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Jag är ingen storkonsument av digital teknik.  
Ärligt talat trivs jag bättre i snickarbyxor och  
gamla hederliga elektriska verktyg i näven än jag 
gör bland appar, molntjänster och sociala medier. 
Men jag inser fullt ut att vi som organisationen  
Region Blekinge behöver vara med och ta kliv 
för att möta det som invånarna med självklarhet 
förväntar sig av oss: Vi ska erbjuda samma möjlig-
heter till digitala tjänster som samhället i övrigt.

I vår värld handlar ju digitala satsningar till stor 
del om det område som kallas för e-hälsa. Genom 
att ta till vara på digitaliseringens möjligheter i 
vården kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård 
och använda resurserna mer effektivt. I Region 
Blekinge har vi sagt att vi ska vara bäst i Sverige 
på e-hälsa år 2025, alltså om drygt sex år. Vi är 
kanske inte spikrakt på väg dit. Ännu. Men inne-
hållet i detta nummer av Puls ger flera smakbitar 
som visar att det är på väg att hända saker.

På nästa uppslag blir det e-hälsa för hela  
slanten. Möt engagerade medarbetare vid thorax-
centrum, som ska börja erbjuda patienter med 
hjärtsvikt digital övervakning i hemmet, en åtgärd 
för att skapa trygghet och förebygga försämrad 
hälsa. Träffa även ett par av de medarbetare som 

bemannar Region Blekinges digitala vårdcentral. 
Glädjande medverkar Region Blekinge även till att 
dela ut ett nyinstiftat e-hälsopris, något jag gärna 
ser att vi ger mer uppmärksamhet åt i framtiden.

Avancerad digital teknik blir det mer av på 
sidan 16, i en artikel om röntgenverksamhetens 
fantastiska möjligheter, ett samarbete mellan av-
delningen för klinisk fysiologi och röntgenkliniken.

Ytterligare ett tecken på digitaliseringens 
ökade betydelse för oss är att vi sedan årsskiftet 
har en digitaliseringsenhet som en del av region-
staben. Före detta förvaltningschefen för service-
organisationen, Per Johansson, har fått ett nytt 
uppdrag som digitaliseringsdirektör. Vid senaste 
chefsdagen, som du kan läsa om på sidan 6, tog 
Per, på förslag av en annan chef, ett initiativ till att 
skapa en experimentverkstad för digitalisering, 
där verksamheterna kan prova ny teknik.

Jag tror att det är helt rätt tänkt. Digitalisering-
en kan få fart när vi vågar pröva. Och, detta är 
viktigt, när vi därmed också tillåter oss att miss-
lyckas. Det är genom misstagen vi lär oss  
och växer.

Härmed önskar jag trevlig läsning och en  
glad sommar!

Det handlar om att
våga pröva

”Det finns ett fotbollslag i varje liten by, men för  
dem som gillar att skriva är det betydligt svårare  
att hitta mötesplatser.”

3
”Från väntrum till vardagsrum för våra 
mest sjuka patienter.”4
”Vi har en tacksam patientgrupp att jobba med.  
Det är häftigt att få vara med och läka ett sår.”11
"Ett skönt kvitto och ett erkännande av ett yrke  
som ofta glöms bort."17

Tidningen Puls görs av Region Blekinge och  
delas ut till samtliga anställda inom regionen. 
Kontakta oss om du vill ha tidningen inläst på cd.

ANSVARIG UTGIVARE: Madeleine Flood,  
kommunikationsdirektör

REDAKTÖR: Jens Lindell, kommunikationsenheten

PRODUKTION: Infab Kommunikation AB

TRYCK: Taberg Media Group AB

E-POST: redaktionen@regionblekinge.se

ADRESS: Region Blekinge, 371 81 Karlskrona

TELEFON: 0455-73 10 00

INTERNET: www.regionblekinge.se
Vi finns på Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter
och Youtube. Sök på Region Blekinge. 

BILDER: Mats Berggren (sidan 11), Sverker Berggren 
(framsida, sidan 14 och 15), Håkan Linder (sidan 16) 
och Jens Lindell (övriga bilder).

PETER LILJA 
Regiondirektör
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Det handlar om ett nytt gemensamt projekt 
mellan Region Blekinge och Olofströms  
kommun. Satsningen heter ”Skrivsommar!”  
och innebär att ungdomarna under sommar- 
 lovets tre första veckor får ägna sig åt skriv -
ande med handledning av journalister och 
författare. Syftet med ”Skrivsommar!” är att 
stärka litteraturen i Blekinge och skapa en 
mötesplats för ungdomar som tycker om  
att skriva. 

– Att just Olofström är värd för projektet är 
ingen slump, utan bottnar i att kommunen har 
en stark litterär tradition, säger Pia Redin, som 
arbetar inom Biblioteksutveckling Blekinge- 
Kronoberg, en del av Region Blekinge. 

De lokala författarprofilerna Harry Martins-
son och Sven-Edvin Salje kommer lätt på tal, två 
farbröder från förr som befinner sig åtskilliga 
generationer från dagens gymnasieungdomar. 
Det är ingenting som Olofströms kulturchef 
Joanna Holden ser någon nackdel med.

– Vi ska vara breda i vårt kulturutbud men 
att inte ta tillvara på den tradition vi har vore 
dumt. Det lönar sig att gräva där du står, säger 
Joanna Holden.

Därför står besök hos såväl Martinsonsällskapet  
som Saljesällskapet på programmet för ”Skriv - 
sommar!” Men givetvis blir det många skriv-
övningar också. Handledare blir författ aren 
Felicia Stenroth, kulturjournalisten Camilla 
Carnmo och så Pia Redin, som förutom rollen 
som projektledare har en bakgrund som språk-
lärare och författare till fyra barnböcker om 
stora värmländska författare.

De tio ungdomarna får sommarjobbslön för 
de tre projektveckorna, ett sätt att ytterligare 
stärka statusen för det skönlitterära skrivandet 
bland de unga.

När Puls kommer på besök till Folkets Hus  
i Olofström har Pia Redin sällskap av prao-
eleven Hilda Kedenius, som går i årskurs åtta, 
älskar att läsa skönlitteratur och har erfarenhet 
även av att skriva. Hon har deltagit i skriv-
tävlingen Berättarkraft, med en berättelse om 
några personer som levde i en dystopi.

Men ännu är hon ett par år för ung för att 
vara med i ”Skrivsommar!”

– Det skulle vara väldigt lockande att vara 
med. Lyxigt att man får betalt för att göra något 
så roligt, säger Hilda Kedenius.

Nytt projekt ska 
uppmuntra unga som skriver
– Det finns ett fotbollslag i varje 
liten by, men för dem som gillar 
att skriva är det betydligt svårare 
att hitta mötesplatser. 

Projektledaren Pia Redin är 
initiativtagare till att erbjuda tio 
gymnasieungdomar i Olofström 
att göra sommarpraktik som 
författare.

Satsningen ”Skrivsommar!” är en del av det regionala kulturuppdrag som handlar om litteratur, 
berättande och läsfrämjande. Hilda Kedenius och Pia Redin på trappan till Alltidhults folkskola,  
där Nobelpristagaren Harry Martinson gick ett skolår och Sven-Edvin Salje skrev sin första roman.

» Lyxigt att man får betalt  
för att göra något så roligt.
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Vårdenflyttar hem
till hjärtpatienter

E-hälsa är hetare än någonsin. Region Blekinge har varit med om  

att instifta ett nytt pris, samtidigt som vi öppnar en digital vårdcentral  

och gör ett test med att övervaka patienter med hjärtsvikt. Puls tittar  

in bland ettor och nollor som ska stötta vården i vardagen.

– Nu ska patienter med hjärtsvikt 
på försök få hjälp digitalt i hem
met. Tryggare och mer delaktiga 
patienter ska leda till färre akuta 
besök i vården. Thoraxcentrums 
hjärtsviktsmottagning i Karls
krona prövar nya arbetssätt. 

