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Allt godare och
smartare mat
VGR Fokus berättar om sjukhusmaten som ständigt är under luppen. Godare och klimatsmartare
ska den nu bli med hjälp av välkända kocken Pelle Danielsson,
tänk restaurang ”Hos Pelle”.
Pelle Danielsson har haft uppdraget att, tillsammans med köksmästarna och menyplanerarna,
utveckla recept i snart ett år. Omkring 60 nya recept ska det bli.
Fler vegetariska rätter har tagits
fram, men man har också lyckats
skruva till mer traditionell husmanskost så att den blivit både
godare och snällare mot klimatet.
– Sojan vi valt till biff a la Lindström är både god och odlad på
ett schysst sätt. Biffarna blev
minst lika goda som förut, men
med ett betydligt bättre klimatavtryck, transporterna inräknade,
säger Pelle Danielsson om hur receptet har gjorts mer klimatsmart
genom att byta ut hälften av köttfärsen mot en sojafärs.
MEDIA I AUSTRALIEN skriver

om semestrande sjuksköterskorna Emma Andersson och
Billy Ludvigsson. De räddade en
engelsman från en hajattack.
Emma jobbar till vardags på
akutmottagningen på NÄL och
Billy i NU-sjukvårdens ambulansverksamhet. Snyggt jobbat!
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Den röda tråden snirklar sig kring
en region i förändring, ändrade
vågade(?) arbetssätt och möjlighet till stöd och hjälp för framtida
utveckling.
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På vgrbalans.se
kan du:
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•

•

se aktuella friskvårdsprojekt,
reportage och nyheter om
kommande aktiviteter.
få all information om Regionklassikern och motionsloppen som ingår.
se friskvårdserbjudanden och
VGR-rabatter i din del av regionen.
prenumerera på nyhetsbrev
från vgrbalans.

Töm tvätten på grejer
13 000 namnskyltar hittas på ett
år i de kläder Västra Götalandsregionens sjukhus och vårdcentraler
skickar till Tvätteriet Alingsås. Vissa
skyltar kan återanvändas, men
många måste tyvärr kasseras. Annat som glöms i fickorna är nycklar
(över 2 000 om året), pennor, betalkort, glasögon och stetoskop.
Även stickande eller skärande material glöms, vilket kan vara en fara
för dem som hanterar tvätten. På
Tvätteriet Alingsås har man nu automatiserat en del av genomsök-

ningen av tvätten.
– Tidigare behövde vi söka igenom
samtliga klädesplagg för hand.
Nu har vi en maskin som sorterar
ut plagg med saker i. Det sparar
tid och ökar säkerheten för personalen. Men både vi och vården
måste fortfarande hantera alla saker som glöms. Det är tid och
pengar som kan spenderas klokare, säger Malin Schiller, områdeschef på Tvätteriet i Alingsås.

Omskrivna toppnoteringar
Svensk rekordinnehavare i grenen
”flest specialiteter” innehas av företagsläkaren Artur Tenenbaum,
Hälsan & Arbetslivet, följd av överläkare Kristina Glise på Institutet
för stressmedicin. Hon delar andraplatsen – fem specialiseringar
– med elva andra läkare runt om i
landet, medan Artur i egen hög
majestät tar förstaplatsen med sex
”Med mod att testa nytt arbetar årets chef ständigt för
att utveckla och förbättra
verksamhet och arbetssätt
tillsammans med medarbetarna. Väntetiderna har blivit
kortare, patienterna nöjdare
och tillgängligheten har tredubblats. Årets chef har skapat enhetlighet och sammanhang på arbetsplatsen. Hon
är lyhörd för andras idéer och
har ett tillitsbaserat, närvarande ledarskap – alltid mån om
att utveckla relationen med
medarbetarna.”

Där har vi motiveringen till
varför Ann-Charlotte Eliasson,
vårdenhetschef på Smärtcentrum SU/Östra, är årets chef.
På två år har hon, tillsammans
med sina medarbetare, och
med hjälp av logistiker och
verksamhetsutvecklare, arbetat
fram en ny struktur och ny or-

specialiteter. Båda är intervjuade i
Läkartidningen, som har låtit Socialstyrelsen ta fram uppgifter om
läkare med fler än en specialitet.
Slumpen, hunger efter utmaningar och anpassningar till familjelivet är bakomliggande orsaker till
varför det blivit som det blivit för
Artur och Kristina.

ganisation. Förändringarna visar i siffror på stora förbättringar. Idag får 97 procent av
patienterna hjälp inom vårdgarantin, till skillnad från 27 procent två år tidigare. 97 procent
av patienterna är nöjda med
bemötandet och 94 procent
känner sig delaktiga i sin vård.
Det är bara att gratulera AnnCharlotte – undersköterskan
som ser värdet i att jobba kliniskt en dag i veckan – till
20 000 kronor som årets chef
ska använda för sin egen utveckling. Gratulerar!

