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Gör din röst hörd!

vad som krävs för att medarbetare
ska stanna kvar på jobbet även
efter 67-årsdagen

Nästa
nätverksträff
Under oktober månad är det åter
dags att mäta arbetsmiljö och patientsäkerhet inom VGR. Precis
som sist samordnas medarbetarenkäten och patientsäkerhetsenkäten eftersom arbetsmiljö och
patientsäkerhet hänger nära samman. Det tar ungefär 15 minuter
att svara på medarbetarenkäten
och 10 minuter att svara på patientsäkerhetsenkäten. Svara på
webben och gör det på arbetstid.
Din röst gör skillnad!
Inloggningsuppgifter skickas via
mejl den 9 oktober. Svarar man
inte första veckan får man ett

brev med inloggningsuppgifter till
sin hemadress. Om man inte får
något mejl, brev eller om man
tappar bort inloggningsuppgifterna mejlar man till
medarbetarskap@indikator.org
Förvaltnings- och bolagsövergripande resultat levereras den 13
november och resultat på verksamhets- och arbetsplatsnivåer
den 4 december. På Insidan finns
en förteckning över förvaltningarnas samordnare som kan svara på
frågor, stödmaterial att använda
på APT plus en del annat.
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OMSLAGSBILD: ”Ni ska veta att det tar
lång tid för mig att gå genom korridoren ...
jag möts av saker som behöver göras hela
vägen. Fast det är ju därför jag känner att
jag behövs!” Alice Danielsson är ett av sjukvårdsbiträdena som gått en komprimerad
utbildning och nu arbetar på avd 353 SU/Ö.
FOTO FRANK PALM

Röda tråden slingrar sig kring ”omtänk”; nykomprimerade utbildningar,
fler väljer cykeln, synen på smärta, att
lägga sig i sin egen arbetsmiljö och
konsten att miljötänka på jobbet.
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Friskvårdsområdet är, som Arbetslust tidigare skrivit om, under utveckling. Arbetsgruppen, som
startade 2017, arbetar oförtrutet
på för att erbjuda och samordna
insatser där medarbetarna tillsammans kan trivas och må bra. Syftet är också att öka kännedom
om, och samhörigheten inom, regionen samt stärka arbetet att bli
en allt mer attraktiv arbetsgivare.
Tillsammans i VGR har nu en
egen rubrik på intranätets Insidan
om motionsevenemang, VGR Tour,
inspirationsdagar, hälsoinspiratörer, aktiviteter och erbjudanden.
VGR Tour kommer i år att besöka Borås 4 november, Skövde
12 november, Göteborg 18 november och Trollhättan 25 november. Moderator kommer
Pernilla Warberg att vara, Leila

Söderholm kommer att tala om
vardagsträning och Anders Jansson står för humorföreläsningen
under rubriken ”Regler, rutiner
och ritualer”, en resa bland skapelseberättelser, bensträckare
och klämdagar. Bland det nya på
tillsammans-menyn är kulturklassikern som i likhet med regionklassikern handlar om fyra deltagartillfällen. Här handlar det
dock om fyra kulturnedslag i regionen på ett år.
Mer på gång är utveckling av
hälsoinspiratörerna och deras
uppdrag, en kommunikationsplan
har tillkommit, funktionärsarvoden ska införas, en app för stegtävlingar tas fram och på hemsidan finns funktionsbrevlådor.
– Välkomna in och titta, uppmanar Marie Lext Olausson.

... för dig som arbeta
med stress kommer att
handla om frågor kring äldre
arbetskraft. Tid och lokal
meddelas på ISM:S hemsida.

Agneta Lindegård Andersson, forskare och projektledare för ”ArbetsKraft”,
tycker det är ganska orimligt att vi ska gå omkring och vara pensionärer
nästan en tredjedel av våra liv. Eller hur!?

Frågor för
framtiden på
konferens
Årets stora regionala konferens,
Framtid Västra Götaland, arrangeras på Svenska Mässan den 2 december. Fokus är på ledarskap
och nya lösningar i en föränderlig
värld. Västra Götaland står inför
komplexa samhällsutmaningar
som kräver tvärsektoriella lösningar och nya arbetssätt. Klimatet,
den sociala hållbarheten, konkurrenskraften och kompetensför-

sörjningen är framtidsfrågor vi behöver möta tillsammans. Hur kan
vi med våra olika styrkor, resurser
och förutsättningar bidra till hållbar utveckling i vår region? Hur
får vi saker att hända snabbare för
att nå utpekat mål? Stora spännande frågor. Inbjudan kommer
senare i höst.

Enligt Statistiska centralbyråns prognoser
sorgsorganisationer inom vår egen region
förväntas antalet personer som blir 100 år
och i Göteborgs Stad, försökte vi få fram
eller äldre i Sverige att tredubblas redan år
vad som gjorde att man upplevde det som
2035. Prognosen från SCB säger vidare att
svårt att aktivt jobba med det som vi i dagantalet personer över 80 år ökar i snabb
ligt tal kallar för ”Age-management”-frågor
takt och det kan förväntas att vi år 2035
på policynivå. Svaren vi fick visade att vilhar någonstans mellan 900 000 till 1 miljan från chefer och HR-strateger att jobba
med dessa frågor finns. På de ställen där
jon invånare över 80 år i Sverige. Hur skall
chefen varit personligt engagerad i frågan
vi lösa det ökande behovet av vård och omoch drivit på förändringen mot att kunna
sorg för denna stadigt växande grupp om
behålla sin erfarna och kompetenta persovi ”rutinmässigt” pensionerar fullt friska
och arbetsföra personer redan vid 67 års
nal även efter pensionsåldern, har man
ålder? Många av dagens 67-åringar både
lyckats få till stånd ”individuella” lösningar
vill och kan arbeta kvar
som alla varit nöjda med.
om man ges rätt förutsättStudien visar också på att
det gick att identifiera
ningar. Kanske är det dags
några huvudområden
för vård- och omsorgsor- Många av dagens
som idag utgör organisaganisationer som vår egen
67-åringar både vill toriska hinder för att ageatt införa en mer flexibel
pensionsålder där friska
mer proaktivt på
och kan arbeta kvar ra
arbetsföra personer som
grupp/organisationsnivå.
om man ges rätt
vill och kan fortsätta att
Sammanfattningsvis kan
arbeta, ges förutsättningvi konstatera att de största
förutsättningar.
hindren för chefer och
arna för att även efter
HR-personal för att arbe67-årsgränsen kunna bidra med erfarenhet och kompetens utifrån
ta strategiskt med att locka äldre att jobba
sina individuella förutsättningar.
kvar är följande:
A) Man upplever att det inte finns tillräckVAD ÄR DET då som hindrar företag och orlig tid avsatt för att jobba med dessa frågor
på ett strategiskt sätt,
ganisationer från att proaktivt och strategiskt jobba med att förbättra och individuB) man upplever också avsaknad av engaalisera villkoren för den äldre arbetskraften
gemang för frågan hos högre chefer och
som vill jobba kvar efter pension? Detta
ledningsfunktioner och därmed också avhar vi på Institutet för Stressmedicin här i
saknad av aktiviteter för att jobba mot måGöteborg tillsammans med Arbets- och
let att rekrytera/hålla kvar den äldre armiljömedicinska kliniken i Lund försökt
betskraften,
att få svar på inom ramen för en studie
C) vidare att existerande universella riktlinsom vi kallat ”ArbetsKraft”. Genom interjer inte tar hänsyn till att gruppen 60+
medarbetare inte är en homogen grupp
vjuer med några av första linjens chefer
och att man kan behöva ha en speciell
och deras HR-partners på vård- och om-

