konstigt att vi småbarnsföräldrar använder oss av den – istället för att
tyst och lite irriterat tänka för oss själva att
”Den där individen verkar inte alls förstå
mål och syfte i den här situationen, och
väljer enligt mig helt fel tillvägagångssätt
och bemötande”.
Jag ska vara helt ärlig – det där naturliga
sättet att ge positivt konstruktiv feedback
som stärker och riktar
mina medmänniskor,
tycker jag är mycket
Det handlar
svårare att få till i arbetslivet.

vara ung, ny, ”oerfaren” och törstande efter
riktning. Och jag tror att det finns en och
annan ganska ”gammal i gemet” som också
skulle behöva några bekräftande ord som
puffar dem i precis rätt riktning ibland.
Det handlar inte heller bara om vår arbetsmiljö. Feedback är det viktigaste verktyget i det dagliga kvalitetsarbetet. Genom
att reflektera över vad vi gör och hur det
påverkar de resultat vi bryr oss om – och
prata med varandra om det, blir vi säkrare
och bättre tillsammans. För mig är det så
kvalitetsarbete ser ut i verkligheten, i vardagen.
FÖR ATT UPPMÄRKSAMMA vikten av feed-

back i arbetet gjorde jag och två av mina
kollegor en liten kupp. Vi hade fått förtroendet att ansvara för NU-sjukvårdens Instagramkonto i en vecka för att berätta om
vad en utvecklingsledare arbetar med. Vi
struntade i det temat. Istället försökte vi
dra igång en lustfylld kampanj om hur viktigt det är med feedback
på jobbet. Vem som
helst fick nominera kolinte
legor eller chefer som de
vill lyfta fram som föreheller bara om vår
bilder gällande feedarbetsmiljö. Feedback back.
SOM UNG RÅDGIVARE i
VGR har jag fått förmåDen veckan var det
är det viktigaste verk- roligaste
jag gjort på
nen att lära mig mycket
jobbet. Vi fick träffa så
om den väldiga och im- tyget i det dagliga
kloka och inspirerande
ponerande organisatiokvalitetsarbetet.
människor, och det
nen jag jobbar för. Inte
märktes hur mycket
minst öppnades mina
ämnet berörde. ”Varför är det viktigt med
ögon och öron för något som, för mig, segfeedback?” frågade vi alla. ”Utan feedback
lat upp som det viktigaste när det kommer
dör den här organisationen” svarade en
till att skapa attraktiva och högpresterande
mycket erfaren medarbetare. Och visst är
arbetsplatser. I ett fördjupningsarbete om
det så! Och ju mer vi gör det – ju mer lefeedback-kultur insåg vi att många av våra
unga medarbetare känner att feedback i
vande blir vi som arbetsplats. Ju duktigare
sitt arbete är helt avgörande. Både för armedarbetare, och nöjdare kunder får vi.
För vi måste lära för att utveckla.
betsmiljö och prestation. Det var feedback
som gav dem en känsla av sammanhang, i
en annars ganska vilsen situation av att
OCH HJÄLP VARANDRA att fokusera på det

vi, trots svårigheter och utmaningar, faktiskt gör rätt och bra. För det är faktiskt
just det vi riskerar att missa. Som en av
NU-sjukvårdens chefer, sa så bra när hon
berättade om hur de arbetade med återkoppling efter simuleringsövningar:
”Vi går in i det andra rummet och pratar om vad vi gjorde bra. För vi vet alla redan vad som gick dåligt … Alla vet vad
som inte funkar – det behöver vi inte prata
mer om”.

Caroline Fruberg

FOTO: PRIVAT

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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Två år i

ombyggt kök
Ny teknik, förenklade rutiner och bättre arbetsmiljö. Det var några av målen
när köket på Sahlgrenska sjukhuset skulle byggas om 60 år efter att det invigdes 1957. I oktober 2016 togs det ombyggda köket i bruk, och
efter diverse barnsjukdomar flyter nu arbetet på.

B

land barnsjukdomarna under nya kökets två första år fanns problem med
buller och ventilation.
– Men efter genomgångar, justeringar
och förbättringar börjar det bli som det var
tänkt, både när det gäller buller och inomhusklimat, säger Tina Snögren, en av två
servicechefer för köket på Sahlgrenska
(som i slutet av februari bytte arbetsplats
till köket på Södra Älvsborgs Sjukhus
hemma i Borås).
I köket på Sahlgrenska lagas varje dag
året runt cirka 550 lunchportioner och cirka 500 middagsportioner, inklusive dietkost till patienterna på sjukhusets vårdavdelnngar. Till det kommer cirka 600
lunchportioner som vardagar serveras i
sjukhusets restaurang.
Sahlgrenskaköket producerar också cirka 2 000 kylda portioner per vecka. Dessa
levereras till BB-avdelningarna på Östra Sjukhuset och på NÄL i Trollhättan.
Dessutom till varuautomater i sjukhusres-

Parvis Abaszado och fina fisken.

Köket på
Sahlgrenska

Amina Zuva och Sofia Emir fixar efterrätter.

• Har 40-45 ordinarie medarbetare,
50-55 inklusive vikarier, plus timanställda som rings in vid behov. 25-30
medarbetare är på plats varje dag.
• I köket arbetar kockar, köksbiträden,
köksmästare, serveringspersonal,
assistenter, två servicechefer och en
teamledare.
• Åldersprofilen är hög, många av
medarbetarna är 50+.

• Under 2019 kommer samtliga medarbetare att genomgå den webbaserade utbildningen Klimatsmart mat.
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• I personalgruppen finns medarbetare
från ett 20-tal länder.

Sarah Mupenda, med det stora leendet,
och Nery Cuellar portionerar.

taurangerna i Alingsås, Borås, Kungälv,
Trollhättan och Uddevalla och som komplement till de egna avdelningarna med
syfte att sänka matsvinnet och att ge patienterna ytterligare valmöjligheter.
– Produktionen av kyld mat är en viktig
del i vår verksamhet och i samband med
ombyggnaden fick vi en ny fin anläggning
för detta ändamål, säger Tina.

riskarbetsplats med många maskiner, bullrig miljö, varma ugnar, tunga lyft och monotont arbete.
– Det är varmt, kallt, tungt och ”brötigt”, säger chefen Tina som arbetat inom
kök nästan hela sitt arbetsliv. För att motverka det monotona har det nu skapats rotation och ombyte av arbetsuppgifter.

