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När jag fick frågan om att vara med på en bild 
och kliva i en provisoriskt sjösatt eka sent i höstas 
kunde en upptågsglad människa som jag inte 
motstå att tacka ja. Särskilt inte eftersom bilden 
skulle spegla den samlade styrkan hos nya  
Region Blekinge. Det blev ett par kalla, blöta och 
annorlunda timmar som du kan följa i ord och 
bild på sidan 4 och 5.

Bilden må vara lättsam och iögonfallande, 
men budskapet bakom den är allvarligt menat.  
Vi sitter i samma båt och är alla på olika sätt 
viktiga för ro den i hamn, som avdelningschefen 
Håkan Hallengren så fint uttrycker det i sin läs - 
värda krönika på sidan 20. Att tänka och agera  
på detta sätt kan vara utmanande ibland. Inte 
minst gäller det när vår ekonomi kommer på tal. 

Under förra året nådde det som då var Lands-
tinget Blekinge ett ekonomiskt överskott på 54 
miljoner kronor. Samtidigt gick det som nu kallas 
för hälso- och sjukvården med 109 miljoner 
kronor i underskott. Sådana siffor väcker naturligt 
frågan: Vad innebär det att sitta i samma båt  
i ett sådant här läge?

Ska övriga besättningen nu jobba ännu hårdare 
och mer sparsamt för att täcka upp för den 
verksamhet som går ekonomiskt dåligt? Ska 
kaptenen rentav sätta de andra på svältranson 
för att täcka underskottet? Nej! Inget av det där

är önskvärt eller ens möjligt. För det första 
skulle övriga i princip få svälta ihjäl, eftersom 
budgetarna är så olika stora. För det andra, och 
desto viktigare: Om vi inte jämte hälso- och sjuk-
vård samtidigt satsar våra ekonomiska resurser 
på god intern service, på kollektivtrafik och på 
insatser inom regional utveckling, kultur och 
bildning blir det ingen fart på skutan. Alla våra 
verksamheter är på olika sätt viktiga för att göra 
Blekinge attraktivt, locka fler att bo och verka 
här och därmed ge oss bättre ekonomi i form  
av skatteintäkter.  
 Hälso- och sjukvården i hela Sverige behöver 
komma tillrätta med en besvärlig ekonomisk 
situation. Jag vet att alla ni inom vården i Blekinge 
jobbar hårt för er del och att mycket av det som 
gjorts faktiskt gett resultat och hindrat fjolårets 
underskott från att bli ännu större. Läs gärna 
intervjun med ekonomidirektören Monica  
Magnusson, som berättar mer och spanar lite 
framåt på sidan 15. 
 Jag vill avsluta med att ännu en gång glädjande 
konstatera att det äntligen är 2019. Landstinget 
Blekinge har blivit Region Blekinge. Vi har fått 
nya arbetsuppgifter och nya arbetskamrater och 
kollegor. Denna tidning har fått många nya läsare 
och i detta nummer välkomnar vi särskilt er.

Alla behövs
för att sätta fart på skutan

”Det var ett härligt gäng att jobba med  
och jag kommer aldrig att glömma hur bisarrt  
allt måste sett ut för folk som passerade förbi.”4
”Många patienter mår väldigt dåligt och är inte så  
mottagliga när de kommer hit. Då blir det desto  
viktigare att tillsammans med patienten gå igenom  
vad som hänt och gjorts under hela vårdtiden.”6
”Det går inte att låsa sig vid en patient utan man  
måste plocka ut dem man bedömer att man kan  
rädda. Det är svårt. Jättesvårt.”8
”Alla har fått effektiviseringskrav och neddragningar  
i budgeten. Jag tror att de allra flesta kommer att  
tycka att 2019 blir ett tufft år.”15

PETER LILJA 
Landstingsdirektör

Tidningen Puls görs av Region Blekinge och  
delas ut till samtliga anställda inom regionen. 
Kontakta oss om du vill ha tidningen inläst på cd.
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Här har du Puls, din personaltidning! Puls har funnits sedan 2007 och 
kommer med posten hem till alla anställda. Från och med detta nummer  
får vi en rad nya verksamheter att berätta om och ett rejält antal nya 
läsare. Det är roligt och inspirerande, tycker vi som gör tidningen.

Med Puls vill vi ge en bred, allsidig och saklig bild av Region Blekinges 
verksamheter. Puls ska spegla vår vision och vår värdegrund och fokusera 
på dig som anställd. Vår förhoppning är att bidra till att du känner dig  
delaktig i allt som händer i vår organisation, så att vi-känslan i Region  
Blekinge stärks. Puls kommer i regel ut med fyra nummer per år. Det är 
20 sidor som vi försöker fylla med ett så varierat innehåll som möjligt, där 
allvar blandas med lättsamhet och fakta med reflektioner och upplevelser.  
Vi vill att alla ska tycka att tidningen är lätt att läsa och ta till sig och 
använder därför ungefär samma metoder och språkstil som tidnings- 
journalister i allmänhet.

Hjärtat i Puls är anställda och verksamheter som berättar något för alla 
andra. Så här gör vi! Det här har vi varit med om! Så här tycker jag! För 
att kunna göra det behöver vi att du och dina arbetskamrater hör av er till 
oss. Detta gäller särskilt dig som arbetat i före detta Region Blekinge. Vi 
som gör Puls tillhörde landstinget fram till årsskiftet och känner ännu inte  
er lika väl som vi känner våra gamla verksamheter. Det vill vi ändra på. 

Så vem du än är, tveka inte att ta kontakt om du vill berätta, tipsa,  
fråga, kritisera eller berömma! 

Du når oss via mejladressen redaktionen@regionblekinge.se.
 
Hälsningar,

JENS LINDELL 
Redaktör för Puls

PS. Det går också bra att mejla eller ringa mig personligen. Eller titta förbi 
hos kommunikationsenheten på Wämö center i Karlskrona, så får du se 
exakt hur rörigt skrivbord en personaltidningsredaktör kan ha.

Välkommen,nya läsare!

3PULS 1/19



En bild av en

tar form
gemensam styrka

HÅKAN ERWING, fältskär, rorsman och intensivvårdssjuksköterska  
vid öron- näs- och halskliniken i Karlskrona

MALIN DANIELSSON, sjörövare och lärare på Blekinge folkhögskola

DAN HÅKANSSON, kanonriktare och tandläkare i folktandvården

MAGNUS HELGE, navigatör och kock i regionservice

BITTE APPELQUIST, däcksvabbare och rockkonsulent i Musik i Blekinge

PETER LILJA, fanbärare, hoppilandkalle och regiondirektör

Besättningen
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Med flagga, elgitarr, köksredskap  
och tänder i högsta hugg gör sig  
en direktör och stolt personal redo  
att erövra nya Region Blekinge.



PULS 1/19 5

Det här kan aldrig bli tråkigt! När Malin Danielsson 
klev ur bilen på parkeringen vid Studentvikens bad-
plats den 28 november i fjol, gjorde hon det med 
ett brett leende på läpparna. Men att fotografera 
bilden ”Vi är Region Blekinge” skulle visa sig bli en 
rejäl utmaning. 
 
Vilken nytta gör Region Blekinge i människors vardag? För att  
besvara den frågan på ett sätt som väcker nyfikenhet och intresse 
bestämde sig dåvarande Landstinget Blekinge och Region Blekinge 
för att skapa en informationskampanj riktad till Blekingeborna. 
Bakgrunden var den förestående sammanslagningen av de båda 
organisationerna den 1 januari 2019.
 –Vi visste tidigt att vi hade två viktiga saker att jobba med: vår  
bra personal och Blekinges som miljö, berättar Sverker Berggren, 
kommunikatör och drivande i kampanjarbetet.

