
en tidskrift om människa, hälsa och arbetsliv i Västra Götalandsregionen • nr 3 • oktober 2018 • årgång 18

arbetslust

PÅ JOBBET
– Nej, jag gillar inte 

nyårsraketer ...
 sid 16

TANKAR OM
etiken som vägledare

sid 3

Må så bra det går

när man jobbar skift
sid 8 – 9



3arbetslust   nr 3 20182 arbetslust   nr 3 2018

Hälsan & Arbetslivet
www.vgregion.se/halsan 

Arbetsmiljödelegationen
www.vgregion.se/arbetsmiljodelegationen

Institutet för stressmedicin
www.vgregion.se/stressmedicin

ANSVARIG UTGIVARE: 
Annemarie Hultberg

TIDSKRIFTSRÅD:
Annemarie Hultberg
Institutet för stressmedicin,  
031-342 07 22,
annemarie.hultberg@vgregion.se

Annakarin Rosengren
Koncernstab Kommunikation och  
Externa relationer, 0700-82 37 66
annakarin.rosengren@vgregion.se

Marie Lext Olausson 
Koncernstab HR,
0707-78 81 03,  
marie.lext.olausson@vgregion.se

Mirko Ivanovic
Hälsan och Stressmedicin,
0700-85 25 91, mirko.ivanovic@vgregion.se

REDAKTÖR:
Brita Hässel, 
brita@hasselpalm.com
0705-08 88 03

LAYOUT OCH ILLUSTRATION:
Joen Wetterholm, joen@joenart.se

DISTRIBUTION:
Adress- och distributionscentrum,  
010-44 136 94
adress.distributionscentrum@vgregion.se

TRYCKERI:
Hylte Tryck AB
Miljöcertifierade enligt ISO 14001

arbetslust

Arbetslust är en tidskrift med  
inriktning på människa, hälsa och 
arbetsliv som ges ut fyra gånger 
om året av Hälsan & Arbetslivet  
Arbetsmiljödelegationen och  
Institutet för stressmedicin.

PÅ GÅNG TANKAR OM...

ISO 
14001

OMSLAGSBILD: Hos Film i Väst, som ägs  
av Västra Götalandsregionen, finns studion 
där en lång rad produktioner spelats in.  
Kommunikatören Gus Kaage berättar. 
FOTO FRANK PALM

Röda tråden snurrar kring alla de steg 
som tas för att komma vidare mot nya 
mål. Förbättringsarbeten pågår både 
här och där och på ännu flera ställen.  
En av anledningarna kan kanske  
stavas ”vi ska bli den bästa offentliga 
arbetsgivaren”.
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Finns det tillfällen 
när etiken faktiskt 
kan läggas åt sidan, 
i mitt arbete, i mitt 
liv, i min vardag?

Idéer kan bli 
verklighet
Också suntarbetsliv.se skriver om 
Innovationsplattformen i VGR och 
kompletterar med en punktlista 
om hur den faktiskt fungerar. På 
sidorna 6-7 skriver vi om tjänste-
designers anställda på Innova-
tionsplattformen.

• Alla medarbetare inom vård, 
hälsa och tandvård i Västra Göta-
landsregionen kan lämna in sina 
idéer via Innovationsplattformens 
hemsida.

• De som får sin idé godkänd får 
träffa en anställd på Innovations-
plattformen som hjälper till att ut-
veckla idén.

• Innovationsfonden kan stötta 
projekt med pengar. År 2018 var 
utlysningen på totalt 20 miljoner 
kronor.

• Innovationsplattformen har fun-
nits sedan 2010. Många av de an-
ställda där jobbar eller har jobbat 
inom vården.

Hos patienter som hamnar på 
Hjärtintensiven på SU/Östra är det 
mycket vanligt att de haft hög 
stressbelastning innan insjuknan-
det. Sköterskorna på HIA, Hjärtin-
tensiven, samarbetar nu med 
överläkare Lilian Wiegner, Institu-
tet för stressmedicin,  för att ta 

Chans till  
utmärkelse
KOL-teamet vid Skaraborgs sjuk-
hus  har blivit inbjuden till en in-
ternationellt uppmärksammad 
tävling för banbrytande innovatio-
ner inom privat och offentlig verk-
samhet. En lång rad kvalitetsinsti-
tut i flera länder runt hela klotet 
samarrangerar. Quality Innovation 
Award, som tävlingen heter, är 
imponerad av den webbaserade 
KOL-utbildningen som patienter-
na på SkaS får använda sig av.

Kurator Margareta Lundin 
tycker förstås det är roligt när de-
ras arbete uppmärksammas och 
uppskattas. 

- Naturligtvis ska vi försöka att 
vinna detta, kommenterar hon.

I och med deltagandet i täv-
lingen kommer KOL-teamets ar-
bete att utvärderas av experter 
och jämföras med andra i motsva-
rande kategori. Deras utbildning 
kan därmed ges möjlighet att sy-
nas på fler håll både i Sverige och 
internationellt.

Den långsiktiga satsningen 
på solenergi går redan myck-
et snabbare än planerat och 
sommarens soliga väder har 
fått elproduktionen från sol-
panelerna att öka rejält, skri-
ver VGR Fokus.

2014 fattade VGR:s politiker 
beslut om en solenergiplan. Den 
innebar att Västfastigheter år 
2030 ska ha installerat solenergi-
anläggningar med kapacitet att 
producera tre gigawattimmar per 
år, vilket motsvarar 420 varv runt 
jorden med elbil eller ett års elvär-
me för 294 villor. Och utveckling-
en har gått snabbt. Redan under 
2017 nådde Västfastigheter mer 
än en tredjedel till målet – vilket 
har gjort att framtidsplanerna kan 
komma att justeras.

– Som det ser ut i dagsläget 
skulle en produktion på sex giga-
wattimmar kunna vara rimlig, 
kanske till och med lite mer. Vad 
vi i praktiken kommer att realisera 
hänger i slutänden på hur investe-
ring i solel står sig ekonomiskt i 
förhållande till andra energiinves-
teringar. Men helt säkert är att vi 
ser en mycket större potential än 
vad vi trodde från början när det 
gäller produktionen av solener-
gi. Och det är såklart ett härligt 
besked, både för miljön och kan-
ske också för vår ekonomi, säger  
Kristina Käck, energi och miljö-
chef på Västfastigheter. 

Sakta återgår jag till det som är mitt arbete, 
att vara etisk vägledare i vårdens svåra frå-
gor. Jag skriver sakta för att jag precis läm-
nat en sommar som varit långsam och gett 
utrymme för stillandet av tanken, och en 
inbjudan till att reflektera över det som är 
jag och det som är livet. 

Det är alltför sällan jag – och kanske 
många med mig – ger mig själv utrymme 
för reflektion och kontemplation. Livet går 
och vi springer med, fyller oss med snabba 
inputs från sociala medier, läser överskrift 
och sammanfattning medan det däremel-
lan får vara, prioriterar och ransonerar ti-
den ... och sen är det slut. Jag tänker att den 
gångna sommaren kanske har gett många 
av oss en möjlighet att vara lite mera när-
varande och lite mindre i frånvarandet, en 
känsla jag vill försöka behålla länge. 

I MITT ARBETE som etisk vägledare på Sahl-
grenska universitetssjukhuset har jag för-
månen att få möta många 
människor som valt att 
lägga sina händer där de 
kan göra skillnad. Men när 
upplevelsen är att händer-
na inte längre räcker till, 
när tiden som jag har inte 
längre ägs av mig, när dag-
liga prioriteringar övergår 
till en ransonering av mi-
nuter, vart tar då den etis-
ka kompassen vägen? 
Finns det tillfällen när eti-
ken faktiskt kan läggas åt 
sidan, i mitt arbete, i mitt liv, i min vardag? 
Nej, jag tycker inte det. Etiken kan istället 
låta mig vila i att det jag gör är rätt utifrån 
de förutsättningar och begränsningar som 
jag har just nu, oavsett var jag befinner mig 
eller vilka uppdrag jag har.