”verktygslåda” för att jobba effektivt och
individinriktat med att få äldre att vilja
jobba kvar inom vård- och omsorgsyrkena.
För att i framtiden komma tillrätta med resursbristen i framförallt den offentliga sektorn, kanske svaret på frågan jag ställde inledningsvis blir följande: ta tillvara oss
äldre som vill och kan jobba, men låt oss få
villkor och en arbetsmiljö som bygger på
individuella förutsättningar istället för universella lösningar som bara passar ett fåtal.
Agneta Lindegård Andersson
64 år, forskare och projektledare
för ”ArbetsKraft”

FOTO: TURID OOM

Hälsan & Arbetslivet
www.vgregion.se/halsan

TANKAR OM ...
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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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Fler händer

							

ger plus i vården

– En, av många, viktiga anledningar till varför sjukvårdsbiträdena behövs, är att undersköterskor och sjuksköterskor får större möjlighet
att ta hand om patienterna
utifrån sin profession på ett
ännu bättre sätt än tidigare.
Hos oss stannar inte arbetet
av lika ofta som tidigare för
att man behöver vänta in en
undersköterska eller sjuksköterska som är upptagen med,
vad vi då tycker är, ”fel” uppgifter.
Vad Annika Anserius, vårdenhetschef på
avd 353, SU/Östra, talar om är nysatsningen på sjukvårdsbiträden. För ett par år sedan erbjöds Annikas avdelning att ta emot
fem blivande sjukvårdsbiträden som via
annons rekryterats av HR-avdelningen. De
utvalda personerna såg möjligheten att
komma in och testa, få in en fot i hälsooch sjukvården.
– De kände dragning till vårdjobb, och
nu, ett par år senare, har de fem i den första kullen gått åt olika håll. En arbetar kvar
på avdelningen, men läser till undersköterska på 50 procent och övriga har slutat för
att studera, tre av dem inom vårdsektorn.
TILLBAKA TILL när Annika fick erbjudandet:

– Efter att noga ha tänkt igenom hur
fem sjukvårdsbiträden skulle påverka oss
och avdelningen, så tackade jag ja.
Men även om chefen tyckte det verkade
som en bra idé, så var inte personalen
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det krävs helt annan kunskap det. Mina
sjukvårdsbiträden har inte den kunskapen
och ska då självklart inte utföra uppgiften.
– Men vi behöver verkligen flera olika
professioner på avdelningen så att alla är
bra på just det de gör. Inte för skärrad för
att utföra vissa uppgifter och heller inte
”slösande” sin kompetens på ”fel” göromål.
Från början fanns det en oro hos undersköterskorna för att sjukvårdsbiträdena
skulle ta över alla de uppgifterna som kan
ge lite andrum när det känns tungt.
– Så har det inte blivit, berättar Annika.
Det har löst sig genom fungerande samspel
över gränserna, ett samspel som fungerar
åt båda håll. Även om sjukvårdsbiträdena
ansvarar för vissa saker så är inte undersköterskorna utestängda från de uppgifterna.

FYLLER FUNKTION. Alla ska vara bäst på det
de gör, förklarar Annika Anserius, behovet av
sjukvårdsbiträden på hennes avdelning.
FOTO: FRANK PALM

självklart med i båten från början. Vissa
tog emot de nya med öppna armar medan
andra var mer avvaktande och tveksamma
– ”vad händer nu med mitt jobb?”
– Det kom på mig att förklara, klarlägga
och fördela jobben på ett klokt sätt, säger
Annika som tycker att just kulturfrågan ”så
här har vi aldrig gjort tidigare” eller åt andra hållet ”ska vi börja jobba som förr i tiden”,
kändes överraskande tung.
– Ifrågasättandet av det nya kändes nog
under närmare ett år.

NU ÄR DET året sedan länge förbi och ar-

betsuppgifterna är väl fördelade. Sjukvårdsbiträdena gör de kringuppgifter som
undersköterskorna gjorde tidigare och arbetar tillsammans med undersköterskorna
i omvårdnaden. Plus en extra dos socialt
patientarbete.
– De utför ingen form av ”avancerad”
sjukvård, vilket det funnits oro för. Sjukvårdsbiträdena tar till exempel inte någon
form av mätvärden, lägger inte om sår, gör
riskbedömningar eller liknande, eftersom

SATSNINGEN HAR heller inte inneburit färre
sjuksköterskor eller undersköterskor på
avdelningen, vilket en del hyst farhågor
om. Och budgeten är densamma som tidigare, inga extrapengar har delats ut. Hur
hänger det ihop?
– Jag får det att fungera. Det kan exempelvis handla om att tänka nytt och se till
att hålla nere övertid och beordrad tid, genom att vid korttidssjukdom parera med
sjukvårdsbiträden vid de tillfällen då det är
möjligt. Min chef är tydlig med var gränserna går, så jag vet vilket utrymme som
finns för att hitta egna lösningar.
Idag har Annika inte längre fem sjukvårdsbiträden, tre är mer optimalt på avd
353 och det beräknar hon kunna ha någon
gång under hösten.
– Som chef måste man känna efter hur
många sjukvårdsbiträden som passar ens
avdelning allra bäst. Avgörande är ju vilka
arbetsuppgifter som finns och vilken typ
av patienter man vårdar. Det ska vara bra
för alla. Rätt uppgifter och rätt antal perso-

ner utifrån den verksamhet man har är
grundläggande. Det är då man når win/
win-situationen! •
Brita Hässel

FAKTA
Sjukvårdsbiträdesutbildningens innehåll:
• Introduktion, organisation, anställningsavtal, sekretess, Kom &
Gå, säkerhet, brand, miljö, avfallshantering.
• Personcentrerad vård, vårdhygien.
• Praktisk träning: personlig hygien,
matsituationer, av- och påklädning,
sängläge – elimination.
• Arbetsergonomi – praktisk
träning.
• Sänghantering, bäddning, förflyttning med mera.
• Självskyddsutbildning.

Annika Anserius förklarar att det visst
går att få in sjukvårdsbiträdena i befintlig
budget; man måste bara tänka nytt!
FOTO: FRANK PALM

• Etik och bemötande.
• Nutrition – kostens betydelse.
• Sjukvårdsbiträdets roll i vårdarbetet.
• HLR-utbildning.
• MedControl – vårdskador, tillbud,
arbetsskador.
• Lärplattformen.
• Psykiatri – sjukdomslära.
• Patientsäkerhet.
• Att förebygga vårdskador.
• Diabetessjukdom, hjärt-kärlsjukdomar, kirurgiska sjukdomar –
omvårdnad.
• Demens – bemötande.

Alice Danielsson, en av dem som
tagit chansen att testa att jobba i
hälso- och sjukvården.