 

 

 

 

 

Med fotoentusiasten Sverker själv bakom kameran producerades olika 
bilder med texter som exempelvis ”Vi är kollektivtrafik”, ”Vi är sjuk-
vård” och ”Vi är utveckling”. Dessa bilder har du kanske sett exempelvis  
i busskurer över hela länet i vinter. Men arbetsgruppen funderade även 
på en bild till. En som kunde spegla helheten. Som kunde bära texten 
”Vi är Region Blekinge”. 
 Med en historisk målning på näthinnan och minnet av ett foto han 
tagit av ett rockband i gummibåt, föddes idén att sätta ett urval av  
personalen i en eka – symbolen i landstingets och nya Region  
Blekinges logotyp - och fotografera en symbolisk landstigning och  
erövring av nya Region Blekinge. En gammaldags Blekingeeka fanns  
i en av Blekingesjukhusets korridorer i Karlskrona. Kunde man möjligen 
tänkas få låna den? Jo, det gick för sig.  
 Dessutom fanns en snäll och engagerad fordonsförare som var villig 
att transportera den till den närliggande badplatsen Studentviken.  
Han heter Anders Lindén och under fotograferingen ska han komma 
att ha den avgörande rollen att hålla balans på ekan med  
sex personer i.

Hög tid
Bilden måste tas med kort framförhållning med hänsyn till vädret, 
samtidigt som utmaningen blev att få ihop folk från olika verksamheter  
till att befolka båten. Det drog ut på tiden och blev kallare och kallare. 
Men 28 den november såg det ut att bli uppehållsväder, med chans 
till dramatiska moln och rätt ljus. Det var hög tid att skrida till verket. 
 En av de första på plats på eftermiddagen den 28 november är 
Malin Danielsson, lärare vid Blekinge folkhögskola, som kört från 
Bräkne-Hoby.  
 – Jag har jobbat med Sverker tidigare och vet att han oftast hittar 
på halvgalna grejer. Hans namn räckte för att jag skulle vilja hänga 
på. När jag klev ur bilen och såg ekan på stranden tänkte jag att det  
här kan aldrig bli tråkigt", säger Malin. 
 Snart anländer fler, bland annat sjuksköterskan Håkan Erwing och  
Musik i Blekinges rockkonsulent Bitte Appelkvist, med tjocka vantar. 

Och så anländer fotografen och kreatören själv. Han blir raskt lång  
i ansiktet. 
 – Jag minns gapskrattet som uppstod när Sverker utbrister ”men 
vad fan, det är ju is”, berättar Malin. 
 – Det var kallt. Och så var det kallt. Och så var det något alldeles 
för jävligt kallt, minns Bitte. 
 I takt med att tiden går blir det uppenbart att den läkare från  
Blekingesjukhuset som var tänkt att hålla i en flagga med Region 
Blekinges logga, inte kommer dyka upp. Det kommer att visa sig  
att hon fått ställa in med kort varsel, med hänsyn till arbetet.

Fick bäras
Han har missat anvisningarna om att ta med sig gummistövlar. Det 
slutar med att Håkan Erwing får bära honom på sin rygg ut till båten. 
Samma sak hade han förmodligen fått göra med Peter Lilja, om den 
blivande regiondirektören inte i all hast kört till ett närliggande köp-
centrum och köpt ett par stövlar 
 – Jag var blixtinkallad till att medverka och hade inte fattat helt 
vad det innebar. Jag hade trott att jag skulle vara på stranden i 10 till 
15 minuter, minns Peter, som anlände i kostym och ett par skor som 
Malin beskriver som dansmackor. 
 – Det slog inte mig heller att vi skulle vara i ekan. Jag trodde vi 
skulle stå uppställda framför den, berättar Bitte. 
 När förvirringen har lagt sig och alla till sist kommit ner i båten 
kommer nästa bakslag. Regnet. Det stör fotograferingen och gör 
det inte skönare för de inblandade. Håkan Erwing har med sig några 
värmekuddar som han generöst delar ut. Kylan börjar ändå göra sig 
påmind hos alla, inte minst hos fotografen själv. Modet tryter. 
 – Här har jag släpat hit en båt och en massa människor som inte 
har mycket tid på sig och som står och fryser. Det kändes hopplöst 
ett tag. Jag fick bara jobba på och få det att se så bra ut som möjligt. 
 Sverker ger båtbesättningen anvisningar om att agera som eröv-
rande hjältar. Och där och då händer något. 

– Från att ha varit avvaktande stämning gick alla in för att göra ett 
bra jobb med liv och lust. Svårigheter har en tendens att samla folk, 
reflekterar Bitte.
 Sverker tar hundratals bilder och till sist, när solen bryter igenom 
molnen och den medhavda rökmaskinen bidrar till mystiken, tar han 
den som ska komma att synas på reklamtavlan vid infarten till Karlskrona 
och i en rad andra sammanhang: ”Vi är Region Blekinge”-bilden.
 – Bortsett från att ena foten gjorde lite ont av kylan har jag bara 
positiva minnen av plåtningen. Det var ett härligt gäng att jobba med 
och jag kommer aldrig att glömma hur bisarrt allt måste sett ut för 
folk som passerade förbi", summerar Malin.
Hon berättar om kommentarer från sådana som sett den effektfulla 
bilden och trott att den måste vara framtagen med hjälp av data- 
animering. Andra har frågat henne om de verkligen på riktigt var ute 
i en vak.
 Regiondirektör Peter är mycket stolt över bilden och det faktum 
att den, och alla de övriga bilderna i kampanjen, tagits med helt egna 
resurser och egen personal, där många andra sannolikt köpt hela 
tjänsten av en reklambyrå.
 – Det är fantastiska och proffsiga bilder med ett värdefullt budskap 
om styrkan i att vara samlade som Region Blekinge.

»   Här har jag släpat hit en båt och en massa   

 människor som inte har mycket tid på sig  

 och som står och fryser.

»   Jag har jobbat med Sverker tidigare och  

 vet att han oftast hittar på halvgalna grejer.  

 Hans namn räckte för att jag skulle vilja  

 hänga på.
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›  PATIENTENS PERSPEKTIV

Bättre förberedda  
psykiatripatienter skrivs ut
Som patient ska man känna sig delaktig, med- 
skapande och rustad att ta itu med vardagen  
efter utskrivning. Därför har avdelning 28 inom  
vuxenpsykiatrin utvecklat sin utskrivningsprocess. 
 – Målet har varit att utveckla det person- 
centrerade förhållningssättet.
 
Så säger Fredrik Wallin, avdelningschef för vuxenpsykiatriavdelning 28 
som inryms i Wämö center på sjukhusområdet i Karlskrona. Här vårdas 
patienter med psykisk ohälsa. Ofta är man inskriven relativt länge 
jämfört med annan vård. Genomsnittet är 15-16 dygns inläggning. 25 till 
30 procent av patienterna vårdas under lagen om psykiatrisk tvångsvård. 
 – Många patienter mår väldigt dåligt och är inte så mottagliga när de 
kommer hit. Då blir det desto viktigare att tillsammans med patienten 
gå igenom vad som hänt och gjorts under hela vårdtiden. Jag behöver 
få tid att reflektera över och förstå vad jag varit med och varför jag blev 
inlagd, säger Fredrik Wallin.

Summerar tillsammans
Det var i samband med en utbildning i förbättringsarbete vid Blekinge 
kompetencentrum hösten 2017 som idén väcktes om det som rent  
konkret blivit ett nytt utskrivningssamtal med fokus på omvårdnad.