Från väntrum till vardagsrum för våra mest 
sjuka patienter är en del av omställningen till 
nära vård, säger Helene Bjerstedt.

Hon arbetar inte vid hjärtmottagningen utan 
är hälso- och sjukvårdsstrateg och deltar som 
projektledare, i ett test som förhoppningsvis 
kan starta i september. 

– Patienter med hjärtsvikt är mycket sjuka, 
har många kontakter med vården och behöver få 
sina mediciner rätt inställda. Att kunna erbjuda 
digitala resurser i hemmet ska förhoppningsvis 
ge dem ökad trygghet och bättre livskvalitet, 
samtidigt som vården avlastas, säger Maria 
Främby, som är hjärtöverläkare.

Att övervaka patienten i hemmet med  
digital teknik kallas för monitorering på distans. 

Att övervakningen sker i hemmet ska inte miss-
tolkas som att patienten överges och lämnas 
utan mänsklig kontakt. I stället är det tvärtom, 
betonar Marita Sideström, avdelningschef för 
hjärtmottagningen.

– I dag är de här patienterna hemma utan 
övervakning. Det leder till oro och många kon-
takter med vården via telefon och akuta besök. 
Nu får de i stället regelbunden kontakt med 
oss och vi får in värden från dem kontinuerligt 
som hjälper oss att motverka försämringar av 
hälsan, säger Marita Sideström.

Patienten ställer sig på en våg, tar sitt eget 
blodtryck och sin egen puls, allt via lättskött 
utrustning som trådlöst, via en laptop, förs 
över till sjuksköterskor och läkare vid hjärt-
mottagningen. I monitoreringen ingår också 
att patienten regelbundet svarar på ett antal 

må bra-frågor och någon gång i veckan har ett 
videomöte med en sjuksköterska.

Varför ska patienten väga sig?
– Ökad vikt är ett tidigt tecken på att kroppen 
samlar på sig vätska, vilket i sin tur tyder på 
försämrad hjärtsvikt, förklarar Maria Främby.

Försöket ska pågå i fyra månader och berör 
cirka 20 patienter. 

Maria Främby och hennes kollega och make 
Alexaner Scheel-Exner har med sig sin tvååriga 
dotter till intervjun för personaltidningen Puls. 
Maria är övertygad om att dottern kommer att 
växa upp till en värld där det som hjärtmottag-
ningen nu ska testa är en ren självklarhet.

– Vi börjar på något som vi är övertygade 
om kommer finnas i många delar av fram-
tidens vård.

Snart startar hjärtmottagningen ett projekt med distans-
monitorering, det vill säga övervakning i hemmet, av 
patienter med hjärtsvikt. 

– Förväntningarna på att vården ska vara tillgänglig och 
erbjuda digitalt stöd kommer bara att öka, menar Helene 
Bjerstedt, nummer fem från vänster tillsammans med övriga 
i projektarbetsgruppen: Alexander Scheel-Exner, Marita 
Sideström, Isabel Scheel-Exner, Maria Främby och Dada 
Merdan, verksamhetschef för thoraxcentrum.
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Via Region Blekinges digitala vårdcentral kan 
du samtala med en distriktsköterska eller 
läkare direkt i mobilen eller surfplattan. Du kan 
bland annat få hjälp med rådgivning, bedöm-
ning och akut receptförnyelse. Det är personal 
vid Brunnsgårdens vårdcentral i Karlshamn  
och Jämjö och Nättraby vårdcentral i Karls-
krona som inledningsvis bemannar den  
digi tala vårdcentralen.

– Det här är ett komplement till den  
fysiska vårdcentralen, ett sätt för patienter  
att få tillgång till vården, säger Johanna 
 Johansson, verksamhetschef för Brunns-
gårdens vård central och projektledare för  
den digitala vårdcentralen.

För att träffa en läkare via videosamtal 
behöver du boka en tid. Det kostar som ett 
vanligt läkarbesök, och högkostnadsskydd och 
frikort gäller. Du kan också ställa dig i kö för att 
få gratis rådgivning av en distriktssköterska på 
en så kallad drop in-tid. Väntrummet för drop 
in-besök har öppet mellan klockan 10 och 11  
på alla vardagar.

– Digitala besök passar för lindriga besvär som 
inte kräver en fysisk undersökning eller regel-
bundna kontakter med ordinarie vård central. 
Det gäller till exempel förkylning, hosta, allergi, 
hudbesvär och ögoninflammation. Att det är 
sådana besvär som man kan se är viktigt för 
att få ut något av själva video funktionen, säger 
Jeanette Holmgren, distriktssköterska vid 
Brunnsgårdens vårdcentral.

På den kommersiella marknaden har digitala 
nätdoktorer snabbt etablerat sig på senare år.  
För varje läkarbesök en patient som är skriven 
i Blekinge gör hos en kommersiell nätdoktor 
måste Region Blekinge betala 600 kronor. Med 
en egen digital vårdcentral vill Region Blekinge 
minska utbetalningarna till privata aktörer.

– Samtidigt handlar det om att stärka 
kvalitet och patientsäkerhet. När patienterna 
i stället kontaktar vår digitala vårdcentral kan 
vi exempelvis skriva i deras journaler vilken 
bedömning som gjorts, den informationen får 
vi inte tillgång till från de kommersiella nät-
doktorerna, säger Johanna Johannson.

Digital vårdcentral  
har startat på försök

Hörlurar och dubbla skärmar, varav en med kamera. Så ser utrustningen ut när distrikts-
sköterskan Jeanettte Holmgren möter patienter för videosamtal. På skärmen syns Johanna 
Johansson, projektledare för Region Blekinges digitala vårdcentral.

Den 20 mars smygöppnade Region Blekinges digitala vårdcentral.  
Det handlar om ett test med videosamtal med ett begränsat antal 
bokningsbara tider och möjlighet till drop inbesök.

Premiär för e-hälsopris
Region Blekinge var i mars med om 
att för första gången dela ut ett nytt 
e-hälsopris, det så kallade ”Blue 
Project Prize”. 

Vinnare blev appen Barnsam, 
utvecklad i Karlskrona, ett digitalt 
hjälpmedel i samtal med barn. Priset 
delades ut i samband med en årlig 
innovationsdag, som har Region 
Blekinge som en av arrangörerna. 

Huvudarrangör är Blue Science 
Park, som finns för att stärka  
Blekinges ställning inom profil-
områdena telekommunikation, 
e-hälsa och marin teknik.

I nästa nummer tar Puls ett snack 
med Per Johansson, Region Blekinges 
digitaliseringsdirektör.

›  E-HÄLSA



Muhammed Al-Jabouri i samspråk med kollegan och rumskamraten  Rutger Stjernström,  
som beskriver Muhammed så här: Han är omtänksam och klok. Och det vill man ha, en klok kirurg.

– Vården är en del av livet och vi 
måste agera som människor.
Läkaren Muhammed AlJubouri 
har medmänsklighet som ett av 
sina viktigaste verktyg på jobbet.

– Det är enkelt att fastna i en roll där man 
betraktar patienter och arbetskamrater som 
arbetsuppgifter, säger Muhammed Al-Jabouri.

Han berättar om sitt yrke som specialist-
läkare vid Blekingesjukhusets kirurgklinik,  
där han möter många människor med all-  
varliga sjukdomar.

– Ibland står vi maktlösa inför en allvarlig dia-
gnos som vi inte har några redskap för att bota. 
Men vi kan lindra genom att prata med patien-
ten på ett medmänskligt sätt. Vi botar inte alltid 
men vi kan ändå få patienten att känna sig väl 
omhändertagen.

Muhammed Al-Jabouri kom till Sverige som 
flykting år 2007 från Baghdad i Irak. Han har 
själv upplevt hur det är att förlora vänner och 
släktingar i krig och tror att det bidrar till att 
hjälpa honom att möta människor som också 
står nära en förlust. Två av hans förebilder 
i livet är pappan, som han beskriver som en 
känslig och vänlig man, och arbetskamraten 
och överläkaren Martin Söderholm.