• Stroke – omvårdnad

FOTO: FRANK PALM
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– Jag ser till att saker finns på rätt
ställe, är den extra handen och gör
sådant som annars inte hinns med –
basuppgifter helt enkelt, säger Alice
Danielsson, som arbetat på avd 353 i
ett halvår.
– Vi biträden är ett stort plus för
patienterna som – nästan utan undantag – gärna vill småprata med
oss. Idag, till exempel, har en äldre
orolig dam tryckt på larmet och bett
om allt möjligt stup i ett. Jag har kunnat vara med henne och lugnat henne så att sjuksköterskorna och undersköterskorna inte behövt avbryta sina
sysslor för varje ny ringsignal.
– Utbildningen vi får är mycket uppskattad, konstaterar Alice, som haft ett sjukvårdsbiträde vid sin sida under inlärningen.
Perfekt, enligt Alice eftersom det man
förväntas utföra blir så tydligt. Och det där
med att varva utbildningsdagar med praktik gör att de teoretiska delarna bekräftas i

Alice, sjukvårdsbiträde

Bästa inkörsporten

Jag vet att jag
gör nytta!
praktiken, kanske redan dagen efter.
– Bra! Man lär sig så oerhört mycket
här, på plats på avdelningen. Varje dag.
Och om man vill gå vidare till högre utbildning har man världens försprång om
man jobbat här först. Man snappar upp ny
kunskap hela tiden, försäkrar Alice.
Det är också klart och tydligt vad det
är som sjukvårdsbiträdena kan eller ska
göra; matning, bäddning, dusch, blöjbyten,
kaffekokning och fylla materialskåpen till
exempel.
– Ni ska veta att det tar lång tid för mig
att gå genom korridoren ... jag möts av saker som behöver göras hela vägen. Fast det

– Jag tror att vartenda sjukvårdsbiträde behövs, med tanke på vilken situation vi står inför med
en allt äldre, och därmed svårt
sjukare, befolkning, säger Maria Taranger, verksamhetschef för
Medicin, Geriatrik och Akutmottagning SU/Östra, vilket inkluderar avd 353.

är ju därför jag känner att jag behövs!
– Nej, jag känner mig inte bossad av de
andra, skrattar Alice, på frågan om hon inte
känner att de andra kör med henne. Jag gör
det jag ska och lär mig mer hela tiden.
Hur ser du på din framtid inom vården?
– Jag vet faktiskt inte hur jag ska gå vidare med mitt liv. Jag och många med mig
trivs med jobbet som det är, och vill inte
bara se det som en väg att slussas vidare till
högre studier. Jag är nöjd där jag är, vet och
känner att jag gör verklig nytta. Men … vi
får väl se! •
Brita Hässel

Hon pekar också på något som kan ses
som en paradox.
– Trots att vi har tyngre och tyngre patienter har vi färre platser. De som är här är
sjukare än de var förr i tiden, vilket gör att
vi behöver fler händer till varje patient.
– Att låta unga människor komma in
och testa vårdyrken är därför en investering. Förhoppningen är förstås att de unga
får en bra känsla för vad de ger sig in på
och väljer att fortsätta arbeta inom vården,
förklarar Maria och skrattar gott åt det faktum att flertalet av de sjuksköterskor och
läkare hon känner – ”i hennes ålder”– började som sjukvårdsbiträde en gång i tiden.

Yrket verkar vara en fungerande inkörsport, med andra ord.
Tron att satsningen på sjukvårdsbiträden handlar om att byta ut undersköterskor eller sjuksköterskor för att spara
pengar, avfärdar hon som idioti. Men håller med om att det visst kan vara svårt att
pedagogiskt förklara hur en befintlig budget plötsligt kan rymma några fler personer, det vill säga sjukvårdsbiträdena. Smartare arbetssätt och flexibilitet är gåtans
lösning, enligt Maria.
– Det är viktigt med flexibilitet, att personalen kan arbeta med både människor
och saker; inte vara bunden till exempelvis
att tvätta sängar och inte ha något att göra
med den som legat i den, exemplifierar
hon, och funderar över ytterligare argument för den satsning hon förespråkar:
– Man kan dessutom, som arbetsgivare,
se detta som en chans att bryta utanförskap
och ta ansvar för någon genom att ge en
betald lärlingsutbildning. •

FRAMÅTBLICKANDE. Maria Taranger
ser sjukvårdsbiträdena spela allt större roll i takt med allt tyngre patienter.
FOTO: FRANK PALM

Brita Hässel

Väl värt att pröva!
Eva Kärrman är projektledare på
kompetensutvecklingscenter/HR
strategiska avd SU och arbetar
med utbildning av nyrekryterade
sjukvårdsbiträden. Att vissa fackförbund har motsatt sig den här
kortare mer komprimerade utbildningen kommenterar hon så
här:

AVLASTARE. Alice
Danielsson tar över
vissa sysslor från både
undersköterskor och
sjuksköterskor. Som
att bädda sängar till
exempel.
FOTO: FRANK PALM
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– Detta är ett sätt att låta personer, som är
nyfikna på arbete inom vården men inte
har valt att studera inom detta område, få
pröva på omvårdnadsarbete. Det kan också vara så att man arbetat inom annat yrke,
men nu vill testa på annat lite senare i livet
utan att för den skull börja med studier.
Den utbildning SU ger, där teori varvas
med praktisk handledning i verksamheten,
är ett bra sätt att komma in i vårdarbetet
och vi ser, efter de gångna två åren, att
sjukvårdsbiträdena erövrar en god kompetens med de duktiga handledarna som
finns i våra verksamheter.
Det är absolut inget fel på den längre utbildningen till sjukvårdsbiträde, de personerna är självklart också välkomna till SU.

Skillnaden är att de redan gjort ett val, de
vill arbeta med omvårdnadsarbetet, vi behöver även locka till oss de som är nyfikna
på vården men inte valt att utbilda sig
ännu.
Kopplat till detta behöver vi jobba vidare med ”vem ska göra vad” i verksamheterna. Personalen ska jobba på toppen av sin
kompetens, detta innebär att fler yrkeskategorier behöver komma in i vårdarbetet.
– Det viktigaste är ju att vi tillsammans
– alla yrkeskategorier– arbetar för patientens bästa. Det här är ett sätt jag tycker är
väl värt att pröva. •

SER VÄRDET. – Ett sätt att låta personer,
som är nyfikna på arbete inom vården
men inte har valt att studera inom detta
område, få pröva på omvårdnadsarbete,
säger Eva Kärrman.
FOTO: FRANK PALM
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Cykeln

– människans bästa vän
– Man blir glad och harmonisk av
cykelturen – även om det regnar –
och den avspeglas också i prestationerna på jobbet: man gör bättre ifrån sig.
Sara Persson är teamledare för
satsningen Hållbart resande väst
och Karin Ryberg är projektledare
för Cykelvänlig arbetsplats. Just
nu jobbar de bland annat med
hur man blir en vintercyklist, trotsande väder och vind. För dessa
vanecyklister är det inget konstigt alls med att cykla höst och
vinter igenom, men de vet förstås
att trösklarna kan kännas många
och höga för andra.
– Men det går ganska snabbt
att komma över dem, försäkrar
de båda.