I SAMBAND MED ombyggnaden var det

tare arbetat mycket med att förbättra den
psykosociala arbetsmiljön. Medarbetarenkäten som gjordes i slutet av 2017 visade
bland annat att många upplevde att samarbetet var dåligt.
– Med hjälp av 274 000 kronor från regionens arbetsmiljösatsning och med stöd
från Hälsan & Arbetslivet har vi bland annat jobbat med målet att sänka sjukfrånvaron, öka förståelsen för varandras arbetsuppgifter och förbättra samarbetet i
arbetsgruppen. Vilket vi också lyckats
med. Från 10,6 procent sjukfrånvaro 2017
till 8,4 procent 2018, säger Tina.
De olika insatserna, bland annat att i
omgångar samla medarbetarna på internat
och erbjuda möjlighet att umgås utanför
arbetsplatsen, har ökat förståelsen i gruppen och medarbetarna har lärt känna varandra på ett nytt och positivt sätt.
– Det har blivit jättemycket bättre stämning och de allra flesta tycker det är jättekul att jobba här, säger Tina.
Själv har hon arbetat med att så mycket
som möjligt finnas tillgänglig och närvarande i arbetsvardagen genom att bara
lyssna, ge tips och hjälpa till att lösa praktiska problem, samtidigt som hon uppmanat medarbetarna att försöka prata med
varandra och inte om varandra.
– Det har varit en viktig del i min roll
som chef.

mycket teknik som uppgraderades, bland
annat nya moderna grytor med inbyggda
omrörare och möjlighet att kyla ner maten direkt i grytan, en viktig och uppskattad arbetsmiljöförbättring för kockarna.
En modern och i hög grad automatiserad
diskanläggning minskar många tunga arbetsmoment och nya ändamålsenliga matvagnar för transport av maten till vårdavdelningarna är exempel på ytterligare
förbättringar.
Ett sjukhuskök kan betraktas som en

UNDER HELA 2018 har chefer och medarbe-

Lisbeth Hedberg
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Så ska
matsvinnet minska

röster
om
köket

Varje år lagas 3 miljoner(!) patientportioner i sjukhusköken
runt om i Västra Götalandsregionen. Ständigt görs olika insatser
för att minska matsvinnet. Och
för att bli ännu bättre ska nu all
måltidspersonal i regionen genomgå den webbaserade utbildningen Klimatsmart mat.

Bandledare. Vid Arbetslusts besök i köket då lunchen dukades,
hade köksbiträdet Thelma Hunter
det stora ansvaret att vara bandledare. Det innebär att hon kontrollerar att rätt mat hamnar på
rätt tallrik. Sedan 1983 har Thelma arbetat i olika sjukhuskök i
och utanför regionen.
– Här har jag fått mitt 25-årsguldhalsband, säger hon och ler.

Genom utbildningen som ska vara genomförd under 2019 kommer de cirka 360 måltidsanställda att få en bättre grund att stå
på när det gäller att minska klimatpåverkan från den mat som serveras. Guide genom utbildningen är TV-kocken, författaren och krögaren Paul Svensson. Hans
stora mission de senaste åren är att lära
svenskarna att äta mer klimatsmart.
– Det vi kan se är att stora delar, cirka
65-70 procent av vårt matsvinn kommer
från den mat som vi skickar upp till vårdavdelningarna, säger Linda Martinsson, chef
för område Måltider inom Regionservice.
– Vi har dock minskat det totala svinnet
från cirka 138 gram mat per portion till
cirka 107 gram per portion. Det ger en
minskning av svinnet på 1 600 kilo räknat
på de 51 700 portioner som lagades inom
Regionservice under mätveckans fem vardagar.

Specialkost. Eva Peterström är
kock och jobbar merparten av arbetsdagarna med specialkosten
som serveras till patienterna (cirka 100 av 550 portioner). Eva
kom till köket som köksbiträde
för 33 år sedan då hon läste ekonomi på universitetet.
– Jag skulle bara jobba i köket
”så länge”, men jag trivdes och
blev kvar, säger Eva som utbildade sig till kock på 90-talet.
Växlande arbetsuppgifter.
Köksbiträdet Jamila el-Tabach
uppskattar att hon har olika arbetsuppgifter olika dagar. Hon är
utbildad kallskänka, men trivs
både vid matbandet och inne i
kökets moderna diskanläggning.
– Stämningen är bra här och
arbetsledarna behandlar oss anställda bra, säger hon.
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Sharif Adow på väg till avdelningen.

Det serveras cirka 800 000 portioner mat i sjukhusens personalmatsalar varje år. Nu läggs
produktion och servering av personalmat på flertalet sjukhus i regionen ut på entreprenad. Den
successiva övergången väntas
vara klar till sommaren.

Efter flera år med stora underskott för restaurangverksamheten inom Regionservice
gavs 2016 i uppdrag att utveckla en kaféoch restauranglösning i Västra Götalandsregionen som är ekonomiskt hållbar och
där verksamheten inte visar underskott.
Efter upphandling läggs nu stora delar
av verksamheten (alla personalmatsalar
inom Sahlgrenska universitetssjukhuset,

Kungälv, Alingsås, Skövde, Falköping och
Lidköping) ut till den privata restauratören
Nordrest.
Nyordningen innebär att det enbart är
NU-sjukvården och Södra Älvsborgs Sjukhus som fortsätter laga personalmat i egen
regi.
– Vi kommer att fortsätta producera cirka 300 000 portioner i de restauranger vi
behåller i egen regi. Och vi kan på så vis
lägga vårt största fokus på patientmaten,
säger Linda Martinsson, chef för måltidsverksamheten inom Regionservice.
Drygt 30 medarbetare berörs i olika
grad av förändringen. Dessa erbjuds nu
att gå över till den nya leverantören av
personalmat eller till annan tjänst inom
Regionservice.