Det infördes i början av året och innebär att vårdpersonalen och patienten 
summerar vårdtiden tillsammans och patienten får med sig en nedskriven 
vårdberättelse, som är en sammanfattning av samtalet. Stor vikt läggs 
vid levnadsvanor och egenvård, inte minst genom e-hälsa. 
 – Vi är väl medvetna om att alla våra patienter inte är vana vid eller 
har tillgång till dator, surfplatta eller en smart telefon. Men vi erbjuder 

dem som vill hjälp med att starta ett konto på 1177.se för att kunna ta del av 
den information och de tjänster som finns där, berättar Fredrik Wallin. 
 – Det är värdefullt att jag som patient lär mig om mig själv och hur 
jag fungerar, att jag kan se, säga till och agera i tid om jag börjar må 
dåligt igen, fortsätter Agneta Blad, psykiatrisjuksköterska. 
 Förutom att stärka patienten vill avdelning 28 att dokumentationen 
vid utskrivningssamtalet ska vara till nytta för den psykiatriska öppen-
vård som i de allra flesta fall tar över omvårdnaden av patienterna. Och 
för egen del har arbetet med att stärka utskrivningsprocessen lett till 
flera positiva effekter inom andra områden. Ett väl fungerande slut är 
beroende av en välfungerande process redan från inskrivningen. Det 
har lett till förbättringar i hela processen, inte minst vid mottagandet.

 
Hämtas i stället för lämnas
– Tidigare har patienterna blivit lämnade från psykiatriska akutvården. 
Nu hämtar vi i stället. Vi tror att det gör en stor positiv skillnad att bli 
hämtad i stället för lämnad. Nästa steg hoppas vi blir att patienten är 
med och rapporterar över sig själv. Det är inte bara vi i personalen som 
ska tala med varandra, då blir det bara våra ord hela tiden, säger  
Fredrik Wallin. 
 Den möjliga listan på framtida förbättringar är inspirerande lång. 
 – Personcentrerat förhållningssätt är något vi tycker vi är bra på. 
Ändå hittar vi hela tiden nya saker som vi kan göra bättre, säger  
skötaren Annika Jonasson.

Projektgruppen från vänster: Fredrik Wallin, Annika Jonasson,  
Agneta Blad, Jessica Netterberg, Maria Gustafsson.  
Även Helena Jonsborg har deltagit i projektet.

»   Tidigare har patienterna blivit lämnade från   

 pyskiatriska akutvården. Nu hämtar vi i stället.
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Klimatsmart maskinrenar lustgas
Nytt projekt ska  
uppmuntra skrivande 
bland unga
I ett gemensamt projekt mellan 
Region Blekinge och Olofströms 
kommun erbjuds tio gymnasie- 
ungdomar att göra feriepraktik  
som författare. Projektet heter 
Skriv-sommar! och innebär att 
ungdomarna under tre veckor får 
ägna sig åt skrivande med handled-
ning av journalister och författare.   
 Om projektet faller väl ut kan det 
spridas i hela Blekinge. Satsningen 
är en del av Region Blekinges 
övergripande uppdrag inom kultur. 
Syftet med Skrivsommar! är att 
stärka litteraturen i Blekinge och 
skapa en mötesplats för ungdomar 
som tycker om att skriva.  
 
 
 
 

1177 Vårdguiden 
De som ringt 1177 Vårdguiden  
i Blekinge under 2018 ger högt 
betyg åt tjänsten.  
 I Blekinge steg den totala nöjd- 
heten från 82 till 85 procent under 
2018. Undersökningen genomfördes 
under hösten 2018.  
 Resultatet redovisas i en skala 
från 0 till 100, där 74 eller högre 
innebär att kunderna är mycket 
nöjda. I Blekinge är man överlag 
mycket nöjd med det bemötande 
man får, trovärdigheten hos 1177 
och tiden man får under själva 
samtalet. 
 Högst betyg får bemötandet och 
informationen som man får av 
sjuksköterskan, båda ligger på  
92 procents nöjdhet. Nöjdheten 
med väntetiden har ökat, från 67  
till 73 procent.

 
 
 
Uppdaterade riktlinjer  
för patientinformation
Nu finns det uppdaterade riktlinjer 
för patientinformation. De ska bidra 
till att all patientinformation ska 
vara målgruppsanpassad, saklig, 
korrekt och objektiv. Riktlinjerna 
hittar du via intranätet.

Miljöchefen Pia Lindahl och chefen för förlossningsavdelningen,  
Mikaela Ericsson, delar glädjen över att ha lustgasreningen på plats.

Lustgas är viktigt för smärtlindring, särskilt vid förlossningar. Men gasen är 
en stor klimatbov. Nu har Region Blekinge installerat en maskin som kraftigt 
minskar lustgasutsläppen från förlossningsverksamheten. 

– Det här är en investering som minskar 
Region Blekinges klimatpåverkande utsläpp 
betydligt, säger Pia Lindahl, Region Blekinges 
miljöchef.
 Lustgas är en växthusgas som påverkar kli-
matet 265 gånger mer än koldioxid. Att släppa 
ut ett kilo lustgas är alltså detsamma som att 
släppa ut 265 kilo koldioxid. Blekingesjukhuset 
släppte i fjol ut drygt 3 ton lustgas, vilket mot-
svarar klimatpåverkan från utsläpp av 916 ton 
koldioxid. Det är nästan lika mycket koldioxid 
som hela organisationen Landstinget Blekinge 
(som sedan årsskiftet heter Region Blekinge) 
samma år totalt släppte ut genom samtliga 
transporter med flyg, tåg och bilar.

Lindrar värkar
Lustgas används vid operationer, tandvård 
och ambulanssjukvård. Men den allra största 
lustgasanvändningen sker vid Blekingesjuk- 
husets förlossningsavdelning, där blivande 
mammor andas in lustgas när värkarna är som 
värst. Mammorna andas via en dubbelmask,

vilket innebär att den lustgas som andas ut
transporteras genom slangar och rör upp till 
vinden på sjukhusbyggnaden. Där har lust- 
gasen tidigare letts ut i luften. Men sedan den 
18 december i fjol står en maskin på vinden 
och renar den klimatskadliga gasen. Maskinen 
renar 95 procent av lustgasen.  
 – Den värmer upp lustgasen till mellan 400 
och 500 grader. Gasen leds in i en katalysator 
där den destrueras genom att spjälkas till  
syre och kväve, det vill säga naturliga ämnen  
i atmosfären, förklarar Peter Holmqvist, 
avdelningschef för Region Blekinges bygg- 
projektavdelning.
 Maskinen, som omvandlar lustgasen till syre 
och kväve, naturliga ämnen i atmosfären,  
kostar cirka tre miljoner kronor. Den finansieras 
delvis av Klimatklivet, ett bidrag på nära  
1,7 miljoner kronor från Naturvårdsverket. 
 – Investeringen minskar organisationens 
direkta miljöpåverkan med cirka en tredjedel, 
säger Pia Lindahl.
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för att vara beredda på det värsta
övar

En bil kör medvetet in i en klunga av elever utanför  
en högstadieskola i Sölvesborg. Förövaren går sedan 
beväpnad in i skolbyggnaden och dödar och skadar 
ett antal personer. Händelsen är tack och lov inte 
verklighet utan övning. 
 – Vi behöver träna på att hantera ett scenario  
som tyvärr blivit alltmer aktuellt.

Det säger Henrik Magnell, ställföreträdande avdelningschef för ambu-
lanssjukvården i västra Blekinge. Övningen ägde rum den 30 oktober  
i fjol, med repris den 1 november, vid båda tillfällena i den höstlovs-

tomma Bokelundskolan. Mellan 100 
och 150 personer från Landstinget 
Blekinge, polisen, räddningstjänsten, 
SOS Alarm och Sölvesborgs kommun 
fick då öva på när det värsta tänk-
bara händer, en övning som tagit 
ett helt år att planera.
 – Deltagarna vet ingenting om 
övningens innehåll i förväg, säger 
Henrik Magnell, som är en av  
övningsledarna.