Sara och Karin jobbar på uppdrag av Kollektivtrafiknämnden, främst mot kommunerna i Västra Götaland. Intresset är stort.
– Vi driver nätverk, erbjuder koncept
och projekt, initierar utbildningar och
sprider goda exempel. Kommunerna i sin
tur jobbar vidare med sina invånare och
speciella förutsättningar. Vi tar också till
oss av det som kommunerna identifierar
som hinder i arbetet med hållbart resande,
och jobbar för förändringar i lagar och regler för att gynna det hållbara resandet.
Bakom satsningarna ligger högt ställda
politiska mål.
– Ska vi nå våra nationella och regionala
mål måste alla hjälpa till. Dessutom har vi
folkhälsoproblem som lättare kan åtgärdas
om fler rör på sig istället för att sitta i bilen.
Sara och Karin vill göra det lätt att välja
cykeln. De vill att folk ska tänka mer på
hur man reser hållbart. Och de arbetar efter devisen, att ju fler cyklister som syns på
gator och torg, desto fler får lust att pröva.
BLAND DERAS PROJEKT finns utlåning av

vikcykel, erbjudande om dubbdäck till vintercyklister, test av elcyklar samt lätt täv-
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lingsinriktade upplägg där arbetsplatsen
kan bli ärad och kanske öka på sin status
om de är extra cykelvänliga.
I arbetet ingår att plussa för fler cykelparkeringar eller utrymmen för ombyte;
det kan ju regna och man kan ju bli svettig.
– Men inom vården och på vissa företag
är det redan självklart med omklädningsrum, eftersom man byter om till arbetskläder. Inga problem där, med andra ord.
DE SOM SER flest hinder mot att bli cyklist
gör det nästan alltid på grund av gammal
vana. Vanebilisten ser – till en början –
massor av olägenheter med att ställa bilen.
– Eller om vi ska kalla det svepskäl, ler
Karin. Många som prövar upptäcker att det
faktiskt går riktigt bra att kombinera cykelturen med ärenden och till och med hämtning på förskolan; även barnet mår ju bara
bättre efter en stund på cykeln.

andra. På vissa ställen finns det gott om cykelvägar, på andra går det inte alls att cykla
eftersom dikesrenarna är smala och bilarna kör fort. Om man söker efter potentialstudie på hemsidan kan man bli varse
hur olika det kan se ut. Fast man får också
veta att 37 procent av de arbetande i länet
kan cykla till arbetet på 30 minuter, var
flaskhalsarna finns och var det finns potential i utbyggnad för cykeltrafik.
– Det är ju så ibland att bilen är det bästa alternativet, för självklart måste man
förhålla sig till de möjligheter som finns!
Fast är det helt hopplöst kanske man kan
pröva kollektivtrafik och vikcykel eller
samåkning, föreslår Karin och Sara och ger
några ytterligare svar på tal om varför det
är värt att ta till cykeln:
•

Det är effektivt att cykla: när du kommer hem efter jobbet har du redan
gjort din dagliga träning och kan ägna
tiden åt något helt annat.

•

– Du slipper dyra gymkort. Så även
om det – eventuellt – tar mer tid i ”resande” så sparar det tid i längden.

•

Cykeln kostar inte. Bilen kostar både
parkering, skatt, bensin, försäkring,
besiktning ...

•

Cyklister handlar på ett sätt som ger
mindre matsvinn och minskar den totala konsumtionen.

SARA OCH KARIN beskriver vad en del krea-

tiva deltagare i projektet Cykelvänlig arbetsplats gör för sina cyklande medarbetare.
Det erbjuds till exempel spinningträning,
”välgörande cykling”, cykelkvällar med
mekarmöjligheter som gör det till något
kul och socialt att smörja kedjan och byta
däck.
Deltagare vittnar dessutom om personal
som blivit piggare, gladare, friskare – lägre
sjuktal! – och bättre problemlösare.
– Oändligt bra för ett teknikföretag,
kommenterar Sara.
Från ledningarnas sida ser man det
hållbara resandet som en investering och
ett led i att uppfattas som ett attraktivt företag.
– Den som tycker att arbetsplatsen inte
erbjuder bra förutsättningar för att personalen ska välja cykeln; prata med chefen,
gör ledningen medveten.
SJÄLVKLART ÄR förutsättningarna för bra
cykelklimat olika i Västra Götaland. På vissa håll har majoriteten av anställda bra
mycket närmare till sin arbetsplats än på

VANESCYKLISTER.
Så klart Sara och Karin
cyklar till jobbet! Och gillar det..

•

Cyklister sparar också andras hälsa eftersom man själv inte släpper ut några
avgaser.

•

Cykling stärker både hjärtat och psyket.

•

Cykla är lycka – känn naturens skiftningar och få egentid.

•

Reseavdraget i deklarationen kommer
troligtvis att i fortsättningen vara avståndsbaserat och premiera hållbart
resande, främst för dem som åker kollektivt eller samåker. Än så länge ett
förslag. •

FOTO: FRANK PALM

I BussOhoj!
testar deltagarna på att vara ”flexikanter” – en flexibel och nytänkande
trafikant – samtidigt som de inspirerar andra i sin närhet till hållbara resvanor.
Med en lånad vikcykel kan man
kombinationspendla med kollektivtrafiken, då cykeln kan vikas ihop vid
transport och förvaring. Det är bra
för hälsan och klimatet, och ett smidigt sätt att ta sig fram!
För mer information, sök på Buss
Ohoj!

Vintercyklist

De cyklar till jobbet
och får betalt

är en perfekt möjlighet att upptäcka cykelns fördelar även vintertid. Syftet med
projektet är att få fler att välja cykeln som
transportmedel även på vintern. De vintercyklister som blir antagna till projektet
får dubbdäck inklusive byte av däcken.
I gengäld åtar sig cyklisterna att cykla
till och från jobbet tre dagar i veckan under projektperioden och får varannan
vecka rapportera hur vinterväghållningen sköts.
För mer information, sök på Vintercyklist.

Tidningen Kollega kan rapportera
att det finns fler cyklar än människor
i Nederländerna. Att landet är platt
och har ett välutbyggt nätverk av cykelbanor bidrar till att göra Nederländerna till världens mest hängivna
cyklister. Men det finns också ett mer
okänt incitament; den som cyklar till
och från jobbet kan nämligen få betalt. För varje avverkad kilometer på
sadeln ges en skattelättnad på motsvarande två svenska kronor. Bra idé
att ta efter!?