Carolina Kemppinen och vaniljsåsen.
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Personalmat på entreprenad

FOTON: FRANK PALM

På väg till patienten. När brickorna dukats och kontrollerats så
är det köksbiträdet Mouloukou
Camara som sätter in dem i matvagnarna som körs ut till vårdavdelningarna. En av de stora fördelarna med de nya moderna
vagnarna är att både brickor och
vagnar är indelade i en varm och
en kall del.
– Det som ska vara varmt hålls
varmt, och de kalla rätterna förblir kalla.

En annan mätning visar att produktionssvinnet från den mat som skickas till
vårdavdelningarna minskat från 34 gram
per portion hösten 2013 till 20 gram hösten 2018. Det vill säga lite mer än en halvering på fem år.
Den mat som ändå måste kastas används för att producera biogas.
Sjukhusköken räknar idag koldioxidutsläppen från maten som produceras. I
dagsläget ligger detta på cirka 1 kilo koldioxid per portion och målet är att minska
med 13 procent under 2019.
– Det vi jobbar med just nu är att minska användningen av nötkött och ris, då
dessa båda livsmedel genererar stora utsläpp av koldioxid. Det innebär att vi serverar mer av kyckling, fisk och fläskkött,
och för att ersätta riset har vi börjat blanda
riset med matvete. Vi ser även över den vegetariska menyn för att locka fler att välja
detta. Totalt sett försöker vi även minska
på köttmängden samt öka andelen grönsaker i våra maträtter, förklarar Linda Martinsson.
– Vi har också KRAV-certifierat hela vår
måltidsorganisation. Genom detta har vi
möjlighet att ställa krav vid upphandling
både på ekologi och på etiska faktorer.

Samash AbouElella kollar allergilistan.

Ambulanscentrum Hisingen:

Närvarande chef ändrade allt
– Vi har varit nere på botten. Och vi har vänt. Där nere var det turbulent mellan
medarbetare och ledning, så för oss är den här förändringen revolutionerande.
Jonas Eriksson, som då jobbade på SU Ambulansverksamhet, beskriver några år i mitten av 2010-talet. Personalomsättningen var hög, sjuktalen likaså och
medarbetarenkäten lyste röd. Den dåvarande verksamhetschefen insåg att det
behövdes en förändrad ledningsorganisation eftersom endast två chefer på
200 medarbetare var en stor utmaning.

J

onas var vid den här tiden sektionsledare och förväntades ”chefa” utan formellt
mandat.
– En okej lösning men inte riktigt bra,
säger han och skakar på huvudet, väl medveten om att många fortfarande arbetar
enligt det konceptet.
Organisationsförändring följde. För att
cheferna skulle få färre medarbetare och
bättre förutsättningar för sitt ledarskap valde man att lägga till ytterligare ett chefsled.
Den nye chefen fick – det olyckliga – tillägget biträdande, vilket i folks öron uppfattades som en B-chef, inte riktigt i samma
klass som A-diton.
– Det blev väldigt otydligt vem som ansvarade för vad, och det var svårt för cheferna själva att få rollerna att stämma.
”Lösningen” löste ingenting.
Efter en prövotid gick man över till en
annan modell; medarbetaruppdelning. Det
200 män och kvinnor starka manskapet
delades helt sonika i fyra delar som fick
varsin chef. Jonas blev vårdenhetschef på
Ambulanscentrum Hisingen och är en av
de chefer som blivit intervjuad för normtalsutredningen (se artikel intill). För Am-

bulanscentrum Hisingen, som förutom ny
chef fick flytta in i nya välfungerande lokaler, gick det så som det var tänkt.
– Succé!
AMBULANSCENTRUMS Hisingen 40 medar-

betare har idag en synlig chef som utan
svårigheter har utrymme att arbeta med
sitt nära ledarskap. Med kontorsrum fem
meter från det stora köksbordet, medarbetarnas fasta punkt, råder både fysisk närhet, god stämning och skön jargong.
– Vi känner varandra, bygger relationer.
Jag tycker det är viktigt att vårda skattekronor genom att ta väl vara på våra sjuksköterskor så att vi får behålla dem. Vi pratar
mycket med varandra vilket gör att jag vet,
exempelvis, vilka önskemål och behov var
och en har av fortbildning. Eller vem som
är ämne att bli instruktör för andra. Samtalen skapar delaktighet genom att vi också
talar öppet och avslappnat om verksamhetsfrågor.
I JONAS NÄRA ledarskap ingår att tillgodo-

se varje persons arbetsmiljö; ha rymligt
gym för fysträning, möjlighet att välja

”Chefen ser ut
att må bättre nu”
Vad normtalet kan göra för dig

NÄRA. Från botten till toppen
med lagom många medarbetare.
Jonas Eriksson är tillfreds.
FOTO: FRANK PALM

schema och kunna ta semester när hen vill
och så vidare.
– Vi har ett potpurri av olika scheman.
En kanske vill arbeta bara dag, en annan
bara natt eller kanske anpassat till att man
har barnen varannan vecka. Vi ordnar det.
För att inte chefen ska lägga en massa
tid vid datorn har Ambulanscentrum Hisingen rekryterat en särskild bemanningsplanerare som klarar av att göra alla nöjda.
– Topnotch! Det ger mig mer utrymme
att leda och uppmuntra modet hos medarbetarna att göra det som för verksamheten
framåt. Här vågar vi testa allas idéer: funkar
det så kör vi, funkar det inte så backar vi. •

Vilka konsekvenser har normtalet 10-35 haft för chefer
och medarbetare inom VGR?
Resultatet av en utredning,
där sju chefer och 24 medarbetare intervjuats, kan inte
betecknas som annat än positivt. Normtalet verkar ha gjort
gott för både chefer, medarbetare och verksamheter.