– Han tar hand om patienten som helhet, 
samtidigt som han är en duktig kirurg, säger 
Muhammed Al-Jabouri.

Tidigare i år utsågs Muhammed till årets 
handledare av Sveriges yngre läkares förening 
(Sylf) i Blekinge. När utmärkelsen tillkännagavs 
på intranätet och i sociala medier överöstes 
Muhammed av gratulationer och beröm.

– Jag tyckte det var oväntat att jag fick 
priset, när jag vet att vi har så många duktiga 
handledare. Och sedan kom alla kommentarer 
uppe på det. De värmde verkligen mitt hjärta. 
Nu får jag försöka behålla mitt goda rykte,  
ler Muhammed.

För Muhammed är helamänniskan
viktig

6 PULS 2/19
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Så ska chefernas 
rekommendationer 

bli verkstad

Den 21 mars samlades 180 chefer till  
nya Region Blekinges allra första chefs - 
dag. Regiondirektören Peter Lilja och  
hans ledningsgrupp har sedan dess följt  
upp dagen och de rekommendationer som  
cheferna lämnade.

 – De medskick vi fick från cheferna är 
mycket värdefulla för oss i ledningen och 
vi lägger stor vikt vid att förädla dem och 
omsätta dem i åtgärder, säger regiondirektör 
Peter Lilja. 

Chefsdagen resulterade i olika konkreta 
förslag till åtgärder och insatser som cheferna 
vill att regiondirektören och hans lednings-
grupp, där alla andra direktörer i organisa-
tionen ingår, ska prioritera. Exempel på det 
som cheferna prioriterade högst är införandet 
av ett ledningssystem, medarbetarskap, tillit, 
delegation och att förenkla styr- och besluts-
processer. Peter Lilja har valt att prioritera 
följande åtgärder:

• att tillsätta en arbetsgrupp med chefer för 
att ytterligare göra det tydligare hur förut-
sättningarna för ledarskap kan stärkas

• att bli bättre på att sprida information om 
det som pågår i organisationen. 

Dessutom ska arbetet med att införa ett 
ledningssystem prioriteras så att införande-
processen snabbas på.

Allra högst prioriterade cheferna att det 
måste bli verkstad av goda tankar och idéer. 
Blir det verklighet nu?

– Sammantaget tycker jag definitivt att det vi 
valt att jobba vidare med ökar förutsättningar-
na att gå från idé till verkstad, säger Peter Lilja.

Chefsdagen byggde på en workshopmodell 
där cheferna själva kollektivt drev dagord-
ningen och bestämde vilka ämnen som skulle 
diskuteras. Det ledde fram till en rad olika 
gruppsamtal, vilka i sin tur mynnade ut i 
rekommendationer och även direkta initiativ 
till fortsatt arbete. De chefer som tog sådana 
initiativ kommer att bli inbjudna till lednings-
gruppen för att berätta om dem.

Röster om chefsdagen:

Region Blekinge ska stärka förutsättningarna för ledarskap,  
bli bättre på informationsspridning och öka takten i införandet  
av ett nytt ledningssystem. Det blir resultat av de rekommenda
tioner som cheferna i Region Blekinge lämnat.

Även Ibrahim 
fick pris 
När Sveriges yngre läkares förening 
(Sylf) i Blekinge utsåg årets hand-
ledare fick även Ibrahim Hasanovic 
utmärkelsen.

Ibrahim Hasanovic är specialist  
i allmänmedicin och arbetar som  
familjeläkare vid Kallinge vårdcen-
tral. Han säger att det är en stor ära 
för honom att ha fått detta pris:

– Det känns extra bra då hand-
ledning är något jag tycker är himla 
roligt. Handledningen ger mig en  
fantastiskt fin känsla att  
se hur fort mina yngre  
kollegor lär sig och hur  
de växer i sina roller  
som läkare.

Sagt om 
Muhammed
Al-Jabouri:
”Muhammed är inte bara en fantastisk hand-
ledare till läkarna. Han är även en fantastisk 
handledare & mentor för oss sjuksköterskor 
& undersköterskor på akutmottagningen & 
med största sannolikhet runt om på andra 
avdelningar på sjukhuset.”

”Jättestort grattis underbare Muhammed! 
Alltid så noggrann, trevlig och kompetent! 
Uppskattar dig verkligen jättemycket!”

”Välförtjänt. Frågade min dotter om hon 
kände igen dig. Fick svaret det är ju den  
jättebra läkaren från vårdcentralen. Det var 
ju några år sedan. Alltid ödmjuk, alltid  
trevlig. Och framför allt väldigt kompetent.”

Tre av Region Blekinges chefer Lotta Olofsson, Annelie Ivarsson och Lena Swärdh under 
ett av sammanlagt 31 gruppsamtal på Ronneby brunn under chefsdagen den 21 mars.

Det gäller att hitta de enkla  
samarbetena på gräsrotsnivå. 
Det har det funnits tillfälle till  
i dag och jag har ägnat mycket  
tid åt att nätverka.

Morgan Carlsson,  
verksamhetschef för Musik i Blekinge

Den här seminariemodellen  
har verkligen varit givande.  
En riktigt bra chefsdag.

Carina Ingemansson, avdelningschef  
för Blekingesjukhusets 

medicinmottagning i Karlskrona.
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Därför finns nu ett gemensamt vårdprogram 
för hur patienter med artros ska behandlas. 
Personalen i primärvården har utbildats i hur 
man ska arbeta med artrosvården, för att 
bedöma och behandla rätt. I det nya vård-
programmet är det en fysioterapeut  
(sjukgymnast) som i första läget bedömer  
och behandlar, i ett team tillsammans med 
sjuksköterskor och läkare.

Artros är en vanlig reumatiska sjukdom,  
som ofta ger smärta, ömhet och svullnad  
i en eller flera leder. Artros kan inte botas, 
men däremot i många fall bromsas, Detta  
genom rätt och tidigt insatt behandling  
i form av information, riktad träning och  
vid behov stöd till viktnedgång. Alla patienter 
som fått diagnosen artros ska erbjudas den 
artrosskola som finns vid Region Blekinges  
alla vårdcentraler.

Artros behöver inte fastställas genom röntgen, 
utan är en klinisk diagnos. 

– Det innebär en kombination av noggrann 
undersökning och att man lyssnar på patien-
tens beskrivning av symtomen, förklarar  
Håkan Friberg, medicinsk rådgivare vid  
utvecklingsavdelningen.

Om man i stället börjar med att röntga ska 
man vara medveten om att det kan ta tid innan 
artros syns på röntgen. Det innebär att dia-
gnosen och därmed rätt behandling försenas, 
det kostar pengar i onödan och patienten blir 
utsatt för onödig strålning.

– Vinsterna med artrosprocessen är patient-
nyttan, ett bättre vårdflöde, bättre användande 
av resurser och färre röntgenundersökningar. 
Det är det här som är kunskapsstyrning och 
processorientering i praktiken, säger Lars  
Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Varför har man varit så flitig med att röntga?
– Jag tror att många felaktigt har ordinerat 

röntgen för att det uppfattas som en positiv 
insats, säger Håkan Friberg.

– Nu har vi ett vårdprogram som tydligt 
visar hur man gör rätt, säger Rosmarie Nilsson, 
avdelningschef vid planeringsavdelningen inom 
regionstaben.

Röntga inte i onödan
Artros behöver inte fastställas via röntgen. Det är bara när man bedömer 
att en operation är nödvändig som man behöver röntga. Ändå röntgas 
sex till sju gånger fler patienter än de som faktiskt behöver en operation.

» Jag tror att många felaktigt 
har ordinerat röntgen för  
att det uppfattas som en  
positiv insats.

Artrosprocessen har utvecklats i ett brett samarbete mellan olika delar av hälso- 
och sjukvården. Ur arbetsgruppen: Håkan Friberg, Lars Almroth, Rosmarie Nilsson, 
och Marcus Bencker, avdelningschef för Ronneby rehabiliteringscenter och  
rehabiliteringsenheten Linden.
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Region Blekinge har fått nya riktlinjer för att mot
verka otillåten påverkan och jäv. Men vad innebär 
dessa båda begrepp? Och vad får jag göra och inte 
göra som anställd eller politiker? Puls stämde träff 
med Stefan Österström, Region Blekinges säker
hetschef.