Brita Hässel
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plussar för elcykeln
En twittrande överläkare från Luleå,
Anders Hildén, har samlat ihop sina
erfarenheter från sitt nya liv på elcykelsadeln. Klart peppande för den
som står och väger om hen ska göra
slag i saken och börja cykla till jobbet
eller – vid tveksamhet – kanske istället ta det lite mindre steget och börja
elcykla till jobbet. Här följer ett antal subjektiva plus från en som gjort
ett omval när det kommer till fordon.
Och är riktigt nöjd.
Anders har 16 km till jobbet och beskriver
att skillnaden mellan att cykla med elcykel
och vanlig cykel är mindre svettning och
att han slipper duscha när han kommer
fram. Cykelturen ger 75 minuters cykling
varje dag och han anser inte på något vis
att det är ”fusk” att använda elcykel.
– När jag cyklar med standardläget för
elassistansen (det finns fyra nivåer) så
hamnar pulsen kring 110-120 slag/min.
Det är perfekt för lågintensiv konditionsträning. På bara tre veckor har jag fått avsevärt bättre kondition, beskriver han i sin
Twitter-tråd.
På bara tre veckor har denne elcyklist
också gått ned två kilo i vikt, utan att banta. Tvärtom; han berättar att han under perioden snarare har ätit mer än tidigare. Enligt Hildén bränner elcyklister minst lika
många kalorier på cykling som vanliga cy-

klister. Troligen för att de helt enkelt cyklar
längre ... Elcykeln gör det också lättare för
äldre att cykla mera, argumenterar han.
Humöret har blivit bättre, sömnen likaså. Elcyklisten vittnar också om att han numera kommer glad till jobbet. På hemvägen rensas tankarna samtidigt som stress
och irritation rinner av. Ytterligare en fördel är att kunna ge sig av hemåt direkt efter
jobbets slut: det sparar tid att inte behöva
vänta på bussen.
Tröskeln för att cykla blir mycket lägre
med en elcykel: det går ju att unna sig mer
assistans av elmotorn om man känner sig
trött! Och elcykeln är heller inte så känslig
för vindar, något som annars kan kännas
lite motigt.
Anders Hildén har också noterat att han
uträttar många fler ärenden med cykel och
cykelkärra än tidigare, vilket bidragit till
att bilen har blivit stående hemma. Till och
med hunden har fått bättre kondition eftersom cykelpromenaderna har blivit
många fler.
För att höja bekvämligheten med att elcykla – eller trampcykla också för den delen – där det är mer trafikerat, kan ett par
hörselproppar vara på sin plats är ett av
twittrarens tips. Ett annat är att skaffa en
packväska att fästa på sidan av pakethållaren: väldigt praktiskt samtidigt som man
slipper bli svettig på ryggen från en ryggsäck. Och, vittnar doktor Hildén, det är viktigt med bra regnkläder; det är trist att bli
blöt ... vare sig man cyklar med eller utan el. •
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är ett årligen återkommande cykelprojekt
med tävlingsinslag. Syftet med projektet
är att få så många som möjligt att cykla
till och från jobbet genom att arbetsgivarna arbetar med att bli så cykelvänliga
som möjligt.
Projektets målgrupp är arbetsplatser i
Västsverige. Västra Götalandsregionen
har ett flertal deltagande.
Varje arbetsplats startar med att kartlägga hur cykelvänliga de är i dagsläget
genom att gå igenom 20 stycken förbestämda cykelvänliga kriterier.
Fram till årsskiftet kan arbetsplatser
registrera sitt deltagande och uppfylla
kriterier. Efter det görs en slutavläsning
och vinnare i de tre kategorierna Årets
cykelvänligaste arbetsplats, Årets raket
och Årets nykomling utses. Vinnarna
omnämns i filmen om Cykelvänlig arbetsplats som sprids i sociala medier och i
respektive vinnarkommun.
Mer information finns på:
cykelvanligarbetsplats.se

Tips till chefen ...
om hur man underlättar för
dem som cykelpendlar till
jobbet:
•

•

80 cykelparkeringar med
möjlighet till ramlåsning under tak blir klara
utanför Centralkliniken vid Östra sjukhuset
till hösten 2019.
Till hösten skall befintliga cykelparkeringar utanför Centralkliniken rivas i och
med kulvertprojektet och ersätts därmed
med 80 nya cykelparkeringar. De äldre befintliga taken med framhjulslås ersätts med
cykeltak med pollare som erbjuder möjlighet till ramlåsning.
Markarbetet har redan påbörjats för att
ta tillvara på schaktmassor från projektet
Paviljong 14. Färdigställandet av de nya cykelparkeringarna har försenats något, men
beräknas vara klart nu i början på oktober.

Cykelvänlig
arbetsplats

•

This one runs on fat
and saves you money.

•

•
•
This one runs on money
and makes you fat.

Se till att det finns effektiva regnskydd – bra regnponchos till exempel – att låna på företaget.
För dem som är inbitna bilanvändare; köp in el-cyklar för att på den
vägen leda in denna grupp i cyklandet.
Dra igång en cykelbarometer på företaget och sätt mål för varje månad på antal mil som cyklas. Priser
kan vara motiverande.
Cykelrepresentation med kunder;
cykla till restaurangen, visa staden
på cykel med mera.
Fixa cykelservice för cyklande medarbetare.
Ta fram reflexvästar med företagets
logotyp och/eller Cykelvänlig
arbetsplats.

Smärtkuben nytt verktyg

för reflektion kring kvinnor och män med smärta

– Det här är ett svårt och komplext omsträckning söker efter psykiska orsaker till
smärtan, vilket ibland tas som att smärtråde som ofta väcker handfallenhet hos
vårdgivaren och ofta ger
upplevelsen ”sitter i hupatienten upplevelsen
vudet”. Män, å andra siatt de inte tas på allvar.
dan, anses vara tåliga
De ville inte knåpa ihop en
Och det är något av det
och rationella, så när
värsta som finns, vittnar webbutbildning, skriva ihop
de hävdar att de har ont
många kvinnor.
så är det säkert så. Män
en papperslunta eller bjuda
in till en inspirationsdag som känner ju inte efter som
kvinnor har för vana att
ANKE INLEDDE sin forssnart skulle tappas bort eller
göra och anses därmed
karbana med en litterafalla i glömska. De ville göra ofta vara mer trovärdituröversikt över hur
något som kan stå framme.
kvinnor och män med
ga. Forskning har också
långvarig smärta bevisat att man hos män
med smärta oftare söker efter fysiska orsaskrivs i forskningsartiklar; ”Brave men”
and ”emotional women”. Översikten är sorker till smärtan.
terad i teman och några av dem har nu
hamnat på en färggrann pappkub: Ska det
vara så här?, Vad är på riktigt?, Det görs
skillnad!, På tal om smärta, Vem får höra
vad?
Pappkuben är resultatet av att en arbetsgrupp tog sig an frågan vad ska vi göra för
att behandla patienter med långvarig smärta på ett jämlikt sätt? Arbetsgruppen sa
tydligt ifrån att de inte ville vara med om
att knåpa ihop en webbutbildning, skriva
ihop en papperslunta eller bjuda in till en
inspirationsdag som snart skulle tappas
bort eller falla i glömska. De ville istället
göra något som kan stå framme. Synas. Ta
plats. Inte glömmas bort. Vara till hands.
Något som skulle fyllas med påståenden,
kunskap, erfarenhet och diskussionsfrågor.
Det blev en kub, en glatt färgad ”Smärtkuben”, som redan har väckt intresse, inte
bara i regionen, utan runt om i landet.