NÖJD OCH GLAD. Normtalsutredningen
visar att chefer som har lagom många
medarbetare kan göra underverk för
arbetsmiljön. Robert Green, HR-strateg,
gläds över att både chefer och medarbetare känner att ett nära ledarskap
gynnar alla.
FOTO: FRANK PALM

– Idén med normtalet är ju att en chef med
färre medarbetare kan frigöra tid till ett
mer närvarande ledarskap med större fokus på verksamhetsutveckling. De får helt
enkelt bättre organisatoriska förutsättningar att hantera sitt chefskap på ett ännu
bättre sätt, säger Robert Green, HR-strateg
på Koncernkontoret.
– Förhoppningen med utredningen var
att få öppna och ärliga svar som vi kunde

Brita Hässel

Normtalet
10-35 ...
är det antal medarbetare
som en chef bör ha. Beslutet togs av regiondirektören
under 2015 med målet att
förbättra chefers förutsättningar för dialog med sina
medarbetare, skapa ett mera
närvarande ledarskap och
kunna fokusera mer på verksamhetsutveckling.

lära oss något mer av. Därför formulerades
frågorna av det externa konsultbolaget tillsammans med forskare på Institutet för
stressmedicin och externa konsulter skötte
intervjuandet, fortsätter Robert och berättar att samtliga arbetsplatser som varit med
i utredningen kommer från hälso- och
sjukvården, eftersom det är där cheferna
har många underställda.
– Med kunskapen vi fått ska vi nu fortsätta, hålla i och inspirera andra att gå vidare för att nå normtalet så att alla kan få
bättre organisatoriska förutsättningar och
må bättre. Det är ju ändå kärnan i arbetet,
kommenterar Robert Green.
DE UNDERSÖKTA verksamheterna har valt
tre olika typer av organisatoriska lösningar

för att nå normtalet. Antingen gemensamt
chefskap (en chef blir två på befintlig avdelning), medarbetaruppdelning (ytterligare
en chef tillsätts och tar över delar av personalen) och nytt chefsled (ytterligare chef
övertar delar av den tidigare chefens arbetssysslor plus ansvar för en del av medarbetarna).
Alla tre lösningarna har minskat kontrollspannet för chefen. En konsekvens är
att cheferna i större omfattning kan vara
bland sina medarbetare, vilket gör att chef
och medarbetare möts och pratar mer med
varandra. Ett sådant mjukare arbetsklimat
ger i sin tur mera verkstad, eftersom det
blir mer utbyte och snabbare återkopplingar.
De närmare relationerna mellan chefer
och medarbetare har dessutom gjort att
Forts. nästa sida
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BORDSSAMTAL. Den självklara samlingsplatsen är
köksbordet. Här tjötas det, skrattas och diskuteras
hur saker och ting kan göras bättre. Bland annat.
FOTO: FRANK PALM
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medarbetarna vågar ”störa” chefen med
frågor de tidigare undvek när de såg hur
arbetstyngd chefen var.
MEDARBETARNA SÄGER i utredningen att

chefernas ökade fysiska närvaro skapar
trygghet i verksamheten. Bara vetskapen
om att frågor snabbt kan lyftas till chefen
räcker. Något som förstås känns extra viktigt i situationer som kräver snabba beslut.
– Medarbetaren behöver inte nödvändigtvis fråga, men de vet att de kan. Chefen
är där. Och tryggheten med det, kommenterar Robert Green.
CHEFER UPPLEVER att de efter anpassningen

till normtalet kan fokusera mer på att tänka förebyggande och lägga mindre tid på
”brandsläckning”. De prioriterar istället
verksamhetsutveckling och planering.
Cheferna ser – till skillnad från innan –
fler möjligheter att effektivt styra verksamheten, samtidigt som medarbetarna tycker
sig ha större möjligheter till att vara med
och driva utvecklingsprojekt.

TIDIGARE HAR många sektionsledare fått ta
ledaransvar utan att formellt vara chef.
Den rollen har varit delvis otydlig: att försöka leverera utan att kunna ställa krav är
svårt. Idag – efter förändringen – tas hela
ledaransvaret av formella chefer som har
befogenhet att också besluta. Mer effektivt!
DE ALLRA FLESTA chefer har tidigare tving-

ats arbeta mer, ibland mycket mer, än en
heltidstjänst. Med färre underställda har
arbetsbördan minskat vilket gett större balans mot privatlivet.
– Någon kommenterade att hen gått ner
till 40 timmars arbetsvecka, efter normtalet, påpekar Robert.
Kanske är det också därför som medarbetarna tycker att chefen ser ut att må bättre nu. Hen är i högre utsträckning på plats,
hinner sitta ner och prata och ser allmänt
gladare ut.
EN AV MYCKET få minus som utredningen

redovisar är att i enheter som delats, och
därmed fått ytterligare ett chefsled, har det
uppstått en del bekymmer. Kommunikationen och samverkan mellan enheterna
har blivit lidande anser både medarbetare
och chefer. •
Brita Hässel
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Hälsan och Stressmedicin stödresurs

för nya
Regionens Hus
I Skövde har redan 400 medarbetare flyttat in i det nya Regionens
hus. I Göteborg ska omkring 1 500 medarbetare flytta in i mitten
av juni. Förberedelserna har pågått länge. Både chefer och medarbetare har fått möjlighet att förbereda sig inför övergången till
aktivitetsbaserat arbetssätt, där det ingår att inte ha ett eget skrivbord och kunna fungera utan pärmar och papper; vara digitaliserad. Och dessutom ta sig an husens inneboende möjligheter genom att välja arbetszon efter aktivitet. I det stora förändringsarbetet för Nya Regionens Hus är Hälsan och Stressmedicin (HOS) ett
viktigt stöd.
– Vi hoppas att medarbetarna får möjlighet att förbereda sig på
ett arbetssätt med nya möjligheter och att regionen ska vinna på
att många sitter samlade under samma tak, poängterar Annemarie
Hultberg, utvecklingsledare på ISM och del av HOS stödresurs.

D

en lilla stödgruppen inom Hälsan och
Stressmedicin består också av Julia
Walvenius, psykolog/organisationskonsult,
Magdalena Gustafsson, ergonom samt Jan
Hjalmarsson, arbetsmiljöingenjör. Alla
från Hälsan och Stressmedicin.
De har under ett par års tid tagit fram
en mängd kunskap och vetande i form av
utbildningar, seminarier och enkäter. Inte
minst sammanställningen över gjord
forskning kring aktivitetsbaserat arbetssätt
(ABW). Ur forskningssammanställningen
går det att vaska fram viktiga parametrar
för att få en bra start i de nya husen:
Eftersom lokalerna är indelade i zoner,
från samarbets-, över lugn till tyst zon, gäller det att den tysta verkligen är tyst. På
den punkten har man inte lyckats på alla
håll runt om i landet. Koncentrationskrävande arbete kräver stillhet. Se därför till
att det finns god ljudmiljö genom en planlösning med separata ljudzoner, tillräckligt
med tysta rum och utrymmen utan störande insyn, är rådet från forskningen. Och
det är centralt att skapa spelregler som talar om hur folk ska uppföra sig mot varandra, till exempel om man får använda samma arbetsplats flera dagar i rad, var man
får prata i telefon och avbryta varandra
med frågor.
Det behöver även finnas tillräcklig yta
per medarbetare för att det skall fungera