I vården hänvisar vi ofta till de etiska 
principerna:  autonomi, göra gott, inte ska-
da samt rättvisa. Principerna finns där som 

att hålla vår etiska kompass aktiv
Finns det tillfällen när etiken inte är närvarande? Om så, hur kan vi argumentera för att 
etiken ska vara vår vägledare, i stort som i smått, frågar Cecilia Lundmark, etisk vägledare 
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

stöd för hur vi kan handla i olika situatio-
ner. Men etiken handlar också om hur vi 
kan leva ett gott liv tillsammans med andra 
människor och med vår miljö.  
Om vi människor ger oss själva möjlighet 
att fundera över syftet med de val vi gör, 
hur små de än må vara, gör det att vi kan få 
en stunds vila från rörelserna i huvudet. 
Det kan, som exempel, vara att prioritera 
mina tio minuter i ett möte till att lyssna, 
istället för att tänka på vad jag själv måste 
få sagt. Ransonera tiden så att den som har 
störst behov får ta del av den. Ibland kan ju 
den personen vara jag själv ...

FÖR ATT KUNNA göra gott för någon annan 
måste jag först göra gott för mig själv. Med 
min etiska kompass aktiv, kan jag kanske 
hjälpa mig själv att prioritera i min vardag 
och låta mig få vila i att de beslut jag fattar 
är beslutade med mig själv närvarande. 
Men i så fall måste jag ge mig själv och an-

dra tid att få fatta re-
flekterande beslut 
som jag kan argu-
mentera för, inför 
både mig själv och 
andra. I alla sam-
manhang – oavsett 
om jag är den som 
fattar beslut, den som 
ska utföra beslutet el-
ler den som blir mot-
tagare – så kan det 
bli lite mindre svårt 
om det finns etiska 

argument tillsammans med övriga argu-
ment. 

Låt mig ta ett exempel från vården, men 
som likaväl kan vara i vems vardag som 
helst: Kalle och Olle har samma diagnos. 
Olle tycks behöva sju av mina tio minuter. 
Jag väljer ändå att prioritera Kalle. Mitt val 
kan då komma att ifrågasättas. Inte bara av 
Olle, utan även av kollegor och medarbetare. 

Då blir det enklare för mig om jag kan ar-
gumentera för mitt val med hjälp av etiken. 
I den bästa av världar så kommer Olle att 
förstå.

Vid varje val jag gör som människa 
finns det oftast ytterligare minst ett val till, 
som skulle kunna leda till en helt annan 
utgång. Då blir etiken min vägledare, i 
stort så väl som i smått. 

 

Cecilia Lundmark

fram en folder om stress och om 
hur man på ett strukturerat sätt 
kan samtala om levnadsvanor hos 
inneliggande patienter. HIA är pi-
lotavdelning för projektet, som 
kan komma att införas på fler av-
delningar.

Tillsammans mot stress!
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–Vi brinner för goda levnadsvanor! 
Områdesledningen för område 2 

SU/Östra tar sina medarbetares hälsa 
på allvar. Försiktigt sagt. 

– Vi vill hjälpa alla att få in var-
dagsmotion i arbetet. Och vi vill göra 
det på ett bra sätt som inte skuld-
belägger, säger områdeschef Boel 
Mörck som gärna förmedlar en kram 
till sina medarbetare och patienter; 
det vill säga ett samtal om kost, rök-
ning, alkohol och motion.

Senaste tillskottet i friskvårdsväg invig-
des i slutet av maj: fem walk and talk-

slingor i områdena kring SU/Östra. Då av-
täcktes högtidligen tavlan, försedd med 
QR-koder som läses in i mobilen så man 
har med sig en ”slingkarta” när det är dags 
för en välgörande promenad. De fem sling-
orna varierar i tidsåtgång mellan 11 och 40 
minuter – vid normal promenadtakt – och 
ger utdelning på mellan 1 100 och 4 000 
steg i stegräknaren.

Av vem och hur tänker ni att slingorna 
ska användas?

– Kollegor eller vänner kan gå en runda 
på lunchrasten, till exempel. Vi tror också 
slingorna är ren patientnytta genom att de 
kan inspirera fler att promenera. Personal 
som använder slingorna är levande förebil-
der och goda föredömen, säger Boel och 
chefssekreterare Maj Jonnestedt.

– Jag går gärna i slingorna när jag har 
medarbetarsamtal, fyller utvecklingschef 
Britt-Marie Zaman i. 

– Prata går väldigt bra men dokumenta-
tionen funkar inte förstås. Den får man ta 
efteråt.

Britt-Marie tycker det finns flera förde-
lar med walk and talk med medarbetare:

– På promenaden är det lättare att ta 
upp svåra saker, det blir mer naturligt för 
alla parter när man är i en mer avslappnad 
miljö. Jag tror att medarbetaren känner att 
det är lättare att prata.

Britt-Marie har även före slingornas tid 
gjort walk and talk:

– Men det är klart att det är enklare nu 
när jag vet hur långa slingorna är och hur 
lång tid det tar att gå runt.

Den idylliska kolonilott-slingan – Torpa-
kolonin – är Britt-Maries favorit bland de 
fem. Och när det regnat häftigt har Britt-
Marie faktiskt haft samtal i den nedre kul-
verten under sjukhuset vilket var en upp-
levelse i sig.

– Det funkar också även om luften inte 
riktigt är densamma, säger hon med ett 
skratt.

 
DEN HÄR arbetsplatsen är också en cykel-
vänlig sådan.

– Den första offentliga förvaltningen 

som uppfyllt kriterierna och blivit det, sä-
ger chefen stolt och pekar på diplomet på 
väggen ovanför skåpet där det förvaras cy-
kelhjälmar, pump och andra doningar som 
gör det lättare att låna någon av cyklarna 
och trampa iväg. Och vill man inte cykla så 
går det att låna avdelningens alternativ: 
vandringsstavar.

GÅ I TRAPPOR är ett annat utomordentligt 
sätt att vardagsmotionera. Speciellt för 
dem som håller till nio långa trappor upp ... 

Britt-Marie Zaman väljer i stort sett all-
tid bort hissen för att ta trapporna. Det gör 
inte alla. Boel och Maj resonerar:

– Om vi piggar upp de tråkiga trapp-
husen så kanske fler nappar på  idén.  
Kanske hjälper det med trevliga ljud från 
vatten eller fåglar, eller om vi pryder med 
konst och bjuder på frukt ..?

Frukt gillas överlag på denna arbets-
plats: med jämna mellanrum nomineras de 
som kallas vardagshjältar. Utnämningen 
går till någon som gjort det där extra och 
som åstadkommit skillnad i vardagen. Pri-
set är en korg full av äpplen man kan bjuda 
sina kollegor på.

– Bättre än tårta, kommenterar Boel 
som aldrig förstått grejen med att det ska 
ätas tårta så fort något ska firas. Till och 
med på hälsofrämjande sjukhus.

Brita Hässel

Gå en runda och tjôta med varann!

TRAPPGILLARE. Varje dag tar hon de nio 
långa trapporna upp. Britt-Marie Zaman 
uppskattar hälsotänket på arbetsplatsen.
FOTO: FRANK PALM

VANDRARE. Maj Jonnestedt och 
Boel Mörck går gärna en walk and 
talkslinga på lunchen. Klar i knop-
pen blir man och motion får man.

FOTO: FRANK PALM

REFLEKTIONSFORUM. En heldag varannan 
vecka träffas representanter för avdelning 
234 geriatriken Mölndal och delar av  
resursteamet. På dagens agenda:  
Vem gör vad när patienten skrivs ut?
FOTO: FRANK PALM

Ibland behövs det nya ögon för 
att titta på den egna verksamhe-
ten. Hur har vi det nu? Hur skulle 
vi vilja ha det? Och hur når vi dit? 
Det är frågor som ställs när Sahl-
grenskas nya resursteam under 
två år ska vara ute för att ge me-
todstöd och inspiration i fem av-
delningars utvecklingsarbete.

