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Norrbottens läns 
landsting, nLL, 
har till huvudupp-
gift att erbjuda 
länets omkring 
249 000 invånare 
hälso- och sjuk-
vård samt tand-
vård, och arbetar 
dessutom med 
regional utveck-
ling inom kultur, 
utbildning, 
näringspolitik och 
kommunikationer. 
nLL bedriver verk-
samhet vid fem 
sjukhus, 33 vård-
centraler, 26 tand-
vårdskliniker och 
4 tandvårdsannex. 
Landstinget är en 
av länets största 
arbetsgivare med 
drygt 7 100 an-
ställda. bland 
dessa finns cirka 
710 läkare och  
2 600 sjuksköter-
skor. 565 personer 
arbetar med tand-
vård, 130 med 
undervisning, 330 
med driftservice 
och 940 med 
administration.

n del liknar lands-
tinget vid en organism, 

där alla delar måste 
fungera för att helhe-
ten ska må bra. Själv 
tänker jag mer på ett 

pussel där många bitar ska passa ihop. Pro-
blemet är bara att det inte finns något kar-
tonglock med färgglad bild som visar hur det 
ska se ut när det är färdigt. 

Vårdvalet, befolkningsminskningen, den 
medicinsk-tekniska utvecklingen, regionfrå-
gan, läkarbristen, besparingskraven, de na-
tionella riktlinjerna… Ja, många omständig-
heter påverkar bilden.

de viktigaste 
pusselbitarna är 
alla medarbetare, 
något som verkli-
gen manifestera-
des under den 
stora jubileums-
festen på Pite 
havsbad i slutet 
av november.

på plats var  233 finklädda jubilarer 
som arbetat i 25 år eller gått i pension under 
året. Vilken oerhörd kunskap samlad på ett 
och samma ställe! Och vilket tålamod och 
vilken drivkraft som krävts under årens lopp, 
tänker jag när jag ser ut över festlokalen:

ni har engagerat er i stora frågor och 
små. Suttit på arbetsplatsträffar, skrivit på 
blädderblock och presenterat för gruppen. 
Sett chefer komma och gå. Hängt med i ut-
vecklingen, tagit till er ny teknik och lämnat 
gammal därhän. deltagit i förbättringsarbe-
ten. Letat tidsbovar och skapat mervärde. 
Lärt er lean. däremellan kanske räddat liv.

hatten av för er och alla andra som 
fortsätter kämpa för en god vård och patien-
ternas bästa, trots ständiga förändringar. 
Landstingspusslet blir aldrig klart, det måste 
hela tiden läggas på nytt.

nu går vi mot jul och glögg- och saffrans-
doften sprider sig. min förhoppning är att ni 
unnar er att landa i tillvaron, oavsett hur 
många julmåsten som därmed får sättas åt 
sidan.

Tack för i år!

ULRIKA ENGLUND, redaktör

”Vilket 
tålamod,
vilken 
drivkraft”

Livgivande, läkande och lugnande – kultur kan 
bidra till ett gott liv för både sjuka och friska. 

Med satsningen Kulturentré på länets fem 
sjukhus vill division Kultur och utbildning 
sprida kunskap om vilken betydelse kulturen 
kan ha för hälsa och välbefinnande.

i juni anordnades Kulturentré på Sunderby sjukhus. 
I november var det dags igen, denna gång med en veckas 
kulturprogram på Piteå älvdals sjukhus.

Redan i entrén märker besökarna att allt inte är som 
vanligt. Kristina Nilsson, Norrbottensmusikens nya chef 
med ett förflutet som konsertpianist, har slagit sig ner 
vid elorgeln och framför tre pianostycken. Före det har 
divisionschefen Elisabeth Lax invigningstalat och pro-
jektledaren Eva Plumppu sjungit. 

Längre in i sjukhuset kommer besökarna till ett bord 
där det är möjligt att laborera med färg på sidentyg, en 
övning ledd av konstnären Lena Sundbom från kultur- 
och hälsaprojektet FärgRik. 

vid nästa bord pågår ett kollektivt broderande på ett 
stort tygstycke, en station som bland annat Hemslöjden 
och kvinnoföreningen Esperanza ansvarar för. I restau-
rangen gör sig samtidigt ungdomarna i Processorkestern 
redo att bjuda på lunchmusik. Ett våningsplan upp kan 
den intresserade ta del av den fantasifulla BH-utställ-
ningen Sånt e livet, skapad av lapptäcksgruppen Norr-
skensflammorna.

Under veckan anordnas fem lunchkonserter, allt från 
världsmusik till körsång. Dessutom bjuds det på orienta-
lisk dans.

Elisabeth Lax lyfter fram att det numera finns veten-
skapliga belägg för att kulturella upplevelser och aktivite-
ter bidrar till vårt välbefinnande.

– Med Kulturentré vill vi uppmärksamma kopplingen 
mellan kultur och hälsa, både inom vård, omsorg och 
rehabilitering. I landet som helhet har det blivit allt vanli-
gare att skriva ut kultur på recept, säger hon.

kultur kan användas för att skapa stimulans i en vård-
miljö. Men den har dessutom ett egenvärde, betonar 
hon.

– Vi vill också ge patienter, anhöriga och andra besö-
kare på sjukhuset en upplevelse, en avkoppling för stun-
den.

Kulturentré genomförs i samarbete mellan division 
Kultur och utbildning, Norrbottens museum, Norrbot-
tensmusiken, Hushållningssällskapet och Sveriges Hem-
slöjdskonsulenter. Under våren nästa år står Gällivare 
sjukhus på tur, med fortsättning i Kiruna och Kalix.

För att inte kultursatsningen ska bli en engångshän-
delse diskuteras även nya sätt att sprida kultur.

– Vi tittar bland annat på om sjukhusbiblioteken skul-
le kunna fungera som arenor, säger Elisabeth Lax.

ULRIKA ENGLUND

Kulturen gör entré 
på länets sjukhus

ett av tipsen i hemslöjdskonsulenternas blogg www.365slojd.se är att arbeta med ett kollektivt broderi. Annsofhie Wiklund 
och Kristel Plesner (till höger) är i full gång. Foto: mArIA FÄLdT

bo Selinder bjuder på Povel 
ramel-pop i sjukhusets res-
taurang.

Ann-britt Jonsson provar på 
luffarslöjd.

FäRGGLäDjE. Från vänster Gunnel Gustavsson, Gun-britt bäck-
lund och elli englund, samtliga tidigare landstingsanställda, 
provar på sidenmålning.
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tämningen är förvän-
tansfull när kvällens 
gäster samlas i hotell-
foajén på Pite havsbad. 
Ute är november-
mörkret kompakt, 
inomhus är det varmt 
och trivsamt. När det är 
dags att gå vidare till 
salen för välkomst drink 

och mingel möts deltagarna av levande 
ljus i kandelabrar, vars sken får bubbel-
drycken i glasen att glittra.

Efter inledande ord av kvällens konfe-
rencier Helena Jönsson, tågar jubilarerna 
efter respektive divisionschef in  
i festlokalen. Sedan alla hittat sin plats 
och slagit sig ner vid borden är det dags 
för Gunnar Persson, tf landstingsdirektör, 
att hålla tal. Han konstaterar att det är 
tolfte gången en gemensam jubileums-
fest anordnas; tidigare skedde avtackning-
arna inom förvaltningarna eller på arbets-
platserna.

– Jag erkänner att jag tillhörde dem 
som var skeptiska i början, men jag har 
ändrat mig. Det är här är fantastiskt! Det 
känns rätt och bra att samlas för att fira.

i år går 206 personer i pension och 119 
har tjänstgjort i 25 år. Jubilarerna – av 
drygt 320 finns 233 på plats – har tillsam-
mans arbetat cirka 10 000 år åt lands-
tinget.

– Det är helt obegripligt. Förstår ni vil-
ken erfarenhet och kompetens ni står för!

Gunnar Persson understryker betydel-
sen av allas insatser, oavsett verksamhet.

– Ni representerar bredden i det upp-
drag landstinget har. Människor bryr sig 
om vad ni sysslar med. Vad kan vara vikti-
gare än att jobba i välfärdssektorn?

… till Niklas på Teknikakuten som så 
proffsigt och vänligt tar sig an ärenden 
när datorer krånglar. Serviceinriktad så 
det sjunger om det!
� Malin�på�Vuxenpsykiatrin

… till all personal på avd 35 som tog 
hand om vår mor cecilia, som låg på 
sal 14. en mer underbar, vänlig eller 
omhändertagande personal får man 
leta efter.
Ett�stort�tack�från�oss�barn�med�familjer

… vill jag ge till personalen på Blod-
tappningsenheterna i Luleå och Bo-
den. ni gör ett fantastiskt professio-
nellt jobb så ni har all anledning att 
vara stolta. Lilian�

… vill vi ge till vår spinning- och cross-
fit tränare Inger Sjaunja, Gemensam 
mottagning, Gällivare sjukhus som 
ställer upp och tränar oss två gånger 
i veckan. Hon är superduktig och för 
oss är hon guld värd.
� Träningskompisarna�

… till min kollega Åsa Granström. Hon 
är aldrig omöjlig, världens bästa att ar-
beta och samarbeta med, social, trev-
lig. en toppenkompis att jobba med!
� Kerstin�Hansen

… vill vi ge till Maggan jussi, Vuxen-
psykiatrin i Gällivare, för att hon stäl-
ler upp och tar receptionen åt oss när 
vi har arbetsplatsträff.
� Administrativa�brudarna

… till Kenneth johansson på ekonomi-
enheten i landstingshuset som alltid 
ställer upp för en arbetskamrat som 
hamnar i nöd.
Mannen�med�den�gröna�Ford�Mondeon

Tack till personalen på akuten/IVAK Ki-
runa för att jag har fått komma in och 
”låna” saker under gångna veckan. 
TAcK för att ni har funnits där och 
lyssnat och det stöd jag har fått av er…
� Stina�på�barnmottagningen

… till tekniker på Länsteknik som alltid 
är så vänliga och hjälper oss nLL-dok-
torander med smått och stort inom 
teknikens värld! ett speciellt tack till 
erik & Thord som hjälpt mig med in-
stallation av programmet Win-Step.
� Lotta

… till de som jobbar på biblioteket, 
Sunderby sjukhus. Vilken ovärderlig 
hjälp och service ni ger mig som stu-
derar på gamla dar… Kristina

… till arbetsterapeut Ulla-Britt Isaks-
son, medicinavd, Sunderby sjukhus 
för att hon alltid har tid att lyssna och 
ser till patientens bästa.

Nöjd�anhörig

… och ett stort tack till lungkliniken för 
en lärorik och trevlig randningstid hos 
er på mottagningen och dagvården! 
Tack för ert engagemang och er posi-
tiva inställning! Anna�Dapefrid

… till tandläkare Ingegerd Öhberg och 
hennes tandsköterska Inger, Kalix folk-
tandvård, för deras professionella, 
trevliga och glada bemötande.
� Åsa�Jacobsson,�nöjd�patient

Dagens ros…

Ge Dagens ros till någon eller några 
som du vill uppmärksamma eller  
berömma. Alla ”rosor” publiceras på 
Insidan, en del även i Landstingstid-
ningen. mejla till Agneta Spaton nor-
qvist: agneta.spaton-norqvist@nll.se. 
Tala om vem du är, vem som ska ha  
rosen – och för vad.

tjänster till medborgarna, tjänster i form 
av hälso-, sjuk- och tandvård.

– Kultur, utbildning och regional 
utveckling är också viktiga delar för 
utvecklingen i länet. Jag vill tacka er alla 
för vad ni gjort och gör för Norrbottens 
läns landsting, säger han.

Sedan är det dags för det svängiga 
12-mannabandet GG & the Funky Soul 
Crew att ta plats på scenen, dit de åter-
kommer då och då under kvällens lopp. 
Mellan den musikaliska underhållningen 
håller Helena Jönsson stämningen uppe. 
Bland annat intervjuar hon festdeltagare 
om vad de minns från sin första arbets-
dag och vad som varit bäst under åren 
som gått. Några av de jubilarer som job-
bat längst i landstinget får förstås också 
välförtjänt uppmärksamhet. 

en av dem är läkarsekreteraren Inger 
Lundström (se nästa uppslag) som varit 
fast anställd i nära 48 år. En annan är 
Gun-Marie Hammarbäck, även hon 
bosatt i Piteå, med 46 år inom vuxenpsy-
kiatrin bakom sig. Om man räknar in 
elevtid och vikariat är det ytterligare några 
som kommer upp i liknande, imponeran-
de anställningstider.