som det var tänkt.
Forskningen talar också om vikten av
ett omsorgsfullt förändringsarbete och
fungerande hjälpresurser, något som stödgruppen och ambassadörsgruppen är med
och uppfyller.
I REGIONENS HUS i Skövde, där det var in-

flyttning i december, är man fortfarande i
”finn-fem-fel-fasen” då det görs finjusteringar. Ambassadörerna, utbildade i smarta arbetssätt, finns på plats för att kunna
vara stöd för andra. De tjugo ambassadörerna kommer från olika förvaltningar i
Skövde och Göteborg och har själva sökt
uppdraget eftersom de vill bidra till utvecklingen av nya arbetssätt.
– Också ergonomer finns i huset för att
kunna hjälpa till med att visa hur man justerar arbetsplatsen för att inte få besvär.
Från att tidigare gått till samma arbetsplats
där man vet hur man justerar sin stol,
skrivbord, tangentbord eller bildskärm kan
man behöva hjälp med hur man ska tänka
för att enkelt kunna justera efter sin kropp
och arbetsställning då det kan bli olika varje dag, påpekar ergonom Magdalena.
Att gå över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt är en stor förändring som man får
ha respekt för och ge stöd i, menar stödgruppen. Något som projektledningen för
Nya Regionens hus anammat.

STABILT STÖD. Övergången till aktivitetsbaserat arbetssätt
går bra. Stödgruppen är lugn och säker; övertygad.
Från vänster Annemarie Hultberg, utvecklingsledare;
Magdalena Gustafsson, ergonom och Julia Walvenius,
psykolog/organisationskonsult.
FOTO: FRANK PALM

– VGR ligger långt framme med sina
flera års förarbeten, så övergången kommer att gå bra för de allra flesta, kommenterar Julia och pekar på det som utgör de
största skillnaderna mellan det gamla och
det nya:
– Att arbeta aktivitetsbaserat innebär
större krav på självledarskap och förmåga
att planera sin dag. Det krävs därför också
ömsesidig tillit, eftersom arbetssättet tillåter att man arbetar i sin ”hemvist”, någon
annanstans i hela huset eller på distans.
Detta gör att man som arbetsgrupp inte
alltid är samlad på plats som i ett traditionellt kontor.
– Chefer kan behöva tänka nytt när det
gäller ledarskap eftersom arbetssättet kräver mer feedback, fler avstämningar och
kompletterande kortare medarbetarsamtal.
– Det är också betydelsefullt att chefen
skapar den trygghet som gör medarbetarna produktiva och effektiva, inflikar Magdalena.
– Forskningen slår fast att vad chefer
och medarbetare tycker om arbetssättet oftast beror på vilken miljö man flyttar från;
den som lämnar ett kontorslandskap brukar bli extra nöjd eftersom ljudmiljön –

exempelvis – blir så mycket bättre, beskriver Annemarie.
OCH ERFARENHETERNA i VGR är än så
länge goda. Hos Västtrafik, som gick över
till aktivitetsbaserat för ett par tre år sedan,
ökade trivseln liksom hos Västfastigheter i
Uddevalla. Pilotprojekt har gjorts på fler
håll i regionen där medarbetare vittnat om
att teamupplevelsen förstärks. Troligt är
därför att också de nya sjukhusen, som så
småningom ska ersätta de i Frölunda och
Lundby, kommer att utformas utifrån aktivitetsbaserade arbetssätt anpassat till vårdmiljö.
– Aktivitetsbaserade kontorslösningar
är en konsekvens av IT-boomen och den
ökade digitaliseringen med ett på många
sätt gränslöst arbetsliv. Det passar inte alla
typer av verksamheter, men i Regionens
hus möter det upp många av Västra Götalandsregionens behov av att samla verksamheterna och minska gränserna mellan
olika verksamheter för att lära mer över
gränserna. •

Brita Hässel

Varför?
VGR ska bli en mer sammanhållen
och enad koncern. I Göteborg går
flytten från 15 olika adresser till
Regionens hus.
Flytten sker under veckorna
19-23. Invigningen är den 14 juni.
Medarbetare från följande förvaltningar ska in:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Film i Väst
Folktandvården
Habilitering & Hälsa
Hälsan och Stressmedicin
Koncernkontoret (inkl. VGR IT)
Kultur i Väst
Naturbruk
Närhälsan
Patientnämndernas kansli
Regionservice
Revisionsenheten
Turistrådet Västsverige AB
Västfastigheter
Västtrafik AB
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Gul, grön, röd eller blå? Du är lurad. Förvillad.

Satsningen på
arbetsmiljö
lönar sig

värdig men ändå sakna innehåll kan orsaka både direkta och indirekta skador, men
också ”smitta” andra områden så att man
tappar tron på det som faktiskt har evidens.
Magnus Lindwall får medhåll av docent
Mattias Lundberg, som i Dagens Nyheter
understryker att pseudovetenskap i värsta
fall kan leda till döden och hänvisar till
källor som sprider idéer av typen ”vi ska
inte vaccinera våra barn mot mässling” eller att ”vi ska behandla cancer med kolloidalt silver”.

Professor Magnus Lindwall, Göteborgs universitet, besökte i slutet av
förra året Institutet för stressmedicins Nätverk för dig som arbetar med
stress, för att i mycket engagerade
ordalag prata om farliga saker; det
vill säga pseudovetenskap. Speciellt
den som handlar om hälsa och psykologi.