I Fokus Resursteam ingår åtta special- 
rekryterade medarbetare; två sjuksköterskor, 
två undersköterskor, en läkare, en fysio- 
terapeut, en medicinsk sekreterare och en 
personalvetare. Sedan i våras arbetar de 

tillsammans med en geriatrisk och en orto-
pedisk avdelning på Mölndals sjukhus. I 
höst påbörjas samarbete med ytterligare 
tre avdelningar.

Uppgiften som teamet har är att i sam-
arbete med medarbetarna på avdelningar-
na arbeta med vårdens utmaningar.

– Det handlar bland annat om otydlig-
het i arbetsfördelningen, vem som gör vad. 
Men också om att många arbetar i tron om 
att saker och ting måste ske på ett visst sätt. 
Man har inte, eller tar sig inte, tiden till att stäl-
la sig frågan varför, säger Yvonne Hedegärd, 
projektledare för Fokus Resursteam och som 
själv jobbat som sjuksköterska i många år. 

– Ett annat problem är att det saknas en 
arena för en tvärprofessionell dialog. Det 
är många olika yrkesprofessioner runt en 
patient och de har varken gemensamma 
chefer eller informationskanaler. De bara 
förväntas samverka.

UTGÅNGSPUNKTEN FÖR Fokus Resursteams 
arbete är att en god arbetsmiljö skapar en 
välfungerande verksamhet där patienterna 
erbjuds god vård och medarbetarna trivs.

– Det ska vara roligt att jobba, säger 
Yvonne. Vi spenderar många timmar på 
arbetet, och för att vi ska bemöta patienter 
och kollegor på ett professionellt och fint 
sätt så underlättar det att vi trivs på jobbet. 
Viktiga faktorer som 
gör att glädje skapas 
är att man känner sig 
trygg och säker på de 
uppgifter man ska ut-
föra, att man får åter-
koppling och att det 
finns möjlighet att ut-
vecklas.

Yvonne var tidiga-
re projektledare för 
Framtidens vårdav-
delning, ett projekt 
som bedrevs på SU/
Östra 2013-2017.

– Vi lärde oss mycket under de åren. 
Och en viktig sak jag tagit med mig däri-
från är just vikten av att fundera över vem 
som gör vad. Detta är en ständigt återkom-
mande fråga då de senaste årtiondenas ut-
veckling ofta lett till att ”alla gör allt”. Här 
måste vi åter titta till varje yrkeskategoris 
kompetens för att skapa struktur i arbetet. 
Det kan leda till att arbetsuppgifter lyfts 
från sjuksköterskor och undersköterskor 
till exempelvis en avdelningsvärdinna eller 
en receptarie, säger Yvonne.

Varannan vecka avsätts en heldag då re-
sursteamet och medarbetare från avdel-
ning 234 geriatriska under lugna former 
kan diskutera frågor de tillsammans satt på 
agendan.

NÄR ARBETSLUST är på besök pågår en mi-
niworkshop om vem som gör vad i sam-
band med utskrivning av patienterna. De 
ska också, bland annat, ha en genomgång 
av hur man ska kunna hitta en bra och en-
kel reflektionsmodell.

– Det behövs verkligen ett forum för re-
flektion och då gäller det att hitta en bra 
modell för det, säger Josefin Larsson, un-
dersköterska i resursteamet.

Fysioterapeuten Ulla Magnell, represen-
tant för avdelning 234 och sin yrkesgrupp, 

Tvärprofessionellt team
hjälper avdelningar att  

lyfta blicken

PROJEKTLEDARE. 
Yvonne Hedegärd,  

erfaren sjuksköterska.
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Grundkurs i 
tjänstedesign
För att få fler att förstå tanken med 
tjänstedesign planeras nu i samarbete 
med innovationsguiden.se fyra två-
dagarsutbildningar i oktober, novem-
ber och december. Rubriken är Grund-
kurs i tjänstedesign och deltagare är 
bland andra medarbetare på förloss-
ning och mödravård, men alla är väl-
komna att anmäla sig. 

Tjänstedesign  
– ett nytt och medskapande ar betssätt i vården

Någon som hört om den nya 
yrkeskategorin ”tjänstedesig-
ner”? Kajsa Söderblom, Ju-
lia Märak Leffler och Martina 
Sasioglu som sedan årsskiftet 
är projektanställda på Innova-
tionsplattformen är några av 
dem.

De tre har olika utbildningar bakom sig 
från universitetet, men alla tre har fördju-

– Hur väl anpassad är vården för an-
vändaren? För att få svar på sådana 
frågor är det nödvändigt att involvera 
just användaren i utvecklingsarbetet. 
Det gör vi i det här projektet som går 
ut på att förbättra kvinnosjukvården i 
Västra Götalandsregionen.

Det säger Agneta Patriksson, projektledare 
och regionutvecklare på Koncernstab Hälso- 
och sjukvård. 

– I projektet, som är ett samarbete med 
Innovationsplattformen, vill vi med hjälp 
av tjänstedesignmetodik bättre förstå de 
behov som finns innan, under och efter 
graviditet. De första insatserna har skett på 
Sahlgrenska universitetssjukhuset och på 
Södra Älvsborg sjukhus. 

Arbetet har bland annat gjorts genom 
att vara ute på förlossningsavdelningarna 
och ”skugga” personalen för att se hur deras 
vardag ter sig. Och att möta mammorna 
och deras partners.

– Vi kan aldrig göra detta själva, utan är 
beroende av mammor, partners och med-
arbetare i vården, säger Kajsa Söderblom, 
tjänstedesigner i projektet, som tillsam-
mans med sina två kollegor också 
bland annat haft workshops med 
förstföderskor, omföderskor och 
partners.

Mammorna har fått kart-
lägga sin resa genom gravi-
ditet, förlossning och tiden 
efter att barnet fötts. Detta 
för att få en bild av när 
och var det behövs för-
bättringar.

– Genom deras ”upp-
levelseresor” har vi bland 
annat kunnat se att det finns 
mycket oro för missfall fram 
till graviditetsvecka 12. Därefter 
löper det ofta på ganska friktions-
fritt fram tills att förlossningen sätter 

var till en början lite skeptisk till ännu ett 
projektarbete.

– Men nu när jag fått möjlighet att ingå i 
den här gruppen känns det väldigt bra. Det 
här är ett långsiktigt arbete som utgår från 
oss som arbetar här och våra tankar.

Kristina Svedin, undersköterska:
– Det här är ett sätt att tydliggöra det 

vi undersköterskor på avdelningen gör 
– alltid med patienten i fokus. Vår pro-
cess började för över ett år sedan efter våra 
planeringsdagar. För mig blir arbetet till-
sammans med Fokus Resursteam en för-
längning av det vi påbörjat, och det känns 
som att vi kan gå i hamn.

Anna Ramér är ny verksamhetsöver- 
läkare:

– Allt som leder till förbättring är posi-
tivt. Det kostar mindre energi och arbetet 
blir roligare.

EVA SCHÄDER är sedan våren 2017 vården-
hetschef på avdelning 234 geriatriken. Pre-
cis som så många andra chefer brottas hon 
med bemanningsproblem, bland annat på 
grund av sjukskrivningar. Och problemet 
med att strukturen för alla arbetsuppgifter 
inte är helt klar.

– Samarbetet med Fokus Resursteam är 
jättebra, all hjälp vi kan få och all extra tid 
för att sitta ner och reflektera är välkom-
men. Mina medarbetare är mycket engage-
rade i att utveckla avdelningens arbete.