Vad är syftet med dessa riktlinjer?
– Politiker och anställda i Region Blekinge arbetar på invånarnas uppdrag 
och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grund-
läggande värden för oss och för all offentlig verksamhet. Invånarnas 
förtroende för oss bygger på att vi inte låter oss påverkas i utövandet av 
våra uppdrag.

Vad gäller i Region Blekinge?
– Ta inte emot gåvor, belöningar eller förmåner från en person eller ett 
företag som du har kontakt med i tjänsten. Tänk alltid efter. Det går att 
tacka nej på ett artigt och trevligt sätt om man förklarar varför man inte 
kan ta emot något. 

Måste jag tacka nej till precis allt, även en penna?
– Man får ta emot gåvor som är enklare reklamartiklar, till exempel pen-
nor eller annat, till ett mindre värde. En tumregel kan vara att man kan ta 
emot gåvor som är värda mindre än 100 kronor. 

Är det okej att jag blir bjuden på lunch?
– Ja, man får delta i vardagliga måltider i samband med arbetet, även 

om någon annan betalar. Man får också delta i enstaka representations-
måltider om de inte är alltför påkostade. Det krävs att det finns en direkt 
koppling till arbetet. Men det är inte tillåtet att det återkommande är 
samma person eller företag som bjuder. Och måltider i Region Blekinges 
lokaler får inte betalas av en utomstående.

Varför inte?
– Det handlar om att vi inte vill främja en osund bjudkultur. Vad vi gör och 
inte gör i våra lokaler har betydelse för hur vi själva uppfattar en handling.

När är man jävig?
– Klara fall av jäv är om ärendets utgång kan antas ge stor nytta eller ska-
da för dig eller en närstående. Det kan också vara jäv om du är vän eller 
ovän med någon som är part eller intressent i ärendet. Om man är jävig 
får man inte delta i ärendet eller uppdraget.

Vad ska jag göra om jag misstänker att det förekommer otillåten  
påverkan eller jäv?
– Alla har skyldighet att anmäla detta till sin chef, personalchef eller mig 
som Region Blekinges säkerhetschef. Går man emot riktlinjerna kan det 
innebära att ett mutbrott begåtts så vi ser väldigt allvarligt på sådana 
händelser.

Avslutningsvis: Jag har en check på 2 000 spänn till dig om du  
god känner innehållet i den här artikeln rakt av, utan att krångla.  
Vad säger du?

Vill du veta mer? Riktlinjer för otillåten påverkan och jäv finns på intranätet.

Värna om  
vår trovärdighet
– Undvik otillåten påverkan och jäv

Stefan Österström, Region Blekinges säkerhetschef
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›  EN DAG MED

Klopincett, böjd ögonsax och förbandssax är tre av 
många viktiga redskap för de anställda vid sårcentrum.

»      Det har hänt att vi har haft  
    askulterande som vi i  praktiken  
    fått lägga ner när de blivit bleka  
    och illamående.

Här finns inga otäcka sår
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Innan Puls reporter hinner säga 
mer än hej befinner han sig i ett 
rum med en patient och ett  
blottat bensår. I tankarna snurrar 
den inövade men outtalade  
repliken: ”Och så skulle jag bara 
vilja säga att jag nog tycker att det 
här med sår är ganska otäckt.”

Nu visar det sig inte vara så farligt som jag be-
farat. Patienten är en äldre kvinna som har två 
sår på sina ben som visserligen behöver tas på 
allvar, men som inte är fullt så otäcka som sår 
kan se ut på vissa bilder.

Undersköterskan Anna Davnert har rutinerat 
öppnat ett fönster innan såren blottas. Så att 
eventuell dålig lukt ska vädras ut samtidigt som 
den eventuellt svimfärdiga reportern kan få 
frisk luft.

– Det har hänt att vi har haft askulterande 
som vi i praktiken fått lägga ner när de blivit 
bleka och illamående, berättar Anna Davnert.

Patienten är pigg och följsam och vet precis 
vad som ska hända när såret rengörs och läggs 
om. Ord som ödem och kompressionssystem 
far genom luften när Anna Davnert förklarar 
vad hon gör. Det första betyder svullnad till 
följd av vätska och det senare är ett annat ord 
för bindor. Kompressionssystemet ska ta bort 
svullnaden genom kompression, det vill säga 
sammanpressning. 

Patienten får ett speciellt cellulosamaterial 
nedlagt i ett av såren. Det kommer att absor-
beras av såret och göra så att tillväxten av  
ny hud stimuleras. Den som trodde att sår-
behandling inte var särskilt medicinskt  
avancerat får tänka om.

Finns på plan 10
Sårcentrum i Karlshamn tar emot cirka tio  
patienter på en dag. Här arbetar tre anställda  
på deltid. Förutom undersköterskan Anna  
Davnert är det distriktssköterskan Charlotta 
Prahl och läkaren Hanna Wickström. De  
huserar i några rum av en sjukhuskorridor på 
plan 10 av Blekingesjukhuset. 

Bakom de rum som sårcentrum förfogar över 
gapar utrymda, övergivna vårdsalar.

– Tidigare fanns sjukvårdsrådgivningen 
här, men de har flyttat. Visst är det lite tomt 
och tyst. Men vi är inte helt ensamma. Patient-
transportörerna har lokaler här också och  
kommer och går. Vi hoppas få ytterligare  
grannar snart, berättar Anna Davnert. 

Sårcentrum är en verksamhet som fått 
vida nationell uppmärksamhet. I början av 

2000-talet fick distriktsläkaren Rut Öien vid 
Lyckeby vårdcentral upp ögonen för behovet 
att förbättra vården för patienter med svårläkta 
sår. Resultatet blev inte bara inrättandet av 
sårcentrum utan även Rikssår, ett nationellt 
kvalitetsregister för patienter med svårläkta 
sår, som alltså startade i Blekinge. 

– Vi var först i Blekinge med primärvårds-
styrd sårbehandling, och Rut Öiens pionjärs-
anda har givetvis betytt oerhört mycket för de 
svårläkta såren, både i Blekinge och nationellt, 
berättar Hanna Wickström.

Sårcentrum finns på två orter. Sårcentrum 
i Lyckeby tar emot patienter i Karlskrona, sår-
centrum i Karlshamn svarar för resten av länet. 
Man behöver inte ha remiss för att få komma 
hit, även om remisser från vårdcentralerna 
eller kommunen är vanligast. Med sin placering 
på sjukhuset tar sårcentrum i Karlshamn även 
hand om en och annan inneliggande patient.

Flera utmärkelser
Väggarna är fulla av tidningsutklipp och diplom 
som visar sårcentrums framgångar. 2006 fick 
man utmärkelsen Årets arbetsplats i Lands-
tinget Blekinge. Och 2017 fick både sårcentrum 
och Rikssår ta emot Dagens Medicins pris 
Guldskalpellen.

För personalen på sårcentrum finns inga 
otäcka sår.

– Nej, vi tänker inte alls så. Vi ser det kliniska. 
Och så är jag praktiskt lagd och tycker om att 
göra något med händerna och se resultatet av 
det. Men det är klart man kan bli ledsen när man 
ser en patient som far illa, säger Charlotta Prahl.

– Vi har en tacksam patientgrupp att jobba 
med. Det är häftigt att få vara med och läka ett 
sår. Vi kan bidra till bättre livskvalitet för patien-
terna, slår Anna Davnert fast.

Nu samlas de i lunchrummet med sina med-
havda lådor. Det är fredag, men inget fredags-
fika är i sikte.

– Nej vi är dåliga på sådana traditioner.  
Sanningen är nog den att vi som sökt oss hit  
är väldigt intresserade av sår. Vi hade gärna 
jobbat ännu mer och fikat ännu mindre, säger 
Hanna Wickström.