En meny bestående av förrätten löj-
romstoast, varmrätten renfilé med kon-
jaksstuvade kantareller samt desserten 
lingonpannacotta avnjuts. Med fanfarer, 
blommor, en glasskål och en och annan 
kram avtackas de medarbetare som gått i 
pension under året. När programmet 
avslutas halv tolv kan den som vill fortsät-
ta festen i hotellets bar.

Med andra ord – en kväll värd att min-
nas. ULRIKA ENGLUND

E 206 landstingsanställda har gått i pension under året.
E Av dem har 150 tjänstgjort i 30 år eller mer.
E 62 personer har arbetat 40 år eller mer.
E 119 anställda har arbetat i 25 år och får en guldklocka alterna-
tivt ett presentkort på 3 000 kronor att använda till något annat.
E För fem jubilarer sammanfaller 25-årsjubileet och pensionen.

Källa: nLL

 Förväntan och fanfarer

Festen kan börja!
Musik och mat, glitter och prat – vilken kväll det blev när pensionärer och ”25-åringar”  

hyllades. Men på jubileumsfesten finns också ett stråk av vemod: tänk att åren gått så fort.

vi var alla med  
på Festen – vänd

Förrätt:

Löjromstoast

Varmrätt:

Renfilé med konjaksstuvade  
kantareller och rotsaksgratin

Dessert:

Lingonpanacotta med 
kardemummaskorpa

Även landstingsrådet Kent Ögren 
anknyter till den samlade erfarenheten i 
sitt tal och jämför de 10 000 åren med 
åldern på den äldsta fornlämningen i 
Norrbotten.

– Den är drygt 11 000 år… Det hisnar 
när man tänker på att ni kommer upp i 
lika mycket, säger han och lockar fram 
skratt.

han lyfter fram att landstingets personal 
är den viktigaste leverantören av välfärds-

marianne Alatalo, vårdchef inom ortopedin, har gått i pension och får en orkidé – och en kram – av Hans rönnqvist, divisionschef Opererande  
specialiteter. Foto: mArIA åSén
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Kerstin Sandberg, Anders renström och 
Inga-Lill nordlund, sekretariatet, hoppas 
på en trevlig kväll med god mat.

”Vi ska ha kul, äta gott och hinna träffa 
så många som möjligt!”, lovar Anders 
Grahn, ordförande för Visions landstings-
avdelning, Annalena eriksson, ordförande 
för Kommunal sektion 2, och erica Ohls-
son, vice ordförande i Vårdförbundet, 
avdelning norrbotten.

”Vi har gjort mycket för samhället. nog 
känner vi att vi gjort oss förtjänta av det 
här!”, enas de tre barnmorskorna Greta 
Juntti-Pekkala (Övertorneå vårdcentral), 
raija Levander (Kalix vårdcentral) och Ker-
stin Johansson (Grytnäs vårdcentral) om.

årets jubileumsvärdar. Från vänster  
Agneta Spaton-norqvist, Stina Hortlund, 
Inga-britt åkerlund, monika Öhman, 
birgitta Johansson, eva-britt Sundgren, 
carin Fors, carina rönnbäck och Annie 
berglund.

ett glatt gäng från division Kultur och 
utbildning. Stående från vänster carina 
rönnbäck, miroslawa Siwek, Ulla enbom, 
Gunnel Karbin och Katarina rönnqvist. 
Sittande från vänster elisabeth Lax, Jan 
dorsch, eva Gradin och Inger Olausson.

12-mannabandet GG & the Funky Soul 
crew står för kvällens musikunderhållning.

Kvällens konferencier Helena Jönsson 
talar med Lena Henriksson Lahti, rönt-
gensjuksköterska i Kiruna.

Lillemor Anders-
son Öqvist har 
tidigare arbetat 
som socionom vid 
eFA, enheten för 
arbetslivshälsa.

Ingrid nordin, operationssjuksköterska 
från Kiruna, och birgitta boqvist, vårdchef 
inom akutsjukvården i Sunderbyn.

Hans-erik Öberg, 
tidigare ekonomi-
chef inom primär-
vården, avtackas 
av divisionschefen 
eva-Lena Holm-
qvist.

Glada jubilarer från 
division Service 
stannar upp på väg 
in till festlokalen 
(bilden ovan).

divisionschefen Stefan bergström i täten för division Vuxenpsy-
kiatris jubilarer.

de eleganta tandsköterskorna Karin 
nordmark, Gun-britt Juhojuntti och Har-
riet Forsberg har med elevtiden inräknad 
arbetat inom folktandvården i 48, 47 res-
pektive 47,5 år (bilden ovan).

Servitriserna emma norberg, Linn backe-
ström och deras kollegor sveper fram 
med mat och dryck.

Gerd Lundström får en orkidé av Stefan 
bergström, divisionschef. Hon började 
som skötare på Furunäsets mentalsjuk-
hus 1971 och slutade nyligen på rättspsy-
kiatrin i Öjebyn. ”nu ska det förändras 
mycket där. när man är 65 kan de yngre 
få ta över”, säger hon (bilden till höger). 

Till förrätt serveras 
löjromstoast på 
salladsbädd.
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LANDSTINGS-
DIREKTÖRENS STAB
Anders renström
Kerstin Sandberg

DIVISIoN SERVIcE
mats Andersson
Kerstin bäckström
Inger Fagervall
Klas-Göran Göransson
margareta Karlsson
Susanna Larsson 
mikael Westerlund
Ing-marie Öhman

DIVISIoN LäNSTEKNIK
Astrid Ahnlund

DIVISIoN PRIMäRVÅRD
Anna-Greta brodin
mona eriksson
christina Fallberg
Gunilla Granström
maud Hallnor
Jan Hennix
Ulla Jacobsson
maj-britt Johansson
Tomas Johansson
monica Krig Öhlund
Katarina matti
Seija määttä
Ann-Kristin Larsson
eva nordlund
Peter norén
Ann-charlotte Paavola
åsa Perdahl
birgitta Seb-Olsson

Anna-Karin Westerlund
Ann-christin Winebäck
Anita Öhlund
Anne Ölund

DIVISIoN DIAGNoSTIK
Ann-marie cylven
Lena Henriksson-Lahti
åsa Källström
Tommy Lidberg maria 
Wennström
Ann-charlott G Sandberg

DIVISIoN MEDIcINSKA
SPEcIALITETER
marita e I backe
Yvonne Falegren
åsa Hayland 
britt Johansson
elisabeth Karlsson
Ulla Klippmark
carina Kuula
mona Larsson
Anne Lindberg
Anne-maj mickelsson
Kristina myhr-eriksson
Kristina niemi
Iris nordström
Lena nordvall
birgitta Olsson
Lena Poromaa-Hallin
margareta Pååve
Ava b rudh
Anita Stöckel-Falk
Gunnel m Wedin
maria Westin

DIVISIoN KULTUR
och UTBILDNING
Jan dorsch
Katarina rönnqvist
miroslawa Siwek

DIVISIoN  
VUxENPSyKIATRI
Susanna berggren
marie berglund
eva chee-Awai-Landström
Lis eriksson
Anita engelmark
Annika essner
Susanne Finnberg
åsa Karlsson 
Sara Larsson
elisabeth nilsson
Harriet rydström
Yvonne Sandberg
Alf Silverhav
eva-marie Stenberg
mats Söderberg
Lena  Utterström

DIVISIoN oPERERANDE 
SPEcIALITETER
dennis Andersson
Gun Andersson
Kurt bergman
dan berndtson
birgitta boqvist
Lars Göran brodin
Karin burlin
marina Grundström
Helena Heikkilä
Ann Ingström

mona Johansson
margareta Jonsson
åke Jonsson 
Inger Larsson-morin
Jeanette Larsson
Peter Larsson
Ann-christine Liinanki
Göran Lindström
Kurt Lindström
Ann-marie Lundström
Lisbeth niemi
robert norman
barbro Persson
mats Pohjanen
Ann-marie Oja
monica rantatalo
Inger Stenman
margareta Sundkvist
Kenneth Sydfeldt
Lena Söreke
Tomas Wallon
renate Wedegren
Ivar Wizelius
märit Wälitalo
Lars Wäppling
mariette Unga
birgitta Österberg

DIVISIoN
FoLKTANDVÅRD
doris brännvall
Ingela Gerdin
berit Isaksson
mona Kieri
Torbjörn Lindström 
Kerstin Pettersson

LANDSTINGS- 
DIREKTÖRENS STAB
Lillemor Andersson 

Öqvist
Inga-Lill nordlund
Anders renström

DIVISIoN SERVIcE
Sara backe
margareta bergman
börje enberg
marjatta Fallström
Gunvor Grahn
Lillemor Hacecky
Hans Holm 
Agneta Jonsson
marianne Jonsson
Terje magnusson
Ann-Kathrine Quvang
Greta Sandlund
Lea Sandström
Sonja Söderholm
Inger Uusijärvi

DIVISIoN PRIMäRVÅRD
rolf Abrahamsson
Siv Andersson
ester Avenius
elsa britta bergqvist
bie blind
christina brändström
Gunhild davidsson
Ann-marie eriksson
Lilly ekenberg
Gunvor Granberg
bo Hallqvist
Agneta Hansson
Jan Hennix
bo Henricson
eva Holmgren
maj-Lis Höglund
carina Johansson
Kerstin Johansson

Lil Johansson
Vaula Johansson 
Greta Juntti-Pekkala
Karin Karlberg
Gunnel Kuoppa
raija Levander
birgitta Lundberg
Inger Lundgren
Gun-britt marjavaara
Gustav melin
Kristina nordenberg
christer nordenhäll
maud nordström
Ulf nordström
Inger nyberg
maire nyström
Gunnar Persson
Inger Persson
Lena Sandberg
Jarl Sandin
Gudrun Stenberg
Kurt Lennart Stenberg
Anne-charlotte Stenlund
marjatta Ström
magdalena Strömberg
elvy Sundqvist
Gertrud Söderström
Sonny Sörenssen
Irene Wiik
Ulla åström
Hans-erik Öberg

DIVISIoN DIAGNoSTIK
Holger bodlund
birgitta ekelund
Ingegerd eriksson
monika Lagerskog- 

Schröder
Inger Lundström
Inger mattsson
Helena Sjölen
britt-marie Snell
marietta Sundberg-Pensas
elsy Tiensuu
Gunilla Trast
marianne åberg

DIVISIoN MEDIcINSKA
SPEcIALITETER
Ulla-may bergström 
Anette blomberg
Agneta brännström
marie-Louise dahlgren
elisabeth Gunnelbrand
AnnSofie Hedqvist
Lillemor Hadelöv
Gunilla Hjelm
niels Jacobsen
margareta Johansson
eva Karlsson
Sinikka Korkala

Gerlinde Kurkkio
märta Köhler
Annikka Lindberg
Gunilla Lundgren
may Lundqvist
Gudrun Lundström
Astrid niemi
Agneta nilsson
eivor nilsson
Ulla noppa
Gunbritt nordberg
Inez Olsson
Ann-christin Pantzare
barbro Pittja
Lena Poromaa-Hallin
christina rönnkvist
Gunilla Sandberg
Ilma Sidér
Lili Stenmark
Ulla Svensson
raili Strömbäck
Ulla-britt Wallsten
birgitta Wiklund
berit Wikman
christina Wennberg
elsy Jägare Westerberg
majvor åkerlund
doris Öhlund

DIVISIoN KULTUR 
och UTBILDNING
Ulla enbom
eva Gradin
Gunnel Karbin 
Inger Olausson
Gun Sigvardsson
miroslawa Siwek
Piotr Siwek
bertil Thelin