Yvonne Hedegärd förklarar några av 
grundpelarna i samarbetet.

– Det viktiga när vi väljer vilka avdel-
ningar som ska delta är att de har hela led-
ningens stöd för att gå in i det här. Det är 
också viktigt att arbetet inte kolliderar med 
annat utvecklingsarbete, och att verksam-
heten inte är för skör.

– De ska ju orka med det här också, ut-
över allt annat.

Yvonne påpekar att arbetet med Fokus 
Resursteam bekostas av regionala medel 
och inte belastar verksamheterna ekono-
miskt negativt.

Hon ser ljust på arbetet som pågår och 
vänder sig till medarbetarna från avdel-
ning 234:

– Efter de här två åren har ni jobbat in 
en struktur för ett kontinuerligt förbätt-
ringsarbete och behöver inte längre Fokus 
Resursteam.

Lisbeth Hedberg

Läs också om projektet Framtidens vårdavdel-
ning i Arbetslust nr 2/15 och 1/16. Sök exempel-
vis via Institutet för stressmedicin, Publikatio-
ner, Arbetslust.

pat sig och byggt på med spetskompetens 
just i tjänstedesign. Deras uppgift just nu 
är att med hjälp av tjänstedesignmetodiken 
se hur kvinnors upplevelse innan, under 
och efter graviditet kan bli bättre i regio-
nen. 

Tjänstedesign är en metodik som utgår 
från användares behov och upplevelser i 
utformning av vårdens framtida tjänster. 
Inom hälso- och sjukvården är användaren 
oftast patient, men kan också vara närstå-
ende eller medarbetare. Metoden som går 
ut på att stärka användares delaktighet un-
der en förändringsprocess är kreativ, sam-

skapande och uppmuntrar till att gå ut och 
testa och ompröva idéer i mindre skala 
innan den slutliga lösningen införs i en hel 
organisation.

Tillvägagångsätten är många, det kan 
exempelvis handla om workshops, inter-
vjuer eller observationer av nuvarande ar-
betssätt och tillsammans skapa en lösning 
som möter detta. Detta istället för att skapa 
lösningar baserat på antaganden om vad 
användaren behöver.

Lisbeth Hedberg

Stor satsning på att stärka 
kvinnors hälsa 
Alla föräldrar ska kunna känna sig tryg-
ga hela vägen – innan, under och efter 
graviditeten. Svensk mödrahälsovård 
och förlossningsvård håller hög kvali-
tet, men det finns utvecklingsområden. 
Under 2018 satsar regeringen 1,8 mil-
jarder på att stärka och förbättra kvin-
nors hälsa och förlossningsvården i 
Sverige. Satsningen inleddes 2015 och 

fortsätter fram till 2022. 
Pengarna kan bland annat gå 
till mer personal i förlossningsvården, 
en förbättrad arbetsmiljö och förstärkt 
eftervård för kvinnor som fött barn.

Av regeringens 1,8 miljarder under 
2018 går 277 miljoner till kvinnosjuk-
vården i Västra Götalandsregionen.

igång. Kvinnorna redovisar också att det 
sker ett fokusskifte från mamman till bar-
net direkt efter födseln, vilket påverkar 
dem negativt och många upplever att deras 
problem kommer i skymundan. Det är 
även många som känner oro och har svårt 
att få stöd i att komma igång med amning-
en, berättar Kajsa Söderblom.

– Många saknar en tydlig vårdkedja för 
kvinnan efter förlossningen, den enda ef-
terkontroll som sker hos mödrahälsovår-
den 6-8 veckor efter förlossningen är inte 
tillräcklig och många upplever stor osäker-
het om hur man ska få hjälp med sina be-
svär, fortsätter Kajsa.

Lisbeth Hedberg

Detta och mycket mer redovisas i det insikts-
material som Kajsa och hennes kollegor tagit 
fram: innan, under & efter graviditet – Ett med-
skapande projekt för en bättre vårdupplevelse. 

Materialet kan laddas ner från Innovations-
plattformerns hemsida:  
www.vgregion.se/ov/innovations- 
plattformen/varden/tjanstedesign/ 

Förbättrad förlossningsvård
designad efter användarnas behov

”Det låter som svensk sjukvård i ett  
nötskal, jävligt svårt att komma in, men 

när man väl är där är det riktigt bra.” 

Partner

”Det var mycket fokus  
på barnet, men ingen 

frågade hur jag mådde.”  
Mamma 

LYHÖRDA. Genom observationer, intervjuer 
och kartläggningar blir bilden tydlig om  

hur vården ska anpassas efter användarna.  
Agneta Patriksson, projektledare, och  

Kajsa Söderblom, tjänstedesigner.
FOTO: FRANK PALM
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– Det finns rädslor kring att 
arbeta natt. Det ryktas till och 
med om att man drar på sig 
allvarliga sjukdomar om man 
nattarbetar. Och många har 
förstås svårt att få till det om-
talade livspusslet med barn 
och tidiga fotbollsträningar till 
exempel, berättar Maria Wik-
sten Ericsson, verksamhets-
chef på kirurgkliniken, NU-
sjukvården.

Följden är att personalen 
väljer bort nattarbete i längre 
perioder och föredrar skift- 
arbete som är tuffare för 
både kropp och knopp.

Kirurgklinikens cirka 120 vårdplatser 
för svårt sjuka patienter bemannas 

dygnets alla timmar. Det blir allt svårare att 
rekrytera medarbetare som enbart tjänst-
gör på nätterna. Vanligare är att medarbe-
tarna väljer, via sitt individuella schema, 
att jobba relativt snabba skift och roterar 
mellan dag, kväll och natt. 

– Att arbeta på det sättet, med oregel-
bundna tider, ställer speciella krav på med-
arbetaren för att man ska må bra trots på-
frestningarna – inte bli sjuk. Vi tror att 
våra medarbetare mår bra av att veta mer 
om hur kroppen reagerar när man vänder 
på dygnet. Om vad och hur man bör äta, 

sova och hur man kan hjälpa kroppen att 
återfinna balansen mellan arbete och fritid, 
trots skiftgång.

RENT NATTARBETE är inte populärt i dag, 
speciellt inte bland yngre sjuksköterskor. 
De föredrar att vara lediga när andra är le-
diga och lockas inte av vare sig mer lön el-
ler kortare arbetstid. 

– Men patienterna behöver vårdperso-
nal också på nätterna så vi måste kunna 
bemanna avdelningar dygnet om på ett 
mera ”hälsosamt” sätt.

Så; när nu personalen hellre väljer rote-
rande scheman där man snurrar på dygnet 
om och om igen är att kliniken delar med 
sig av fysiologiskt vetande och skapar opti-
mala förhållanden för skiftarbete. Alla 350 
medarbetare har därför inbjudits till ett 
två-dagars program som upprepas vid fem 
tillfällen. Föreläsningar, praktiska övning-
ar, middag, övernattning och  teambild-
ning står på programmet.

EFTER UTBILDNINGSDAGARNA i höst, kom-
mer alla medarbetare erbjudas möjlighet 
att fylla i en enkät, där risk- och frisk- 
faktorer kartläggs avseende skiftarbete, 
upplevelse av den egna hälsan och balan-
sen mellan arbete och fritid. De som har 
höga poäng på riskfaktorer erbjuds besök 
hos Hälsan & Arbetslivet.

Enkäten kan komma att upprepas för  
att följa förändringarna över tid.

NÄR KLINIKEN fått klart för sig hur det fak-
tiskt står till, medarbetare har fått förslag 
på förebyggande fysisk aktivitet, coachan-
de samtal, yoga, hjälp mot smärta i nacke 
och rygg eller någon annan aktivitet så gäl-
ler det att också förbättra vi-känslan över-
lag och på lång sikt.