Anna Davnert rengör och lägger om sår på patienten Rut. 
Det ena komprimeras  med ett flerlagersbandage som är mer 
verksamt i aktivt läge, när patienten  står och går, och mindre 
aktivt i viloläge.

Sårcentrum i Blekinge 
Vid sårcentrum i Blekinge arbetar läkare, 
sjuksköterskor och undersköterskor  
med särskilda kunskaper i ämnet sårläk-
ning. Mottagningen är en deltidsöppen 
resurs för länets vårdcentraler, verksam-
heter med inneliggande patienter och  
kommunala verksamheter. Sårcentrum 
hjälper till med diagnossättning och 
upprättande av behandlingsstrategier för 
personer med svårläkta sår, framförallt 
bensår och trycksår. Sårcentrum arbetar 
även med både utbildningar och patient-
nära forskning.

Här är hela sårcentrum i Blekinge: Hanna Wick-
ström (läkare, Karlshamn), Charlotta Prahl  
(distriktssköterska, Karlshamn), Britt-Marie 
Strömqvist (undersköterska, Lyckeby), Nina 
Åkesson (distriktssköterska Lyckeby), Anna 
Davnert (undersköterska, Karlshamn) och Marie 
Holgersson (läkare, Lyckeby). 
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30 miljoner extra till 
hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvården har fått 30 mil-
joner kronor extra i personalbudgeten 
för 2019. Orsaken till att hälso- och 
sjukvårdsnämnden begärt extra 
pengar är att man vill påskynda  
arbetet med att ställa om verk-
samheten till ett processinriktat 
arbetssätt som underlättar patien-
tens resa genom vården. Det behöver 
skapas bättre förutsättningar för 
samverkan mellan de olika delarna 
av organisationen och mellan Region 
Blekinge och kommunerna.

›  KLUBBAT & KLART Notiser om beslut fattade av regionstyrelsen den 27 mars. 
För nyheter om de senaste politiska besluten, se intranätet.

Ny policy om anpass-
ningar för personer med 
funktionsnedsättning
Att ge god vård och främja hälsa på lika 
villkor kan ibland innebära att hälso-  
och sjukvården måste göra stora 
anpassningar kring enskilda individer. 
Därför har regionstyrelsen beslutat att 
skicka en funktionshinders politisk  
policy på remiss till nämnderna.  
Policyn ersätter det handikappolitiska  
programmet från 2003. I policyn 
betonar Region Blekinge vikten av ett 
personcentrerat förhållningssätt och 
att policyn omfattar alla verksamheter.

I policyn står att alla nämnder ska
• formulera minst ett mål baserat 

på denna policy i årlig verksam-
hetsplan 

• informera om policyn i introduk-
tionsprogram för nyanställda 

• inrätta brukarråd eller motsvarande 
• följa upp policyns intentioner 

regelbundet i samverkan med 
representanter för brukar-
organisationer 

• följa upp policyn i samband  
med årsredovisning.

Finansiering av nytt signalsystem godkänt
Regionstyrelsen har godkänt finansieringen för att installera ett nytt signalsystem i de fyra tåg 
som Region Blekinge äger. Bakgrunden är ett regeringsbeslut om att införa ett nytt EU-gemensamt 
signalsystem för hela Sveriges järnväg. Region Blekinge beräknar preliminärt att den totala inves-
teringskostnaden kommer uppgå till 10,4 miljoner kronor, men att 3,6 miljoner kan täckas av 
EU-bidrag. Installationerna beräknas vara klara under 2023. 

Regionen ser risk med beräk-
ningsmodell i nytt lagförslag
Region Blekinge ställer sig positivt till ett lag-
förslag om att ge statsbidrag till regionerna för 
arbetet med att förbättra sjukskrivningarna. 
Däremot ser Region Blekinge en risk med att 
helt och hållet koppla statsbidraget till statens 
utgifter för sjukpenning. I händelse av dåliga 
resultat kan en region riskera att inte få något 
statsbidrag alls. 

I sitt remissvar till utredningen, som har 
namnet Samspel för hälsa, föreslår Region 
Blekinge i stället att man inledningsvis har 
en tvådelad modell, med en fast och en rörlig 
bidragsdel. Det skulle ge en stabil grund för 
regionerna att kunna fullfölja de arbeten som 
påbörjas, menar Region Blekinge.Region Blekinge får ny arkiv-

myndighet
Sydarkivera blir ny arkivmyndighet för Region 
Blekinge. Det har regionstyrelsen beslutat, 
som en uppföljning till ett tidigare beslut om 
inriktningen för regionens framtida slutarkiv. 

Det förra beslutet innebar medlemskap  
i kommunalförbundet Sydarkivera, en arkiv-
organisation för kommuner och regioner, som 
är slutarkiv för digital information. 

Förändringarna träder i kraft den 1 juli.

Policy för informations- 
säkerhet uppdaterad
Region Blekinges policy för infor-
mationssäkerhet och dataskydd  
har uppdaterats. Bakgrunden är  
införandet av dataskydds-
förordningen (GDPR) under förra året.
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JENS LINDELL
Redaktör för Puls och Region  
Blekinges kontaktperson för klarspråk

Språkspalten
Svenskan gillar smått
Varför ska vi skriva it och tv med  
små bokstäver? Det heter väl IT  
och TV? Få språkfrågor väcker så 
mycket uppmärksamhet och,  
faktiskt, känslor, som valet av stor 
eller liten bokstav.

Att ha stor begynnelsebokstav 
anses vara fint. Hans Majestät Kon-
ungen. Vissa tycker också att det är 
fint att ha genomgående stora bok-
stäver. Som i FINSAM (ett finans iellt 
samordningsförbund). Eller gillar att 
blanda stora och små bokstäver  
i samma ord: PostNord.

De två senaste exemplen kallas 
logotypskrivning. Och det ska man 
undvika, säger Myndigheternas 
skrivregler, som är vårt och andra  
offentliga organisationers rättesnöre. 
Skriv alltså i stället enligt normala 
regler för stor och liten bokstav: 
Finsam och Postnord.

Det svenska språket gillar små 
bokstäver. Att använda stor bokstav 
i exempelvis VD och TV, stör läsningen 
mer än att i stället skriva vd och tv. 
Det är därför vi i svenskan gärna går 
ner på smått så snart saker blivit 
vanliga. Ett nytt exempel som vår 
upphandlade språkkonsult Petra 
Vainionpää har hittat är brexit, som 
numera syns så i allt fler medier.

När det gäller våra egna arbets-
platser, det vill säga avdelningar och 
enheter inom Region Blekinge, säger 
Myndigheternas skrivregler att även 
de som regel bör skrivas med liten 
begynnelsebokstav: medicinkliniken, 
vuxenpsykiatrin, it-service.

Stor bokstav må anses fint. Men 
kom ihåg varför svenska språket 
föredrar liten: för att underlätta 
läsningen. Det, om något, tycker  
jag är fint!

på instagram
Varje vecka presenterar anställda  
i Region Blekinge sitt jobb och  
sin arbetsplats genom bilder och 
filmer på Instagram. Här bjuder  
vi på tre av dessa bilder.