DIVISIoN 
VUxENPSyKIATRI
Astrid ek
Kristina eklund 
eva Fång
Inga-britt Gustavsson
Ing-marie Gustavsson
Gun-marie Hammarbäck
Inger Johansson
eivor Lundberg
Gerd Lundström
Gunnel risberg
Ingegerd Selberg-Tiah
birgitta Spett
Karin Sundkvist
elisabet Wikström

DIVISIoN oPERERANDE 
SPEcIALITETER
margit Aho
marianne Alatalo

bertil bergman
Gun bohman
Lars Göran brodin
Kent björk
Anna chmielewska
Anna degerman
Ann-marie Forsberg
margareta Groth
mari-Ann Harju
Iris Hedlund
marita Holmvall
Ulf Hyvönen
carina Johansson
ewa Jonsson
margareta Larsson
birgitta Lundberg
Lisbeth niemi
erik nilsson
Ingrid nordin
Irene noren
Anne-Kathrin nordlund
Kirsti nyström
rickard Olovsson
Karin Palmhed
Helmut Pschera
Ann-marie rensfeldt
Anna-Lisa rutström
Ulla röding
Yvonne  Stenberg Irene 
Stenudd
Inez Tjäder 
berit Westerlund
christina Vesterlund
monica Vikberg
Karin Wiklund
majvor Wikström
Ivar Wizelius
Lisbeth Öman
Inga-britt Öqvist

DIVISIoN
FoLKTANDVÅRD
Gerd berglund
Sture bergman 
Gunilla burman
Harriett Forsberg
Anna-Lena Holgersson
Gun-britt Juhojuntti
renee Jäger
Anita Kerttu
Anna britta Lagerlöf
dagmar Larsson
disa Larsson
Anita Lehto
marja malaska-Unga
Hans mattila
Karin nordmark
Gudrun Viklund
Lars Viklund
Sirkka Wildeman
marianne Överby

25-årsjubilarer

Pensionärer

Inger slutar första 
jobbet – efter 48 år
Nyss fyllda 17 år klev hon in på 
röntgenavdelningen på Piteå 
lasarett, som det hette då. Nu, 
nästan 48 år senare, fyller hon 
65 och går i pension.

Inger Lundström, läkarsekre-
terare, är den av årets pensio-
närer som varit längst fast an-
ställd i landstinget.

det var ingers mamma som såg 
annonsen, i vilken ett skrivbiträde på 
halvtid söktes till röntgen. Hon skjut-
sade sin 17-åriga dotter från byn Hort-
lax in till Piteå och följde med henne 
för att träffa intendenten, lasarettets 
högste chef.

Skrivmaskinsutbildningen från 
handelslinjen på realskolan räckte för 
att få en provtjänstgöring i två måna-
der. Hon började den 2 januari 1964.

– Jag minns att jag försiktigt öpp-
nade dörren till röntgen och fick frå-
gan ”Ska du röntgas?”, berättar Inger 
Lundström och ler åt minnet.

Hennes mamma fick till att börja 
med fortsätta att skjutsa och hämta, 
eftersom det var dåligt ställt med 
bussförbindelserna hem till Hortlax.

– På jobbet var det mycket som var 
nytt för mig, exempelvis alla medicin-
ska termer som man behövde kunna. 
Jag lärde mig efterhand. Efter fem år 
gick jag en terminslång läkarsekrete-
rarutbildning i Umeå.

när inger lundström berättar om 
sitt arbetsliv tecknar hon samtidigt en 
bild av den tekniska utvecklingen 
inom sjukvården. I sitt jobb har hon 
gått från att skriva på skrivmaskin när 
läkaren dikterade utlåtanden, via aga-
vox (en äldre diktafon där inspelning-
en skedde på mjuka skivor med spår) 
till digital diktering direkt i datorn. De 
röntgenbilder hon tagit hand om för 
arkivering var från början manuellt 
framkallade och på senare år digitalt 
behandlade. Hon har varit med när 
tekniker som ekoencefalografi, ultra-
ljud, datortomografi och magnetreso-
nans introducerats som komplement 
till den vanliga röntgen.

– Det har hänt enormt mycket 
under årens lopp. Jag brukar säga att 
den mest omväxlande platsen att vara 
läkarsekreterare på ändå måste vara 

röntgen. Men förändringarna har 
kommit allt eftersom. Med åren har 
man nästan glömt det som var i bör-
jan.

hon har dessutom fått uppleva hur 
organisationen inom bild- och funk-
tionsmedicin i Norrbotten förändrats. 
Numera arbetar de tre läkarsekreterar-
na vid röntgenavdelningen i Piteå 
även mot andra kliniker. Allt utgår 
från en helhetssyn.

– Inga vikarier tas in. I stället hjäl-
per vi varandra över hela länet.

Inger konstaterar att hon trivts bra, 
både med arbetskamraterna och med 
sjukhuset som arbetsplats.

– Jag läser mycket och funderade 
ett tag på att bli bibliotekarie, men 
kom fram till att jag nog hade det bätt-
re på det jobb jag hade. Allt eftersom 
blev jag kanske lite bekväm också.

nu ser hon fram emot att som pensi-
onär – hon fyller 65 år den 15 decem-
ber – kunna styra mer över sin tid. 
Hon hjälper gärna sin mamma, sin 
dotter och sina barnbarn, men tänker 
även läsa mycket, lyssna på ljudböcker 
och unna sig att sova ut på morgnar-
na. Vattengymnastiken som hon 
regelbundet deltagit i de senaste 15 
åren är en annan aktivitet som hon 
vill fortsätta med. Hon har en väninna 
som hon rest tillsammans med; troli-
gen kommer ett nytt resmål snart pla-
neras in.

– Men lite konstigt känns det allt. 
Det var vemodigt att städa ur skrivbor-
det och klädskåpet efter så lång tid. 
Dessutom är det ovant. Jag har ju ald-
rig slutat ett jobb förut!

ULRIKA ENGLUND

efter 47 år och 11 månader på röntgenavdelningen på Piteå älvdals sjukhus går 
Inger Lundström i pension. Vid jubileumsfesten fick hon och de andra nyblivna 
pensionärerna en glasskål som Ulrica Hydman Vallien formgett. 
 Foto: mArIA åSén

Stämningen höjs med hjälp av taktfast 
klappande och stampande i ”raketen” 
(bilden till höger).
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Forskning i landstinget
…Tove Monsen, journalist på In-
syn, taltidningen med intervjuer och 
reportage för synskadade och andra 
läshandikappade i norrbotten.

Du fick nyligen 
ta emot Guld-
kassetten 2011, 
ett nationellt 
pris som de-
las ut för årets 
bästa taltid-
ningsreportage. 
Hur känns det?

– Det är jätteroligt att bli uppskat
tad för något man gjort! Men lite över
raskad är jag, det måste jag erkänna.
Det vinnande reportaget handlar om 
de synskadade tvillingsystrarna Tilda 
och nina, som går på Ringelskolan i 
Arvidsjaur. ”I ett inslag lika ljust och 
hoppfullt som den första sommarlovs-
dagen, inser vi plötsligt att allt kan 
gå bra för två synskadade barn, både 
hemma och i skolan”, löd motive-
ringen av den eniga juryn. en positiv 
skildring, låter det som.

– Det stämmer. Ofta handlar de 
inslag vi gör om människor som 
möter problem av olika slag. Här drar 
verkligen alla åt samma håll för att det 
ska bli så bra som möjligt: hemmet, 
skolan och syncentralen.
Har du berättat för de medverkande 
om utmärkelsen?

– Jag har haft kontakt med mam
man, läraren och elevassistenten, som 
tyckte att det var roligt. Däremot har 
jag inte talat med flickorna.
Priset, 5 000 kronor och en tavla med 
en gyllene kassett, delades ut vid en 
ceremoni i västerås av Taltidnings-
producenternas förening. vad gör du 
med det?

– Tavlan hänger redan här på 
redaktionen. Vad jag ska göra för 
pengarna vet jag ännu inte, men vi tre 
som arbetar här har i alla fall varit ut 
och ätit en god lunch tillsammans. 
Det var min kollega Ingrid Haglund 
som stod för all research och egent
ligen skulle ha gjort reportaget, men 
hon fick förhinder så jag åkte i stället.
Du har arbetat på taltidningen i över 
20 år. Betyder det här något för dig  
i ditt fortsatta jobb?

– Ja, jag blir förstås inspirerad att 
göra bra eller ännu bättre reportage  
i framtiden. ULRIKA enGLUnD

hallå där…

I en ny bok porträtteras 15 Rubus 
Arcticus-stipendiater.

– De intervjuade berättar vad 
stipendiet betytt för dem och för-
medlar samtidigt personliga tan-
kar om sitt konstnärskap och sitt 
liv, säger Kjell Öberg, författare.

Sedan 1995 har landstinget delat ut 93 
konst och kulturstipendier, fram till 
2000 åtta stipendier om året och från 
2001 fyra varje år. I samband med årets 
utdelning utkom boken Rubus Arcticus. 15 
reportage om kulturens åkerbär. Frilansfoto
grafen Anders Alm och skribenten Kjell 
Öberg har i ord och bild skildrat de utval

da stipendiaterna, däribland musikern 
och poeten Mattias Alkberg, författaren 
Katarina Kieri och kompositören Jan 
Sandström. Boken är dessutom formgi
ven av Peo Rask, Rubusstipendiat i littera
tur 2002.

– Boken är ett sätt att spegla vad sti
pendiet, 100 000 kronor, kan innebära 
för en enskild kulturskapare. Samtidigt 
vill vi lyfta fram att landstinget delar ut  
ett så remarkabelt stipendium som detta 
är, säger Elisabeth Lax, chef för division 
Kultur och utbildning.

Upplagan är på 2 000 exemplar och 
boken kommer att finnas till försäljning, 

bland annat på Norrbottens museum. 
Den ska också användas som gåva, exem
pelvis till nya stipendiater.

För Kjell Öberg och Anders Alm inne
bar uppdraget att de fick möjlighet att 
komma några av länets kulturpersonlig
heter in på livet.

– Det har varit en både spännande och 
inspirerande resa, säger Kjell Öberg.

Anders Alm ser det som en ynnest att 
få göra en bok, som på sikt också blir ett 
historiskt dokument.

– Många jobb man gör som fotograf är 
skrivna i vatten. Fotografier i en bok är 
trots allt mer beständiga, konstaterar han.

ULRIKA enGLUnD

Teatermannen Kjell morin, Sangis, fick ta emot stipendiet 2005.
 Foto: AnderS ALm

Femton kulturstipendiater i ny bok

Nya samband mellan 
kost och sjukdom
Sjukgymnasten Björn Sundström, 
Malmberget, har forskat om kopp-
lingen mellan kost och den reuma-
tiska sjukdomen ankyloserande 
spondylit. 

Kostvanornas effekt på sjukdo-
men var mindre än väntad. Däre-
mot upptäcktes intressanta sam-
band mellan kostvanor och blod-
fetter samt mellan kosten och 
mag- och tarmbesvär.

Det var livsstilen, med närheten till fjäl
len och möjlighet till bergsklättring och 
skidåkning, som lockade sjukgymnasten 
Björn Sundström till Gällivare. Det är 
också livsstilsrelaterade frågor som ligger 
till grund för hans arbete, både forskning
en vid Norrlands universitetssjukhus i 
Umeå och med projektet Livsviktigt vid 
Malmbergets vårdcentral.

Nyligen disputerade han med sin av
handling On diet in ankylosing spondylitis. 

Ankyloserande spondylit, AS, före
kommer främst i bäckenben och rygg och 
kan ge helt förbenad ryggrad. Förekom
sten av AS har visat sig överensstämma 
väl med utbredningen av den genetiska 
vävnadstypen HLAB27. Både sjukdomen 
och vävnadstypen är vanligare ju längre 
norrut man kommer. 

Tidigare studier har visat att eskimåer, 
som bär HLAB27, har färre och lindriga
re fall av AS än vad som kunde förväntas. 

– Det här väckte mina funderingar om 
det kan ha med deras rörliga livsstil, rena 
miljö och fiskrika kost att göra, säger 
Björn Sundström.

I avhandlingen har han tittat på kostens 
effekter vid AS i fyra studier av svenska 
patienter. Först gjorde han en pilotstudie 
tillsammans med reumatologen Kjell 
Stålnacke i Kiruna med patienter från 
Kiruna, Gällivare och Malmberget. Patien
terna fick under 21 veckor ett kosttillskott 
med omega3fettsyror.