– Det är inte lätt med beteendeföränd-
ring. Vi vill göra det här med glädje, stärka 
medarbetarna och förstå hur vi faktiskt är 
varandras arbetsmiljö, säger Maria vars 
önskan är att arbetsmiljöarbetet ska bli 
hållbart under lång tid framåt och inte 
bara vara ett kort och käckt jippo.

– Det viktigaste är ju att vi ska leverera 
god vård ... hela tiden.

FRAMÅT HOPPAS Maria att fler ska känna 
sig trygga med att pröva ta ett nattpass – 
helst ”utan att det ger humörsvängningar, 
sömnstörningar, känns onaturligt eller job-

bigt och svårt”. För att göra det lättare att 
våga är det klokt att den som testar går 
bredvid en erfaren sjuksköterska i början. 

– Förhoppningen är också att det vi- 
klimat vi arbetar för, gör det möjligt att 
samarbeta över avdelningsgränserna; lära 
känna och använda varandra. Lyfta blicken 
från hur vi alltid gjort. Tillsammans stötta 
varandra.

En annan arbetsmiljöförbättrande åt-
gärd för ett ”Hållbart arbetsliv både dag 
och natt” är utbildning och kompetensut-
veckling. Medarbetarna är vetgiriga, vår-
den komplicerad och krävande. Genom att 
bland annat erbjuda uppdragsutbildning 

Bakgrund: Västra Götalandsregionen har avsatt 15 miljoner 2018 till projekt och insatser med 
syfte att minska sjukskrivningarna. 

Kirurgkliniken i NU-sjukvården har sökt och fått 625 000 för ett projekt som bär namnet 
”Hållbart arbetsliv både dag och natt”. Syftet är att skapa förståelse för hur kroppens fysiologi 
fungerar vid skiftarbete, hur kroppen signaler ohälsa och vad medarbetaren kan göra för att må 
bra, trots oregelbunden arbetstid och på tid då kroppen är van vid att sova. Hur ska man äta, 
sova och motionera när man jobbar nätter, kvällar och dag i ren eller blandad form?

 Hållbara medarbetare

klarar skiftarbetet bättre

TEAMBYGGARE. Maria Wiksten Ericsson 
tror på att en starkare vi-känsla och mera 
kunskap bidrar till en bättre arbetsmiljö.
FOTO: FRANK PALM

Hur var det på  
utbildningsdagarna?  

Eva-Britt Karlsson,  
sjuksköterska
– Naprapaten var bra, jag fick till och 
med lite lust att börja träna igen. Och 
dietistens ord har redan förändrat mina 
frukostvanor. Likadant har hennes enkla 
tips fått mig att äta mer frukt.

Att vi behöver de här aktiviteterna är 
väl för att vi inte känner oss särskilt 
uppskattade – det är bara patienterna 
som visar uppskattning. Det här initiati-
vet gör att det känns möjligt, att vi tar 
några steg framåt tillsammans. Jag 
tyckte det var bra att alla var med; även 
läkarna ... för ingen av oss klarar sig 
utan de andra. Övernattning var bra för 
vi-känslan. 

Majvor Eriksson, sjuksköterska
– Ärligt talat så gillar jag inte sånt här, så jag 
stannade inte hela dagen. Det är ett väldigt 
tjat om den där vi-känslan. Jag vet att jag låter 
negativ, men jag som har arbetat så länge 
tycker det är lite av ett slag i luften. Nej, det 
här var inte min grej.

Holger Sjöstrand, läkare
– Väldigt bra att alla yrkeskategorier deltog 
samtidigt. Allt blir mer konkret när alla är 
med. Visst svetsar det oss samman att dela 
upplevelser.

på Högskolan Väst i avancerad pre- och 
postoperativ vård, får kirurgsjuksköterskor 
en chans att fördjupa sin kompetens –  
vilket inte bara ökar kvaliteten på vården, 
det främjar också arbetsmiljön. 

Uppenbart är dessutom att det finns 
förbättringspotential bland cheferna: bli 
bättre på att visa den uppskattning med-
arbetarna är värda för det fantastiska jobb 
de gör! Säg det oftare: ”det där gjorde du 
himla bra!”

Brita Hässel
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Målen
2027 ska 90 procent (60 procent 2017) 
av medarbetarna uppleva sin arbets-
plats som bra och vilja/kunna rekom-
mendera arbetsgivaren till andra.  
De ska också känna att de kan delta i 
planeringen av hur arbetet ska utföras 
och påverka sina arbetstider. 

VGR ska bli en mer känd, tydligare 
och samlad arbetsgivare med stolta 
medarbetare.

Exempel på vad 
som gjorts eller 
görs:
• Cheferna ska ha rätt förutsättningar 
för att kunna vara ledare, här är det så 
kallade normtalet ett jätteviktigt beslut, 
menar Maria Arup. Normtalet är unikt för 
VGR och baseras på organisation, kom-
plexitet och verksamhetens uppdrag. An-
talet medarbetare per chef ska varken 
vara för få, minst tio, eller för många, 
max 35, med få undantag. Cheferna be-
höver också administrativ avlastning, till 
exempel för administrationen för nyan-
ställda medarbetare. 

• Medarbetarnas fritid måste fredas, fär-
re medarbetare ska behöva bli inringda på 
sin fritid för extrapass.

Detta är något som medarbetare och 
fackliga företrädare lyft fram, det stressar 
både medarbetare och chefer. I höst görs 
en kartläggning för att få en uppfattning 
om omfattningen och hur olika arbets-
platser jobbar för att minska störningarna.

• Medarbetarna ska känna att det är 
möjligt att utvecklas och ta nya steg i kar-
riären. 

• Ökad intern rörlighet önskas också: 
medarbetarens önskemål om byte av 
tjänst ska tas på större allvar. 

• Kliniskt basår för sjuksköterskor och 
karriärutvecklingsmodeller för flera yrkes-
grupper är framtagna.

• Löneutbetalning den 25:e istället för 
som tidigare den 27:e i månaden.

• Dubblerad natt-OB och höjd helg-OB 
är infört.

• Förmånspaket tas fram så att medarbe-
tarna får klart för sig vilka – ibland okän-
da – fördelar var och en har som anställd i 
regionen. Samlade förmåner ger bättre 
överblick.

 De gemensamma förmånerna kom-
pletteras i vissa fall av förmåner som är 
knutna till lokala förvaltningar eller bolag.

– Det handlar faktiskt om vår – Västra Gö-
talandsregionens – framtid. Stora pen-
sionsavgångar och mindre ungdomskullar 
gör att vi måste vara en attraktiv arbets- 
givare för att både kunna behålla medar-
betare och rekrytera fler så vi kan  lösa våra 
grundläggande uppdrag.

Faktum är att det i hela landet saknas en 
halv miljon medarbetare inom välfärdsom-
rådet de närmaste fem åren, rapporterar 
SKL, Sveriges kommuner och landsting. Så 
behovet av medarbetare är inte unikt för VGR.

VARFÖR SKA VGR BLI BÄST?
– Vi vet att vi har saker att ta tag i som ar-

betsgivare, det är mycket som är bra också 
och det ska vi fortsätta med. Men för att få 
den kraft som krävs för att förändra oss så 
vi blir ännu bättre, behövde vi något att 
sträva efter. Då kan vi inte sätta målet att 
bli näst bäst ... det fungerar inte. Vi behö-
ver utmaningen, menar Maria Arup och 
jämför med riksdagsbeslutet 1997, ”ingen 
ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken”. 
Det målet är som bekant inte uppfyllt, men 
brandfacklan har sänkt olyckstalen rejält 
under årens lopp.

Fast det ”riktiga” målet, som Maria kall-
lar det, är inte att uppnå en upphöjd posi-
tion utan att kompetensförsörja så att regi-
onen kan uppfylla målet: ett gott liv för 
människorna i Västra Götaland.