Årets chef: Ann-Charlotte Eliasson

vem som skapar vår
gemensamma framtid
Erik Lagersten, förändringsdirektör i Västra Götalandsregionen, skriver om framtiden, chefers
helhetssyn och medarbetares förmåga att hitta egna lösningar:
Regionen är under förändring och vi måste lösa kommande problem själva. Ingen kommer
att göra det för oss.
I filmen ”En officer och gentleman” räddas
tioner och mål samt i vissa fall hur verkDebra Winger från det bullriga fabriksgolsamheten ska bedrivas. Men hur framvet och en möjlig blek framtid av Richard
gångsrikt vi kommer att kunna anpassa
Gere som bär ut henne på sina armar i en
oss, är och borde bli ett större ansvar för
bländvit officersuniform. Kommer någon
oss chefer och medarbetare.
att bära ut oss från vår geVi kommer inte att
kunna rationalisera oss ur
mensamma framtid och
problemen, det går inte att
de rejäla samhällsutmamed färre händer eller
ningar som kommer att
Framtiden inneekonomi göra
prägla svensk offentlig
håller faktorer som mindre
samma saker som idag. Då
sektor de närmaste 10–30
åren?
i grunden kommer kommer medarbetare att
fara illa och våra invånare
Inom Västra Götage ett annat sam- kommer inte att få den
landsregionen brottas vi
vård, service eller tjänster
idag med kortsiktiga pro- hälle än idag.
de förväntar sig.
blem, här och nu. Men höjer vi blicken och tittar
framåt så kommer det samtidigt att bli
REGIONFULLMÄKTIGE har beslutat om en
ännu svårare att lösa våra uppdrag.
organisationskultur för regionen som utFramtiden innehåller faktorer som i
gör avstamp för arbetet. Vi finns till för
grunden kommer ge ett annat samhälle än
våra invånare, vi ska styra med tydliga mål
idag. Dessa är globala, nationella och regionoch tillit i genomförandet och vi ska ha ett
ala. Som stor offentlig aktör behöver vi
klimat där vi vågar ta egna initiativ och
förhålla oss till detta och i det vi kan påvereget ansvar. Detta är faktiskt en annan reka, agera själva och i övrigt förbereda oss
gion jämfört med idag.
för de förutsättningar som kommer att
Men här ligger också lösningarna. Om
råda.
den verksamhet där du arbetar ska kunna
förändras så att den ska vara bättre eller
likvärdig för invånarna jämfört med idag,
DET SOM MEST avgörande kommer att besamtidigt som antalet kollegor kommer att
gränsa våra möjligheter är dock våra ekominska, ligger inte lösningen i att våra förnomiska förutsättningar och antalet medarbetare. Vi har en demografisk utveckling
troendevalda eller regionens högsta chefer
där befolkningen blir allt äldre samtidigt
i detalj säger hur verksamheten ska bedrisom tillgången på arbetskraft kommer att
vas, utan det är du och dina kollegor som
minska. Välfärdens kostnader ökar och
har svaren. För att nämna något: hur ska
kommer att utmana det allmänna. Samtiarbetssätten förändras, vilka verktyg bedigt så förs ofta debatten med utgångshövs, vad ska inte göras, vad vill du att AI
och nya digitala möjligheter ska göra för
punkt att lösningen på våra tillkortakomdig?
manden är just fler medarbetare och mer
pengar till verksamheten. Det är en ekvation som långsiktigt inte går ihop.
VI MÅSTE HA en tilltro till den enskilde
Det är våra förtroendevalda som beslumedarbetarens förmåga att själv finna vätar om hur Västra Götalandsregionen ska
gen framåt givet de mål som finns. Chefen
finansieras, samt med vilken volym, ambikommer behöva ha större fokus på hel-

hetssyn och skapa förutsättningar för kvalitet, effektivitet och medarbetares välmående.
Det regionala ansvaret är att ge chefer
möjligheter för ett sådant förhållningsätt.
Vi behöver nu reellt förenkla administration och uppföljning. Här är våra förtroendevalda glasklara med uppdraget till regiondirektören. Vår organisation behöver
också bli mycket bättre på att omhänderta
innovation och goda idéer.
MIN UTGÅNGSPUNKT är att framtiden är
vår att äga. Ingen kommer att på räddande
armar bära ut oss, utan det är vi gemensamt som själva kan forma verksamheten
så att den kan bedrivas på annat sätt till
gagn för de vi är till för.

Erik Lagersten
förändringsdirektör

FOTO: CATHARINA FYRBERG
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Akuten SU/Östra

Det går bra nu ..!
– Ja, vi kan visa upp väldigt bra siffror, ler de tre cheferna tillsammans och nämner
98-100 procent patientnöjdhet och 25 procent kortare vistelsetid på akuten trots
att patienterna blir allt fler.
Låter ju ... magiskt!

Patientröst
– Det är fascinerande, allt flyter på.
Kommer in direkt. Träffar läkare. Får
med jämna mellanrum veta hur lång tid
det kommer att ta med det ena och det
andra. Ögonkontakt med teamet som
jag träffade när jag kom in. Och vips –
efter ett par timmar är jag klar. Jag som
befarade att jag skulle bli sittande mest
hela dagen ...

F

ast ingen ska inbilla sig att vägen dit varit lätt och smidig.
– Vi arbetar och ändrar vårt arbetssätt
mest hela tiden. Allt blir ju inte bra, men
testar man inte så vet man ju inte vad som
fungerar, säger Emma Lukic, sektionschef,
och tillägger:
– Och vi har en fantastiskt förändringsbenägen personal. Allt möts inte av klang
och jubel, men det mesta ...
Det är under det senaste året – efter
”jättelångt arbete med förändringstänk” –
som siffrorna blivit allt bättre och patienterna kunnat lämna akuten på i snitt två
timmar och åtta minuter. Vårdenhetscheferna Madelene Andreasson och Annika
Eklund pekar på tre orsaker:
– Vi har släppt det traditionella triaget.
Triage är bra på mycket, men inte på allt.
Vi har kollat olika system men har nu stannat vid primär teambedömning med läkare i första ledet.
– Onödiga undersökningar tar onödig
tid och vi vill inte att patienterna ska behöva sitta och vänta på det ena eller andra
provresultatet som kanske inte är relevant
för vad de söker för.
Testet att sätta läkarna främst i en primär teambedömning har, med andra ord,
fallit väl ut. Bland annat därför att cirka 20
procent av patienterna kan slussas vidare
till den snabbare vårdfilialen Närakuten,
eftersom de inte är i behov av akutens resurser. Där har vi orsak nummer två.
Närakuten – som ligger bara några hundra
meter bort – tar endast emot patienter som
först sökt vård på akuten. Därför fanns farhågan att akuten skulle bli en genväg för
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LARMET GÅR. Ambulans på väg in.
Dagens ledningsansvariga sjuksköterska är Jessica Fagerström.

LEDNINGSGLÄDJE. Annika Eklund, Emma Lukic
och Madelene Andreasson är tydliga med vad de
tycker om utvecklingen på akuten.

FOTO: FRANK PALM

FOTO: FRANK PALM

ORDNING OCH REDA. Viktor Löfvander
och Madeleine Lindfeldt tar hand om
skärm- och pappersarbete.
FOTO: FRANK PALM

patienter att snabbt få komma till en vårdcentral, men den har kommit på skam.
– Vi hänvisar bara akuta fall som behöver vård inom 24 timmar. Patienterna
kommer till rätt vårdnivå där de får bästa
vården för deras åkommor.
Cheferna förklarar ”rätt nivå” med att
det på akuten finns specialister på akutsjukvård, men inte nödvändigtvis på specifika sjukdomar som en del patienter söker
för.
Man försöker också låta äldre sköra patienter få bättre specialistsjukvård i sina
egna hem av sjukhusets mobila team. Det
kan man kalla den tredje matchande orsaken i akutens förändringar. De gamla och
sköra behöver inte söka sig till akuten i
samma utsträckning som tidigare. I det arbetet spelar omsorgskoordinatorer roll: de
ser till patientens omsorgsbehov, i samarbete med primärvård, hemsjukvård, hem-