Björn Sundström fortsatte sedan att 
studera frågan genom en forskartjänst på 
halvtid med placering vid Norrlands uni
versitetssjukhus där han utgick från det 
patientunderlag som finns i Västerbotten. 
Två grupper utgjordes av ASpatienter 
vars kost, livsstil, blodfetter, sjukdomstill
stånd med mera undersöktes. Dessa jäm
fördes med en kontrollgrupp som inte bär 
sjukdomen.

I den första gruppen, som tog kosttill
skott med omega3fetter, minskade sjuk
domsaktiviteten hos patienterna som full
följde studien med den högre dosen, 4,55 
gram/dag, men inte hos dem som fick 
den lägre dosen, 1,95 gram/dag. 

– Det vi såg var att det krävs väldigt 

höga dagsdoser av omega3fetter, vilket 
skulle innebära att äta fisk flera gånger 
varje dag för att sjukdomen ska lindras.

Patienterna i den senare studien, där 
man endast tittade på kost och livsstil, 
visades ingen klar koppling till sjukdoms
aktiviteten.

– Det mest intressanta var att vi kunde 
se att kosten hade en tydligare påverkan 
på de skadliga blodfetterna hos de här 
patienterna än i kontrollgruppen, samti
digt som ASpatienterna har lägre nivå av 
kolesterol och triglycerider. Det skulle 
egentligen innebära att de har lägre risk 
för hjärt och kärlsjukdomar, men man 
vet sedan tidigare att de har högre frek
vens av det än normalt.

Det är också vanligt att ASpatienter 
har inflammatoriska förändringar i 
tarmslemhinnan.

Studierna visade att magsmärtor var 
vanligare hos patienter med högre sjuk
domsaktivitet och bland dem som konsu
merade mer grönsaker. Mer än var fjärde 
patient med AS upplevde mer magbesvär 
av vissa livsmedel, främst grönsaker, frukt, 

mjölkprodukter, fet och mjölrik mat.
Björn Sundström ser forskningen som 

en stimulans i det övriga arbetet.
– Att forska väcker nya frågeställning

ar samtidigt som man ser gamla fråge
ställningar ur en ny synvinkel, säger han.

Själv har han varit tjänstledig på halvtid 
och på egen hand ordnat forskningsmedel 
och stöd från olika fonder för sina studier.

– Jag är lyckligt lottad som har chefer 
som tycker att det är bra att man gör 
något som syns och hörs och uppskattar 
en kreativ och framåt personal. Forsk
ningen ger en spets men också en grund, 
bredd och bas.

Forskarklimatet och den kreativa mil
jön i Umeå har varit en enorm tillgång i 
hans arbete. Närheten till Umeå och möj
ligheter till ökat samarbete kan bli frukt
bart i framtiden, enligt Björn Sundström.

AnnA BeRGsTRÖM

FOTNOT: Avhandlingen finns att läsa på 
webben: umu.divaportal.org/smash/get/
diva2:451931/FULLTEXT02

björn Sundströms 
forskning visar att 
radikala föränd-
ringar i kosten kan 
ha effekt på den 
reumatiska sjukdo-
men ankyloserande 
spondylit, men 
främst på patient-
gruppens besvär i 
mage, tarm, hjärta 
och kärl.

Foto: AnnA-KArin 
drugge

Hungriga barn
dricker mer läsk
Allt fler av länets skolbarn äter inte  
frukost – och får svårare att koncen-
trera sig i skolan. det visar årets rap-
port om skolbarnens hälsa och lev-
nadsvanor i norrbotten. de barn som 
sällan äter frukost, äter också sällan 
lunch. Skolbarn som slarvar med  
maten dricker också mer läsk än sina 
skolkamrater, enligt hälsorapporten 
för läsåret 2010-2011. 

FörtyDlIganDe. i Landstingstid-
ningen nummer 5 2011 publicerades 
en arrangerad bild i anslutning till  
temat När läkemedel dödar. Personen 
på fotografiet har ingen koppling till 
innehållet i artiklarna.
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fakta

Kulturstipendiet Rubus Arcticus delades i år ut för sjut-
tonde gången. Musikern Pia-Karin Helsing, dansaren 
Lisa Hennix samt konstnärerna Klas Hellerstrand och 
Cecilia enberg fick var och en motta 100 000 kronor. 

Glädjen var stor vid landstingsfullmäktiges möte i 
landstingshuset i Luleå, där ceremonin hölls. Av cirka 
140 ansökningar hade fyra stipendiater valts ut.

– Jag tror att kultur är viktigt för människan och 
samhället. Det är därför jag arbetar med dans. I dag är 
jag extra glad att jag lever och verkar i ett län med poli
tiker som delar denna tro, konstaterade Lisa Hennix i 
sitt tacktal.

Heders och förtjänststipendiet på 50 000 kronor 
gick till fotograf Bert Persson och Idrottsstipendiet på 
50 000 kronor till konståkaren Alexander Majorov.

Årets åkerbärs-
stipendiater. bakre 
raden Klas Heller-
strand, cecilia en-
berg och Pia-Karin 
Helsing. Främre 
raden Alexander 
majorov, Lisa Hen-
nix och bert Pers-
son.
 Foto: KJeLL Öberg

… och här är årets  
Rubus Arcticus-stipendiater

Anders Alm och Kjell Öberg har gjort bo-
ken om 15 rubus Arcticus-stipendiater.

nyligen väcktes en debatt i lokala 
me dier om att fler liv skulle kunna räd
das om IVPA, I väntan på ambulans, 
även infördes i länets tätorter, där heltids
brandmän ibland kan finnas närmare och 
snabbare till hands än ambulans.

– Anledningen till att vi har valt gles

bygdskonceptet är att vi där med säkerhet 
vet att det tar tid innan en ambulans når 
fram. I tätorterna finns det ändå ambu
lanser tillgängliga. Vi anser också att 
patienterna i första hand ska tas om hand 
av sjukvårdspersonal, säger landstings
rådet Kent Ögren.

Snabb hjälp i väntan på ambulans
I väntan på ambulans, IVPA, har 
införts på 13 orter i Norrbotten.

– Att det finns snabb hjälp nära 
till hands innebär en stor trygghet, 
säger Berthel Wiklund, en av de 
150 deltidsbrandmän som nu kan 
kallas ut för akut vård vid olyckor 
och sjukdomslarm i sin hembygd.

I väntan på ambulans finns i 214 av lan
dets 290 kommuner. 2010 beslutade 
Norrbottens läns landsting att erbjuda 
kommunerna möjligheten att teckna 
avtal för IVPA via de lokala räddnings
tjänsterna. Utbildningar och igångsätt
ning har skett under 2011. IVPA är nu 
etablerat på 13 orter i nio kommuner i 
länet, något som landsbygdens represen
tanter har kämpat länge för.

– Redan 1996 var jag med i en delega
tion som uppvaktade dåvarande lands
tingsrådet om att införa IVPA här i 
Harads, säger deltidsbrandmannen 
Berthel Wiklund, som nu gläds över att 

hans egen hembygd har fått den trygghet 
som IVPA medför.

IVPA innebär att räddningstjänstens 
brandvärn och deltidsbrandkårer på 
utvalda orter minst 30 minuter från när
maste ambulans ska larmas vid akuta 
sjukdoms och olycksfall. SOS Alarm 
bedömer om IVPA ska kallas ut. Bedöm
ningen sker utifrån en rad kriterier som 
är bestämda av landstinget.

IVPa-personalen får göra grundläggan
de första hjälpen, ge medicinsk oxygen
behandling och använda en hjärtstartare, 
så kallad defibrillering. 

Under de akuta sjukvårdande insatser
na har brandmännen kontakt med ambu
lanspersonalen som är på väg. På så vis 
kan brandmännen få råd samtidigt som 
ambulanspersonalen får en tydlig bild av 
läget innan de kommer till platsen.

– Vi kan också ge vägbeskrivning eller 
skicka ut någon som vägvisare så att 
ambulansen hittar snabbare, säger Tor Viktigt att tänka på

E Alla larm ska gå via SOS Alarm.
E  SOS Alarm avgör om iVPA ska kall-

las ut.
E Alla inom iVPA har tystnadsplikt.
E  en hjärtstarter kan rädda liv men för 

att göra nytta måste det finnas en elek-
trisk aktivitet i hjärtat. Håll därför igång 
cirkulationen med hjärtkompressioner 
till dess att iVPA eller ambulans kom-
mer. det är bättre att göra för mycket 
än för lite.

Här finns 
IVPA
iVPA finns  
på följande orter  
i norrbotten:
E gunnarsbyn 
E Harads 
E Porjus
E ullatti 
E Töre
E Karesuando
E Kuttainen
E råneå
E Vidsel 
E Junosuando
E  Abisko/riksgrän-

sen/björkliden
E  Ö/n Soppero/

Lannavaara
E  markbygden 

(Långträsk)

Tor Johansson, robert Sundberg och 
berthel Wiklund i Harads är tre av länets 
150 deltidsbrandmän som rycker ut på 
akuta olycks- och sjukdomsfall med iVPA, 
i väntan på ambulans.

Foto: PeTrA iSAKSSOn 

Johansson, deltidsbrandman i Harads.
För att få larmrutinerna att fungera på 

bästa möjliga sätt har man från Harads 
deltidsbrandkår en dialog med SOS 
Alarm om sina erfarenheter.

Utbildningen har varit frivillig och har 
erbjudits alla deltidsbrandmän och brand
värn på de utvalda orterna. I Harads har 
de flesta deltidsbrandmän valt att gå 
IVPAutbildningen. Den grupp som har 
ordinarie brandjour har också IVPAjour. 
Varje team består av tre personer. 

när det går ett IVPAlarm sker utryck
ningen som vid bränder men med skill
naden att personalen tar på sig andra klä
der, tar ett mindre fordon och har med en 
väska med akututrustning. Skulle någon i 
teamet råka bo nära den person som har 
larmat och läget är sådant att man kan 
och bör åka direkt gör man det medan de 
övriga i arbetslaget hämtar utrustningen.

– Men det är viktigt att påpeka att man 
som patient själv inte kan ringa hem till 
någon som är med i IVPA. Alla larm 
måste gå via SOS, säger utbildningsan
ordnaren Helena NordLjungkvist.

Hon var med redan då IVPA på prov 
infördes i Gunnarsbyn och Långträsk, i 
ett projekt 1999/2000. Erfarenheterna 
från det projektet ligger till grund för den 
länsomfattande satsning som nu gjorts. 

landstinget har stått för utbildnings
kostnader och utbildningsanordnare 

Helena nord-
Ljungkvist, utbild-
ningssamordnare.

samt inköp av material till IVPAteamen. 
Räddningstjänsten och kommunerna står 
för förbrukningsmaterial och ersättning 
för utbildningstid. För att IVPApersona
len ska få ge medicinsk behandling har 
sekretessavtal och personliga delegatio
ner, som förnyas varje, år upprättats.

Som sjuksköterska med erfarenheter 
från intensivvård och utbildningssats
ningar av olika slag är Helena Nord
Ljungkvist den som tillsammans med 
lokala instruktörer inom akutsjukvården 
och primärvården utbildat de 150 deltids
brandmännen.

– Det har varit fantastiskt roligt att 
träffa alla dessa människor som är aktiva 
i sina hemorter. IVPA upplevs som väl
digt positivt på orterna och innebär fram
förallt en trygghet, säger hon.

AnnA BeRGsTRÖM

Diskussion om IVPA i tätort



”Jag bara grät och grät. 
Det gjorde så ont när jag 
förstod att vi hållit på att 
mista vår lilla pojke.”

Det är fartfyllt i familjen Lagerlöfs villa. 
Sladdbarnet Oscar sparkar fotboll med en 
tygboll som inte kan krossa rummets 
panoramarutor ut mot Luleälven. I dag är 
han en livlig krabat, en lintott som upp-
täcker världen från sin horisont.

Han följer med sina syskon till badhu-
set, leker med andra barn eller är med 
mamma och pappa som spelar spel eller 
gör något annat roligt tillsammans med 
Oscar så fort de får chansen. Det har sina 
fördelar att vara sladdbarn; han är famil-
jens lilla kelgris.