– Ont!? Sjuk!? Du som ser så frisk ut!
Utropade läkaren till den smärttyngda patienten som fiffat till sig inför mötet med den hon hoppades få
stöd och lindring av.
Eller ... hon som gick till vårdgivaren och såg precis så eländig ut som
hon kände sig. Resultat; ”du verkar
inte vara helt tillförlitlig”.
– Det är inte lätt att uppträda som
en trovärdig patient – speciellt inte
om man är kvinna med långvarig
smärta.
I liknande ordalag beskrev kvinnor med
smärta sina erfarenheter i en intervjustudie, berättar Anke Samulowitz, regionutvecklare på Kunskapscentrum för jämlik
vård tillika doktorand på avdelningen för
samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet. Där forskar Anke om genusnormer och långvarig smärta.
Bakgrunden är att 19 procent av befolkningen lever med långvarig smärta och uppemot 30 procent av alla som söker hjälp hos
primärvården gör det av samma orsak;
smärta under mer än tre månader.

VGR.SE

Nyfrälste cyklisten

På Smärtkonferensen,
som hålls i Göteborg den 28 november,
kommer Smärtkuben att presenteras, liksom forskning och erfarenheter kring hur
kön, ålder och födelseland spelar roll för
bemötandet av patienter med långvarig
smärta. Anmälan kan göras via VGRkalendern.

SMÄRTKUBEN BYGGER på Ankes forskning
om föreställningar om kvinnor och män
med långvarig smärta påverkar hur de blir
bemötta i hälso- och sjukvården.
– Smärta går inte att mäta ... det är en
subjektiv upplevelse. Inga labprover eller
röntgenundersökningar i världen kan visa
på hur patienten upplever sin smärta, beskriver Anke. Ändå blir män och kvinnor
olika mottagna och behandlade.
I forskningen finns många exempel
där kvinnor uppfattas som känsliga och
inåtspejande och där vården i större ut-

GENUS- OCH SMÄRTFORSKARE. – Fantastiskt att
kunna omsätta forskning i en kub, konstaterar
Anke Samulowitz nöjt. FOTO: FRANK PALM
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SMÄRTKUBEN BLIR nu förhoppningsvis
verktyget som får personal som möter
smärtpatienter, att tänka till och bli mer
medvetna om hur män och kvinnor
med smärta behandlas.
– Vi alla är marinerade i stereotypa
föreställningar om kvinnor och män
och riskerar att säga saker som fördjupar och förstärker förutfattade meningar, förklarar Anke, som hoppas att
Smärtkubens innehåll och budskap ska
spridas och göra skillnad, så att patienter med långvarig smärta behandlas på
ett jämlikt sätt. •

Brita Hässel

Hälsoutvecklare Marianne
Andersson kommenterar
mammografisjuksköterskornas arbete:

”En frisk och hållbar kr opp” i NU-sjukvården

Inget flum, alla deltog

SJÄLVHJÄLPARE. Här testar hälsoinspirerande Victoria Johansson, Marie Lext Olausson och Lisa Edén

Vanja Dahlöf har jobbat som röntgensjuksköterska inom NU-sjukvården i en herrans massa år. Och aldrig
haft ont i kroppen någonstans någon
gång. Men så kom hon på att hon ville byta jobb och började på mammografin i Uddevalla. Det tog bara ett
år så började det värka i högeraxeln.
Väldigt statiskt och monotont arbete, med likadana rörelser om och om
igen, dagarna i ända, hade satt sina
spår.
– Jag har nog fel teknik, tänkte jag
och frågade mina kollegor vad jag
gjorde för fel.
Nej då, det var inte fel teknik. Det
visade sig istället att flertalet av kollegorna också hade ont i axlar, nacke
och rygg.

Så här kunde det ju inte få fortsätta! Hur
lösa detta? Vanja funderade på lösningar
och hur hon skulle kunna inspirera de andra att vilja delta i någon form av hälsopro-
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jekt. Men hur kan man få tiden att räcka
till sådant?
VANJA GICK UT försiktigt och började med

att fråga kollegorna vad de skulle kunna
tänka sig vilja ha och behöva.
– Deras önskemål var inte lätta att uppfylla. Det skulle helst vara något som inte
tog någon tid, som man inte blev svettig av,
som gick fort men ändå skedde på betald
arbetstid, berättar Vanja med ett leende.
Vanja funderade vidare. När hon väl
hittade personen som kunde hjälpa till
med ett passande koncept var det dags att
skriva en ansökan om medel för sitt hälsoprojekt. Till Vanjas stora glädje hade NUsjukvården gjort det enkelt för ansökare
genom att ta fram en mall så att paniken
inför det svåra snabbt kunde röjas undan.
Mallen tog upp sådant som bakgrund, syfte, mål, tidplan och så vidare. Fyra A4-sidor blev det.
PERSONEN VANJA ”hittat” heter Catharina

Geete och är yogainstruktör.

FOTO: FRANK PALM

Vilket inte betyder att synen på mannen är bekymmersfri:
– Flera studier har visat att män med
smärta ofta upplever att de förlorar sin
manlighet när de har ont. Identiteten
blir skakad när den manliga kroppen
inte är så stark som den borde.
I en studie i Danmark berättas om
mannen med benskörhet – en ”kvinnlig
sjukdom” – som på grund av smärtan
inte längre kunde bära resväskorna när
han och hustrun var ute på sina många
resor. I fortsättningen blev det alltså
hustrun som bar, vilket upplevdes så
skämmigt för den ”svage” mannen att
han valde att gå på motsatta trottoaren.
– Ja, det finns så många idéer om hur
kvinnor och män är, bör eller ska vara.
Vi borde prata mer om behov istället
för att utgå från förutfattade meningar,
slår Anke fast.
När kvinnor beskriver sin smärta får
de ofta råd och tips som går ut på att
sätta gränser, ta ansvar för sig själva och
ägna sig åt egenvård. Män får oftare
praktisk stöttning.
– Det är så lätt, och vanligt, att psykologisera kvinnor och somatisera
män. Men med tanke på att det många
gånger finns samband mellan psykisk
ohälsa och smärta så kanske fler män
kan behöva få frågor om hur de mår i
själen. Vi vet ju inte vad som kommer
först, smärtan eller ohälsan – hönan eller ägget.

att massera rygg och nacke med små styva bollar mot vägg. Allt enligt Vanja Dahlöfs koncept.