OCH DÅ DUGER det inte att bara prata – här 
krävs verkstad. Och ja, det jobbas på i 
verkstaden. Det handlar grovt sagt om ak-
tiviteter inom kompetensutveckling, ar-
betsmiljö, ersättningar och förmåner. En 
del konkreta och mer synliga åtgärder är 
lösta, väldigt många andra är på gång utan 
att det bullrar så mycket. Men viktigt är 
ändå att medarbetarna både känner och 
upplever att VGR menar allvar med sin 
ambition.

Det är, bland annat, medarbetarenkä-
terna som ger svar om vad medarbetar-
na uppfattar som attraktivt och vad det är 
som skaver och måste åtgärdas. Under vå-
ren har man också tagit hjälp av fler fokus-
grupper; arbetsterapeuter, fysioterapeuter, 
medicinska sekreterare och biomedicinska 
analytiker hör till de som tillfrågats. När 
man frågar olika yrkesgrupper hur de fak-

tiskt har det på jobbet så svarar olika yr-
kesgrupper –  och förvaltningar – just olika 
.... Biomedicinska analytiker och medicin-
ska sekreterare har till exempel helt olika 
uppfattningar om vad som krävs och upp-
levs som en attraktiv arbetsgivare.

– VI HAR EN 10-ÅRIG handlingsplan som vi 
kompletterar med årliga aktivitetsplaner, 
där fångar vi det vi gör för hela koncernen 
VGR. På förvaltningsnivå pågår också ett 
förbättringsarbete, men vi vill ta det längre 
än så och även förändra arbetsplatskultu-
ren. Först då kan vi ändra upplevelsen av 
oss som arbetsgivare. Vissa saker ligger på 
politisk nivå, hos högsta ledning eller på 
den egna chefsnivån. Några saker kan 
medarbetare och chefer lösa tillsammans.

UNDER HÖSTEN förstärks arbetet mot att bli 
bästa offentliga arbetsgivaren genom att ett 
programkontor inrättas med både en ny 
chef, Hanna Svanström, och ett samlat 
stöd inom verksamhetsutveckling, kom-
munikation och HR.

Brita Hässel

NYBYGGARE. Det är inte bara hus som  byggs.  
Arbetsmiljö, kompetensutveckling, ersättningar och förmåner hör 
till byggstenarna för att nå målet att bli en bättre arbetsgivare.

VGR menar allvar med ambitionen att bli bäst
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Det har snart gått två år sedan kommunikationsdirektör Erik Lagersten sa 
det högt och ljudligt: 

”VGR är Sveriges största offentliga arbetsgivare och har ambitionen att ock-
så bli den bästa. Vi finns nära, har mest kompetens och kan erbjuda menings-
fulla jobb.”

 Innan löftet formulerades hade det under ett par år gjorts rader av kvalitativa 
och kvantitativa studier om vad medarbetare tycker om sin arbetsgivare och hur 
det ser ut på arbetsplatser runt om i regionen. Och medarbetarna kom med för-
slag, massor av förslag på förändringar och förbättringar. Om allt från arbetsmiljö, 
scheman, att inte bli inringd på sin fritid till rätt ersättning utifrån insats.

Nu, ett par år senare, berättar Maria Arup, kommunikatör, om arbetets 
fortskridande. Vad medarbetarna kan förvänta sig av det intensiva arbete som 
pågår. Och om hur viktigt det är:
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Jo, det finns faktiskt en del 
som tror att Västra Göta-
landsregionen är en form av 
landsting som ”bara” driver 
sjukhus och vårdcentraler.

Att VGR också är ägare av en av Europas 
mest framgångsrika filmfonder och sam-
producerar film och tv-drama, som om 
och om igen får ta emot priser runt om i 

världen, är mera okänt. 150 guldbaggar 
och ytterligare 295 nomineringar säger nå-
got om storheten i hemlandet. Även det 
faktum att det sedan förra året har spelats 
in över 30 långfilmer och tv-drama och 
många fler postproduktioner i regionen. 
Under de snart 26 år som Film i Väst fun-
nits har de medverkat till mer än 1 000 
produktioner.

HUVUDKONTORET med specialbyggt hus 
för produktion, ljud och verkstäder ligger i 

Trollhättan och namnet Trollywood är de 
ensamma om eftersom de tagit patent på det.

Dagen när Arbetslust tittade in var stu-
dion tom, sånär som på ett litet bygge mitt 
i rummet, använt för en ljuskurs. Det gäller 
att kunna sina saker om man ska klara av 
att sätta ljus som ser ut som en november-
kväll 1837 eller kanske en tidig morgon i 
maj 2018. Till exempel.

Kommunikatören Gus Kaage visar runt 
i det 1100 kvadratmeter stora rummet som 
har 15 meter i takhöjd. Gus berättar om 

 Va, är det regionen som dr iver Trollywood?! 

Precis så är det.

Studio Fares är en av Skandinaviens mest moderna och special-
byggda sound-stage-studior. Studion invigdes 2004 och här  
har många stjärnspäckade inspelningar gjorts, bland andra  

Lars von Triers Melancholia, Thomas Vinterbergs Kollektivet, 
Per Flys Monica Z och Ulf Malmros och Jaana Fomins Flykten till 

framtiden spelats in. I den sistnämnda byggdes ett av de  
största scenografibyggena någonsin. En gata med trevåningshus 

och angränsande tvärgata, en lägenhet samt en tunnelbane- 
station. För tillfället pågår inspelning av filmen om Thomas Quick.

FOTO: FRANK PALM

hur Monica Zetterlunds Lidingövilla bygg-
des upp till filmen Monica Z. Om hur Lars 
von Trier blev uppmärksammad för filmen 
Dogville där byn som filmen utspelas i må-
lades på studiogolvet och gav åskådaren 
fritt fram för egna fantasier. 

FILM I VÄST har tretton anställda. De inves-
terar, deläger och samproducerar svensk 
och internationell film och tv-drama, med 
de produktionsbolag som vill göra film 
med Film i Väst. Men det är inte vem som 
helst som kommer ifråga.

– Produktionsbolag som vill få till en 
film med oss kommer med en idé. Sedan 
gås alla ”detaljer” igenom. Och de är hur 
många som helst. Manus? Regissör? Skådi-
sar? Vem ska se filmen? Målgruppskon-
troll, marknadsföring, vinkel ... Många pa-
rametrar ska förhandlas.

Gus förklarar varför:
– Förarbetet är väldigt omfattande. Och 

vi har många synpunkter. För ska man ta 
del av våra pengar – det vill säga allas våra 
skattemedel –  så måste man också ställa 
upp på våra visioner. Film i Västs produk-
tioner ska nå stora publiker, prestigefyllda 
festivaler och stora galor. Hitta och stötta 
nya talanger vill vi också, säger Gus och 
menar att Film i Väst med glädje tar åt sig 
äran av att en gång ha varit med och eta-
blerat rader av nya talanger såsom Ruben 
Östlund, Gabriela Pichler, Ella Lemhagen, 
Maria Blom och Lukas Moodysson. 

– Vi kräver att man har mycket på föt-
terna och levererar framgång av dem vi in-

vesterar i. Vi har tydliga mätbara mål om 
vad vi förväntar oss.

Film i Västs krav på spend i regionen 
innebär, att för varje satsad krona ska mel-
lan en och sju kronor omsättas i regionen. 
Siffran varierar mellan olika produktioner.

Spend betyder alltså att investerade 
pengar ska spenderas i Västra Götaland 
under produktionens gång. På det viset 
kommer skattemedel tillbaka genom ska-
pande av arbetstillfällen samt inköp av va-
ror och tjänster.

Det finns också krav på att de som job-
bar med produktionen ska vara folkbok-
förda i Västra Götaland.  Återigen: satsade 
pengar ska tillbaka till regionen i någon 
form.