Föräldrarna minns tiden från Oscars 
första levnadsår. Det var en ångestfylld tid 
då barnet drabbades av flera andnings-
stopp och medvetslöshet. Varje gång det 
hände slogs de för sin sons överlevnad 
med krafter som de inte visste att de ägde.

Förlossningen gick bra och amningen 
likaså. Allt verkade helt normalt. Den 
dagen Oscar fick sitt första andningsstopp, 
under sin tredje levnadsvecka, hade han 
somnat i sin mammas famn. Precis när 
Tina skulle bära över honom till hans säng 
fick hon en känsla av att allt inte stod rätt 
till, utan att hon kunde förklara varför. 
Hon försökte därför väcka sonen. 

– Jag skakade honom, skvätte kallt vat-
ten i ansiktet på honom, men han vaknade 
inte.

Hennes man Håkan, som bara var 
minuter från hemmet, kom störtande. I 
ilfart åkte de med sitt barn till akutmottag-
ningen på Sunderby sjukhus.

Tina kontrollerade andningen på Oscar 
under resan och gjorde konstgjord and-
ning under den sista biten till sjukhuset. 

– Det kändes som om tiden stod stilla, 
berättar hon.

När bilen svängde in till sjukhuset upp-
hörde barnet att andas. 

ta, hjärna, läkarna tog en mängd prover 
och konstaterade att barnet var ytligt med-
vetslös.

En hel vecka övervakades Oscar av per-
sonal dygnet runt och det blev färre och 
färre larm.

– Läkarna i Umeå hade använt all den 
teknik som stod till buds och kunde inte 
förklara vad Oscar råkat ut för.

Tina och Håkan fick åka hem med sin 
lille son med apnélarm på hans mage. På 
sitt första återbesök på Sunderby sjukhus 
träffade makarna en stafettläkare från 
Karolinska sjukhuset i Stockholm. Hon 
berättade att det fanns en andningsregist-
reringsmaskin på Astrid Lindgrens barn-
sjukhus i Solna.

Familjen fick en remiss och åkte ner till 
sjukhuset där Oscar lades i en kuvös som 
kontrollerade om hjärnans signaler till 
andningscentrat fungerade, vilket det gjor-
de. Den vetskapen var ytterst värdefull för 
fortsatt undersökning. Familjen åkte hem 
och fick sedan en gång i månaden besöka 
Sunderby sjukhus för kontroll av barnet. 
Andningsuppehållen fortsatte. Det sista, 
kom när Oscar var fem månader. Den 
gången vaknade Oscar när Tina lyfte upp 
honom ur sängen efter att apnélarmet 
hade gått.

– Den och många andra gånger klarade 
vi av att väcka Oscar och behövde inte åka 
till sjukhuset.

Fram till 1,5 års ålder fick han sova med 
sitt larm. 

– Vi kände oss inte trygga och rädslan 
för nya andningsuppehåll bar vi på hela 
tiden. Ändå var det apnélarmet som ljöd 
varje gång barnet slutade andas. 

– Vi vakade över honom så mycket som 
möjligt och fick själva försöka sova när han 
inte sov.

När Håkan sov, vakade jag och tvärtom. 
Våra barn hjälpte också till. Men vi kunde 
aldrig slappna av. Vi var helt slut, säger 
Tina Ståhl Lagerlöf.

Vad som orsakade barnets livlöshetsat-
tacker vet fortfarande ingen. Det livshotan-
de tillståndet kallas för ALTE, Apparent life 
threatening event (se nedan).

Oscar sätter sig i soffan mellan sina för-
äldrar. Han har hört berättas om sitt svåra 
första år men kan naturligtvis inte ännu 
förstå hur allvarligt det var.

Håkan och Tina känner en oerhörd 
tacksamhet för att Oscar överlevde. 

– Det är ett mirakel att vi fortfarande får 
njuta av vår lille son. 

BARBRO LINDBERGH

Räddad till livet – gång på gång
Oscar drabbades av flera andningsuppehåll under sitt 

första levnadsår. I dag är han en pigg 4-åring – en  

mirakelkille som räddades till livet mot alla odds.

Oscar Lagerlöf
Född: 3 augusti 2007. Föräldrar: Håkan 
Lagerlöf och Tina Ståhl Lagerlöf. Syskon: 
Linn, 20, Christoffer, 19, Filip 18, Gustav,  
15 år. Bor i: Villa i Gammelstad.

Tina och Håkan  
Lagerlöf är glada 
över att den livs-
hotande situatio-
nen som Oscar 
befann sig i så 
många gånger 
som baby inte 
gett några men. 
”Det är ett mira-
kel att vi fortfa-
rande får njuta av 
vår lille son”.
 Foto: AnDerS ALm

Inne på akuten var det fullt pådrag och en 
akutsjuksköterska fortsatte med konst-
gjord andning tills babyns lungor började 
arbeta utan hjälp. Ytterligare ett andnings-
stopp inträffade när barnläkaren under-
sökte babyn. 

Håkan och Tina handlade konstruktivt 
och behöll lugnet, trots den jobbiga situa-
tionen. 

– Inte förrän Oscar var i läkarens hän-
der brast allt. Jag bara grät och grät. Det 
gjorde så ont när jag förstod att vi hållit på 
att mista vår lilla pojke, säger Tina.

Lille Oscar lades in på barnintensiven 
och övervakades av en maskin som regist-
rerade puls, blodtryck och hjärtrytm. Han 
fick omgående behandling med antibiotika 
via dropp.

Tina och Håkan fick stanna med sitt 
barn i en vecka på sjukhuset innan de 
skickades hem med andningslarm, ett 
apnélarm på babyns mage. De fick också 
utbildning i hur de skulle utföra konst-
gjord andning som kunde rädda livet på 
sonen.

Föräldrarna kunde trots larmet inte lita 
på att allt var under kontroll. De turades 
om att vaka över sitt barn. När Oscar var 
sex veckor kom nya andningsuppehåll. 
Den här gången sex gånger i rad. När bar-
net kom till Sunderby sjukhus konstatera-
de läkaren att pojken hade sänkt medve-
tande och dessutom krampade.

Babyn skickades med helikopterambu-
lans till Norrlands universitetssjukhus till-
sammans med en narkosläkare. Föräldrar-
na, som inte fick plats i helikoptern, fick ta 
sig med bil till Umeå. 

På sjukhuset undersöktes barnets hjär-

Råden som minskar plötslig spädbarnsdöd
Det Oscar Lagerlöf varit med om är 
definitionsmässigt något som kall-
las för ALTE, Apparent life threat-
ening event.

När andningen tillfälligt upphör och bar-
net under en kortare period ser ut att vara 
på väg att avlida kallas det ALTE. 

– Skillnaden mellan de två begreppen 
SIDS, Sudden infant death syndrome (plöts-
lig spädbarnsdöd) och ALTE är att i det för-
sta fallet dör barnet. Vid ALTE befinner sig 
barnet i en livshotande situation, säger 
Hilda Hassler, överläkare på barnkliniken 

vid Sunderby sjukhus.
Det finns i dag ingen förklaring till till-

ståndet ALTE. Ingen känner heller till varför 
barn dör i plötslig spädbarnsdöd. 

Den diagnosen sätts först när alla andra 
alternativ är uteslutna – obduktion och 
utredning visar ingen infektion eller annat 
som kan förklara dödsfallet. Det är inte klar-
lagt att ALTE har något samband med SIDS.

Sverige har lägst förekomst av plötslig 
spädbarnsdöd i hela världen. Antalet barn 
som dött i SIDS minskade dramatiskt sedan 
fyra enkla råd infördes 1992. Socialstyrel-
sens råd är:
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”De som varit svårt sjuka kände en känsla av 
overklighet samtidigt som de blev rörda och 
uppskattade vad de anhöriga hade skrivit.”

Patienter som vårdas på IVA är 
ofta så svårt sjuka att de inte kom-
mer ihåg något av sin vistelse där.

De kan bli hjälpta av dagböcker 
som personalen och de anhöriga 
skriver i.

– Då förstår de vad de har varit 
med om, säger Kristina Drugge, in-
tensivvårdssjuksköterska på Sun-
derby sjukhus.

Många patienter som kommer till inten-
sivvårdsavdelningen, IVA, kämpar för 
sina liv. De får starka läkemedel som kan 
vara en orsak till hallucinationer.

– En del säger att de ser spindlar i 
taket, andra tror att det finns monster i 
ventilationsrören. Många har också hem-
ska mardrömmar. Samtidigt kopplas 
patienterna till slangar och övervaknings-
utrustning som begränsar deras rörlighet. 
Det är självklart att upplevelsen kan kän-
nas negativ, säger Kristina Drugge.

Tillsammans med kollegan Cecilia 
Wikström har hon ansvar för dagböckerna 
och ett återbesök på intensivvårdsavdel-
ningen.

På många håll i landet pågår försök med 
dagböcker på IVA. I Sunderbyn har det 
använts i olika omgångar. Men det är först 
det senaste året som det förs dagbok över 
alla patienter som är kopplade till respira-
tor och som stannar minst tre dygn på 
avdelningen.

– Vi försöker att komma i gång och 
skriva dagbok till de patienterna. Det för-
sta dygnet är vi ofta så upptagna med att 
stabilisera patientens tillstånd att vi kan-
ske inte hinner skriva något. 

Men dag två brukar vi göra en sam-
manfattning av vad som har hänt, exem-
pelvis ”du kom in till sjukhuset och hade 
ont i magen, röntgen visade på aorta som 
höll på att brista, du kom upp till IVA och 
fick dropp innan du togs in på operation. 
Operationen gick bra men du hålls ännu 
nedsövd och är kopplad till en respirator.”

De följande dagarna skriver sjuksköter-
skor och undersköterskor några rader 
varje dag om patientens tillstånd och vad 

som görs. Men de kan också berätta om 
triviala saker som hur det har gått i den 
senaste hockeymatchen.

Även de anhöriga skriver i dagboken. 
Tiden på IVA är full av oro och ångest och 
för många är det skönt att få ur sig de 
känslorna. Det som de anhöriga berättar 
har extra stort värde för patienterna.

Om de närstående går med på det tar 
personalen bilder av patienten och lägger 
in i dagboken.

Åsa Engström, universitetslektor vid 
Luleå tekniska universitet, har i sin dok-
torsavhandling djupintervjuat nio patien-
ter som har vårdats på IVA för hjärtstopp, 
stroke, självmordsförsök, aorta aneurysm 
och binjurebarkcancer, samt nio anhöriga, 
om återbesöken på IVA och dagböckerna. 
Hon har även gjort en studie som fokuse-
rar på upplevelsen att få en dagbok skri-
ven.

– För patienterna var dagboken som att 
röra vid ett ömt sår. De som varit svårt 
sjuka var rädda för att läsa den och kände 
en känsla av overklighet samtidigt som de 
blev rörda och uppskattade vad de anhöri-
ga hade skrivit. En kvinna fick för första 

gången läsa att hennes barn älskade 
henne, även om hon visste det innerst 
inne hade barnen aldrig uttryckt det i ord, 
berättar Åsa Engström.

Tre månader efter vistelsen på IVA kallas 
patienterna och deras anhöriga på ett åter-
besök där de får träffa personalen som tog 
hand om dem mest. Då har de också med 
sig dagboken.

De flesta är tacksamma mot persona-
len, men återbesöket är också ett tillfälle 
att framföra kritik.

– Vi brukar ta upp synpunkterna som 
kommer fram på arbetsplatsträffarna utan 
att peka ut någon särskild person. För-
hoppningsvis leder det till förbättringar  
av vården. Ibland rör det sig om småsaker. 
En kvinna berättade att hon hela tiden 
trodde att hon var i en tvättstuga. Då insåg 
vi att vi måste komma ihåg att stänga  
dörren till sköljrummet, säger Kristina 
Drugge.

Återbesöket är helt frivilligt, men 
många vill gärna komma tillbaka och se 
miljön som de har vårdats i och träffa de 
som tog hand om dem. Då kan de lättare 
förstå vad de har varit med om. Väggen 
som verkade ligga tre kilometer bort visar 
sig bara vara tre meter från sängen och 
ibland får de ett ansikte till en röst som de 
känner igen när de träffade personalen 
igen.