– Under tiden vi väntade på besked på
ansökan fanns det massor att förbereda:
datum, lokal, ombokning av patienter,
stänga självbokningen, planera schema,
skaffa yogamattor och annat material – tusen små och nästan lika många större saker. Vanja komponerade också ett frågeformulär, som en form av hälsoprofil, för att
så småningom kunna utvärdera projektet.
SÅ KOM DET; det positiva beskedet med

medföljande hälsning att ”det är roligt att
ni vill arbeta med er arbetsmiljö”.
NU-sjukvården hade beslutat att betala
arvode till instruktören, resor, hyra av lokal och en del av materialkostnaden. Arbetsgivaren betalade också 45 minuters arbetstid per deltagare.
– Vi själva stod för kostnaden av hälsofika med mera under dagen för uppstart.
NÄR PROJEKTET väl skulle köras igång var

det många som tyckte att det där med yoga
lät väldigt flummigt, men som tre månader
senare fått klart för sig att övningarna var

mycket välgörande för onda ryggar, nackar
och axlar.
Vad var det då de instruerades att göra?
Jo, med hjälp av ett par mindre, ganska styva, bollar lärde de sig en form av självmassage; massage mot kroniska smärtor. Den
enkla behandlingen kan göras både stående och liggande.
Efter projekttiden gjordes en utvärdering som visade sig mycket positiv. Inget
flum, alla deltog.
– Det är en fröjd att vara hälsoinspiratör
i NU-sjukvården, konstaterar en glad Vanja.
Brita Hässel

– De har gjort ett jättejobb och det
är så bra att ta initiativ på det här viset. Här i NU-sjukvården har vi
kunnat söka hälsopengar i flera år.
De tas från arbetsmiljöpengarna,
och det finns mycket som är värt att
ta vara på. De som söker pengar får
inte hela summan, utan måste låta
avdelningen eller själva betala en
del. Ansökan blir inte accepterad
om projektet har drag av happening
eller bara består av en enstaka föreläsning; vi vill att det ska vara något
mer, något som ger mer långsiktigt
resultat. Vi vill ha en handlingsplan,
vi vill att aktiviteten ska vara återkommande och senare kan följas
upp. Vilket i sin tur betyder att det
behövs ett utgångsvärde så att resultaten blir tydliga.
Bland gjorda projekt nämner
Marianne massage, gymaktiviteter,
mindfulness, yoga och viktminskning med KBT, aktiviteter som fått
medarbetarna att må bättre.
– Jag tror att det största hindret
för att ta tag i sin arbetsmiljö är tiden, det är svårt att hinna med. Och
sen krävs förstås en positiv chef.
Och att de här satsningarna oftast
blir lyckade beror på att påbuden
kommer från rätt håll; från den egna
viljan. Mycket bättre än när de kommer uppifrån …
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UPPSLAGET

UPPSLAGET

Varför vi gör det vi gör (eller inte)

Rödbets- Bättre hälsa via app
soppa

Det hänger på motivationen

Och då, när träningen
skapar negativa konsekvenser, då lägger vi
ofta av. Och om vi talar om (bristen på)
motivation till att träna – vilket Magnus
Lindwall gärna gör, så
är en sak säker: det
handlar verkligen inte
Magnus Lindwall
om brist på kunskap.
Alla människor vet ju att det är bra att röra
på sig. Det handlar om något annat; motivation/drivkraft/ bränsle. Och dess kvalitet.
– För att få fart på drivkraften kortsiktigt, duger det med piska eller morot, men
ska motivationen hålla på längre sikt är det
en klart mycket mer utmanande uppgift.
Någon som inte känner igen det? Det
som är uppenbart på alla knökade gym ett
par tre månader efter nyårslöftena.
VAD BESTÅR DÅ drivkraften av? Hur får vi

den att räcka längre? Hur kan vi skapa så
hållbar energi som möjligt – ett långsiktigt
bränsle? Det vill säga hållbar motivation.
Det är en delikat uppgift som kräver en rad
goda förutsättningar. Magnus liknar motivation vid en trädgård där det krävs rätt
miljö för att blomman ska växa. I, bland
annat, sin bok Motivation inom träning,
hälsa och idrott – ett självbestämmande
perspektiv har han, tillsammans med ett
par kollegor, samlat kunskap och insikter
kring mönster och principer bakom människors motivation.
Motivation finns det många olika sorter
av, beskriver professorn. Utifrån SDT –
Self Determination Theory – handlar motivation om varför vi väljer att göra det vi
gör och varför vi fortsätter att göra det.
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• Vi behöver också känna självständighet, att jag styr mitt liv och kan
välja själv. Ingen annan tvingar
mig. Jag har valt det.
• Vi har samtidigt behov av att känna
närhet och koppling till andra, att
vara en del av en större helhet, ha
relationer och vara bekräftad: känna samhörighet. •

PIXABAY.COM

– Intressant är vilken typ av motivation
man har, med fokus mer på kvalitet snarare än kvantitet.
Teorin skiljer på tre typer av motivation, beskriver Magnus Lindwall:
Amotivation, som innebär att man saknar motivation. Yttre motivation, att man
gör en sak för att det ska leda till något annat och inre motivation, man gör det för att
det är så himla trevligt och skönt, aktiviteten i sig är själva belöningen.
– Det är den självbestämmande motivationen som är den goda motivationen, den
hållbara, den som vi vill komma
åt. Att man tränar för att man
själv vill.

Brita Hässel

En färgsprakande och
smakrik soppa som ger en
riktig antioxidantboost så
här på höstkanten. Rödbetan är antiinflammatorisk, avgiftande och stärker immunförsvaret.

OM MAN frågar folk varför man
ska träna så finns det massor av
olika motiv till att göra det ... eller
inte. Magnus listar:
För att
• man älskar det
• det är viktigt för en själv
• man borde
• man känner skuld och skam
om man inte gör det
• göra andra nöjda
• man försöker springa ifrån
döden/förlänga livet
• man inte har något val (exempelvis ingår det i jobbet
eller att man har hund)

4 port
Ingredienser:
2 schalottenlökar
2 vitlöksklyftor
1 l vatten
1 morot skivad i tunna slantar
1 liten bit vitkål, ca 100 g
2 potatisar
6 medelstora rödbetor
2 tsk buljongpulver/tärning
1 msk citronsaft
salt och peppar, chiliflingor

De som inte ser någon som helst
mening i att träna ... men ”gör det
ändå” kan sägas ha en motivation
med potential; den kan senare utvecklas till en inre motivation.
– SKA MAN hitta vägen till trä-

ningens Shangri-La, landet där
man tränar bara för att det är kul
och skönt, gäller det att inte glömma bort att människan har tre
grundläggande psykologiska behov, säger forskaren och beskriver
vad kompetens, självständighet
och samhörighet betyder för den
goda och hållbara motivationen:
• Man ska i sin träning känna
sig kompetent: att jag klarar av
det här, är effektiv och når
mina mål.

BILD: JOEN WETTERHOLM
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– Varför ägnar sig inte folk åt fysisk aktivitet när man vet att det är så
bra??
– En anledning, svarar Magnus
Lindwall, professor i hälsopsykologi,
kan vara att det inte alltid är särskilt
skönt att träna. Kanske precis när
man kommer igång, men snart blir
man svettig och andfådd och det gör
ont och känns inte alls behagligt ...