Sminkas blodiga
Ett antal elever och andra frivilliga 
spelar offer och närstående. När 
Puls reporter och fotograf anländer 
pågår de sista förberedelserna för 
fullt. Skadade sminkas blodiga och 
kaffe och bullar slinker ner  
i stadig takt. 

Vi får västar som det står observatör på och placeras bakom ett av-
spärrningsband med lagom nära utsikt över en realistiskt krockskadad 
bil, där ett dödsoffer i form av en docka ligger fastklämd under ena 
framhjulet. Snart fylls scenen på av skadade och chockade ungdomar 
som ligger eller sitter på marken.  
 Nu är det dags att låta larmet gå. Just i dag är det räddningstjänstens 
tur att få samtalet lite före de andra och därmed få uppleva att vara 
först på plats. 

Bakom avspärrningsbandet bevittnar vi allt tillsammans med andra 
journalister, men också tillsammans med dem som är observatörer 
bland de övande organisationerna. De är där för att kunna ge återkoppling 
till kollegorna om deras agerande och samarbete med övriga. En av 
dem är Håkan Klementsson, ambulansöverläkare. 
 – Allting blir helt annorlunda när man kommer till en skadeplats med 
så många inblandade. Det går inte att låsa sig vid en patient utan man 
måste plocka ut dem man bedömer att man kan rädda. Det är svårt. 
Jättesvårt, säger Håkan Klementsson. 
 Nu hörs sirener och brandbilar rullar in på skolområdet. När en hys-
teriskt skrikande tonåring vilt fäktande rusar fram mot bilarna innan de 
stannar reser sig nackhåren. Tänk om det här vore verklighet, på någon 
av skolorna där mina barn går! 

Går med dragna vapen
Samma isande känsla går genom kroppen när poliser med dragna 
vapen går in i skolan för att söka efter förövaren. Likaså när ambulans- 
personal senare undan för undan bär ut skadade som skriker eller  
kvider och andra som är tysta, synbart ännu allvarligare skadade.  

Bårar bärs förbi på någon meters avstånd från där vi nu i stället står,  
på observationsplats nummer två innanför entrén.
 Samtliga övande aktörers agerande och samverkan har nu satts på 
prov. Ambulanssjukvårdens största dilemma: Ska man vänta till byggnaden 
är säkrad eller ska man gå in skyndsamt och försöka få ut skadade?
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Döda, skadade och chockade om vartannat. Räddningstjänstens personal var först på plats  
och ställdes inför en svår situation, i syfte att ge en så bra övning som möjligt.

– De valde att avvakta tills byggnaden säkrats, något som är polisens 
uppgift. De agerade med andra ord helt enligt gällande riktlinjer, förklarar 
Henrik Magnell. 
 Hur gick det med att hitta förövaren då? Jo, han, för det var en gärnings- 
man, hittades och sköts ihjäl längre in i skolbyggnaden. Efter drygt två 
timmar förklaras övningen avslutad. 
 – Nu börjar det viktigaste, nämligen utvärderingen, konstaterar 
Henrik Magnell.

Pågående dödligt våld
När Puls kontaktar honom tre månader senare har alla myndigheter 
utvärderat var för sig och sedan hållit en gemensam utvärdering.  
Sådant har de gjort förut, men då har det handlat om övningar med 
andra typer av scenarion, som en gasolycka eller en brand. Den här 
gången övade man för första gången det som kallas pågående död-
ligt våld. Det är ett relativt nytt samlingsbegrepp för när en eller flera 
gärningspersoner attackerar till exempel en skola eller en allmän plats, 
med syfte att slumpmässigt döda så många som möjligt.
 – Det är händelser som vi sett bli vanligare i Europa och även inträffat 
i Sverige. Förloppet vid pågående dödligt våld är oftast väldigt snabbt 
och då kan vi inte agera på samma sätt som vid andra typer av händelser, 
säger Henrik Magnell och sätter därmed fingret på den viktigaste slut-
satsen av utvärderingen.
 – Vi är väl förberedda inom våra organisationer men behöver  
förstärka vår samverkan just genom att hitta ett annat sätt att agera  
på vid så pass snabba händelseförlopp med många drabbade. 
En sak är säker: Vi kommer öva detta igen!

»   Förloppet vid pågående dödligt våld är oftast  

 väldigt snabbt och då kan vi inte agera på samma  

 sätt som vid andra typer av händelser.



10 PULS 1/19

›  PROFILEN

»   Litenheten  

 är en styrka här i Blekinge.  

 Jag känner alla kultursamordnare  

 i kommunerna väl.
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Christina Vermandis 
ÅLDER: 53 år

BOR: I centrala Karlskrona

FAMILJ: Sambo, en hund, tre utflugna döttrar  
och ett barnbarn på fyra år

SENAST SEDDA FILM: Sorry to bother you 

BESKRIVER SIG SJÄLV SOM: Omhändertagande  
och lösningsfokuserad

TYCKER OM ATT GÖRA PÅ FRITIDEN:  
Vara ute i naturen, spela och lyssna på musik, titta på film

barn och ungdomar
Christina för ut musiken till

Att 30 000 barn och ungdomar i Blekinge får tillgång till  
levande musik och andra kulturella upplevelser, det är något  
som musikproducenten Christina Vermandis brinner för. 

– Att få uppleva kultur och musik i skolan är 
en demokratisk rättighet. Alla barn har inte 
möjlighet att få sådana upplevelser via  
hemmet, säger hon.
 För många leder ordet musikproducent till 
tankar på en person, traditionellt en man, som 
sitter bakom reglagen i studions kontrollrum 
när en artist ska spela in musik. Men så ser inte 
Christinas arbete ut i den yrkesroll hon haft 
sedan 2009. I stället skriver hon kontrakt, gör 
turnéplaner och anordnar musik utbudsdagar 
för att visa upp musikföreställningar för bland 
annat skolornas pedagogiska personal och elever. 
 Vissa av artisterna hon arbetar med kommer 
från hela landet, ja hela världen, samtidigt som 
Christina som anställd i Musik i Blekinge har 
ett särskilt intresse av att ge arbetstillfällen till 
länets musiker och kulturarbetare. 
 – Litenheten är en styrka här i Blekinge.  
Jag känner alla kultursamordnare i kommu-
nerna väl. Dessa och de kulturombud som 
dessutom finns i kommunerna är mina vikti-
gaste samarbetspartner, berättar Christina på 
mjuk skånska.
 Hon har många saker att ta hänsyn till  
i arbetet med att skapa ett värdefullt utbud av 
musikupplevelser.
 – Skolornas egna önskemål är mycket viktiga. 
Ofta vill de koppla musikupplevelsen till sin 
pedagogiska verksamhet. Genrebredd är också 
viktigt, särskilt att lyfta fram musik som barn  
i regel inte lyssnar på annars.

Meningsfullt arbete
Hon ler när hon minns särskilt ett tillfälle med 
en turnerande musikgrupp med strupsång från 
Mongoliet och en elev som efteråt reflekterade 
över den annorlunda upplevelsen med orden 
”nej, jag tyckte inte riktigt om det, men jag 
kommer aldrig att glömma det här.”
 – Jag har ett väldigt meningsfullt arbete med 
ett bra syfte, precis som mitt gamla jobb, som

sjuksköterska inom dialysvården. Där räddar 
man liv, här bidrar man till att forma och  
utveckla bra människor.  
 Christina har nämligen inte arbetat med 
kultur i hela sitt liv. Detta trots att den betytt 
oerhört mycket för henne sedan hon var ett litet
barn i Hammenhög i Simrishamns kommun. 
Då blev hon marinerad i ny musik med David 
Bowie, Genesis, Led Zeppelin och T-Rex, med flera. 
 Två andra inspiratörer var en farbror som 
levde ensam och brann för klassisk musik 
och konst, och ledaren för den barnförening, 
Unglottorna, som lät kultur genomsyra många 
av föreningens aktiviteter. Christina sjöng även 
i kör, dansade balett och lärde sig spela gitarr, 
bas och dragspel i kommunala musikskolan. 