LYFTET. Ebba Bengtsson och Emmelina
Karlsson assisterar ambulanspersonalen.
FOTO: FRANK PALM
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Veckans ”Florre”

tjänst och de mobila teamen. Flödena
och samspelet fungerar; färre behöver
läggas in.
– Men ser vi att en patient behöver
läggas in ser vi till att hen kommer till
avdelning omgående istället för att bli
liggande på en brits här på akuten. Vi
har ett gott samarbete med medicinoch kirurgavdelningarna också, konstaterar Annika.
Vad omgörningen gjort för arbetsmiljön är tydligt. Det är välgörande att
ha nöjda patienter. Det är bra med
delaktighet:
– Vi har morgonmöte, med all personal, varje dag då vi lyfter frågor och
går igenom bemanning, kollar hur
förra dygnet gick, om något behöver
justeras.
På akuten mäts en lång rad variabler och ledtider varje dag. Ingående
resultat visas på stora digitala skyltar i
personalutrymmena och ingen kan
missta sig på att facit är gott. Det stärker.
– Vi har väldigt låga sjukskrivningstal, kommenterar Annika.

Medarbetarna har kommit på att det varje
fredag ska utses en ”Veckans Florence”.
Alla får vara med och under veckan nominera någon av medarbetarna som gjort något extra behjärtansvärt, något alldeles extra utöver det vanliga.
Den här veckan gick Florren till Linda
som under veckan gjort en patient alldeles
speciellt glad och lycklig. Och Linda fick
äran att under kommande vecka bära den
hedrande skylten ”Veckans Florence”.

BELÖNING. Emma Lukic delar ut veckans
"Florre" till Linda Karlberg.
FOTO: FRANK PALM

Prisvinnare

VARFÖR GÖR INTE alla andra akutmot-

tagningar likadant som ni, om det nu
är så bra?
– Det finns ett jättestort intresse
från akuter runt om i landet. Inte bara
från vårdpersonal, utan också från politiskt håll.
Ja, politiker av skilda kulörer har
varit på besök för att informera sig om
hur man kan komma till lösning med
de akutproblem som många har. Även
socialminister Hallengren har tittat in
under hösten.
Lite blygsamt invänder de tre cheferna att de har en del fördelar som säkert inte finns överallt. Den förändringsbenägna personalen förstås, men
också att de lyckligtvis är begåvade
med föredömligt öppna och flexibla
lokaler. Från ”bryggan” styrs akutskutan – alla är synliga för alla och
kommunikationen flyter fritt. •

FÅ SE NU. John Derminger och Jaroslav
Novikov Eriksson rådgör med varandra.
FOTO: FRANK PALM

MORGONMÖTE. Skön stämning
inför dagens värv.
FOTO: FRANK PALM

Hela verksamheten Medicin Geriatrik och
Akutmottagning Östra fick Sahlgrenskas
kvalitetspris i maj för sitt genomgripande
förändringsarbete. Juryns motivering:
Verksamheten har med en tydlig strategi,
uthållighet och personcentrerat arbetssätt
förbättrat vårdkedjan, både inom sjukhuset
och i samarbete med andra vårdgivare. Genom systematiskt och multidisciplinärt arbete har ett hållbart resultat uppnåtts inom
era områden, till exempel kortare vistelsetid
på akuten, färre patienter som läggs in och
färre återinläggningar. Detta har sänkt både
beläggningsgrad och behov av slutenvårdsplatser.

Brita Hässel

Bildtext, bildtext, bildtext, bildtext, bildtext, bildtext, bildtext.
FOTO: FRANK PALM

STÖDJANDE. Fullt i rummen, tomt i korridoren.
Marcus Lindberg vägleder patienten.
FOTO: FRANK PALM

KORRIDORSNACK. John Deminger och
Abdalkader Abdalrahim på väg.
FOTO: FRANK PALM
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UPPSIKT. Från den öppna centrala
bryggan har medarbetarna
koll på det som händer.
FOTO: FRANK PALM
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Många tillsammans på VGR Tour
VGR Tour har inspirerat
en väldig massa medarbetare under november
månad. För nionde året
i rad är touren en satsning för
att utveckla hälsan hos medarbetarna. I år lanseras tillsammansbegreppet starkare: tillsammans
är vi kraften och framtiden.

ORGANISATIONSKONSULT Paul Zieltjens

TRÄDGÅRDSLÄRARE Kenneth Danielsson
talade om vikten av odling – kultur – och
om hur Botaniska, en del av Västra Götalandsregionen, värnar om lärandet som
försöker hindra naturanalfabetismen att
breda ut sig. Heja Botaniska!
KOMIKERN Anders Jansson behandlade
ämnet regler, rutiner och ritualer (vi har
många!) kring skapelseberättelser, bensträckare och klämdagar. Anders drog ner
skrattsalvor både under sitt föredrag och
under de efterföljande lottdragningarna
tillsammans med moderator Pernilla Warberg. Många böcker, biobiljetter, träningskort, pensionatsnätter och annat hälsofrämjande förmedlades till glada vinnare.
Deltagare i Regionklassikern premierades
också. •
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Om nödvändigheten av

att smygträna

L

Tillsammans talade också interna och externa utställare från sina montrar om, och
visade på, nödvändigheten av att analysera
sina fötter, vakta vikten, optimera hälsan,
testa vibrerande balansplattor, bli masserad i skakande stolar och få en gratis ryggbesiktning. Eller bli hälsocoachad online.
Som exempel.
från Hälsan & Stressmedicin talade om sådant ”som inte gäller dig”, det vill säga om
det som gäller alla andra. Om det man
borde tänka på när det kommer till förutsättningarna för att bli stressad eller för att
undvika densamma. Ha koll på sitt batteri,
tänka på krav kontra resurser. Även om
man inte ska gå runt och vara rädd för
stress så var uppmärksam; stress blir farligt
först när man slarvar med återhämtningen.
Hälsan & Stressmedicin hade för övrigt
en av de mer populära montrarna där det
fanns chans att mäta blodtryck, kolla fettprocent och kontrollera sin stressnivå genom att besvara frågorna i formuläret LUCIE. Aktiviteterna lockade många.

Hon stormar in på scenen med ett
minst sagt smittande leende och energi som liksom skvätter omkring
henne. Det är Leila Söderholm som
vill få oss alla att träna lite mer utan
att det blir så krångligt. Bli lite gladare. Hon kallar det smygträna (”Spänn
rumpan jättehårt, du kan göra det på
banken, på kvartssamtalet, under förhandlingen ... och det gör nytta.”).