MAGNUS LINDWALL talar om värdet av

kunskap, utbildning, evidens. Om att veta
exakt vad saker och ting handlar om och
inte bara lite sådär. Det gäller att välja rätt
källa för att nå kunskap, den med den mesta kompetensen:
– Om man bryter benet, så är det kanske lämpligare att gå till en ortoped istället
för till grannen som själv haft ont i knät.
Eller: är det inte troligare att man hellre vill
ha en pilot vid flygplanets spakar än en all-
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FÖR ATT TA upp ett konkret exempel på det

ILLUSTRATION: JOEN WETTERHOLM

Enligt professorn kommer denna form av
populära psykomyter allt mer i
ropet ju mer vi vänjer oss vid
tidens allsköns lögner och fake
news. Och han är sannerligen
inte ensam om att varna för
irrläror och lättköpta teorier.
Fler och fler forskare kliver fram
och larmar om farorna med det
enkla – och ibland attraktiva – som
framställs som sant och riktigt. Det kan
handla om gamla myter om att vi bara använder tio procent av vår hjärnkapacitet,
att barn blir intelligenta av att spela Mozart
på sitt instrument, att man via tankar och
känslor kan påverka sin hälsa eller att
människors personligheter går att dela in i
färger.
– Allt är helt fel, säger Magnus Lindwall
som menar att pseudovetenskap är lika
dumt som vidskeplighet om svarta katter,
horoskop, grafologi, häxor, nycklar på bordet, gå under stegar, ja ni vet. Inte bara
dumt: sannolikt farligare.

mänt van resenär, hellre vill opereras av en
hjärtläkare än av en pacemakerbärare, frågar han retoriskt.
Problemet med att veta bara lite om ett
ämne är att man då inte inser sin begränsning. Den som istället läst mycket om ett
ämne; den personen förstår att det finns
långt mycket mer att lära. Bärarna av pseudovetenskap hör till den första kategorin …
– DET HAR ALDRIG funnits så mycket desin-

formation som nu. Mycket struntprat!
Mycket bullshit! fräser professorn som menar att vi mycket oftare måste ställa oss frå-

gan ”hur vet vi det”. För att hitta de rätta
svaren måste vi gå till källan, fråga oss om
det vi hört håller för en granskning. Eller
fråga oss om det som är populärt självklart
också är bra.
– Det duger inte att ha en magkänsla!
Det är farligt att sakna förmågan att värdera information, kritiskt granska och se vad
som är tillförlitlig kunskap, inpräntar Magnus Lindwall.
VAD ÄR DET DÅ som gör myter och pseu-

dovetenskap problematiskt?
– Att härma vetenskap, försöka vara tro-

som Magnus Lindwall kallar pseudovetenskap, gottköpspsykologi förklädd till vetenskap eller inbillning snarare än utbildning, väljer han att ta upp Thomas Eriksons
färglära som delar in personligheter i gult,
grönt, rött eller blått. En succéhistoria som
spridits genom böcker, utbildningar och
föreläsningar. Teorier som är lockande
enkla och lätta att följa med i:
– Men att det enkla skulle vara lika med
bra är fel, utbrister Magnus Lindwall.
– Inget blir rätt för att det är enkelt. Eriksons teorier bygger inte på studier utan på
felaktiga idéer. Det finns ingen publicerad
forskning som stöder honom. Allt är slarvigt och skevt. Att, som vissa organisationer och företag gjort, använda Eriksons
färglära vid rekrytering eller teambyggande är förkastligt och leder inte till något
vettigt.
Magnus Lindwall skräder inte orden
någonstans när det kommer till pseudovetenskap och de som försöker tjäna pengar
på det:
– Lägg inte ändliga resurser på strunt!
Köp inte. Det är slöseri med skattemedel,
menar Lindwall och råder lyssnarna att
läsa det genomarbetade reportage Magasinet Filter kom med i höstas. Där påvisas
bristen på vetenskap bakom Thomas
Eriksons teser och även bristerna i hans
egen utbildning och kunskap i psykologi.

vis med vatten på sin kvarn:
Föreningen Vetenskap och Folkbildning* har utsett författaren Thomas Erikson till ”Årets förvillare 2018”. Motiveringarna stämmer väl överens med Magnus
Lindwalls kritik. Man säger att han – Erikson – ”har lyckats vilseleda en stor del av
det svenska folket att tro på ren pseudovetenskap och grova psykologiska förenklingar” och också att lärorna kan ge skador
i form av psykisk ohälsa. ”Psykologer har
med bestörtning fått rapporter om hur företag och organisationer faktiskt har använt sig av villoläran”. ”Thomas Erikson
har missvisande förespeglat dels att den
personlighetsteori han presenterar har gott
vetenskapligt stöd, dels att han besitter
kompetens inom psykologiområdet. Detta
har bidragit till en försäljning av hundratusentals böcker till intet ont anande läsare”.
– MÅNGA AV de metoder som Magnus berörde i sitt föredrag köps in av både privata
företag men även offentlig sektor. Det är
viktigt att de metoder som används inom
offentlig verksamhet håller kvalitet och att
man säkerställer att resultatet kan användas och tolkas på tillförlitligt sätt. Här finns
säkerligen mycket att göra och ISM kommer under 2019 att arbeta med denna fråga. Här är det viktigt att stötta verksamheterna i att ta förnuftiga beslut när denna
typ av tjänster köps in, kommenterar Ingibjörg Jonsdottir, professor och verksamhetschef för Institutet för stressmedicin. •

Brita Hässel

*Föreningen Vetenskap och Folkbildning har till
uppgift att främja folkbildning om vetenskapens
metoder och resultat och bekämpa de felaktiga
föreställningar som förekommer i frågor som
kan avgöras vetenskapligt.

Den uppåtgående trenden av sjuktal i regionen har brutits. Nej, inte
så att kurvan pekar nedåt, men
den planar ut. Satsningarna för
lägre sjuktal och bättre arbetsmiljö
går vidare. ”Arbetsmiljösatsningen*” innebär att arbetsmiljöarbetet ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska och är ett uppdrag
från politiken. Satsningen går nu
in på sitt tredje år.
Strax innan jul anordnades en dag som
handlade om vad sex förvaltningar
åstadkommit med sina försök att skapa
bättre arbetsmiljö och friskare medarbetare. De bjöd generöst på tankar och erfarenheter, och satte igång både funderingar och diskussioner när de ställde
frågan; skulle vi kunnat
göra det ännu bättre?
– Kraftsamlingen med
de 15 miljonerna för förbättrad hälso- och arbetsmiljö som i sin tur kan leda
till lägre sjuktal är ovanlig i
landet. Kanske till och
med unik, säger Per Djurberg, HR-strateg.
Per Djurberg
– Att VGR har en egen
”inhouse-förvaltningshälsovård” är ett
absolut framgångsrecept. När forskningsenheten ISM sedan krokar arm
med dem, ger oss det fri och obunden
forskning vi kan lära mer av. Viktigt, utropar han och rekommenderar ISM-rapport 21 till alla som vill läsa om goda exempel på ett enkelt sätt.
Alla bra idéer är värda att spridas,
men Per Djurberg är noga med att påpeka, att knappast någon idé passar rakt
av hos alla.
– Man kan inte kopiera, man måste
analysera först. Sedan kan åtgärderna
anpassas till den egna arbetsplatsen. Att
få med sig FHV – företagshälsovården
Hälsan & Arbetslivet – från allra första
början är ett stort plus, tipsar Per.
*Budgetförstärkning om att få ner
sjukskrivningstalen