Studerade till sjuksköterska
Trots allt detta valde Christina att läsa till sjuk-
sköterska. Det fanns nämligen även ett intresse 
för naturvetenskap, och siktet var inställt på att 
först trygga sjuksköterskeyrket och sedan arbeta 
utomlands eller läsa vidare. Sjuksköterske- 
utbildningen gjorde hon i Karlskrona i mitten 
av 80-talet. Efter ett par kortare sjuksköterske-
tjänster inom onkologi och kirurgi i Malmö och 
Lund bar det åter av till Karlskrona och Christina 
började arbeta vid dialysverksamheten, där hon 
trivdes mycket bra under många år.

Runt millennieskiftet bjöd livet på en kris  
som ledde till en omstart på många plan  
i Christinas liv. – En effekt av det var att jag 
funderade mycket på livet och min identitet. 
Vem är jag? Vad vill jag göra? Det ledde till att 
jag ändrade mycket i mitt liv.

Musik förenar människor
Det skulle även påverka yrkeslivet. Christina 
började praktisera i en musikstudio och blev 
då inspirerad av hur musik förenar människor 
oavsett bakgrund. Det ledde henne till att starta 
musik- och dansprojektet Spider, som i dag är 
en stor dansförening med 600 aktiva barn och 
ungdomar, där Christina alltjämt är ordförande. 
 Det var när projektet skulle starta som hon 
kom i kontakt med och fick hjälp av Musik  
i Blekinge. Något som till sist fick till följd att 
hon nu arbetar där. 
 – Jag har varit väl mottagen här från första 
stund och kunnat utveckla mina idéer.
Nu ser Christina förhoppningsfullt fram emot 
att vara en del av nya Region Blekinge, där 
kultur och hälsa finns i samma organisation.
 – De hänger så tätt samman och är så viktiga. 
Jag hoppas att den nya organisationen gör att 
vi kan jobba ännu mer för kultur och hälsa, 
inte minst med stöd av forskning.
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Oriatetur, nem es quis. Et inullaboreneatur, 
exerum duciendi simillorio. Ipsanduntem

Ny policy för möten och resor
Resorna bör vara säkra och fossilfria resor och möten ska första hand ske i Region Blekinges egna 
lokaler. Det är ett par av principerna för den nya rese- och mötespolicyn. I policyn står bland annat 
att vi som är anställda eller har uppdrag som politiker i Region Blekinge ska undvika resor med 
privat bil och endast resa med flyg om övriga alternativ inte är lämpliga.

Riktlinjer ska  
motverka jäv
Otillåten påverkan och jäv ska 
inte förekomma i Region Blekinge. 
Därför finns nu riktlinjer i syfte att 
stötta arbetet för att motverka 
otillåten påverkan och jäv. Riktlin-
jerna betonar att alla anställda och 
politiker har ett ansvar för att mot-
verka korruption och bidra till att 
allmänheten får ett stort förtroende 
för Region Blekinge. 
 

 
Region Blekinge går 
med i digitalt arkiv
Ett arkiv med namnet R7 kommer att 
användas för att lagra nödvändig 
information som finns i de system 
som avvecklas när Region Blekinge 
inför ett nytt vårdinformations- 
system. I och med anslutningen 
till R7 kommer Region Blekinge att 
dela arkivlösning med en rad andra 
regioner, en lösning som innebär 
mindre arbete och kostnader än 
egna lösningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Handlingsplan för  
civilt förvar 
Region Blekinge har fått en ny 
handlingsplan, som beskriver orga-
nisationens roll i det civila försvaret. 
Det finns nu även en handlingsplan 
för hur Region Blekinge ska bidra 
till att skydda Sveriges säkerhet och 
förebygga terrorbrott.

Notiser om beslut fattade vid regionstyrelsens sammanträden den 23 januari  
och den 13 februari och av hälso- och sjukvårdsnämnden den 1 februari.›  KLUBBAT & KLART

Fortsatta effektiviseringskrav 
på hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvården har beskrivit effekti-
viseringsåtgärder på 71 miljoner kronor. Men 
hälso- och sjukvårdsnämnden efterfrågar 
ytterligare förslag på effektiviseringar för att 
nå en budget i balans. Bakgrunden är att den 
budget som hälso- och sjukvården fått inte 
motsvarar kostnaderna för den verksamhet 
som bedrivs. Därför finns en prognos på 
ett stort underskott. Hälso- och sjukvårds-
nämnden har därför uppmanat hälso- och 
sjukvårdsdirektören Lars Almroth att utreda 
ytterligare förslag på effektiviseringar och 
besparingar för att minimera underskottet. 
 – Hälso- och sjukvården arbetar redan 
under hård press och jag är mån om att med-
arbetarna ska kunna bedriva och utveckla vård 
av hög kvalitet. Vi vet alla att det finns risker 
med kraftfulla besparingar på kort sikt, och 
sådana risker ska vi göra allt för att undvika, 
säger Lars Almroth i en kommentar till hälso- 
och sjukvårdsnämndens beslut.
 – För senaste nytt om den ekonomiska 
utvecklingen för hälso- och sjukvården, följ 
nyheterna på intranätet.

Uppdraget för Hälsoval  
Blekinge ändras
Uppdraget för Hälsoval Blekinge har justerats. 
Ändringarna i uppdraget bygger på bland 
annat nationella riktlinjer och satsningar och 
på Region Blekinges strategier för framtidens 
hälso- och sjukvård. 
 Bland ändringarna finns följande:

• Vårdenheternas tidbok ska ha en  
framförhållning på minst sex veckor,  
så att patienter lättare kan bokas in  
för läkarbesök.

• En ersättning på 5,5 miljoner kronor
 införs till vårdenheter som uppnår de mål 

som är kopplade till lagen om samverkan.
• En annan ersättning på 4 miljoner kronor
 är kopplad till att stimulera utvecklingen  

av den nära hälso- och sjukvården.
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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.

JENS LINDELL
Redaktör för Puls och Region  
Blekinges kontaktperson för klarspråk

Region Blekinge

Förlossningsavdelningen
Under förlossningen så underlättar det om 
den blivande mamman kan ha upprätt ställ-
ning. Här visar personalen olika positioner. 
#viärregionblekinge #förattlivetärviktigt 
#sverigesviktigastejobb #förlossningen

viarregionblekinge

Medicinavdelning 9
Varje kväll vid 19-tiden erbjuder vi alltid  
patienterna ett litet kvällsmål innan läggdags. 
Det kan vara t.ex. pannkakor, fruktsallad eller 
olika snittar. Här erbjuds det äggsnittar.  
#sverigesviktigastejobb #förattlivetärviktigt 
#viärregionblekinge

viarregionblekinge

Drift- och underhålls- 
avdelningen i Karlskrona
En eltekniker hos oss arbetar främst med 
elförsörjningen till sjukhusets verksamheter 
som av naturliga skäl är en grundläggande del 
i ett fungerande sjukhus. Eleknikern arbetar 
också t.ex. med autoklaver, diskmaskiner, 
belysningsarmaturer och storköksutrustning 
för att nämna något.  
 På bilden byter Per belysningskällan i en 
utomhusarmatur. #förattlivetärviktigt  
#viarregionblekinge #sverigesviktigastejobb 
#drifttekniker #fastighetstekniker #eltekniker

viarregionblekinge

Är du intresserad av  
att bli Region Blekinges 
instagrammare under 
en vecka? Kontakta 
Jonathan Nord på 

HR-enheten.