TOURDAG. Det hände saker både här
och där, högt och lågt, för små och
stora på VGR Tour. Anders Jansson
lockade fram skratt medan Leila
Söderholm lockade till rörelse.
FOTO: FRANK PALM

eila försöker verkligen få oss att förstå
att det är mycket enklare än vad någon
av oss tror. Och att all rörelse är bättre än
ingen.
– Tänk bara att fem minuters rörelse
varje dag ger 30 timmar per år. Det är ju
oceaner av tid!
Och det är ju ett lite annorlunda sätt att
försöka motivera.
–Blodsmak i munnen, konstiga kläder,
gymkort eller dyra skor är inte på något vis
förutsättningar för att röra på sig, säger
Leila och berättar om sina kamrater som
kommit överens om att varje gång de passerar tröskeln in till köket så gör de ett antal situps, utfall eller någon annan rörelse
de gillar. Mycket rörelse blir det!
Själv insåg hon rörelsers betydelse då
hon var sjuk i tarmcancer och fick skapa
energikickar genom att fingerdansa; sprätta med fingrarna. Det var så mycket hon
orkade med under de där mörka åren med
flera operationer och liggsår. Fingerdansen
piggade upp.
Leila fortsätter att övertyga med att om
man ställer krav på kroppen så svarar den.
– Vänta inte på motivationen, för den
kommer inte. Tvinga dig att röra på dig.
Och om man knuffar varandra kärleksfullt
framåt genom att hjälpa varandra, stötta
och putta åt rätt håll så kommer det att bli
”galet” bra.
”Galet” bra är också ett par andra övningar som publiken utförde med hjälp av
ett litet tygstycke man kunde finna i den
utdelade tygkassen. Men, enligt Leila, kan
det förstås vara vilket tygstycke som helst;
en slips, en halsduk. Det spelar ingen roll.
ÖVERTYGELSEN OM att all rörelse gör nytta

har Leila bland annat skaffat sig genom att
ta till sig information av dem som arbetar
med det stora nationella forskningsprojektet – världens största – som omfattar 30 000
deltagare. Syftet är att förhindra hjärtlungsjukdom. Projektet heter SCAPIS och
är en unik kunskapsbank för forskare världen över som försöker få svar på varför

RÖRLIGT. Många nyttotips blev det när
Leila Söderholm smittade med sin energi
och fick publiken att börja smygträna.
FOTO: FRANK PALM

sjukdomar som stroke, KOL, hjärtstopp
och hjärtinfarkt inträffar.
I insamlingen av data ingår att deltagarna själva får skatta hur mycket de rör sig
och hur sammansättningen på den kost de
får i sig ser ut, till exempel. De allra flesta
uppfattar att de rör sig så mycket som forskarna förordar, det vill säga 30 minuter
varje dag fem dagar i veckan. När det sedan är upp till bevis och deltagarna utrustas med en accelerometer som ska bäras i
en vecka så blir självbedrägeriet ett faktum. Nix, man var inte ens i närheten.
Mänsklig feluppfattning.
Eller hur mycket grönsaker vi alla behö-

ver äta; ett halvt kilo, vilket motsvaras av
en morot, två tomater och en paprika, är
vad vi behöver var dag. Många vet det,
men gör det inte. När frågan ställs uppenbaras sanningen: fyra procent av männen
och elva procent av kvinnorna äter så
mycket grönsaker som kroppen behöver
varje dag.
Så, hon har nog rätt Leila, det är dags att
börja smygträna så man rör sig åtminstone
lite grand. I kön till kassan, på föreläsningen, när man skriver ut rapporten – man
kan alltid knipa kroppens största muskel.
Var man än är. •
Brita Hässel
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Enklare och översiktligare Guide
Den nya Guiden för hälso- och arbetsmiljöarbete är sjösatt. Eller ny och ny; den har
funnits sedan 2015 men har behövt omarbetas. Kanske främst för att göra den tydligare och lite mer styrande så att alla i regionen verkligen har ett och samma verktyg
att arbeta med. Texten har kapats ner och
antalet stödjande länkar har minskats. Vilket orsakar färre klickningar ner i Guiden.
Carin Carlehed, verksamhetsutvecklare
på Hälsan & Arbetslivet, och Jan Hjalmarsson, arbetsmiljöingenjör från samma förvaltning, har tillsammans arbetat för att
göra guiden mer överblickbar, mobilanpassad och lagt ut den på externa webben.
Guiden innehåller 37 ”delguider” där
samtliga håller samma steg-för-steg-struktur och är tillgänglighetsbaserade. Det går
att anmäla sig i Regionkalendern till en introduktionsutbildning gjord för HR och
skyddsombud. Utbildningen ges i Borås,
Vänersborg, Göteborg och Skövde.

Hälsan & Arbetslivet har fått fortsatt förtroende att förvalta Guiden. Hitta den via
www.vgregion.se/arbetsmiljoguiden.

Arbetsmiljösatsningen:

Vilken möjlighet!
Ta del av arbetsmiljösatsningen – den resursförstärkning, som pågått
sedan 2017, för att få ner sjukskrivningstalen. Satsningen innebär
att verksamheter kan få stöd och hjälp för att kunna förverkliga sina
idéer om att förbättra arbetsmiljön och utveckla arbetet.

det är Hälsan & Arbetslivet som sedan arbetar operativt med frågorna .
– I år är det lättare att fylla i formuläret,
lovar Marie som menar att man inte ska
känna någon stress över själva anmälan eftersom det är handlingsplanen som bedöms. Och den får man hjälp med.
vgregion.se/ams-2020

Brita Hässel

TRÄNINGSPAUS. Lena Cederlund, sjuksköterska på 1177 vårdguiden på telefon, enhet 1 i Göteborg, gillar återhämtningen starkt. ”Det är en verklig morot att se fram mot en stund i
massagestolen, i träningsrummet med diverse redskap eller en stund vid ett pussel. Arbetet
går så mycket lättare – och effektivare – sen pauserna infördes. Toppen!