Region Blekinge

Städcentralen
Hej och välkomna till Städcentralen i byggnad 
39 plan 3. Denna veckan är det vi, Jossan & 
Jonna som håller i instagram. Häng med oss, 
nu kör vi! #viärregionblekinge #förattlivetär-
viktigt #sverigesviktigastejobb

viarregionblekinge

Centraloperationsavdelningen
En del av oss narkossköterskor åker även ut på 
ambulans eller helikopterlarm för att assistera 
med exempelvis luftvägssvårigheter. I heli-
koptern får man hämta utsatta patienter på 
exempelvis fartyg eller öar! Då vinschas man 
tillsammans med ytbärgare ner till den nödställ-
de. Vi kan även åka med svårt sjuka patienter på 
transport med ambulansen eller helikoptern till 
andra sjukhus. / Nikolina, anestesisjuksköterska 
#sverigesviktigastejobb #förattlivetärviktigt 
#viärregionblekinge

viarregionblekinge

Gruppen för lärande  
och utveckling
Ewa med kunskapens äpple. I kurskatalogen 
publiceras alla våra kurser och Ewa är system-
förvaltare. Som sådan utbildar hon också andra 
som behöver kunna lägga upp kursinforma-
tion. Ewa koordinerar och marknadsför också 
ledarutbildningarna i Ledarskapsakademin 
och ansvarar för introduktionsutbildning för 
nyanställda som får ett fint och omtänksamt 
välkomnande. #förattlivetärviktigt #sveri-
gesviktigastejobb #viärregionblekinge #lärande 
#utveckling

viarregionblekinge

Är du intresserad av  
att bli Region Blekinges 
instagrammare under 

en vecka? Kontakta 
Jonathan Nord på 

HR-enheten.
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Det var den 13 februari som nyheten kom om att Region Blekinge byter 
plats på en besöksparkering och en personalparkering på andra sidan 
vägen från akutmottagningen. Syftet: att skapa fler parkeringsplatser  
för besökare.

– Våra mätningar visade att det fanns ont om besöksparkeringar, 
särskilt vid vissa tider. Genom bytet kunde vi skapa 26 fler besöksplatser 
och därmed förbättra för patienter och besökare som behöver ta bilen till 
sjukhuset, säger Åsa Norrby, Region Blekinges servicedirektör.

Men reaktionerna lät inte vänta på sig. Och de handlade om mer än de 
båda parkeringarna i närheten av akutmottagningen. När lediga platser 
saknas på sjukhusområdet är nämligen personalen hänvisad till parke-
ringen vid gamla infartsleden, strax norr om sjukhusområdet, ett område 
som också kallas för Klinteberga.

Trots att den nyanlagda parkeringen är gratis, till skillnad från sjuk-
husområdets betalparkeringar, uppfattar många den som mindre  
attraktiv. Avståndet till arbetsplatsen är en orsak. Vissa som arbetar  
kvällar och nätter upplever den dessutom som otrygg. 

Richard Jonssons förslag, som han inte var ensam om att lägga  
fram på intranätet, är att omvandla hela Klintebergaparkeringen till  

Parkeringar
 – en het potatis

Intranätsnyheten om att Region Blekinge byter 
plats på parkeringar på sjukhusområdet i Karls
krona väckte en omfattande diskussion i kommen
tarsfunktionen. En av dem som valde att kommen  
tera var patienttransportören Richard Jonsson.

– Jag hade gärna sett en bättre helhetslösning, 
säger han.
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Inte mer brottslighet  
på Klinteberga

Anställda vittnar om skade
görelser, stölder och hot
fulla situationer. Men 
polisen och Region Blek
inges säkerhetsfunktion ser 
inte att det förekommer 
mer brottslighet vid Klinte
bergaparkeringen än vid 
övriga parkeringar och om
råden på sjukhusområdet  
i Karlskrona.
Säkerhetsfunktionen har, tillsammans 
med bland annat polisen och före-
trädare för Karlskrona kommun, gjort 
trygghetsvandringar i området. De har 
lett till ett flertal åtgärder för att öka 
tryggheten, såsom utökad belysning 
och röjning av buskage. 

– Vi utvärderar situationen kontinu-
erligt och åtgärdar där behovet är som 
störst. Bland annat kommer vi utöka 
närvaron av bevakningspersonal fram-
över, säger Stefan Österström, Region 
Blekinges säkerhetschef.

Richard Jonsson vill att Klinteberga-parkeringen ska bli  
renodlad besöksparkering och nås med sjukhuspendeln,  
linje 9. 

– Den skulle kunna bli ett hjälpmedel för besökarna att 
tryggt och effektivt ta sig till och från det sjukhus de besöker, 
säger Richard Jonsson, som arbetar som patienttransportör 
vid Blekingesjukhuset.

besöksparering och i stället erbjuda de anställda  
fler parkeringsplatser nära sin arbetsplats.

– Alla är sig själv närmast, men jag ser det 
här som en bättre helhetslösning. Besökarna, 
som har mindre lokalkännedom, slipper irra 
runt kring sjukhuset och kan lätt hitta till  
sin parkering.

Förslaget bygger på att Blekingetrafikens 
busspendel, linje 9, som i dag kör besökare  
mellan sjukhusets huvudentré och Bergåsa  
station, väster om sjukhusområdet, utökar sin 
rutt och även går via parkeringen vid Klinter-
berga. Det är ett förslag som inte är möjligt 
enligt rådande politiska beslut, påpekar Hans 
Sahlin, regionutvecklare vid Blekingetrafiken.

– Målen anger att kollektivtrafiken ska öka 
på bekostnad av privatbilismen. Linje 9 betalas  
i dag av kollektivtrafikresenärer som redan 
köpt sin biljett och kan åka linje 9 som en 

övergångsresa. För att underlätta kan även 
människor utan biljett åka. Men om busslinjen 
skulle gå till Klinteberga skulle kollektivtrafik-
resenärerna subventionera biltrafikresande. 
Det är inte rimligt med de mål som finns,  
säger Hans Sahlin.

Servicedirektören Åsa Norrby anser att det 
även skulle vara att skicka fel signaler att  
placera patient- och besöksparkeringarna 
längst från sjukhuset. 

– Att se till att patienter och besökare i 
första hand får tillgång till parkeringar närmast 
sjuk husets entréer är i enlighet med vår parke-
ringspolicy. Sedan har jag full förståelse för att 
parkeringstillgången påverkar vår vardag och 
våra rutiner. Klart att frågan berör, men det  
ändrar inte hur vi prioriterar, anser Åsa Norrby.

Tillgången till personalparkeringar som  
helhet är god. Med sjukhusområdet plus 

Klinteberga räknar Region Blekinge med ett 
överskott på drygt 200 parkeringsplatser för 
de anställda. I samband med de närmaste årens 
ombyggnadsarbeten beräknas överskottet 
minska men ändå stanna vid ett överskott.   

Närmast i tid ska parkeringshuset som  
rymmer personalparkering, bilpool och cykel-
garage renoveras. På sikt är tanken att större, 
nybyggda parkeringshus på sjukhusområdet  
ska ge gott om parkeringar för såväl personal 
som besökare.

– Vi ser inga tendenser till att bilresorna till 
sjuk husen kommer att öka drastiskt. Utveck-
lingen mot nära vård och att vi allt mer sällan 
behöver få vården vid ett sjukhus talar för mot-
satsen. Men självklart planerar vi för att bygga  
så att vi täcker de framtida behoven, säger  
Åsa Norrby.

Har du blivit utsatt för  
ett brott i anslutning till  
arbetet?
1. Anmäl händelsen till polisen.
2. Rapportera gärna till  

säkerhetsfunktionen på  
sakerhet@regionblekinge.se

Parkeringar
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Nukleärmedicin är en specialitet där man  
undersöker kroppen med hjälp av ett radio-
aktivt ämne som man injicerar eller som 
patienten får svälja. Vid Blekingesjukhuset  
delas nuklearmedicinsk verksamhet mellan  
klinisk fysiologi och röntgen kliniken, som  
hittills haft olika utrustningar. 

– Därför beslutades en gemensam upp-
handling av liknande utrustning för att kunna 
utveckla samarbetet mellan klinikerna och 
att kunna leverera undersökningar av hög 
diagnostisk kvalitet, berättar Katrin Åkesson, 
över läkare vid röntgenkliniken. 

De båda maskiner man firade skiljer sig 
endast i den funktion som rör datortomografi, 
en typ av röntgen som man också kan utföra 

med maskinerna, som på fackspråk benämna 
SPECT/CT. Skillnaden mellan röntgen och nuk-
learmedicin är att röntgen har en utomstående 
källa som strålar genom och avbildar patienten. 

– Inom nuklearmedicin används en radioaktiv 
lösning kopplad till ett vävnadsspecifikt ämne 
som styr fördelningen av radioaktiv lösning  
i patientens kropp och på så vis får man fram  
en bild, förklarar Sasko Velkovski, överläkare 
inom klinisk fysiologi.