Språkspalten
Blekinge: landskap,  
län eller region?
När jag var nio sjöng jag på en egen-
komponerad landskapsvisa. Sången 
var usel och den var dessutom på 
hela 25 verser, som bara blev längre 
och längre eftersom jag till varje ny 
vers lade till ännu ett landskap. Med 
”landskapsvisan” plågade jag min 
stackars familj dag ut och dag in.
 Landskap talas det mest om  
i kulturella och historiska samman-
hang. Formellt är Blekinge sedan år 
1634 ett län. Är Blekinge inte nu också 
en region? Nej, inte på det sättet.  
En region kan markera olika organi-
satoriska avgränsningar, till exempel 
en storstadsregion (stor-Stockholm), 
åklagarregioner, eller, som i vårt fall, 
ett före detta landsting med utökade 
uppdrag. Men region är inte, åtmins-
tone för närvarande, en synonym 
till län.
 Det heter alltså inte: ”Vår verk-
samhet ska göra nytta för alla 
invånare i regionen.”
 Vi säger i stället: ”Vår verksamhet 
ska göra nytta för alla invånare  
i Blekinge (alternativt länet).”
 När vi som arbetar i Region 
Blekinge i tal och skrift använder 
begreppet ”regionen” ska vi därför 
alltid syfta på vår organisation,  
aldrig någonsin länet. Vill du vara 
tydlig, använd hela namnet: ”Region  
Blekinge”. Använd kortformen 
”regionen” bara om du är tvärsäker 
på att mottagaren förstår att det är 
organisationen du menar.
 Det här var ord och inga visor från 
en begriplighetspolis. Men om det 
behövs kan jag sadla om på nytt och 
komma och sjunga ”regionvisan” för 
dig. Och det tror jag inte att du vill.
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–Ett tag i fjol minskade remissflödet för att 
man trodde att mottagningen i princip redan var 
nedlagd, säger Gerthi Persson, folkhälsostrateg.
 Levnadsvanemottagningen startade som ett 
projekt år 2016. Syftet var att stötta vårdcentraler 
och andra vårdenheter i att hjälpa patienter med 
allvarliga levnadsvaneproblem, som verksam- 
heterna själva inte lyckats hjälpa sina patienter med. 
 Men under sitt tredje projektår, 2018,  
väcktes förslag om att avveckla levnadsvane- 
mottagningen i förtid. Detta för att spara 
pengar under en besvärlig ekonomisk situation 
för Landstinget Blekinge. I stället beslutade de 
politiska instanserna att förlänga projekttiden 
med ytterligare ett år.
 Och levnadsvanemottagningen visar upp goda 
resultat för det hundratal patienter som via 
remiss fått behandling individuellt och i grupp. 
Siffror som offentliggjordes i maj i fjol visar på 
effekter som exempelvis minskat BMI (body 
mass indext) och midjemått, lägre kolosterol 
och mindre oro och smärta.  
 Patienterna upplever också att deras hälsa 
blivit bättre efter behandlingen.

Dessutom har behandlingen visat sig vara 
mycket kostnadseffektiv. Levnadvanemot-
tagningens kostnad per vunnet år i full hälsa 
beräknas till dryg 43 000 kronor. Enligt Social- 
styrelsens gradering är allt under 100 000 
kronor en låg kostnad.

 
– Men viktigast är nästan patienternas egna 
vittnesmål om vilken betydelse levnadsvane- 
mottagningen har. Vi ska komma ihåg att flera 
av de patienter som kommer till mottagningen 
mår psykiskt dåligt, varit sjukskrivna och vittnar 
om trakasserier och mobbning, påpekar Gerthi 
Persson. Hon vill se att levnadsvanemottag-
ningen får leva vidare efter att projekttiden 
definitivt är slut vid nästa årsskifte.  
 Mottagningen har nämligen mer nytta att 
göra, menar hon.  
 

 
 
 
 

 
 
 

– Patienter som behöver gå ner i vikt och 
som kan bli aktuella för gastric bypass-ope-
rationer är en utmaning. Operation ska inte 
vara första steget för dem. Vi skulle behöva 
behandla fler patienter enligt levnadsvanemot-
tagningens metoder för att se till att operation 
inte blir nödvändig, säger Gerthi Persson.
Redan nu har sju av mottagningens patienter 
kunna minska tsin vikt utan operation, vilket 
innebär en besparing på nära 700 000 kronor.
 – Hälsovinster och ekonomiska vinster för 
hälso- och sjukvården går hand i hand, menar 
Gerthi Persson.

"Vi vill göra nytta för fler"

Sjuksköterskan Carina Paulsson, dietisten Julia Binnergård och sjukgymnasten 
Pernilla Svensson arbetar alla vid levnadsvanemottagningen.

»   Hälsovinster och ekonomiska  

 vinster för hälso- och sjuk- 

 vården går hand i hand.

I fjol hotade nedläggning i förtid. Nu är det ny luft under vingarna och nya 
utmaningar som gäller. Levnadsvanemottagningen vill göra nytta för fler.

GERTHI PERSSON
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– Jag tror att de allra flesta kommer att tycka att  
2019 blir ett tufft år.  
 I början av februari fick Puls en intervju med  
ekonomidirektören Monica Magnusson om det  
ekonomiska läget i Region Blekinge.

Jag frågar som man kanske gör när man talar artigt med patienten: 
Hur står det till med ekonomin i dag?
– Bra, tack! Bokslutet för 2018 är klart och visar ett plus på 53 miljoner 
kronor för det som då var Landstinget Blekinge. Det skiljer sig mycket 
från de negativa prognoser som kom ut under förra året. Skälet är att vi 
hade väldigt höga intäkter på grund av en ändring i redovisningslagen 
som gäller från och med årsskiftet. 

Kom detta som en överraskning?
– Nej. Vi visste att lagändringen skulle ske och jag hoppades på ett litet 
överskott, vilket vi behövde för att återställa ett tidigare underskott. 
Nu blev det glädjande nog ett betydligt större överskott. Jag vill också 
betona att de spar- och effektiviseringsåtgärder som sattes in i början 
av 2018 börjat ge resultat, vilket också bidragit till det goda resultatet.

Men hälso- och sjukvården hade ändå ett underskott?
– Ja, det som nu räknas som förvaltningen hälso- och sjukvården hade 
ett underskott på 109 miljoner kronor och har prognos på ett ännu 
större underskott för i år. Att hälso- och sjukvården går med minus är 
en tydlig trend i alla regioner.

Vad beror det på?
– Generellt på stora kostnader inom några områden. Inhyrd personal 
är ett sådant, även om vi här i Blekinge minskat vår kostnad mycket 
jämfört med andra. Dyra läkemedel till små patientgrupper är ett annat 
område. Här i Blekinge har vi också ökat personalkostnaderna. Vi har 
större bemanning än jämförbara regioner. 

Är vården i Blekinge dyrare än i övriga landet?
– Ja, både jämfört med riket som helhet och med jämförbara regioner. 
Faktum är att vi är näst dyrast i landet. Vi har bra kvalitet men det är 
inte försvarbart att vården ska kosta så mycket mer.

Inom hälso- och sjulvården är man oroliga för att stora, kortsiktiga 
sparkrav ska motverka utvecklingen av vården. Hur ser du på detta 
som ekonomidirektör?
– Jag förstår oron. Men min oro på det övergripande planet är att vi 
står inför stora investeringar, som kommer att bli kostsamma. Dess-
utom förutspås en lågkonjunktur. Vi måste därför närma oss samma 
kostnad för hälso- och sjukvården som övriga landet. Vården kanske 
måste vara lite dyrare här, men vi har inte råd att vara näst dyrast i landet. 