OCH SÅ KOM dagen då Magnus fick hink-
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Pseudovetenskap är farligt!

UPPSLAGET

Det ska vara öppet
och högt i tak! Basta.
Kommunikationsdirektör Erik Lagersten
twittrade tidigare om en ny påverkans- och
kommunikationspolicy. VGR betraktar nu
medarbetares närvaro i sociala medier på
samma sätt som rätten att fritt meddela sig
i grundlagsskyddade media. Det innebär
att om inlägget sker anonymt så sker ingen
efterforskning vem som är avsändaren. Det
får heller inte förekomma repressalier med
anledning av inlägg i sociala medier.
”Vårt interna kommunikationsklimat är
öppet och det är självklart att prata om
både det som är bra och dåligt. Det leder
till utveckling av verksamheten, bättre kvalitet och ökad säkerhet. Öppenhet motverkar tystnadskultur och ryktesspridning.”
”Vi ser gärna att enskilda medarbetare
uttalar sig i media eller använder sociala
medier för att resonera kring sitt arbete.
Det ska vara högt i tak för debatt. Även frågor som först kan uppfattas negativa ger en
diskussion som i längden leder till en nyanserad bild av VGR.”

”Vi som arbetar i VGR ska känna igen
oss i kommunikationen och hur organisationen skildras. Först då kan vi använda
och vidareförmedla budskap och fungera
som naturliga företrädare för verksamheten.”
”Teknikens korta livscykler kräver ständig anpassning till nya sätt att kommunicera på nya plattformar. Vi måste ständigt
ompröva vilka kanaler vi behöver finnas i
för att möta rådande konsumtionsmönster.”
Regionen är en samhällsaktör med rätt
att påverka. Arbetet är ett sätt att genomföra politiskt fattade beslut och samtidigt
förhålla sig till den omvärld som styr förutsättningarna.
”Vi för vår egen talan och använder inte
konsulter som talespersoner för VGR. Vi
är transparenta och öppna med vilka vi
träffar och vilka frågor vi driver.”

Primärvårdschefer
tycker till om
nätdoktorer
”Idag rinner mångmiljonbelopp iväg till
den minst sjuka grupp som använder dessa
tjänster.” Det konstaterar Sveriges primärvårdsförening som företräder den offentligt drivna primärvården i Sverige. De syftar på nätdoktorer som erbjuder snabba
lösningar till patientgrupper som har de
minsta behoven av läkarkontakt. Vilket
inte rimmar med hälso- och sjukvårdslagens regler för prioriteringar där den
som har de största behoven ges företräde.
De pekar också på hälso- och sjukvårdens oförmåga att tillräckligt snabbt anpassa sig till den teknologi som redan finns
tillgänglig på marknaden. Deras lösning är
därför att digitala vårdmöten regleras så att
intentionen i hälso- och sjukvårdslagen
följs. Tala mer om prioriteringar i förhållande till tillgänglighet. De anser också att
det behövs en större nationell samverkan
mellan landstingen/regionerna utifrån de
journalsystem som finns idag, vilket är
nödvändigt för att behovet av integrerade
it-lösningar ska tas fram snabbare.

Grattis till en
unik – och
vinnande –
verksamhet
Bland 54 nominerade bidrag
från hela landet och olika
branscher – alltifrån fotbollslag till spelföretag och stora
myndigheter – så var det VGR:s
Kunskapscentrum för jämlik
vård som tog hem Svenska
jämställdhetspriset som delades
ut sista dagen i januari.
Efter mångårigt träget
arbete med många lyckade
satsningar är KJV nu nationellt
uppmärksammade. ”En förälder
blir till” (prisat med VGR:s eget
jämställdhetspris) och ”Ta med
en vän” är bara två exempel
på större kampanjer de arbetat
med i strävan efter en jämställd
och jämlik hälso- och sjukvård.

Vegobolognese
med oliver

”It´s not cool to not know
what you are talking about”
Barack Obama

God och snabbgjord vegetarisk pasta med färs,
örter och chilihetta. Citron ger en fräsch touch.

Sömnkurs ger kunskap
och verktyg för bättre sömn

Ingredienser
1 st gul lök
2 klyfta(or) vitlök
1 st selleristjälk
250 gram cocktailtomater
olivolja
300 gram vegetarisk färs
1 tsk torkad timjan
1 tsk torkad basilika
2 krm chiliflakes
2 msk tomatpuré
2 tsk rödvinsvinäger
1,5 dl vatten
1 msk grönsaksbuljong
250 gram oliver
0,5 st citron(er), skalet
1 msk citronsaft
salt
svartpeppar
Tillbehör
4 port pasta
250 gram morötter
0,5 kruka(or) färsk basilika
50 gram riven ost

Tillagning
Bolognese:
Skala och finhacka lök och
vitlök. Skölj och strimla sellerin
och halvera cocktailtomaterna.
Hetta upp olja i en stekpanna
och bryn vegofärs, lök och selleri
på medelvärme i cirka 5 min.
Krydda med timjan, basilika och
chiliflakes och fräs ihop.
Tillsätt tomatpuré, vinäger,
vatten, buljong, oliver och
cocktailtomater. Låt puttra ihop
5-10 min.
Smaka av färssåsen med
citronskal, citronsaft samt salt
och peppar efter smak. Strö
över basilika och servera med
pasta, riven ost och morotsstavar vid sidan om.