Medarbetarna på 1177 tar nu pauser så
var och en faktiskt har kortat sin arbetstid i
telefon med en timme.
– Vi vågade pröva och vi lyckades; med
schemalagd återhämtning presterar vi bättre och minskar väntetiden för inringarna.
De medarbetare som nu är sjukskrivna
är det inte för utmattning som tidigare,
utan för fysiska åkommor.
EXAMENSARBETET – djupintervjuer med
tio sjuksköterskor – som Sandra Bengtsson
på HR Regionhälsan gjort, visar på pigga

alerta sjuksköterskor som jobbar effektivare och till och med fått användbar fritid.
Resultaten visar på vikten av att pauserna ingår, att arbetsgivaren har sagt ja till att
man släpper arbetet helt och hållet i 15 minuter och gör något annat; pusslar, tränar,
tar en promenad, äntrar roddmaskinen ...
Legitimiteten är viktig.
Gemenskapen i gruppen har ökat och
skapat en positiv anda där reflektion och
erfarenhetsutbyte vuxit.
Att få till det här så att arbetet fungerar
kräver förstås att inte alla pausar samtidigt.

Arbetsmiljösatsningen innebär med andra
ord, att det finns resurser både i form av
processtöd, kompetens och reda pengar för
att boosta igång och utveckla det ordinarie
arbetsmiljöarbetet, inte ersätta det.
– Det ska kugga i helheten i det ordinarie, inte vara ett sidospår eller något som
ger tillfällig glans. Men gärna nytänk som
ger hållbar effekt på arbetsmiljö- och hälsoläget i verksamheterna, säger projektsamordnare Marie Hagsjö och poängterar
att, för att det ska fungera måste ledningen
vara med på noterna, ”helst ända upp till
politiken”, med fokus på organisatorisk
nivå utifrån ett långsiktigt perspektiv. Det
kan handla om sökandes olika villkor och
förutsättningar vare sig det handlar om
kris, problem eller förebyggande. Alla kan
vara med; förvaltningar, enheter, kliniker.
– Bara det är förankrat, som Marie understryker och förklarar vidare:
– Att de ekonomiska medlen finns på

plats är inte en ensam faktor för ett lyckat
förändringsarbete. Det krävs också tid,
kompetens och engagemang. Frågorna är
komplexa och kan inte lösas i en handvändning. Dessutom kan det hända saker
längs vägen som ställer ursprungsplanen
på ända och man får vara så god och tänka
om och hitta nya vägar. Arbetsmiljösatsningen handlar förstås också om en utveckling och ett lärande hos de verksamheter som är med.
Intresseanmälningar tas in löpande.
Sedan 2017 har man fått in cirka 70-80 anmälningar varje år. Intresseanmälan ska
svara på några frågor om bakgrund, nuläge
och önskat läge. De som vill vara med och
utveckla sitt arbete får i ett inledande dialogmöte träffa Hälsan & Arbetslivet för att
formulera en handlingsplan, som sedan utgör själva bedömningsunderlaget för koncernstab HR om vem som får del av satsningen. ISM finns med i planeringen, och

FOTO: FRANK PALM

Medarbetarnas arbetssituation är att de
under dygnets alla timmar året runt arbetar framför en datorskärm med headset i
öronen. De ska vara totalt fokuserade för
att kunna göra patientsäkra samtal, vilket
tar kraft. De ska vara professionella, klara
många samtal och stå ut med ständig kö.
De samverkar med ytterligare tio regioner
dagtid och alla nätter, vilket gör att de förväntas kunna också deras områden. Faktum är att enbart Västra Götalands samtal
är cirka en fjärdedel av landets alla samtal
till 1177. De ska svara så många som möjligt med så kort väntetid som möjligt;
stressen är ständigt närvarande.
– När man hade gjort ett arbetspass
kände man sig trött i huvudet, orkade inte
vara social och definitivt inte prata med
någon annan i telefon efter arbetstid.
Här behövdes göras något åt arbetsmiljön. Hög sjukfrånvaro gällande stressrelaterade åkommor initierade nödvändigheten
att ställa frågan till medarbetarna: vad ska
vi göra åt det? De var i stort sett eniga. Återhämtning stod överst på önskelistan. Korta
schemalagda pauser. Och så fick det bli. Resultaten kom direkt. Dipptiden efter lunch
och middag försvann. Alla kände sig piggare. Sjukskrivningarna gällande stressrelaterade åkommor dalade. På en av enheterna
har frånvaron sjunkit från tolv till dryga
fyra procent. De som återkommit från
långtidssjukskrivning upplever möjligheten
till återhämtning som en stor förbättring.

LYCKAT RISKTAGANDE. Jill Johansson och
Ulrika Sjölin är synbart nöjda över de schemalagda pauserna.

FOTO:FRANK PALM

Ulrika Sjölin, Jill Johansson och Sandra Bengtsson rapporterade på inspirationsdagen ”Tillsammans sänker vi sjuktalen” om deras arbete på
regiongemensam hälso- och sjukvård
1177. Det är en arbetsplats där de
och deras medarbetare tar emot samtal från tusentals (nära 900 000) personer som behöver hjälp med medicinsk bedömning, vård per telefon,
vägledning till rätt vårdnivå, allmän
information om sjukvården, kontakt
med beredskapsjour, 1177-uppdrag
med mera ... listan kan göras hur
lång som helst.

FOTO: BRITA HÄSSEL

De vågade ... och vann

En logistisk svårighet eftersom de 38 sjuksköterskorna är placerade på fem olika
kontor.
Fast en åtgärd kräver ofta fler kompletterande. Enhetscheferna talar om det nära ledarskapet med lagom många underställda.
Tillsättning av en nattchef så också nattarbetarna får del av information och kommunikation. Tydliga riktlinjer, samverkansdagar och skypemöten för cheferna
stöttar kommunikationen och arbetet.
– Vi försöker också fånga upp nya och
fräscha idéer från våra medarbetare så vi
inte fastnar i ”så har vi alltid gjort”.
– Vi har märkt att våra numera trygga
medarbetare ger ännu bättre samtal med
invånarna. Det är en fröjd att läsa kundernas nöjdhetssiffror!
Att ni faktiskt vågade pröva och genomföra ... vilket stöd fick ni från era chefer?
– De var lite tveksamma till att börja
med. Men de trodde på konceptet med
tydligt schema och resultat. Det gick vägen
och vi är alla nöjda! •

VGR.SE

Återhämtning på schemat

ERBJUDANDE. Här finns något
utvecklande att ta del av, förankra
idéerna och sök, manar Marie Hagsjö.
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Låt inte det tysta kunnandet gå förlorat!