Kan det bli aktuellt att andra verksamheter får dra åt svångremmen 
för att täcka upp för hälso- och sjulvårdens underskott?
– Alla behöver dra sitt strå till stacken, men vi ska komma ihåg att  
de andra verksamheterna är pengamässigt mycket små jämfört med 
hälso- och sjukvården. Och de verksamheterna får inte utarmas. 
Vi behöver intern service, Blekinge behöver kollektivtrafik och insatser 
inom regional utveckling, kultur och bildning är jätteviktiga för att Blekinge 
ska bli attraktivare, få fler invånare och därmed högre skatteintäkter. 

Hur mår de andra verksamheterna ekonomiskt i dag?
– De har det också kämpigt. Alla har fått effektiviseringskrav och ned-
dragningar i budgeten. Jag tror att de allra flesta kommer att tycka att 
2019 blir ett tufft år. 

Hur kommer pengarna från den senaste skattehöjningen att användas?
– En del är redan fördelat genom satsningar i budgeten för 2019. Ytter-
ligare politiska beslut väntas under året. Jag tror att den breda politiska 
viljan är att använda skattemedlen så att de gör nytta i omställningen till 
smartare arbetssätt, till exempel satsningen på nära vård.

2019
blir tufft för alla
Ekonomidirektör Monica Magnusson förklarar
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integritet
Ny mottagning  
värnar patienternas

Nu införs Windows 10 på alla datorer 

– Det är glädjande att kunna visa att vår 
patientgrupp får betyda lika mycket som andra 
patienter. De som hunnit komma på besök här 
har också visat att de känner att vi har satsat 
på dem. ”Tänk att ni har gjort det här för mig”, 
har vi fått höra, berättar avdelningschefen Karin 
Månsson.

Till beroendemottagningen kommer patienter 
som oftast har både ett beroende av droger 
och en psykisk sjukdom. Tidigare har de tagits 
emot i lokaler som inte fungerat bra. Framför allt 

har det varit svårt att samtala med en patient 
utan att andra patienter kunnat höra samtalet. 
Integritet och säkerhet har därmed blivit lidande.  
 Men det är ett minne blott sedan nya lokaler 
i samma trapphus på sjukhusområdet  
i Karlskrona invigdes den 25 januari. Förutom 
att vara funktionella för patienten är de även 
bättre för personalens arbetsmiljö och trygghet. 
 – Vi är stolta över att få jobba i den här miljön, 
säger Karin Månsson.

Glädjen var stor när beroendemottagningen inom psykiatrin invigde sina nya lokaler 
på sjukhusom rådet i Karlskrona. Jeanette Alsheimer Persson, terapeut på ätstörnings
enheten, gratulerar beroende mottagningens avdelningschef Karin Månsson.

I  nya rymliga lokaler kan patienter med beroende tas 
emot på ett sätt som bättre än tidigare värnar om 
deras säkerhet och integritet.

»   Vi är stolta över att få  

 jobba i den här miljön.

En stabilare, säkrare och modernare it-miljö. Det blir 
resultatet när Region Blekinge nu inför operativ- 
systemet Windows 10 på alla datorer.

– Det här gör att vi får en uppdaterad it-miljö med utvecklings- 
möjligheter. Det ger oss exempelvis förutsättningar att införa ett nytt 
journalsystem, säger Birgitta Folkesson, avdelningschef för it-service, 
som håller i införandet.
 När du läser den här artikeln är installationerna redan i gång och  
i slutet på året ska det vara helt klart. Windows 10 innebär ingen direkt 
förändring i vårddatorer som man loggar in i med e-kort (så kallade 
vårdklienter). I alla andra datorer innebär Windows 10 att det blir ett 
delvis nytt utseende och lite annorlunda navigering jämfört med tidigare. 
Dessa datorer får också nya versioner av Officeprogrammen (Word, 
Outlook med flera). 

It-service genomför installationerna avdelningsvis och efter en  
turordning. It-service kontaktar din avdelning inför installationen för  
att informera om praktiska detaljer och viktiga förberedelser.  
 Det kommer att vara ett antal utbildningstillfällen i det nya operativ-
systemet. På intranätet kan du läsa mer om utbildningarna och annat 
matnyttigt kring införandet av Windows 10. Sök på ”Windows 10”.
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Blodomloppet går från klarhet till klarhet och ledde  
i fjol till nytt rekord i antal intresseanmälningar för att 
bli blodgivare. Årets lopp blir det tionde i Karlskrona. 
Precis som flera gånger tidigare bjuder arbetsgivaren 
på startavgift och t-shirt. 

– Förra årets gensvar var långt över förväntan, vi fick in ca 400 
intresse-anmälningar till Blodomloppet, inräknat anmälningar vid kring-
aktiviteter, vilket är ungefär vad storstäderna brukar få in i antal 
anmälningar, säger Åsa Gyberg-Karlsson, biomedicinsk analytiker.

Hon arbetar vid blodcentralen i Karlskrona, som är med och arrangerar 
motionsloppet som blivit något av en folkfest sedan starten år 2010. 
Årets lopp blir därmed det tionde blodomloppet med start och mål vid 
Västra marks idrottsplats.

Vill tacka
– Blekingeborna är duktiga på att ge blod jämfört med övriga landet.  
Vi behöver ständigt nya blodgivare, men för att ta hand om dem vi har  
på bästa sätt, vill vi i år fokusera på att tacka alla våra blodgivare,  
berättar Åsa Gyberg-Karlsson. 

Region Blekinge har i år liksom flera år tidigare beslutat att bjuda sina 
anställda på startavgiften. Du kan också få en t-shirt som du gärna 
får använda under loppet, som innebär att gå fem kilometer eller att 
springa fem kilometer eller en mil.
 – Vi vet att arrangörerna själva brukar dela ut röda blodomlopps- 
tröjor, men det skulle vara kul om våra medarbetare går och springer 
i den blå tröjan med Region Blekinges logga så vi verkligen syns som 
organisation, säger Jonas Kullberg, HR-direktör.

Anmäl dig senast den 24 maj
Gör som 4 400 andra gjorde i fjol: anmäl dig till Blodomloppet! Sista 
anmälningsdag är den 24 maj. Loppet äger rum den 4 juni. Läs mer på 
intranätet om anmälan och beställning av t-shirt.

Dags för det tionde

Blodomloppet

Är du redan blodgivare?
Tänk på att uppge i anmälan till Blodomloppet 
om du är blodgivare. Då får du nämligen en liten 
tack-gåva av arrangörerna.

Den 4 juni är det åter dags för en motionsfest i försommarens, kärlekens och blodgivningens 
tecken. Bilden är från 2017 års lopp och utsågs till bästa blodomloppsbild vid en tävling på 
intranätet. Den skickades in av Nadia Vickius och hennes arbetskamrat Helena Brokvist.
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– Alla är så glada över att hitta det man behöver 
och anstränger sig verkligen för att behålla 
ordningen, säger avdelningschefen Anette 
Sjösten.

Vid avdelning 48, som finns i Karlskrona,  
vårdas patienter som har sjukdomar i mag- 
och tarmkanalen. Ungefär hälften av de 
inneliggande patienterna har genomgått stora 
operationer. För att hjälpa patienterna att 
förflytta sig mellan exempelvis säng och toalett 
behövs hjälpmedel, till exempel lyftselar,  
gåbord och ståplattor. 

På grund av platsbrist har dessa tidigare 
förvarats i korridoren, i patientsalarna eller  
i ett litet rum som delas med grannkliniken 
och som var bokstavligen proppfullt.

– Det gav ett stökigt intryck, ingen visste 
säkert var saker hörde hemma och alla sprang 
och letade när de behövde ett hjälpmedel, 
berättar Anette Sjösten.

Behovet av ändring var stort och vid en 
rumsinventering kunde avdelningen till slut 
avvara ett före detta undersökningsrum till 
sina hjälpmedel. 
 
Säkra förflyttningar
I slutet av november i fjol inredde sjuksköter-
skorna Josefin Karlsson och Ida Engelbrektsson 
rummet. De är även avdelningens förflytt-
ningscoacher, med en särskild roll att vägleda 
arbetskamrater i förflyttningsarbetet. Förflytt-
ningarna ska vara säkra och kännas trygga för 
både patienterna och de anställda.