Skala och skiva lök och vitlök,
fräs i lite olja i en kastrull. Koka
upp vatten i en annan kastrull
under tiden. Skala och skiva
morötter, vitkål, potatis och rödbetor. Lägg alla grönsaker, den
frästa löken och buljong i det
kokande vattnet och låt koka i
cirka 15 minuter. Mixa soppan
slät. Tillsätt citronsaften under
omrörning och smaka av med
salt, peppar och chiliflingor. Det
är också gott att toppa soppan
med valnötter och persilja.
Receptet kommer från Gröna soppor & smoothie bowls

– Hälsosamma levnadsvanor
ten kontakt med sin hälsocoach
kan förebygga 90 procent av divia en mobil eller surfplatta.
Hälsocoachen och den som är
abetes typ 2, 80 procent av alla
hjärtinfarkter och 30 procent av intresserad av tjänsten träffas
via videomöte och appen ”Mitt
all cancer. Med hälsosamma
vårdmöte” under ett par tre
levnadsvanor lever en människa i snitt 14 år längre än sin icke månader då hälsocoachen stötfullt lika genomtänkta medtar klientens delmål och mål.
Hälsocoacharna coachar
människa.
främst kring vardagsmotion
– Dessutom har man kunnat
och fysisk aktivitet, måltider
se att den som, efter en hjärtinfarkt, ändrar sina vanor förbätt- samt om tobak och alkohol.
– Vi ser hälsan
rar sina värden
som en boll som
med 74 procent efska rullas framför
ter bara sex månaen. För vissa är det
der.
tungt att rulla bolDetta hävdar
Anna Cavrac, hällen brant uppåt,
för andra har bolsokoordinator på
SÄS och Moa
len en flackare väg.
Persson, båda anDet finns hinder
Appikonen till
på vägen, men
ställda i projekt
Mitt vårdmöte
också sådant som
Hälsocoach onliunderlättar vägen
ne.
mot bättre hälsa, övertygar de
Genom tjänsten – som väntvå hälsocoacharna som hopder sig till alla invånare, det vill
säga också de 55 000 som arbepas på att projektet blir regultar inom regionen – har klienjär verksamhet under nästa år.

Tredje gången gillt för

Styra och leda
framtidens välfärd

Den tredje upplagan av konferensen Styra och leda framtidens välfärd 2020 går av stapeln den 9-10 januari på
Handelshögskolan i Göteborg. Ledande företrädare,
både politiker och tjänstemän,
för såväl kommuner som
landsting välkomnas till möten
med forskare och kollegor
från hela landet.
Förhoppningen är en ny
spännande konferens i samarbete med Sveriges Kommuner

och Landsting (SKL), Suntarbetsliv samt Forskningsrådet
för hälsa, arbetsliv och välfärd
(Forte). Under två dagar kommer intressanta key-note föredrag att mixas med parallella
sessioner på temana digitalisering, styrning och uthållighet,
organisering och arbetsmiljö
samt att leda för framtidens
välfärd.
Programmet uppdateras
kontinuerligt på
www.styraochleda.se

Ju mer man vill,
desto mer kan man.
Charles Baudelaire

sätt att
främja
återhämtning
Ge möjlighet till eget arbetsrum
för den som behöver det – en
del medarbetare är robusta och
klarar nästan vilka motgångar
som helst, medan andra är mer
sårbara.

Ha ett vilrum bara möblerat
för vila – inte en lokal fylld av
prylar som inte behövs för en
vilsam stund.
Avskaffa arbetsluncher – inte
bra, men måste man ha det så
bör man kompenseras med en
friskvårdstimme efteråt.
Lägg in pauser mellan möten
– man måste ju hinna förflytta
sig, hämta anteckningar, gå på
toa och hämta kaffe.
Fyra snabba tips från psykologen Kajsa Bergwall när hon
talade på Hjärnhälsa, en konferens om hjärnstress, utmattning
och psykisk ohälsa, refererad av
Sunt arbetsliv.

Idéer och
artikeluppslag till

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

– Det handlar om service ... ända
ut i fingerspetsarna. Och jag älskar det!
Det säger Kim Aulin om sitt
jobb som samordnare för VGR
Konferenscentrum som ligger
i anslutning till nya Regionens
Hus i Göteborg. Ung, framåt och
orädd, beskrivs hon som av andra, intresserad av det som är
”viktigt, viktigt för många”, säger hon själv.
– För ensam är inte stark, betonar hon.

Vad gör hon då på jobbet? Jo, samordnar,
schemaplanerar, handleder VIA-praktikanter, hälsar och välkomnar dem som arbetar i huset för dagen och de sisådär 400
besökarna som gör entré varje dag. Vidare
ska de 46 konferenslokalerna i olika storlekar bokas, avbeställas, möbleras, förses
med rätt material, tilltugg och teknik. Produkter ska köpas in och kontakt ska hållas
med leverantörer.
Och eftersom hon är intresserad av det
som är ”viktigt för många” så är hon också
miljöombud och skyddsombud.
– Viktigt är arbetsmiljö, klimat- och
matfrågor, att skapa gemenskap och sprida
Regionservice värdegrund. Den ska vara
närvarande i varje fråga varje dag.
DET ÄR INTE av en händelse som Kim arbe-

tar där hon gör.
– Jag ville verkligen ha det här jobbet
och få möjlighet att vara med från början
och påverka det nya.
Precis så gjorde hon på den tiden då
Campus Nya Varvet byggdes upp. Däremellan hette arbetsplatsen Gullbergsvass –

också som konferensvärd – där hon lyckats
sätta spår: VGR:s miljöstipendium tilldelades Kim Aulin i maj i år på grund av att
hon som eldsjäl drivit på miljöfrågorna –
miljömässiga förbättringar av arbetssätt
som ska genomföras på andra anläggningar inom Regionservice. Det betyder att
hennes påverkan av inköp också kan innebära att vissa saker inte köpts in till Stationshuset.
– Vi har till exempel vågat ta steget att
inte ha högvis med pennor i varje konferensrum. Folk har ju oftast en egen penna,
säger hon och motiverar beslutet:
– På min förra arbetsplats försvann det
20 000 plastpennor varje år.
– Nej, det innebär inte mindre service
till konferensgästerna, för vi har reservpennor till den som glömt sig egen. Det är
istället att våga vara i nuet och hjälpa besökare att vara miljömedvetna.
Det är därför, i samma anda, som det
inte finns några engångsförpackningar till
mjölk, smör, sylt och liknande på Stationshuset. Det finns inga engångsbestick eller
muggar och det finns inga mängder av
salt- och pepparpåsar.
– Man får använda salt - och pepparströare. Och våra servetthållare släpper
bara ifrån sig en servett i taget, ler Kim.
Kims miljömedvetenhet försöker hon, i
allt hon gör, förmedla till sin omgivning.
Bort med klimatpåverkande onödigheter!
– Vi sopsorterar extremt noggrant här.
Vi sorterar rätt och återbrukar det som går.
Så kan jag – vi – vara ögonöppnare som
minskar avfallet och inte slösar på vare sig
pengar eller andra resurser.
ATT VARA skyddsombud ”sitter i blodet” på
Kim. Men vad kan ett skyddsombud behö-
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”Att våga vara i nuet”

SPRIDARE. – Ja, jag är ung och envis. Jag
ger mig inte. Jag tror på att min övertygelse
kan sprida sig till andra som tar den med sig
hem och förmedlar vidare till sin omgivning
... ger ringar på vattnet.

va tänka på här i det nygamla vackra genomtänkta Stationshuset?
– Fysiskt kan det handla om att personalen går långt och bär tungt väldigt mycket, psykiskt sett kan nya arbetssätt vara
oroande och här, i det nya, finns saker som
ännu inte fungerar och måste uppmärksammas. Vi har det bra och roligt på jobbet, men när vi märker att något är galet då
säger vi ifrån.
Och den som träffat Kim har ingen anledning att tro något annat. Hon säger
ifrån.
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