FOTON: FRANK PALM

– Det är hög tid att skapa hållbara arbetsplatser genom att ta större hänsyn till medarbetarnas ålder; bli åldersmedvetna.
– Vi kan inte längre jobba standardiserat, utan måste skapa flexibla lösningar med
fungerande arbetsinnehåll för människor i olika åldrar. Det är angeläget att förändra
och visa att vi värderar de äldres erfarenheter och kompetens!

Vad behöver vi rätta till?

gäller yngre medarbetare. De borde, på ett
tidigt stadium, få veta vilka vägar som
finns för den kommande utvecklingen. Då
är chanserna större att man får behålla sina
medarbetare på sikt.
– Modifiera HR-rutinerna, är Ewas
budskap.
Och just HR-funktionen borde spela en
större roll i det åldersmedvetna ledarskapet, enligt forskarna. De skulle kunna vara
stöttande genom att skapa mer kunskap
kring organisationen; vilka är på väg bort,
vilka kompetenser riskerar att bli bristvara
och så vidare.
Men ... alla vill eller kan inte jobba högt
upp i åldrarna. Ewa är noga med att framhålla att vi inte får glömma dem som inte
orkar hela vägen, de som slitit hårt och inte
har hälsan med sig.
– De sociala ojämlikheterna finns där,
men desto viktigare är det att skapa förutsättningar så att så många som möjligt orkar så länge som möjligt. •
Brita Hässel

E

wa Wikström, professor i organisation
och management vid Handelshögskolan i Göteborg, talar om den demografiska
utmaningen; att den produktiva delen av
befolkningen tappar i storlek.
– Det kommer att få konsekvenser när
befolkningsdiagrammet, som vi är vana att
se som en puckel, istället börjar likna en
hängmatta.
När befolkningen blir allt äldre finns det
en förväntning från politiskt håll att fler
medarbetare vill skjuta på pensioneringen,
stanna kvar på jobbet och fortsätta sprida
sina erfarenheter och kompetenser till sina
yngre medarbetare. Men vad krävs av arbetsplatsen för att de äldre ska välja den
vägen?
– Mycket mer än vad som görs, är Ewas
korta svar.
Det längre svaret är ganska långtgående
och innefattar en förändring av diskussionen i samhället; ålderismen, normer och
föreställningar om hur äldre är, som måste
stävjas. Chefers och kollegors attityder har
stor betydelse för när äldre tar ut sin pension. Att de inte är så sugna på att arbeta
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kvar när pensionsåldern närmar sig kan ha
flera orsaker:
– En är att de känner sig åsidosatta när
deras erfarenheter inte tas tillvara. ”Ingen
frågar mig – min kunskap värderas inte” är
en känsla som skapar grogrund för generationskonflikter. Det är viktigt att känna sig
uppskattad, menar Ewa och fortsätter:
– De äldre blir ofta förbisedda vid internrekrytering; hård kunskap från skola
värderas högre än den mjukare kunskap
som de äldre bär på. Det välfyllda cv:et
med skolkunskap imponerar medan mjukare erfarenhetsbaserad kunskap som inte
enkelt kommuniceras i ett cv värdesätts
inte på samma sätt.
Och det stannar inte där: de äldre får stå
ut med att löneökningarna planar ut med
tiden. Många känner sig frånsprungna när
yngre förmågor till och med får högre ingångslön än vad de äldre fått efter många
år i trogen tjänst.
HUR ÄNDRA PÅ detta? Ewa Wikström talar

om mentorprogram; att skapa bättre processer för att ta tillvara det tysta kunnandet

som de äldre medarbetarna bär på, det
som sitter i ryggmärgen och inte kan formuleras på ett papper.
– Nytt kunnande är förstås också viktigt,
men av en annan karaktär, förklarar Ewa
och framhåller att det är bra om man mixar
medarbetare så att gammalt och nytt befruktar varandra, väl medveten om att det
inte är helt lätt: cheferna är ovana vid att
värdera också äldres kunnande och se nyttan av att yngre och äldre lär av varandra.
– Arbetsgivarna är många gånger mer
intresserade av ”nytt friskt blod”, beklagar
Ewa.
Ett framsteg vore också om utvecklingssamtalen just utvecklades. Idag hålls samtalen utifrån standardiserade rutiner oavsett om chefen talar med en ung eller
gammal medarbetare.
– Vill man öka förutsättningen för att
äldre ska välja att jobba kvar behöver man
se över rutinerna. Det är lite för passivt att
bara bocka av förutbestämda frågor. Individen ändras under livet – då måste också
rutinerna kring personen ändras, menar
Ewa och pekar på att resonemanget också

Fakta
Agecap, Centrum för åldrande och
hälsa, forskar för ett ”gott och värdefullt åldrande”. Forskningsprogrammet omfattar ett antal projekt
av vilka ett handlar om just övergången från arbetsliv till pensionering; en strategisk satsning som går
på sitt femte år.
Mängder av intervjuer med
många medarbetare på olika nivåer i
olika yrkesroller, inom privata näringslivet såväl som i offentlig verksamhet, ligger till grund för studien
om åldersmedvetet ledarskap.
Delegationen för senior arbetskraft har nu utkommit med sin tionde rapport med titeln Chefens betydelse för ett längre arbetsliv.

Vi pratar om alla dem som numera
arbetar aktivitetsbaserat i nya Regionens Hus i Skövde och Göteborg.
Skövdemedarbetarna har ett års erfarenhet i huset och göteborgarna ett
halvårs. Deras åsikter och tyckande
röster tas nu fram och lyssnas på av
Maral Babapour Chafi, forskningskoordinator, och Annemarie Hultberg
på Institutet för Stressmedicin som
följeforskar* för att allt ska fungera
så bra som möjligt, så snart som möjligt, för så många som möjligt.
Det är via enkäter, intervjuer och observationer som Maral – vanligtvis forskande på
Chalmers – följer medarbetarna i de två
Regionens Hus. Redan innan det var aktuellt att flytta in gjordes den första enkätstudien. Den handlade om hur var och en av
medarbetarna tyckte om sin dåvarande arbetsplats, i akt och mening för att senare
kunna jämföra det gamla med det kommande. Ett före och ett efter de bytt bort
egna skrivbordsplatser till delade platser
för ett mer nomadiserat arbetssätt där man
väljer arbetsplats efter hur dagens arbetsuppgifter ser ut.
Efter ett halvår i det nya arbetssättet
görs jämförelseenkäten som – ännu ett
halvår senare – följs av en kvalitativ intervjustudie och, ännu längre fram, ytterligare
en enkät.
– Sedan hoppas vi ha nog med kunskap
för att kunna dra slutsatser om de här
byggnaderna och arbetssättet. Vi söker
kunskapen som ska hjälpa människa och
teknik, det vill säga det nya kontoret, att
fungera bra ihop.