Katrin Åkesson och Sasko Velkovski vill utöka 
samarbete mellan klinikerna och utveckla 
användningen av  de båda metoderna. Med de 
nya maskinerna blir upplösningen av bilderna 
bättre och snabbare. 

– Vi kan göra samma undersökningar som 
tidigare, men med bättre och säkrare diagnos-
tiskt resultat, säger Katrin Åkesson.

– Det ger mig en stor trygghet att patient-
erna får undersökning med hög kvalitet. Dess-
utom, när det gäller undersökningar av hjärtat, 
kan vi med mycket större säkerhet bedöma 
funktionen av alla hjärtmuskelns delar, säger 
Sasko Velkovski.

Nya maskiner främjar  
kvalitet inom nuklearmedicin
Den 27 februari var det bubblande dryck i glasen och goda tilltugg  
hos såväl klinisk fysiologi som hos röntgenkliniken. Då firade de den  
gemensamma upphandlingen av två nya maskiner för nuklear
medicinska undersökningar. Nu kan båda verksamheterna ta bättre  
bilder av kroppens insida.

Katrin Åkesson och Ann-Helen Berg, sektionsansvarig sköterska vid  
röntgenkliniken, gläder sig åt att äntligen ha ny utrustning på plats.

» Det ger mig en stor trygghet 
att patienterna får undersök-
ning med hög kvalitet.

Faktaruta
Röntgenkliniken utför undersök-
ningar av lungorna, sköldkörteln, 
bisköldkörteln, skelettet, lymf-
vägarna och buken.

Klinisk fysiologi utför under-
sökningar av hjärtat, njurarna 
och hastigheten för att tömma 
magsäcken (oftast hos personer 
med diabetes).
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– Ett skönt kvitto och ett erkännande av ett 
yrke som ofta glöms bort.

Det säger Nina Lindberg, som arbetar vid 
ögonkliniken och är en av Region Blekinges 
cirka 60 hälso- och sjukvårdskuratorer. 

1958 var Marita Jerserup, kurator vid medi-
cinkliniken, bara ett år. Nu hinner hon precis 
uppleva legitimeringen av sitt yrke innan hon 
går i pension.

– Det viktigaste skälet till att legitimation nu 
äntligen införs är att stärka patientsäkerheten. 
Som patient ska man alltid veta vad den person 

man träffar i vården kan och är utbildad för, 
säger Marita Jerserup.

Landstinget Blekinge var tidigt ute med att 
redan 2013 införa krav på socionomexamen för 
den som ska anställas som kurator. En svårig-
het som bidragit till att yrkeslegitimationen 
har dröjt så länge är att socionomutbildningen 
inte leder till ett enda yrke, som inom andra 
legitimationsyrken, utan flera. Därför införs 
nu yrkesexamen för hälso- och sjukvårdskura-
torer, vilket innebär socionomexamen plus en 
ettårig påbyggnadsutbildning.

Det är med denna kombination man kan få sin 
kuratorslegitimation, även om det under en 
övergångsperiod också går att få ut sin legiti-
mation genom socionomexamen plus fem års 
yrkeserfarenhet. Med vissa andra påbyggnads-
utbildningar räcker det med två  
års arbetslivserfarenhet.

– Förhopningsvis kommer Region Blekinge 
att ytterligare stärka patientsäkerheten genom 
att så småningom införa legitimationskrav för 
sina kuratorer, säger Marita Jerserup.

Hälso- och sjukvårds-
kurator

Kuratorn är hälso- och sjuk-  
vård ens sociala och psyko sociala 
expert och är det enda yrket  
i hälso- och sjukvården med 
social rättslig kompetens.  

Kuratorernas arbete inne-
fattar utredning, bedömning och 
behandling i form av till exempel 
krisstöd och samtal. Kuratorns 
analys och bedömning är ofta 
underlag för intyg som skrivs  
av annan personal inom hälso- 
och sjukvården. Kuratorn har en 
samordnande funktion och hand-
leder även annan vårdpersonal  
i psykosociala frågor. 

Källa: Akademikerförbundet SSR

Efterlängtad legitimation 
för kuratorer

Anställda i Region Blekinge krigsplaceras
Om kriget kommer har Region Blekinge en viktig funktion i att stötta Försvarsmakten. Därför kom-
mer anställda i Region Blekinge senare under året eller i början av nästa år att få ett skriftligt besked 
om krigsplacering. Bakgrunden är ett uppdrag som Region Blekinge fått via ett regeringsbeslut.

I beskedet framgår var man ska infinna sig och vad man ska arbeta med vid ett eventuellt läge 
av höjd beredskap eller krig. Just nu håller Region Blekinge på att utreda vilka av de anställda som 
behövs för regionens krigsorganisation och vilka som är tillgängliga för krigsplacering.

Den 1 juli införs yrkeslegitimation för hälso och sjukvårdens  
kuratorer. Och det efter en kamp vars ursprung går tillbaka till 1958!

En lift in i framtiden eller helt enkelt tummen 
upp? – Vi utför självständigt behandlingsarbete, 
så legitimationen känns helt logisk och riktig, 
säger Madelene Elofsson, kurator vid barn- och 
ungdomskliniken, längst bak i bild bakom yrkes-
kamraterna Nina Lindberg och Marita Jerserup.
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En mer flexibel miljö, som in
bjuder besökaren till att stanna 
länge och verkligen använda  
sitt bibliotek. Genom projektet  
Kreativa rum har olika när
bibliotek i Blekinge fått ett lyft.

– Det började som en idé i fikarummet mellan 
mig och Else om att vi borde göra en ansikts-
lyftning på en filial, berättar Anna Persson, 
verksamhetsutvecklare vid biblioteksutveck-
ling Blekinge Kronoberg.

Else heter Österberg i efternamn och är verk-
samhetsutvecklare vid Slöjd i Blekinge. Båda 
är verksamheter som tillhör Region Blekinge. 
Filial är detsamma som ett närbibliotek, ett 
komplement till de huvudbibliotek, även kallade 
stads bibliotek, som finns ett i varje kommun.

– Vi började med Hällevik och det blev så 
spännande och intressant att vi ansökte om 
pengar från Kulturrådet och startade ett  
projekt, säger Anna Persson.

Barnen ska få vara med
Kreativa rum, som även omfattar närbibliotek 
i Kronobergs län är nu inne på sitt andra år. 

Förutom Hällevik i Sölvesborgs kommun har 
även Hjorthöjdens bibliotek i Ronneby fått sin 
ansiktslyftning. Bland Blekinges bibliotek står 
nu Hällaryd i Karlshamns kommun på tur och  
därefter Jämshög i Olofströms kommun.

Projektet bygger på nära samarbete  
med kommunerna, lokala föreningar och  
inte minst biblioteksbesökarna själva.

–Framför allt värnar vi mycket om att  
det är barnens miljö. Då ska barnen få vara  
med och önska vad de vill ha, lokalbefolk - 
ningen har också varit med och dekorerat  
och inredningen bygger på återbruk av  
gammalt material och gamla möbler,  
säger Else Österberg.

Resultat blir en inbjudande, funktionell  
och flexibel miljö, som skiljer sig från den  
gamla föreställningen om böcker i rader 
av höga bokhyllor.

– Biblioteken måste vara relevanta för 
människorna, slår Anna Persson fast.

Filmhörna och saccosäckar
Puls besöker Hjorthöjdens bibliotek och biblio-
tekarien Tuija Roxling.

– Här var böcker nästan överallt. Vi har länge 
delat lokal med fritidsgården, men lokalen 
var tidigare inte anpassad för att fungera som 
fritidsgård, berättar Tuija Roxling.

Ett inbjudande bibliotek blir en effektiv mötesplats och 
därmed en viktig del av den lokala demokratin, menar  
Anna Persson och Else Österberg.