– Pengarna är ju skattemedel och de ska 
omsättas här. Därför finns numera de allra 
flesta funktioner – filmarbetare av alla slag 
– i Västra Götaland. Idag finns här stor 
kompetens och samlad kunskap. 600 per-
soner i Västra Götaland får sin huvudsakli-
ga försörjning genom filmproduktionen i 
Västsverige. 

ALLT LÅTER så enkelt, bra och lyckat. Är ni 
helt fläckfria??

– Om vi gjort magplask? Jaadå. Jag 
minns filmen som fick 342 biobesökare. 
Totalt.

   Stort garv.
Brita Hässel

BLÄNDANDE. I trycksaken 25 år tusen filmer kan var och en imponeras av bilder 
från olika produktioner. Som den här gatuscenen från Flykten till framtiden.
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Film i Väst 
fixar jobb
Film i Väst är en aktör som agerar 
på flera arenor. Lite överraskande 
är kanske att de agerar arbetsför-
medlande åt hel- och deltidsar-
betslösa i Västra Götaland.   

”Vi behöver fem personer imorgon kl 
07.00 som kan rulla ut 400 m2 gräs.”

– Får man i uppdrag att fixa något sånt 
och har ett bristfälligt nätverk så är det 
dömt att misslyckas. Fråga mig, det hände 
när jag kom från Malmö till Göteborg och 
inte kände någon här. 

Susanne Lundberg, produktionskoordi-
nator på Film i Väst, ler vid minnet. Hon 
bestämde om- 
gående att göra 
något åt det och  
byggde därför 
upp gröna regist-
ret, ett system 
som uppdateras 
varje månad och 
innehåller hel- 
eller deltids- 
arbetslösa som är 
intresserade av 
att hoppa in och 
jobba vid filmin-
spelningar.

Listan upp-
dateras varje  
månad eftersom 
man bara vill ha med dem som faktiskt 
ställer upp när de behövs. Ibland innehål-
ler registret 80-90 personer, just nu är det 
nere på 15 personer, sannolikt beroende på 
skolstarten.

– De som gör bra ifrån sig återkommer 
produktionsbolagen gärna till, säger Susanne 
och kan berätta att flera har fått fortsatta 
jobb efter att ha registrerat sig. Det finns 
även de som börjat på filmarbetarutbildning 
och skapat sig en framtid efter att ha prövat 
hos Film i Väst. 

SNABBA RYCK. Det är ofta vad som 
gäller när det behövs extrafolk till 
film- och tvproduktioner. Susanne 
Lundberg koordinerar.  
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UPPSLAGET

Idéer och  
artikeluppslag till

arbetslust? 
Ring eller mejla!  

Telefonnummer och mejl- 
adresser finns på sidan 2.

”När du ger dig ut på en resa, 

be inte om råd från någon 

som aldrig lämnat hemmet.”

          Okänd

För tydlighetens skull: det är alltså inte 
Film i Väst som anställer utan snarare  
”tillhandahåller” listan med arbetssökande 
personer till produktionsbolagen som 
tacksamt använder sig av den. Registret 
kan också ses som en dörr för dem som 
verkligen vill in i den här branschen där 
det normalt sett är ytterligt svårt att få in 
en fot. 

– Vi har före detta ”vanliga” elektriker 
som söker sig till filmvärlden, en kläd- 
älskande och lastbilskörande tjej med C-
körkort blev en perfekt kostymör som 
dessutom själv kan hämta och leverera 
kostymer, en tjej i registret har nu fått jobb 
på en hel produktion som produktions- 
assistent och en annan fick uppdraget att 
köra regissörens trailer under en produk-

tion, exemplifierar Susanne och tillägger 
att ålder inte spelar någon roll när det gäl-
ler att få uppdrag i den här branschen; en 
av de bästa chaufförerna – runner – de ar-
betar med är pensionär.

När man registrerar sig, vilket man gör 
på filmservice.se kryssar man i rutor som 
stämmer överens med ens egna önskemål, 
vad man kan erbjuda och vad man vill. 
Man ska också bifoga en beskrivning av sig 
själv. Susanne har ett grundläggande tips:

– Ska man finnas i branschen så kräver 
det speciell personlighet hos aspiranten. 
Filmbranschen vill ha personer som är so-
cialt begåvade, drivna, initiativrika och 
som fungerar i team. Personen ska vara nå-
gon som ser vilka konsekvenser saker och 
ting får och kunna tänka lite i förväg, be-

skriver Susanne, skrattar lite och nämner 
att militärer och McDonalds-anställda hör 
till dem som har bra bakgrund:

– De som har jobbat på arbetsplatser 
med starka strukturer passar i filmbran-
schen. Reseguider hör också dit; de kan 
tänkas vara bra på att ta hand om 200 sta-
tister och hålla dem på gott humör medan 
de väntar i timtal på att få göra sin minut-
insats ...

Ej att förglömma; ska man registrera sig 
på Film i Västs gröna register ska man vara 
folkbokförd i Västra Götaland.

MEN VARFÖR vill folk jobba med film då ... 
vad är det som lockar?

– Ingen dag är den andra lik. Det är 
också en helt speciell känsla att vara med i 
ett stort gäng som är problemlösnings- 
inriktade, jobbar ihop och faktiskt fungerar. 
De som kommer till oss får dessutom se 
saker som inte många andra får se. Och 
man jobbar i olika konstellationer så man 
hinner inte tröttna på varandra.

Även om branschen är hierarkiskt upp-
byggd hör fortfarande kaffekokaren – i 
filmbranschen kallas de inspelningsassis-
tent – till de viktigaste. Olika betalt, men 
lika mycket värda, som Susanne uttrycker 
det.

– Det finns arbetstillfällen eftersom det 
råder filmarbetarbrist i hela Sverige. Men i 
grund och botten gör vi detta för att hjälpa 
produktionen, säger Susanne ärligt.          

Bieffekten är ändå lyckad: åtskilliga har 
hjälpts ur arbetslöshet.

Brita Hässel

Västra  
Götalands-
regionen är 
långt ifrån 
en koncern 

med ”bara” hälso- och sjukvård. 
Koncernen omfattar sjukhus, Närhäl-
san, Folktandvården, Habilitering och 
hälsa, Västarvet, Kultur i Väst, Göte-
borgsOperan, Göteborgs Symfoniker, 
Film i Väst, Regionteater Väst, Göte-
borgs Botaniska trädgård, Natur-
bruksförvaltningen, Folkhögskole-
förvaltningen, Västtrafik AB, 
Sahlgrenska I.C. AB, Turistrådet Väst-
sverige AB, Hälsan och Stressmedicin, 
Regionservice, Västfastigheter, Revi-
sionsenheten och kanslier ...

FILMJOBBARE. Socialt begåvade, drivna,  
initiativrika och äkta team-players. Susanne  
tipsar om vilka personligheter i gröna registret  
som får återkommande uppdrag.
FOTO: FRANK PALM

Kryddiga,  
smakrika och  
försvinnande  
goda bullar!
Indiska linsbullar med 
myntasås

             6 personer

2 gula lökar 
2 msk + 3 msk rapsolja 
6 dl vatten 
2 grönsaksbuljongtärningar 
4 dl röda linser 
2 krukor bladpersilja 
250 g keso 
3 dl ströbröd 
2 tsk mald spiskummin 
1 tsk mald koriander 
2 krm cayennepeppar 
2 krm nymald svartpeppar 
1 1/2 tsk salt 
Myntasås: 
4 dl matyoghurt 
2 msk hackad mynta 
1 1/2 msk honung 
1 tsk salt  
Tillbehör: naanbröd, grönsallad  
1. Skala och grovhacka löken. 
Fräs den i 2 msk olja i ett par mi-
nuter. Tillsätt vatten, buljongtär-
ningar och linser. Låt koka un-
der lock ca 15 minuter, tills 
linserna är mjuka och vattnet 
kokat in. 
2. Hacka persiljan. Blanda lin-
serna med persilja, keso och 
ströbröd. Rör till en smet.  
Blanda i spiskummin, koriander, 
cayennepeppar, svartpeppar och 
salt. Forma smeten till runda bollar. 
3. Stek bullarna runt om i 3 msk 
olja i en stekpanna. 
4. Sås: Blanda yoghurten med 
mynta, honung och salt. 
5. Servera linsbullarna med 
myntasås, varma naanbröd och 
grönsallad.
 