och tio chefer har ställt upp och ska frågas
ut. Till det läggs ”vandringsobservationer”
i miljön. De intervjuade går runt i huset
och visar vilka platser de uppfattar som
attraktiva och vilka de helst undviker.
Apropå samspelet mellan människa, teknik och design.
– Alla medarbetare bjöds in till att vara
med på intervjuerna. Det blev som det
brukar bli när man gör den här typen av
studier: ungefär tio procent vill vara med,
säger Maral som varit med förr i sådana
här sammanhang. Hon förklarar:
– Neutrala tyckare brukar inte nappa på
den här typen av undersökningar. Så vi är
beredda på att en del tycker det här är perfekt medan andra beskriver det som ett
mardrömsscenario. Men det är personer
som alla vill dela med sig, oavsett om de är
positiva eller anser att det mesta är skrutt.
Intervjuerna är anonyma. De intervjuade behöver vara trygga och inte känna
rädsla för att uttala sig.
– Ja, det finns ju alltid en viss försiktighet om vad man får eller inte får säga. Men
jag vill höra allt. Det är ok att hata, säger en
leende Maral. Det är viktigt att kunna förstå varför det inte alltid fungerar bra.
FRÅGEPAKETET innehåller öppna frågor om
fördelar och nackdelar med det nya kontoret,

SKÖVDE LIGGER som sagt ett halvår före

Göteborg och har redan hunnit få återkoppling på den första efter-enkäten. Den
visar på blandade resultat förstås, för individer och grupper är alla olika med egna
preferenser och arbetsrelaterade förutsättningar, som Maral uttrycker det. Till exempel är de som hanterar sekretessbelagda
uppgifter inte riktigt nöjda: de känner att
de är lite för nära andra medarbetare, med
risk för överhörning och bruten sekretess.
Nu är det alltså tid för den kommande
intervjustudien i Skövde. 50 medarbetare

NYFIKEN FORSKARE. – Jag vill höra och
veta allt, försäkrar Maral Babapour Chafi.
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VÄCKNING! – Vi har vaknat
sent i Sverige eftersom vi
tidigare inte haft problem,
utan först nu står inför
arbetskraftsbrist. Det är
svårt att rekrytera, samtidigt som den arbetsrelaterade ohälsan och långtidssjukskrivningarna ökar och
chefsarbetet blir allt mer
tyngt av rekryteringsinsatser, säger Ewa Wikström.

Hur blev det? Eller rättare sagt; hur går det?

UPPSLAGET
förberedelser före flytt, kommunikation,
hur det systematiska arbetsmiljöarbetet
märks av, upplevelse av hur man klarar av att
utföra sitt arbete, arbetsrelaterad hälsa.
– Hur hittar vi framgångsfaktorer och
fallgropar, frågar Maral och påpekar att vi
inte bara pratar om den fysiska miljön. Det
som gör att man tycker, eller inte tycker
om, kan lika väl ligga i det organisatoriska.
Troligtvis kommer det att komma fram
och luftas åsikter och tankar kring stort
som smått: om möblemang, klimat, ljud,
ljus, ventilation, färgsättning ... det mesta.
Men framförallt utmaningar att dela ytor
och resurser i dessa kontor istället för att
ha egna.
– Och allt är viktigt! Vi vill också veta
hur det går med självledarskapet – klarar
medarbetarna av att vara bra självledare?
Om inte, hur kan vi i så fall stötta? Och hur
känner cheferna inför det nya annorlunda
ledarskapet?
EN AV ASPEKTERNA Maral talar om handlar om välbefinnande och friskfaktorer;
hur påverkar den fysiska arbetsplatsen hälsan. Vad är det som leder till att man har
kontroll över den fysiska miljön och känner sig trygg där.
– Det är angeläget att veta för framtiden
med tanke på vikten av att främja hälsa
och välbefinnande och negativa konsekvenser om man inte gör rätt.
I GÖTEBORG svarar medarbetarna på sin

”halvårsenkät” runt juletid. I januari kan
trender och tendenser avläsas. Sedan följer
intervjuer, med dem som valt att vara med,
i maj och ytterligare ett halvår senare en
enkät för jämförelse. Ett gediget uppföljningsarbete.
– En arbetsplats ska vara attraktiv och
ett ställe man gärna vill vara på. Både för
att det är fräscht och fint, att arbetet är meningsfullt och roligt och att man har ett bra
arbetsklimat. Kan vi eliminera det som
skapar konflikter och rätta till det som inte
blev helt rätt från början, så kan det bara
bli bättre.
Det låter tryggt. •
Brita Hässel

* Följeforskning innebär en forskningsbaserad löpande utvärdering av ett projekt eller en process
inom en organisation, företag eller myndighet. Utvärderingen förväntas ge kontinuerlig återkoppling
till organisationen. Maral har forskat om aktivitetsbaserade kontor på Chalmers och skrivit sin avhandling om varför vissa aktivitetsbaserade kontor fungerar och andra inte. Läs mer i avhandlingen:
https://research.chalmers.se/en/publication/509482
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När mästerkockarna lagar mat:

klimatsmart, billigt och läckert
Mat är viktigt. Fast det är väl inte något man behöver påpeka nuförtiden
när det produceras kokböcker, matradio och mat-TV i sällan skådad omfattning. Men kanske pratar man inte fullt så mycket om den – oerhört
viktiga – mat som serveras till patienter och ska bidra till återhämtning
och tillfrisknande. Det vill säga mat som ska se bra ut, fresta med sin
doft, smaka gott, ha en attraktiv konsistens, vara näringsriktig och
klimatsmart men helst inte för dyr. Krav så det räcker!