Även för intensivvårdssjuksköterskor är 
återbesöket på IVA värdefullt, visar en stu-
die som Åsa Engström har gjort tillsam-
mans med Siv Söderberg, professor.

– De upplever patienterna på ett helt 
annat sätt när de ser dem i sina egna klä-
der och med sin vanliga personlighet. Det 
gör dem till bättre intensivvårdssjuksköter-
skor eftersom de får möjlighet att se män-
niskan bakom diagnosen. På IVA blir en 
del patienter förvirrade och en del blir 
aggressiva. En anhörig tyckte att det var 
jättebra att personalen fick se hennes 
pappa som han verkligen är och inte som 
han var under påverkan av alla mediciner-
na, säger Åsa Engström.

ANN-KAtRIN ÖHmAN

Dagboken – en hjälp 
för IVA-patienten

Kristina Drugge och Åsa engström, till höger i bild, har märkt hur mycket dagboken och återbesöket på IVA betyder för patienterna. Även personalen har 
nytta av att få en återkoppling i efterhand. Foto: AnDerS ALm 

Räddad till livet – gång på gång

Dagboken som personalen gör i ordning.

Kristina Drugge, 
intensivvårds-
sjuksköterska.

Åsa engström, 
universitetslek-
tor vid Luleå 
tekniska univer-
sitet.

Råden som minskar plötslig spädbarnsdöd
E Låt spädbarnet sova på rygg.
E Avstå från att röka.
E Se till att barnet är lagom varmt och kan 
röra sig.
E Amma om det är möjligt.

Sedan råden lanserats sjönk antalet fall 
av plötslig spädbarnsdöd i Sverige från cirka 
140 barn per år till knappt 20 barn per år.

– Det är hög tid att upprepa detta – vi har 
nyligen fått veta att 27 barn dog under 2010 
i SIDS. Det är en kraftfull ökning jämfört 
med tidigare år. Kanske har råden börjat 
falla i glömska, säger Hilda Hassler.

BARBRO LINDBERGH
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Tillsammans med Almi och Region 
Västerbotten har Norrbottens läns lands
ting bildat Innovationssluss Norr, ett tre
årigt projekt som delfinansieras av EU. 

Projektet är ett sätt att komma igång 
och hitta de rätta formerna; tanken är att 
verksamheten sedan ska permanentas. 
Slussen ska också tillvarata idéer från 
patienter och anhöriga samt hjälpa före
tag att få rätt kontakter inom vården. 

Ordet innovation eller innovatör kan 
verka skrämmande och stort. Men Linnea 
Grundström vill avdramatisera begreppet. 

– Vem som helst kan bli en innovatör. 
Det behöver inte handla om stora appara
ter. En ny modell av en penna som är lätt
tare att använda kan vara en innovation. 
Ett annat exempel, från Umeå, är ett 
gummiklätt kryckskaft som inte glider 
när man lutar dem mot ett bord, Ofta 
kommer idéerna från den dagliga verk
samheten. Om inte vi som jobbar inom 
vården förbättrar den, vem ska då göra 
det, säger Linnea Grundström.

Man skiljer på förbättringsarbete, som 
är sätt att göra det man redan gör så bra 
som möjligt, och innovationer, som inne

Idéer från vården ska fångas upp

InnovaTIonssluss norr presente-
rades under en dag om forskning och ut-
veckling som landstinget anordnade i no-
vember. Vad tror du om satsningen?

fakta

Innovationsslussen – steg för steg

du har 
en idé.

Kontakt 
med pro-
jektle-
dare/inn-
ovations-
rådgi-
vare.

nyhets-
gransk-
ning.

mark-
nadsun-
dersök-
ning.

bedöm-
ning av 
evalue-
ringsråd 
(exper-
ter).

Stöd ge-
nom hela 
proces-
sen av 
regionalt 
innova-
tionssys-
tem.

Test av 
produkt/
tjänst ute 
i verk-
samhe-
ten.

Kom-
mersia-
lisering: 
starta 
eget och/
eller sälja 
idén.

87654321

Källa: www.innovationssluss.se

De gick från ord 
till handling
Ylva Ryngebo, röntgensjuksköter-
ska från Stockholm, arbetar hel-
tid i sitt eget företag där hon ut-
vecklar och marknadsför produk-
ter inom röntgenhjälpmedel.

– Jag vill förändra. När något 
inte fungerar måste man ju lösa 
det, säger hon.

Ylva ryngebo har bland annat tagit fram 
en böjbar linjal i samarbete med Vrinnevi 
sjukhus i Norrköping som kan användas 
för benlängdsmätning vid röntgen.

– Eftersom den följer kroppen ger den 
bättre precision vilket underlättar för 
ortopederna. Siffrorna på linjalen är gra
verade med materialet volfram som syns 
vid röntgen, säger hon.

Ylva Ryngebos hjälpmedel är bra 
exempel på hur idéer från det dagliga 
arbetet i vården kan utvecklas till produk
ter. Hon har tidigare fått stöd från Stock
holms motsvarighet till Innovationssluss 
Norr och

– Jag ser på mig själv som en kreativ 
praktiker, snarare än uppfinnare.

Kristiina starck från Luleå visar också 
på hur vardagliga problem kan bli till pro
dukter. Hon har bland annat tagit fram 
en kudde som skapar en naturlig huvud
upphöjning som lindrar vid barnhosta 
och förkylning. Även astmatiker uppskat
tar den. 

– Idén fick jag när mina barn var för
kylda och inte kunde sova och jag på nat
ten kröp under deras sängar för att stop
pa böcker under sängbenen. Jag tänkte 
att det måste finnas ett bättre sätt. När det 
blir personligt finns det en drivkraft, 
säger hon.

Hon har uppfunnit och utvecklat flera 
produkter som hon idag marknadsför i 
sitt eget företag. Dessutom arbetar hon 
som innovationsrådgivare på Innova
tionssluss Norr. PATRIK LINDÉN

Katarina Flodmark, 
enhetschef för 
hjärtintensiven och 
PCI-laboratoriet vid 
Sunderby sjukhus:

– det låter som 
en bra idé. det är 
viktigt att vi tar till-
vara på folks idéer 
och att kulturen 
är sådan att idéer 
verkligen kommer 
fram och tas på all-
var. Ordet innova-
tion kan kännas lite 
främmande så det 
är bra att informa-
tion om vad inno-
vationsslussen är 
kommer ut.

Eva Sjölund, verk-
samhetsutveck-
lare, division Ope-
rerande:

– Vardagen är 
ofta väldigt prak-
tisk. man ska-
par hela tiden lös-
ningar för att göra 
jobbet lättare. Ofta 
stannar det inom 
avdelningen och 
det är ingen som 
tänker på att ta det 
vidare så att fler får 
nytta av det. det är 
bra om det blir lätt-
tare att få veta vart 
man kan vända sig 
för att få hjälp. det 
är även bra om vi 
blir mer tillåtande.

bär att man gör något på ett helt annat 
sätt.

Vad är det då Innovationsslussen kon
kret kan hjälpa till med? Linnea Grund
ström förklarar de olika stegen:

När idégivarna kontaktar slussen får 
de träffa en innovationsrådgivare. Till
sammans diskuterar man bland annat 
vilka behov som idén löser och vilka som 
kan ha nytta av den. En idébeskrivning 
fylls i för att konkretisera lösningen. 
Sedan görs en första så kallad skrivbords
undersökning där man reder ut om idén 
redan finns på marknaden. Efter det kan 
det vara aktuellt med en fokusgrupp där 
tänkta användare kan ge sin syn på pro
dukten. Man kan även få hjälp att söka 
medel för att ta fram en prototyp. 

alla inblandade skriver på sekretess
avtal. Ägarskapet ligger hela tiden hos 
idégivaren. Innovationsslussen vill heller 
inte forcera processen. 

– Det är alltid idégivaren som bestäm
mer takten, även om det kan vara en för
del att koka medan plattan är varm.

Innovationsslussen erbjuder sina 
tjänster kostnadsfritt. Det handlar inte 
bara om att lotsa idéer.

– Vi måste skapa en tillåtande attityd 
för att folk ska våga ta steget och komma 
fram med sina idéer. Det är därför också 
en lednings och kulturfråga, säger Lin
nea Grundström. 

PATRIK LINDÉN

FOTnOT: Läs mer om Innovationssluss 
norr på webben, www.innovationssluss.se

Du har säkert retat dig på saker på jobbet som borde 
kunna gå att göra annorlunda. Ibland har du kanske 
tankar om en lösning. Nu ska landstinget bli bättre 
på att stödja idégivarna. 

– Vi vet att det finns många goda idéer som för-
tjänar att utvecklas. Vi hoppas också kunna bidra till 
att nya företag kan startas, förklarar Linnea Grund-
ström, projektledare för Innovationssluss Norr. 

Linnea Grundström är projektledare för Innovationssluss norr, vars uppgift är att stödja idébärare i vården att ta steget från idé till produkt.
Foto: mArIA ÅSÉn

Ylva ryngebo har gjort resan från frustre-
rad röntgensjuksköterska till att utveckla 
bättre hjälpmedel som hon nu säljer i 
sitt eget företag. en böjbar linjal för ben-
längdsmätning är ett exempel. 

Kristiina Starck har utvecklat en särskild 
kudde som lyfter upp huvudet vid förkyl-
ning och hosta.

deltagarna i Från 
UFO till FoU, 
landstingets in-
spirationsdag om 
idéer och utveck-
ling, fick veta mer 
om hur innovatio-
ner i vården kan bli 
till nytta i verksam-
heten och leda till 
tillväxt i regionen.
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Hela veckan längtar personalen på 
Folktandvården i Öjebyn efter fre-
dagsfikat.

Då dukas det upp både smörgå-
sar och bakverk.

– Det är veckans höjdpunkt, sä-
ger enhetschef Eva Stridsman.

Den här dagen är det tandläkare Anne 
Lundgren som är ansvarig för fikat. Hon 
har beställt enorma räksmörgåsar och en 
Mariakaka från konditoriet Hanséns i 
Piteå.

– Jag gjorde det lätt för mig och köpte 
allt färdigt, säger hon.

De 17 anställda turas om att bjuda sina 
kollegor på smörgåsar och bakverk på fre
dagarna. Var och en sätter sin egen prägel 
på fikat. En del tar med sig salami och 
franska ostar på vitt bröd, andra tycker 
om att baka något själva.

Sandra Carvalho bjöd på en portugisisk 
kaka när det var hennes tur. Hon är en av 
cirka 20 tandläkare som har kommit till 
Norrbotten från Portugal. Hon kommer 
från staden Viseu, men har studerat vid 
tandläkarhögskolan i portvinets hemstad 
Porto. Där fick hon höra talas om möjlig
heterna att arbeta i Norrbotten. Under 
2009 sommarjobbade hon i Jokkmokk 
och i april 2010 fick hon jobb i Piteå.

– Det är svårt att få arbete i Portugal. 
Det finns ingen allmän Folktandvård och 
som nyutexaminerad är det tufft att 
öppna eget. Om man jobbar för någon 
annan tandläkare kanske man inte får så 
många patienter och tjänar bara litet 
pengar. Därför är det bra för oss att 
kunna komma hit och få yrkeserfarenhet

Hon är sambo med en annan portugisisk 
tandläkare som jobbar både i Öjebyn och 
i Norrfjärden, João Silva. Det finns ytterli
gare en kvinna från Portugal på kliniken, 
men hon är för tillfället föräldraledig.

– Vi hoppas att de vill stanna kvar här, 
för oss är det jättebra att ha god tillgång 
till tandläkare, säger Eva Stridsman.

Totalt arbetar fem tandläkare, tre tand
hygienister, åtta sköterskor och enhets
chefen Eva Stridsman i Öjebyn.

Hygienisterna sköter nästan alla karie
skontroller.

– Deras arbete har utvecklats de senas
te åren, de får ta allt mer ansvar och det 

innebär att tandläkarna kan ägna mer tid 
åt de åtgärder som behöver göras, säger 
Eva Stridsman.