– Tack vare att vi skapat ordning och reda 
har vi blivit bättre på att använda rätt hjälp-
medel till rätt patient. Vi har till och med gett 
gamla hjälpmedel ett nytt liv, sådana som alla 
kanske tidigare inte känt till att vi har, eller 
som man dragit sig för att använda, säger 
Josefin Karlsson.

Ordning bland hjälpmedel blev ett lyft för

På kirurgavdelning 48 vid Blekingesjukhuset råder numera ordning och reda  
bland alla förflyttningshjälpmedel. Det ger säkrare förflyttningar och större trygghet 
hos både patienter och anställda. Mer arbetsglädje har de fått på köpet. 

Målen för att bli oberoende av inhyrd personal 
senast 1 januari nåddes inte, varken nationellt 
eller i Blekinge. Men Blekinge var näst bäst  
i landet på att minska sina kostnader för hyr-
personal i fjol. Och när det gäller sjukhusvården 
var vi bäst av alla.

Beroendet av inhyrd personal i hälso- och 
sjukvården har lett till bristande kontinuitet 
och kvalitet för både patienter och personal. 
Ett nationellt projekt startades därför år 2016 
för att minska beroendet av inhyrd personal  
i alla landsting och regioner. Målet: att vara  
oberoende av inhyrd personal den 1 januari 2019.

– Definitionen av oberoende är att ha en 
stabil och varaktig bemanning med egna 
medarbetare för den löpande verksamhete.

Där är vi inte ännu. Men i Blekinge går det nu åt 
rätt håll och våra minskade kostnader för hyr- 
personal under 2018 är riktigt glädjande, säger 
hälso- och sjukvårdsdirektören Lars Almroth.

Gick mot strömmen
Blekinge gick nämligen mot strömmen i landet 
och minskade sina kostnader för inhyrd personal. 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
nationella bemanningstrend visar att kost-
naderna i landet som helhet ökade med 4,4 
procent under 2018 jämfört med 2017.  
I före detta Landstinget Blekinge minskade 
kostnaderna i stället med 20 procent eller 31,5 
miljoner kronor. Det gjorde att landstinget var 
näst bäst i landet.

Allra bäst gick det för Blekingesjukhuset, som 
minskade sina kostnader med 28 procent 
Det är bättre än sjukhusvården i något annat 
landsting eller någon annan region.
 Lars Almroth är medveten om att kostnads- 
minskningarna varit ansträngande för personalen. 
Han är ändå övertygad om att hälso- och sjuk- 
vården i Blekinge kommer fortsätta på den 
inslagna vägen.
 – Kostnadsminskningen beror på långsiktiga 
insatser. Förnyade arbetssätt och nya samarbets- 
vägar mellan sjukhusvård, primärvård och  
psykiatri, i kombination med en effektiv upp-
följning, kommer att leda oss mot ett oberoende 
av inhyrd personal.

Josefin Karlsson, till vänster i bilden,  
bredvid avdelningschefen Anette Sjösten.

kirurgavdelning

Minskade kostnader för hyrpersonal  
– Blekinge näst bäst i landet



›  ANSLAGSTAVLAN

Visste du att...
Gullberna i Karlskrona, historiskt kanske  
mest känt för sitt mentalsjukhus, även  
hade somatisk vård? Här visas ett av patient-
rummen på långvårdsavdelningen upp  
i Sydöstran, okänt årtal. Vet du mer  
om bilden? Kontakta oss på  
redaktionen@regionblekinge.se. 

Sydöstran Fotoarkiv
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Puls säger grattis till...
Barnhälsovårdssamordnaren Johanna Tell som har disputerat vid 
Blekinge tekniska högskola! Det gjorde hon med sin avhandling  
"Webbaserade nationella riktlinjer för en jämlik barnhälsovård". 
Johanna Tell forskar i tillämpad hälsoteknik och arbetar som  
barnhälsovårdssamordnare i Region Blekinge. 

Alla sjuksköterskor som i januari tog examen  
vid Blekinge Tekniska Högskola. Flera av  
dem jobbar eller kommer jobba hos oss.  
En av dem, Miranda Höel arbetar nu 
på medicinsk vårdavdelning 9 vid 
Blekingesjukhuset i Karlshamn.

Kort före att detta nummer av Puls gick till  
tryck stod det klart: intensivvårdsavdelningen  
i Karlskrona har utsetts till ”Årets arbetsplats – 
chef och medarbetare mot samma mål. 
 Priset består av 20 000 kronor plus 200 
kronor för varje tillsvidareanställd medarbetare, 
vilket i intensivvårdsavdelningens fall blir totalt 
36 400 kronor. Pengarna ska användas till 
personalfrämjande insatser. I motiveringen står 
bland annat: ”Medarbetarna arbetar aktivt med 
att se människan i varje situation. Klimatet är 
öppet och det är högt till tak, alla kan fråga 
vem som helst om vad som helst och det skapar 
en trygghet i gruppen.”
 – Det är fantastiskt att vi fått priset, vi är 
jättestolta, säger avdelningschefen Malin Björk.

Intensivvårdsavdelningen är  

årets arbetsplats
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Hej, jag har fått förmånen att skriva en krönika 
här i Puls. Det tyckte jag lät roligt och  
inspirerande. Jag tänkte dela med mig av mina 
tankar om att vi nu blivit Region Blekinge.
  
Det positiva med att börja något nytt är alla  
nya möjligheter som skapas för oss som jobbar 
i Region Blekinge. Vi får nya arbetskamrater, 
kollegor, medarbetare och nya karriärsmöjligheter.

 
Det är alltid spännande med nya människor, 
förstår att det även kan vara lite nervöst. De 
nya bilderna som skapades för Region Blekinge 
och budskapet som de speglar är fantastiska. 
För mig är det genialiskt! Vi sitter i samma båt! 
Och det är detta som jag har lite tankar om!

 
Som alla vet så behöver man veta vart man 
ska ro båten för att komma fram. Och då är 
det viktigt att man både ser och hör alla som  
ska med på resan. Vi kommer säkert att både

styra båten på lugna vatten och stormiga hav, 
vi kommer att råka ut för stiltje och även ha 
bra vind. Det kommer att föras diskussioner 
om hur vi ska styra och vart vi är på väg, hur 
vi kommer fram. Och det är då det är viktigt 
att vi lyssnar och lär av varandra, för vi alla har 
olika kunskaper och erfarenheter, och lyssnar vi  
inte och lär av varandra så kommer vi inte i hamn. 
  
Med detta vill jag säga att vi alla i Region 
Blekinge är viktiga på våra olika sätt och oftast 
så klarar inte den ena sig utan den andra, oavsett 
vem vi är eller var vi kommer ifrån. För när vi är 
i båten så klarar vi inte av att nå vårt mål om vi 
inte ser och lär oss av de andra som är i båten. 
 
Så ta nu chansen att hälsa på varandra och 
prata med varandra och, det viktigaste, lär känna 
varandra, för vi sitter alla i samma båt. I båten är 
vi alla lika viktiga, för börjar vi ro åt olika håll så  
är risken stor att vi inte kommer så långt! 

  

 

Så glöm nu inte att var nyfiken på dem du möter, 
glöm inte berätta för någon när de gör ett  
bra arbete, glöm inte säga hej till den du möter 
– för den du möter kan vara den som hjälper 
dig ro båten i hamn!  

HÅKAN HALLENGREN
Avdelningschef för bland annat  
caféer och kiosk

Vi sitter i samma båt och behöver 
varandra för att ro den iland

Avsändare: Region Blekinge, 371 81 Karlskrona

›  ORDET ÄR DITT