Receptet kommer från Bonniers  
vegetariska kokbok.

Etiskt forum vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset ska ver-
ka för att de etiska principer-
na omsätts i praktisk hand-
ling, arbeta för att den etiska 
reflektionen och dialogen 
hålls levande så att verksam-
heterna präglas av hög etisk 
medvetenhet och kompetens 
samt initiera och samordna 
sjukhusövergripande aktivite-
ter i etikfrågor.

Vägledningens mål är att 
stärka den etiska medveten-

Det är precis vad som behövs 
för att bli ung rådgivare till  
regiondirektören och koncern-
ledningarna. Tänka visionärt ger 
ännu ett plus. Lämpliga kandi-
dater som är yngre än 30 år och 
intresserad av att påverka och 
utveckla, kan nomineras för 
2019/2020 nu. Unga Rådgivare 
är tänkta att vara en inspiration 
till regiondirektören och kon-
cernledningarna och ge led-
ningen förslag på vad som kan 
och bör förbättras inom organi-
sationen.  
Kriterier man gärna ser hos 
unga rådgivare:

• Värderingar i enlighet 
med medarbetarpolicyn

• Vilja att bidra och  
förbättra

• Förmåga att tänka  
visionärt

• Analytisk

• Samhällsorienterad

• Kommunikativ

• Resultatinriktad

• Se helhet före delar

• Max 30 år

Jämställd 
arbetsplats?

Fram till den 12 oktober kan 
man, via en nomineringsblan-
kett som finns på intranätet, 
vara med och lämna nomine-
ringsförslag till jämställdhets-
priset.  Det handlar om att
• organisationen ska genom-

syras av jämställdhet
• medarbetaren/verksamhe-

ten visar ett normmedvetet 
förhållningssätt; det vill 
säga respekterar, värdesät-
ter och tar vara på indivi-
ders förmågor

• medarbetaren/verksamhe-
ten är en förebild när det 
gäller jämställdhet.

De senaste tre åren har priset 
gått till Kultur  i Väst för pro-
jektet Dirigent, Västfastigheter 
område Drift och service samt 
Närhälsan, Kunskapscentrum 
för sexuell hälsa.

Testa din 
stressnivå!
På www.suntarbetsliv.se kan 
var och en gå in och mäta sin 
egen stressnivå. Med testet  
”Stress och balans” uppmärk-
sammas tidiga tecken på ohäl-
sosam stressnivå. Syftet är att 
främja hälsa och förebygga 
stressrelaterad sjukdom.

Det är nio områden med på-
ståenden man ska ta ställning 
till. På en skala mellan 0 och 6 
uppskattar man hur man mår 
och markerar det svarsalternativ  
som stämmer bäst med hur 
man mått de senaste två veck-
orna. För att få ett mer rättvi-
sande resultat ska testet göras 
flera gånger under en eller två 
månaders tid. Ju högre poäng 
desto större är behovet av åter-
hämtning, vila och åtgärder för 
att vända utvecklingen.

Självskattningstestet utgår 
från KEDS (Karolinska Exhaus-
tion Disorder Scale). Testet har 
tagits fram av en forskargrupp 
på Karolinska Institutet och an-
vänds inom sjukvården som en 
hjälp i utredningen av utmatt-
ningssyndrom. Inget humbug 
med andra ord.

https://www.suntarbetsliv.
se/verktyg/stress-och-balans/
stress-och-balans-test/

heten, höja den etiska kom-
petensen och verka för att 
det etiska perspektivet lyfts 
fram i beslutsfattandet 
och på alla nivåer.

Etiskt Forum erbjuder  fö-
reläsningar, etisk vägledning/
handledning i arbetsgrupper 
eller individuellt, enskilda 
samtal, medverka vid utbild-
ningsdagar och temadagar 
samt etikskolan.

Håller etiken högt

Ung?  
Kommunikativ?  
Analytisk?  
Modig?
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PÅ JOBBET

Kriget rasade med full styrka i Irak 
och hemstaden Bagdad. Det blev 
ohållbart för familjen Elhiti att stan-
na kvar. Den långa och farliga flyk-
ten genom Europa tog dem till Sveri-
ge och Bengtsfors, efter tre månader 
som asylsökande i småländska Ryd.

Omställningen – och anpassningen – var 
stor. Från stimmig storstad till djupa sko-
gar med stilla sjöar och väldigt lite folk. 
Men de som fanns där i omgivningen var 
nyfikna på den nya annorlunda trebarns-
familjen.

– Vi blev uttittade. På den tiden – tolv år 
sedan – fanns det inte många invandrare i 
Bengtsfors, berättar Dina. 

Och nej, de blev inte bara tittade på. 
Ibland låg de i brevlådan, de anonyma  
breven med uppmaningen att åka hem.

 
MEN I BENGTSFORS behövdes det läkare 
och det är vad Dina Elhiti är. Vägen till lä-
kartjänsten på vårdcentralen på Storgatan 
tog flera år av studier.

– Först skulle jag ju lära mig svenska. 
Det var jättesvårt, skrattar Dina. Bara att 
förstå skyltar ... inte ens bokstäverna var 
begripliga. Vårt irakiska alfabete ser ju helt 
annorlunda ut.

För att snabbare ta till sig språket tog 
Dina chansen att praktisera på ett äldre-
boende, där hon fick fler möjligheter att 
pröva sig fram och våga använda orden. 
De äldre på boendet hjälpte gärna till,  
stöttade och uppmuntrade.

EFTER ATT HA pluggat svenska, tittat på 
mycket svensk film – väldigt givande – och 
läst på om svensk historia och vårdfrågor, 
började Dina agera tolk när allt fler irakiska 
familjer flyttade till trakten och behövde hjälp. 

Bagdad-Bengtsfors, enkel resa

– Frivilligt och utan lön, men jag fick så 
mycket mer, intygar Dina.

Efter ett drygt år provtjänstgjorde Dina 
och efter att ha lärt in ”allt” om svenska 
regler och författningar fick hon i decem-
ber 2009 sin efterlängtade läkarlegitima-
tion från Socialstyrelsen. Sex år senare var 
hon också specialist i allmänmedicin. Se-
dan dess är vårdcentralen i Bengtsfors hen-
nes fasta punkt i världen.

– Specialiteten här i Sverige är väldigt 
bred. Jag tycker om variationen i arbetet 
och att jag får träffa både barn, unga, äldre 
och gamla. Skillnaden mot att arbeta i Bag-
dad är att patienterna här väntar längre 
innan de söker läkare. De är ”duktiga” och 
ägnar sig åt mycket egenvård.

– Dessutom är det ordning och reda 
och alla kommer i tid, ler hon.

I Dalsland har Dina funnit kärleken till 
naturen, ”älskade den på en gång”, och den 
har tagit henne runt i landet med vand-
ringskängorna i packningen. 

– I Bagdad körde jag bil vart jag än skul-
le. Här vandrar jag gärna och det har gett 
mig ett nytt lugn. Som svensk medborgare 
har jag en stark och skön hemkänsla. Jag 
reser gärna och mycket och varje gång jag 
kommer hem till Bengtsfors känner jag 
den starka känslan av tillhörighet. 

– Men ... jag tycker fortfarande inte om 
era nyårsraketer, skrattar Dina. 

Minnena från beskjutningarna av Bag-
dad lever kvar. 

Brita Hässel

BENGTSFORSBO.  
Det är här hon känner sig 

hemma, läkaren Dina Elhiti.
FOTO: FRANK PALM