För att kunna erbjuda patienterna både 
tidiga och sena tider jobbar personalen 
från klockan 7.10 till 17.00 måndagar och 
tisdagar. På onsdagar och fredagar slutar 
de litet tidigare och på torsdagar klockan 
16.30.

Det märks att de är vana vid att ha reg
lerade arbetstider. Prick kvart i tio samlas 
de i fikarummet för en 15 minuter lång 
paus. Då vill de kunna återhämta sig och 
därför är prat om jobbet bannlyst. I stället 
brukar samtalsämnena handla om tvpro
gram som de har sett och matlagning.

– Vi har en sekretess som gör att vi 
inte kan sitta och diskutera patienterna. 
Men framför allt är det skönt att få prata 
om något annat än jobbet en stund, säger 
Anne Lundgren.

Hon är en av dem som har arbetat 
länge på kliniken, medan Veronica Land
ström och Margareta Lundgren kom förra 
veckan. De är tandsköterskeelever från 
Umeå, men har en lång arbetslivserfaren
het bakom sig. Margareta har arbetat i 21 
år som sjuksköterska och Veronica är en 
hippolog som bestämde sig för att sadla 
om och byta yrke.

– Likheten mellan att vara ridlärare 
och tandsköterska är att bägge jobben är 
sociala och det uppskattar jag.

Vi fikar med…

Arbetsplats: Folktandvården i Öjebyn. Antal anställda: 17. Yrkesgrupper: Tandläkare, 
tandhygienister, tandsköterskor och enhetschef. Samtalsämnen på fikarasten: ”TV-pro-
gram som vi har sett och matlagning, så mycket mer hinner vi inte på en kvart”. Tabun: 
”Vi har en regel att aldrig prata om jobbet”.

… personalen på Folktandvården i Öjebyn

Det heliga fredagsfikat

Foto: mArIA FÄLdT

Margareta lundgren ville fortsätta med 
ett vårdande och omhändertagande yrke, 
samtidigt som hon ville ha bättre arbetsti
der och slippa att arbeta helger, och valde 
därför att bli tandsköterska.

Bägge är glatt överraskade över det 
stora fredagsfikat i Öjebyn. De har tydli
gen valt rätt klinik för sin praktik.

– Det är roligt att de anställda har 
något att se fram emot under arbetsveck
an. Vi har haft den här traditionen i fyra 
år nu, säger Eva Stridsman.

Räksmörgåsarna är uppätna. På en 
minut töms hela fikarummet. Det gäller 
att inte låta patienterna vänta. 

ANN-KATRIN ÖhmAN 

den här dagen är 
stora räksmörgå-
sar och en ma-
riakaka uppdukad 
på fikarasten på 
Folktandvården i 
Öjebyn.

Från vänster tand-
läkare Sandra car-
valho, enhetschef 
eva Stridsman och 
tandsköterskeele-
verna margareta 
Lundgren och Ve-
ronica Landström.

Redo att hjälpa rökarna
Ytterligare 27 personer har utbildats för att moti-
vera rökare som vill men inte kan sluta. Totalt finns 
nu 58 diplomerade tobaksavvänjare på länets vård-
centraler.

I norrbotten röker 14 procent av befolkningen, 
medan antalet som snusar uppgår till 15 procent. De 
flesta som verkligen bestämt sig för att sluta klarar 
det på egen hand. Resten, cirka 20 procent, söker 
upp sjukvården. Med bland annat nikotinläkemedel 
och samtalsstöd i form av Motiverande samtal får 
de hjälp för att försöka nå ett tobaksfritt liv.

Fyradagarsutbildningen som krävs för att bli en 
diplomerad tobaksavvänjare består av en grundkurs, 
handledning, redovisning av tre patientfall samt ett 
kunskapsprov.

– Utbildning utgår från de krav till diplomerad 
tobaksavvänjare som Yrkesföreningarna mot Tobak 
ställt upp, vilket borgar för god kvalitet, säger Yvon
ne Bergmark Bröske, sjuksköterska och utbild
ningskonsulent.

BrittMarie Karlsson, projektledare, är nöjd över 
att kompetensen i primärvården höjs.

– Nu finns det tobaksavvänjare vid alla lands
tingsdrivna och några privata vårdcentraler i Norr
botten.

Vid diplomutdelningen i landstingshuset fanns 21 av de 27 nya tobaksavvänjarna på plats: Karin Kero (Gammelstad), Ann-Britt Ömalm (Forsen), marie Ågren Jo-
hansson (Forsen), Lise-Lotte Granberg (cederkliniken), Ros-marie Kemi (Pitehälsan), Karin havo (mjölkudden), Christina Fallberg (björknäs), Rickard Wikström 
(Kalix), Anna-Lena Johansson (erikslund), Sofia Bengtsson (Överkalix), Birgitta Andersson (björknäs), heidi Karjalainen (Haparanda), Barbro Borg (Haparanda), 
Jaana Anundi (Haparanda), Susanna Kylmänen (Haparanda), Pirjo Karhu (Övertorneå), Niina Savilahti (Övertorneå), Sara mikaelsson (Arjeplog), Roland Jonsson 
(Arjeplog), Eva Landin (Överkalix), Ingrid Enqvist (Furunäset). Längst fram sitter, från vänster, Yvonne Bergmark Bröske, utbildningskonsulent, och Britt-marie 
Karlsson, projektledare. Foto: uLrIKA enGLund 



e flesta av oss har vid det här 
laget arbetat ganska länge i vår-
den och det börjar bli intressant 
att fundera över hur det såg ut 
när vi började och jämföra med 
hur det är nu.

Då hade man ett lottsystem på 
akutmottagningen så att patienter 

med stroke skulle spridas jämnt över 
hela sjukhuset så att ingen avdelning skul-
le behöva få fler strokepatienter än någon 
annan. Resultatet blev också därefter fast 
det tänkte vi inte på då.  

Nu har alla sjukhus särskilda enheter 
där vi lägger alla patienter med stroke och 
de som arbetar är extra kunniga och foku-
serade på det tillståndet.

Då försökte vi i det längsta undvika att 
ställa diagnosen demens med motivet att 
”ingen blir gladare av det eftersom man 
ändå inget kan göra.” 

Nu försöker vi ställa diagnosen så tidigt 
som möjligt. 

Vi kan inte bota demens men vi kan 
undanröja hinder och spinna de skyddsnät 

som blir ovärderliga i ett senare skede av 
sjukdomen och i stor utsträckning förebyg-
ger komplikationer.

Då var det var mycket vanligt att vi hän-
visade till åldersgränser när olika behand-
lingar kom på tal. Att operera hjärtan eller 
höfter på patienter över 70 år var otänk-
bart. Nu är det flesta patienter som opere-
ras över 70 år.

Då var magsår en stressjukdom som skul-
le opereras. Nu vet vi att magsår orsakas av 
en infektion och kan botas med läkemedel.

Då fick man ligga till sängs på sjukhus i 
fyra veckor om man drabbades av hjärtin-
farkt. Nu är man hemma igen efter fyra 
dagar!

Då hade vi heltidsanställda som letade 
efter våra pappersjournaler. Nu trycker vi 
på en knapp och har journalen tillänglig 
direkt.

Med den utvecklingen är det svårt att 
hålla med dem som beskriver hälso- och 
sjukvården som obenägen att ändra sig 
och som till varje pris vill hålla kvar vid det 
gamla.

Men alla dessa framsteg har inte kom-
mit av sig själva. Det är resultatet av 
många människors målmedvetna 
ansträngningar genom åren. En del 
genom att forska och på det sättet skaffa ny 
kunskap. Andra genom att arbeta med 
ständiga förbättringar i vardagen och hitta 
smarta och effektiva sätt att tillämpa den 
nya kunskapen.

Det finns mycket som talar för att 
utvecklingen inte har stannat av utan tvärt 
om accelererar. Vi har fått nya verktyg och 
förutsättningar för att ta nästa steg. När-
mast tänker jag på hur nya forskningsre-
sultat i ett allt snabbare tempo kan sam-
manställas till riktlinjer och underlag för 
beslut både i mötet med den enskilda 
patienten och på mer övergripande nivå.

Vi är också på väg att på ett mycket mera 
systematiskt sätt än tidigare följa upp 
resultaten av det vi gör. Uppföljning av vad 
vi åstadkommer kommer inte längre att 
vara engångsinsatser utan ständigt pågåen-
de. Vi följer och analyserar våra resultat 
och korrigerar våra insatser till det bättre.

Nej det var inte bättre förr. Det är bättre 
nu! Allting pekar också på att det kommer 
att bli ännu bättre i framtiden. För egentli-
gen har vi alla två jobb. Dels att utföra 
dagens arbetsuppgifter men också att för-
bättra det vi gör i dag för att nå ännu läng-
re i morgon.

Mats BrännströM,
biträdande landstingsdirektör  

och utvecklingschef
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Det var inte bättre förr
KRÖNIKAN Mats Brännström

Ur museets samlingar

Psaligrafi är ett gammalt, numera nästan 
bortglömt ord som betyder konsten att 
klippa i papper. Oftast rör det sig då om 
utklippta konturbilder, eller silhuetter. de 
är vanligen utklippta i svart papper och 
placerade mot en ljus bakgrund.

Mot slutet av 1700-talet började konst-
närer och andra klippa ut små scener i 
svart kartong och montera dem på en ljus 
bakgrund. att klippa silhuetter blev ett 
populärt tidsfördriv hos 1800-talets bor-
gerlighet och de svarta silhuetterna över-
svämmade snart deras hem. de använ-
des också som illustrationer i böcker och 
tidningar. 

Mot slutet av 1800-talet blev kame-
ran allt vanligare. I och med detta föll sil-
huettklippningen ur modet. Men för luf-
fare och andra fattiga var sax och papper 
fortfarande ett lättfraktat material, som 
i skickliga händer kunde förvandlas till 
”brödkonst”. robert pohjanen

FOtnOt: Läs mer om psaligrafi på nll.
se. Klicka dig fram till Kultur och utbild-
ning, Norrbottens museum och Månadens 
föremål.

silhuettscen utklippt av erica Ottiliana 
Boström, född stenberg, (1836-1865) från 
Mattila i nedertorneå.
 Foto: ÅKe ÅströM, norrbottens museum

Konstfulla 
konturbilder

Begriplig, tillgänglig och målgrupps
anpassad. Landstingets nya externa 
webb sätter användarvänligheten 
främst.

Sedan några veckor har landstinget tre externa 
webbplatser – nya nll.se, nllplus.se samt 1177.se. 
Uppdelningen är följande:
E  Den officiella webbplatsen nll.se vänder sig 

till allmänheten samt exempelvis press, 
arbetssökande och kulturkonsumenter.

E  På 1177.se kan patienter och anhöriga få råd 
om vård. Där kan de också ställa frågor, kon-
takta vården och jämföra vårdgivare.

E  nllplus.se (NLL+) är i första hand till för pri-
vata vårdgivare, kommuner, landsting, regio-
ner, apotek och förtroendevalda, för att 
nämna några av de externa aktörer som Norr-
bottens läns landsting samarbetar med.
Webbplatsen NLL+ skapades utifrån behov 

som uppstod vid införandet av Vårdval Norrbot-
ten. Av konkurrensskäl anses det inte lämpligt 
att privata vårdgivare i fram-
tiden ska ha tillgång till 
intranätet Insidan, vilket de 
har idag.

– Det är samtidigt en ny 
samarbetsyta för landsting-
ets verksamheter. Hela NLL+ 
är för närvarande publik, 
men inom kort ska det vara 
möjligt att lösenordsskydda 
material och jobba i olika 
”arbetsrum”, säger Ulrika 
Leijon, webbansvarig.

Liksom tidigare finns cirka 500 redaktörer i 
landstinget med ansvar för innehållet. 

På Insidan och NLL+ kan dessa även fortsätt-
ningsvis publicera sitt material. Nytt är att det 
som ska publiceras på nll.se samt 1177.se ska 
passera en central webbredaktion. 

Den ska dels se till att texterna är strukture-
rade och skrivna på ett begripligt språk, dels att 
innehållet publiceras tillgängligt. Det sistnämn-
da innebär bland annat att texter ska vara kor-
rekt formaterade så att de kan läsas upp med 
talsyntes, till hjälp för besökare med syn ned-
sättning.