FREEPIK.COM

UPPSLAGET

Tillbehör:
1. Koka pastan enligt anvisning
på förpackningen.
2. Skala morötterna och skär i
stavar. Skölj och finhacka basilika.

Med start 4 april erbjuder
nu Hälsan & Arbetslivet
sömnkurs för medarbetare
som sovit dåligt under en
längre tid och som upplever negativa konsekvenser
dagtid som följd av sömnbrist.
Följdbesvär, exempelvis
trötthet, irritation, koncentrationssvårigheter och
nedstämdhet, skapar ofta
ytterligare obehag inför
sömnen och oro för vad
problemen kan leda till på
lång sikt. När en sådan
ond cirkel vuxit sig stark

Läs mer på Insidan VGR,
Hälsan & Arbetslivet

Rättstavning är
överskatat!??
Eilngt en uneörnskding på ett engskelt
uivtnierset såseplardet inegn roll i viekln odrinnig
bksotrnävea i ett ord står i, det enda som är vtikigt
är att fsötra och ssita bavstoken såtr på rtät patls.
Rseetn kan stå hlelur om blluer och man kan ädnå
lsäa tetxenuatn porbelm. Dttea broer på att vi itne
leäsr vjrae bkostav för sej, uatn odern som hlehet.
Frekvent spriden text på sociala medier

Arbetsmiljösatsningen på film
Inom ramen för Arbetsmiljösatsningen har Institutet för stressmedicin bedrivit ett uppsökande arbete under två års tid. Syftet med satsningen är att
sänka sjukskrivningstalen och förbättra arbetsmiljön. I en nyproducerad film på åtta minuter berättar chefer och medarbetare om sitt deltagande,
vad som låg bakom valet att delta, hur processen

kan den vara svår att bryta
själv och då behöver man
hjälp för att komma ur den.
Sömnkursen bygger på
kognitiv beteendeterapi
(KBT), den behandlingsmetod som i forskning visat sig vara mest effektiv
över tid vid sömnbesvär.
Under sju grupptillfällen
med olika teman ges kunskap och verktyg för bättre
sömn.
Anmälan görs av ansvarig
chef.

sett ut och vad arbetet resulterat i. Filmen kommer i första hand att användas för att sprida kunskap om arbetsmiljöfrågor och om Arbetsmiljösatsningen, detta i sammanhang där det berättas
mer utförligt om Arbetsmiljösatsningen och samlade intryck från denna. Satsningen pågår även
under 2019, men i en lite annan tappning.

Idéer och
artikeluppslag till

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

Läckerheter och service veckan lång
Kristina Brügge är uppvuxen i konferensmiljö. Nej, det är inte konstigt alls eftersom föräldrarna drev en konferensanläggning. Så Kristina känner sig
just väldigt ”hemma” på Campus
Nya Varvet, en av Västra Götalandsregionens interna konferensanläggningar. Kanske är det också därför
hon är så förtjust i att jobba med
gäster; inte ”bara” vara i köket utövandes sitt yrke som kock och
kallskänka.
– På mitt förra jobb saknade jag att ge service. Det får jag göra här, säger Kristina
och beskriver känslan när det är fullbelagt
på Campus Nya Varvet och de 350 gästerna förhoppningsvis ska lämna platsen uppfyllda av att de blivit väl omhändertagna,
trakterade med god och klok mat, härliga
bakverk och fått ett gott bemötande.
Kristinas ansvar omfattar mat, fika,
brödbak, inköp, planering, fakturering, ja
allt det som måste göras när man har hand
om ett kök på en anläggning som Campus
Nya Varvet. Kollegan Emelie bakar från
morgon till kväll; allt från grovt härligt
matbröd över tårtor till små näpna sötsaker och tar över rodret när Kristina har
förhinder.
Att inte använda halvfabrikat eller färdigskuret köpebröd är en självklarhet.
– Vi försöker också, så långt det går, att
hålla oss till ekologiska produkter. Men,
det får erkännas, det är svårt med vissa
frukter och grönsaker som inte har den
hållbarhet vi behöver, beklagar Kristina.
Kristina lagar helst vegetariskt – även
om fisk och fågel ibland hamnar på tallrikarna – och är uppenbart nöjd över att
kunna ”omvända” besökare som tvivlat på
att en vegetarisk rätt skulle göra dem mätta.

BRUTALT GOTT. Så låter omdömena från
medarbetare och gäster på Campus Nya
Varvet när de kommenterar det som
lagas i köket. Kristina Brügge med
kollegor kan känna sig ytterligt nöjda.
FOTO: FRANK PALM

– Vi får faktiskt applåder för vår mat ...
även av dem som föredrar kött.
I receptionen säljs dessutom kökets
uppskattade presentförpackningar fyllda
med exempelvis mysli, godis, marmelad eller bröd.
ATT LAGA MAT till andra innebär att man

måste förhålla sig till en lång radda av matavvikelser; sådant som människor inte vill
ha, eller inte tål.
– Det är ett faktum att människor allt
oftare väljer att följa någon diet, eller är
överkänsliga för vissa födoämnen. Det
ställer i sin tur högre kunskapskrav på oss i
köket, så att vi levererar korrekt.
Att många av Campus gäster kommer
från hälso- och sjukvården, och har en generellt hög medvetenhet om vad man ska
äta, betraktar Kristina som en ytterligare
utmaning.
– Men jag gläder mig åt det lilla som

kan förenkla; till exempel åt att vi enbart
använder naturligt laktosfritt bröd och ost,
konstaterar Kristina med ett skratt.
Ett annat, klart större, glädjeämne är
Campus egna trädgård som levererar färska örter, frukt och bär. Plus honung från
egna bikupan.
– Honungen är lite för fin för att användas i maten, så den serverar vi hellre till te
och kaffe där den får komma till sin fulla
rätt, kommenterar Kristina som gärna
skulle vilja utveckla både kök och trädgård.
Men så är det det där med tiden … hur ska
den räcka till allt man vill göra, frågar sig
Kristina som med nöje väljer att ta på sig
sysslor även ”utanför” köket bara för att det
är så roligt och för att det får gästerna att
känna sig extra välkomnade. En vackert
blomstersmyckad entréhall kan pigga upp
vilken morgontrött gäst som helst!
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