I mitten av november tävlade sju kocklag
á två personer om titeln Mästerkocken
Offentlig Gastronomi 2019. På institutionen för kost och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet, skramlades det rejält i
grytorna när varje lag tillagade en huvudrätt och en efterrätt enligt egen planering
och komposition. Kostnaden fick inte
överstiga 14 kronor och varje portion fick
uppnå som mest 0.5 CO2 – ekvivalenter,
ett värde som räknas fram enligt världsnaturfondens listor. Maten, som denna dag
tillagades i fyra portioner, skulle förstås
också vara möjlig att tillaga i ett storkök,
kanske i bortåt tusen portioner …
Den här dagen var fylld med gott humör, härliga dofter och kreativa matlösningar. Juryn bestod av två av Göteborgs
mest namnkunniga krögare; Ulf Wagner
och Pelle Danielsson, universitetslektor
Cecilia Magnusson Sporre – med en doktorsexamen i måltidskunskap, samt Karoline Pettersson, dietist vid Sahlgrenska Akademien tillika innehavare av färsk och
personlig erfarenhet av patientmat då hon
för ett och ett halvt år sedan drabbades av
akut blodförgiftning och var inlagd på
sjukhus i många månader. Dubbla perspektiv.
De fjorton kockarna, som bildade sju
lag, kom från Sahlgrenska sjukhuset, Södra
Älvsborgs sjukhus, Ängelholms sjukhus,
Mölndals sjukhus, Norra Älvsborgs sjukhus, Skaraborgs sjukhus och Östra sjukhuset. Efter en hel dag i köket, presentationer, provsmakningar och låååååång
överläggning mellan domarna, kom beslutet. Vinnare blev Norra Älvsborgs sjukhus
med Michael Svensson och Elias Assia,
som hade lagat zucchinibiffar med rostade
rotfruktsnudlar toppade med citrondressing samt citrusdressad sallad. Efterrätten
bestod av en synnerligen läcker choccini,

det vill säga en choklad- och zucchinikaka
serverad med blåbärskvarg. Tvåa kom
Veronica Nilsson och Petter Freiberg från
Ängelholms sjukhus som lagade pepprig
kycklingfärsbiff, rostade rotfrukter och
timjansås med äpple. Efterrätten bestod av
en julkryddad fruktsallad, toppad med
grädde, mörk choklad och en touch av
apelsin.
Motivering för första plats ”En maträtt
som du blir hungrig av. En modern måltid
med välbalanserade smaker, väl nyttjade
råvaror och en vacker presentation”. I bedömningsformuläret hade juryn skrivit:
Fint upplägg, fräscht och färgglatt. Smakrik rätt med olika konsistenser. Vacker och
väl presenterad måltid.
Motivering för andra plats: ”En vällagad
mustig varmrätt som värmer gott i höstmörkret och avslutas med en ljuvlig julig
dessert”. I bedömningsformuläret noterades: Goda smaker och fin kryddighet i huvudrätten. Fräsch och syrlig efterrätt. Traditionella smaker som man känner igen.
I kommande nummer av Arbetslust
kommer recepten att förmedlas.

Rotfruktsnudlar.

Zucchinibiffar.

Servering.

Ängelholmarna.

Brita Hässel
Vinnare.
Uppläggning.

Choccini.

I väntan på domarna.

Mmmm, gott.
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PÅ JOBBET

Hur har du det på jobbet, kulturdirektören?
Nu firar hon snart tvåårsdag på jobbet, Katti
Hoflin, som inte bara nu, utan i hela sitt liv stått
på kulturens, bildningens och konstens barrikad.
Först som bonde och sedan som skådespelare,
TV-personlighet, författare, musiker och ansvarig
för en rad kulturinstitutioner. Hon har varit
megakänd men är nu äntligen microkänd, enligt
henne själv. Och hon älskar det.

Katti Hoflin är färdig med att stå på diverse
scener utan trivs numera med att hantera
1,6 miljarder – den största regionala kulturbudgeten i Sverige, bereda ärenden till
kulturnämnden, lysa ut satsningar; ”varsågod och sök pengar”, fördela stipendier,
förhandla om statliga pengar i huvudstaden – ja, helt enkelt en mängd angelägenheter som är till för att utveckla kulturlivet
och vidga deltagandet bland alla.
Lugnt på jobbet är det inte:
– Tempot är högt, det är bara toppar,
skrattar hon.
Men det är kul också:
– Det är väldigt väldigt roligt att inviga
något och få chans att säga viktiga saker.
Då tar jag tillfället i akt att påminna de
närvarande om konsten och kulturen och
allt det som gör att vi orkar vara människor. Det ingår ju självklart i det goda livet,
konstaterar Katti. Med bred kulturkärlek
och stolthet över jobbet hävdar hon att
”VGR är bäst i Sverige på att hålla igång ett
välfinansierat kulturliv”.
Fler bra saker med att vara kulturdirektör i VGR:
– Jag njuter av att se hur min roliga och
briljanta elva personer starka arbetsgrupp
bara växer med sina arbetsuppgifter och
blir mer och mer genialisk, säger hon som
hyllar det närvarande ledarskapet, förhoppningsvis fyllt med respekt, humor och tillit.
Att åka runt och besöka regionens 49
kommuner är en annan tilltalande syssla
som sätter guldkant på jobbet. Två kommu-

PÅ BARRIKADEN.
Den numera microkända kulturdirektören Katti Hoflin har
kul i högt tempo.
FOTO: FRANK PALM

ner i veckan får påhälsning och har då möjlighet att förmedla sina önskemål, sin syn
på regionen och vilka förväntningar de har.
– Det är ett av mina sätt att ta in verkligheten och vara närvarande runt om i den
stora regionen, förklarar Kattis.
I många kommuner möts hon av berättelser om kärv ekonomi och satsningar
som uteblir eller ställs mot varandra.
– Det är oroväckande. Men å andra sidan får jag se, uppleva aktiviteter och höra
om insatser som är helt fantastiska!
Just nu pågår rekrytering av en chef
för den kulturförvaltning som skapas när
Kultur i Väst och Västarvet tillsammans
formar en ny utförarförvaltning. Något
som ska vara genomfört i januari.
– Det är riktigt spännande att rekrytera
medarbetare. Alla dessa speciella, och skö-

ra, möten med människor som gärna vill
jobba här.
KATTI HAR, som sagt, mycket på sin har-

gjort-lista, inte minst det faktum att hon
skrivit en rad barnböcker. Men sedan hon
kom till Västra Götalandsregionen har
skrivlusten fått stå tillbaka, trots att Varulven Svantes kommande äventyr ligger och
lurar i bakhuvudet. Nej, sin eventuella fritid ägnar hon istället åt Snillingur, hennes
fyraårige islandshäst som redan som liten
fölunge valde Katti som ägare. Hon var helt
enkelt tvungen att köpa det kärleksfulla fölet. Där på Tjörn, tillsammans med hästen,
”jordar” och hittar Katti Hoflin sin återhämtning.
Så kan en kulturdirektör ha det.
Brita Hässel
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