Tuija Roxling i lässtolen på Hjorthöjdens bibliotek. 

kreativ miljö 
Bibliotek får ny

Nu möts man i stället av en filmhörna med 
saccosäckar där lånedisken brukade stå. Till 
vänster finns pysselhörnan och innanför det ett 
spelrum, det populära mysrummet, ett särskilt 
rum för de minsta barnen och, bakom ett  
draperi, ett litet större rum som lämpar sig fint 
för exempelvis högläsning.

– I och med satsningen har det också varit 
en prioritering från biblioteksledningen att det 
till största delen ska vara ett bibliotek för barn 
och unga. De vuxna biblioteksbesökarna har 
möjligheten att komma och hämta beställda 
böcker och nyttja dator och kopiering, men de 
har ett mindre utbud av medier att botanisera 
bland, säger Tuija Roxling.
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›  ANSLAGSTAVLAN

Engagemang för vatten gav pris
Bräkneåns vattenråd har tagit emot Region Blekinges pris för 
hållbar utveckling för 2018. Bräkneåns vattenråd är en förening 
med över 100 medlemmar, som engagerat sig ideellt för en eko-
logiskt, ekonomiskt och socialt uthållig förvaltning av grund- och 
ytvatten inom Bräkneåns avrinningsområde. 

Hållbarhetspriset delas årligen ut av regionfullmäktige  
(tidigare landstingsfullmäktige). Det består av 60 000 kronor.

Jo, julen så klart! Därför passade det extra fint att lagom till 
blommornas och kycklingarnas högtid hylla mästarna i den 
prestigeladdade pepparkakstävling som ägde rum inför julen. 

Pristagare med blommor: Katrin Åkesson, Evelina Bjur-
ström, Ylva Håkansson och Tomi Penttilä. Även Henric Bjur-
ström ingick i laget och förärades med blomma. 

Temat för tävlingen var Blekinge som livsmiljö och laget 
fick därför också kollektivt en bok om fina miljöer i länet.

Vad varar väl till påska?

Mellomästare korade
Region Blekinge har sedan tiden som gamla Region Blekinge 
ett vandringspris, en pokal som går till den del av organisatio-
nen som är bäst på att tippa resultatet av Melodifestivalen. 
I år tävlade regional utveckling, kultur och bildning och 
Blekingetrafiken. 

Vann gjorde regional utveckling, alltså de som jobbar   
på våning 4 i Region Blekinges lokaler på Ronnebygatan  
i Karlskrona. I tävlingen utnämns även första, andra och 
tredje plats av de deltagare (oavsett arbetsplats) som  
tippat mest rätt. 

 I år blev det delade andra och tredjeplatser, därav  
fem pristagare.

Marie Wik delad trea, Lina Villysson, delad tvåa, Ulrica Svensson etta och 
individuell mellomästare, Hans Sahlin delad tvåa, Ann-Helen Sandqvist  
delad trea och längst till höger Catarina Rundberg, som tillsammans med 
Ulrica är spelledare.

Glad sommar, önskas alla läsare!
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Hur ska vi klara att ge den service invånarna 
behöver få av oss inom vården?  Det är en fråga 
som fyllt mina tankar under många år och som 
nu fört mig till Blekinge.

Det hela startade egentligen för mig när jag 
höll på med ett forskningsprojekt om varför 
barn växer olika fort under ett år. Projektet 
handlade om hormoner men det som blev mest 
intressant för mig var hur barnen egentligen 
växte och varför. Solen hade enormt inflytande. 
Hälften av de barn vi följde växte fyra gånger 
så fort under de perioder då himlen var som 
klarast. Alltså egentligen inte under sommaren 
utan då himlen var molnfri. Även om det  
inträffade i mars.

Men ännu intressantare tyckte jag det var att 
se att barnen växte sämre om det inträffat 
något allvarligt i familjen, såsom att morfar  
dog eller att föräldrarna separerat. 

Min fortsatta lärdom av att möta många barn 
som växte långsamt blev att mycket få barn är 
sjuka medan det var extremt mycket vanligare 
att det handlade om allvarliga brister i barnens 
livssituation, såsom fysisk och psykisk miss-
handel eller allvarliga sociala problem. När 
jag efter flera besök till slut fick mamman att 
berätta för mig varför hennes dotter växte så 
lite under de första månaderna, men sedan ”tog 
sig”, sa hon: ”Det var när jag lyckades få bort 
mannen som slog mig”.

Många gånger har jag sedan hamnat i funde-
ringen kring hur vi skulle kunna rigga vården 
så att vi kan möta de verkliga underliggande 
problemen. Som hos de som är drabbade av 
diabetes typ 1 men där behandlingen leder till 
dåliga resultat. Eller flickan med svår fetma 
där råd om kost och motion saknar effekt. Eller 
hos den som söker en massa gånger för ont 
i magen, men där vi efter undersökning och 

provtagning landar i beskedet: ”det var  
inget, hör av dig om det kommer tillbaka”. 

Och det gör det!

I alla dessa fall kan inte problemet lösas enbart 
i det medicinska spåret. Psykiska och sociala 
problem är ofta kärnan. Jag har också tillhört 
de inom vården som tänkt att det här är ju inte 
vårt uppdrag. Men också tillhört de som inte 
sett eller inte vågat se. De som inte velat fråga 
om våld eller övergrepp eftersom jag inte vetat 
hur jag skulle ställa frågan eller vad jag skulle 
göra om jag fått min misstanke bekräftad.  
Men om jag inte frågar, hur ska jag då någonsin 
lära mig?

Min konklusion har blivit att vi måste bryta 
upp stuprören. Jag fick chansen att testa detta 
i Angered, när jag var med att starta Angereds 
Närsjukhus och leda specialist centrum för 
barn och unga. Med barnmedicin och barn-
psykiatri som en samlad verksamhet.  
Vi började klassificera vilka orsaker det var 
bakom att barn och unga kom till oss. Sedan 
gick varje yrkesgrupp igenom vilka evidens 
man hade för insatser. Och så skapade vi  
processer efter det. Som faktisk ledde till 
mycket bättre behandlingar. Plötsligt upp-
täckte vi saker. Som när uroterapeuten stötte 
på: ”Det är lika bra jag är med i neuropsyk- 
teamet. Det är ju ändå samma barn som varit 
hos mig för sängvätning”.

Specialistcentrum handlar alltså om att utan 
några organisatoriska gränser hantera kropp, 
psyke och socialt sammanhang. Då kan man 
skapa team som kan möta de behov som finns 
hos den unge med diabetes men inte lyckas med 
sin behandling av psykiska eller sociala skäl.   

Blekinge är ju fantastiskt. Jag har alltid drömt 
om att kunna promenera till jobbet och att bli 
oberoende av bil. En stad som Karlskrona där 

LARS GELANDER
Områdeschef för nära vård

Se människan 
bakom patienten!

Avsändare: Region Blekinge, 371 81 Karlskrona

›  ORDET ÄR DITT

havet alltid är nära är en njutning. För första 
gången i livet har jag dessutom havsutsikt, där 
jag nu har en lägenhet på Pantarholmen. 

Kan vi då göra vården ännu mer fantastisk 
i Blekinge? Jag har redan upptäckt att det finns 
oerhört god vård i Blekinge. Hos alla jag mött, 
finns dessutom stark vilja att göra vården ännu 
bättre. Jag har förstått att mycket utvecklings-
arbete har genomförts för att kunna sätta en 
plan i verket så att Blekinge kan möta fram-
tidens behov. För våra invånare. De människor 
jag vill undvika kalla patienter eftersom de är 
vi, och vi är de. Eller vi är deras anhöriga och de 
är våra. Beroende av var vi är i livet och vilka 
situationer vi hamnar i. Börjar vi upptäcka 
människan går det inte längre att tänka patient. 

Med i skrivande stund snart ett halvår i Region 
Blekinges tjänst känner jag mig allt varmare  
i kläderna. Ändå är jag bara i början. Nu ser jag 
fram emot att jobba ihop tillsammans med dig 
för att göra Region Blekinge ännu bättre. Jag 
hoppas vi får riktigt kul ihop!