– Landstinget har språklagen att förhålla sig 
till. Om vi inte skriver så att människor förstår 
är webbplatsen oanvändbar. Så mycket som  
25 procent av landets befolkning har ändå svårt 
att ta till sig en vanlig text.

För att nå så många som möjligt ska landsting-
et satsa mer på film och meningsbärande bilder.

Webbplatsen har även strukturerats om för 
att göra det lättare att snabbt hitta rätt informa-
tion. De cirka 18 000 sidor som förr låg på nll.
se – varav många hade få eller inga besökare – 
har minskats till cirka 4 000 sidor.

– Tidigare lades i princip allt som inte var 
hemligt ut. Nu anpassas informationen efter vil-
ken målgrupp man vänder sig till. Det är ett helt 
nytt sätt att tänka, säger Ulrika Leijon.

ULrIKa enGLUnD

Besökaren i fokus på externa webben

Ulrika Leijon, 
webbansvarig.

Foto:  
caY HedBerG

nll.se och nLL+, två av landstingets externa webbplatser. den tredje är 1777.se.
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UTSTÄLLNINGAR
T.o.m. mars 2012
Spelar roll
- om offer, förövare och åskådare. 
Forum för levande historia

Tills vidare
Anta Pirak 
- berättelser ur ett samiskt liv. 

Tills vidare
Kring fi nska kriget 1808-1809

3 dec – jan 2012
San Lundberg
Konst

14 dec – 1 april 2012
Tiden i tryck 
- Norrbottens-Kuriren 150 år
Tidningens och världens historia 
under 150 år. 

PROGRAM
Lördag 3 dec 12:00-16:00
Radion i Norrbotten 90 år
Utställningen öppnar

Lördag 3 dec 12.00-16.00
Stickkafé med stickmarknad 
köpa/byta/sälja
Tag med eget arbete, vi inspirerar 
varandra
I samarbete med Norrbottens Läns 
Hemslöjdsförening

Lördag 3 dec 13.00-16.00 
Vernissage: San Lundberg
Utställningen invigs.

Barnens söndag 
Söndag 4 dec 14.00-15.00
När jultomten försvann
Musiksaga för barn! 
Med Dagbarnvårdarnas Musikgrupp

Onsdag 7 dec 18.30-20.30 
Samtalskafé: 
Olika perspektiv på civilkurage
Ett samtal om civilkurage och åskådar-
rollen.
Medverkande är Linda Moestam (Årets 
Lulebo 2011) och Elisabeth Marklund 
(Årets norrbottning 2010) som samtalar 
med Lena Edenbrik.
Program i anslutning till utställningen 
Spelar Roll. 
I samarbete med Röda Korset

Onsdag 7 dec 19.00-21.00 
Salsa & orientaliskt danskafé
Prova dansa! Höstens sista danskafé 
inleds med dansuppvisning.

Söndag11 dec 13.00-16.00
Barnens söndag: Vi gör lucia-
dockor
Slöjd för barn med Eva Öhrling och 
Alexandra Norén. I samarr med BILDA

Onsdag 14 dec 18.30-21.00
Vernissage: Tiden i tryck 
- 150 år av tidningshistoria

Tis-fre kl 10-16  ·  Lör-sön kl 12-16
Ons 21/9-7/12 kl 10-21

Storgatan 2 Luleå · 0920-24 35 02 ·

0920-23 66 66  www.norrbottensmusiken.se

Aktuellt från Norrbottens museum

HELGE SUNDE 
& NORRBOTTEN 
BIG BAND 
10 dec Luleå Kulturens hus 19.00
11 dec Korpilombolo gymn.sal 19.00 

ANNE PACEO
& NORRBOTTEN 
BIG BAND
18 jan Musikhuset Torneå
19 jan Piteå kl 19.00
20 jan Luleå Kulturens hus 19.00
Fler konserter tillkommer

#1 ANNE PACEO
& NORRBOTTEN 
BIG BAND
#2 NILS LANDGREN 
& REDHORN TALENT
VIKTORIA TOLSTOY, JESSICA 
PILNÄS, RASMUS KIHLBERG, 
IDA SAND, JOHAN NORBERG 
20 jan Luleå Kulturens hus kl 19.00

BD-POP & 
NORRBOTTEN BIG BAND
3 feb Jokkmokks marknad
4 feb Arvidsjaur Medborgarhuset 19.00

Norrbottens 
Kammar-
orkester

Christian Svarfvar, violin
Kim Hellgren, viola

Dirigent Petter Sundkvist
Bach: Brandenburgkonsert nr 1
Mozart: Sinfonia concertante
Barber: Adagio för stråkar

Mozart: Symfoni nr. 33

LULEÅ Kulturens hus tors 2 feb 19.00
UMEÅ NorrlandsOperan 

sön 5 feb 16.00
samt Haparanda, Älvsbyn och Piteå

J S Bach
Juloratoriet

Kantaterna IV-VI
PITEÅ KYRKOOPERA 

samt lokala kyrkokörer
Kristina Hansson, sopran

Annika Hudak, alt
Johan Christensson, tenor 

och evangelist
Lars Johansson Brissman, bas
Dirigent Johannes Lidbergius
Ensemble Norrbotten NEO
Regi Kjell-Peder Johanson

LULEÅ Domkyrka tis 3 jan
SKELLEFTEÅ St Olovs kyrka ons 4 jan 

LYCKSELE Kyrkan tors 5 jan
SJÄLEVAD kyrkan fre 6 jan

UMEÅ Backens kyrka lör 7 jan
BODEN Överluleå kyrka sön 8 jan

Arctic Light 
på Jokkmokks marknad
JOKKMOKK Kyrkan fre 3 feb 19.00

Sagooperan Peter Pan
Piteå sön 29 jan 14.00
Luleå Kulturens hus sön 5 feb 14.00
samt skolkonserter i länet 23 jan-3 feb

Rock on
Årets rockstudenter tar sig ton
Skolkonserter i länet 13-26 feb

Norrbotten NEO
– Cage 100 –

Stockholm Musikaliska, Nybrokajen 11, 
tors 19 jan 19.00

Norrbottensmusiken 
önskar God Jul 
& Gott Nytt År

Biljetter  Norrbottensteatern 24 34 00 • Kulturens Hus 45 59 00 
ticnet.se • norrbottensteatern.se

En stand-up tragedy  
av och med skådespelaren Filip Tallhamn

Medan jag minns 
Inte utan min mamma  

Text Åsa Melldahl   Musik Erik Petersen  
efter Katarina Mazettis roman

UrPremiär 18 feb

UrPremiär 28 jan

NyPremiär 21 jan

Findus flyttar ut
av Sven Nordqvist Dramatisering Stefan Moberg 

fr 4 år

Musikalen

 Biljettförsäljning pågår!Boka in vårens föreställningar!

Grabben
i gravenbredvid

Pär Andersson • Karin Paulin Ek  
Anders Hellström • Therése Lindberg 

Maria af Malmborg Linnman • Mia Nilsson 
Kalle Nyman • Mikael Odhag 

Catherine Parment • Lars Paulin • Maja Runeberg
Martin Sundbom • Marie Wårell Öhman

Skådespelare Mats Pontén  
och Linda Wincent
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re doktor än pappa. Så mycket vet ungar-
na. 

”Just precis”, säger jag. ”Och även om 
han hade haft barn så hade han varit en 
sämre pappa. Aldrig hemma och inte 
hade han råd till julklappar heller.” Men 
som skakig distriktsläkare måste man 
avundas den konsultationskvicke Jesus 
som varken brydde sig om journaler, 
pennkonferenser eller tystnadsplikter. 
Inte skrev han remisser heller. 

Jesus botade, lindrade och tröstade 
samt förkunnade lämpliga levnadsvanor 
till folket (Rökelsestopp och SandalZum-
ba). Det gjorde han för att bespara män-
niskan lidande, inte för att tjäna pengar 
och därmed missköta sina vårdåtaganden 
genom att låsa in seniorer med blöta blö-
jor. Det senare hade tveklöst resulterat i 
en rejäl remissblixt i örat: ”Skärpning, 
annars spikar jag upp dig själv. Farsan”

Remissretur från BUP: Kära kollega, den 
enda vanföreställning som kan skönjas i 
Er remiss är att ni verkar tro att ni är en-
sam om problemet. Hinner tyvärr inte 
skriva mer, måste iväg för att sprutlack-
era en ponny. 

GOD JUL! Dr Stalledräng

Tomten tyvärr hade slut på ponnys i den 
aktuella nyansen. ”Men kanske blir det 
TVÅ VampyrWinx av det dyrare slaget 
istället?” ”Jaaa, det blir jättebra”, svarar 
ungen, som har tänkt sig detta scenario 
redan från början. Det finns ju inga rosa 
ponnys. Obegripligt att mamma verkar 
tro det. Dessutom bajsar dom precis var 
som helst.

Jag är lite glad åt att de åtminstone tror 
att Tomten har en adress. Själva figuren 
har de faktiskt ifrågsatt rejält under 
hösten. Delvis har jag lyckats dämpa 
tvivlet genom förklaringen att Tomten 
måste få lite hjälp av föräldrarna (vice-
tomtar) eftersom det numera finns sju 
miljarder klapplängtande puckon på jor-
den. 

Påskharen har de släppt helt och 
hållet men tandfén behåller tveklöst 
sin status. Hon kommer nämligen 
med pengar, vilket gör det väldigt 
dumt att tvivla. Och i linje med deras 
beklagliga mognad kring det destruk-
tiva ämnet Ekonomi har flickorna 
även börjat ta upp betydligt mer svår-
förklarade figurers vara eller icke vara. 
Jesus till exempel. Det är ju något med 
julen och Jesus alltså. Han var en bätt-

Patrik Warg är
inte känd från Idol,
 robinson eller big 

brother.  
däremot är 

han glad 
över 

att 
vara  

läkare  
i norr-
botten.

�kåseriet patrik warg
Söndag 27 november 2011

Till: Barn & Ungdomspsykiatriska avd.
Femårigt tvillingpar (flickor) med dagliga 
vanföreställningar innefattande projek-
tion av rödklädd och högt skrattande vit-
skäggig gubbe som delar ut VampyrWinx-
dockor och rosa ponnyhästar till snälla 
barn mitt i vintern. Tacksam förslag till 
medicinering eller omhändertagande – 
innan de tjatar hål i huvet på mig.

Det kan vara ångestfyllt för en 
distriktsläkare att skicka en 
remiss. Det vill säga, att be 
sjukhuset om hjälp för en 

patients räkning. Jag vet nämligen aldrig 
säkert om jag borde ha löst problemet 
själv eller om jag verkligen har förmedlat 
alla uppgifter som sjukhusproffsen behö-
ver för att kunna ta tag i saken. 

Det händer att remisser kommer till-
baka där det står ungefär: ”Skärp dig! 
Mvh, Dr Hassler”. 

Ibland kan det liknas vid att be om 
Guds hjälp i en knivig situation. Man vet 
liksom aldrig om Han/Hon lyssnar just 
då. Dessutom finns det fler än en Gud på 
sjukhuset. Man måste veta till vilken av 
dem man ställer sin bön. Det rekommen-
deras inte att skicka en halsmandel till 
urologen. Det har jag lärt mig den hårda 

vägen: ”Driver du med oss? Dr Schnaas.” 
Som vörtlimpa på klappgröten handlar 
remisser om pengar också, vilket gör job-
bet betydligt mindre inspirerande.

Kanske upplever mina tvillingar 
samma osäkerhet när de försöker få iväg 
sina önskelistor till Tomten? De vet alltså 
inte säkert om han tänker hörsamma 
deras önskningar, om han har råd, eller 
om han överhuvudtaget finns? Trots tviv-
let har de i alla fall författat listor sedan 
de inte hittade fler oöppnade paket bland 
uppslitet klappapper och sönderrivna kar-
tonger – på annandagen.

Hela hösten har de stått vid datorn och 
diskuterat hur de ska få fram Tomtens 
adress. Bakom dem på golvet släpar klan-
tigt ihoptejpade kopieringsblad, fullklist-
rade med slösaxade urklipp från kapita-
lets färggranna reklamkataloger (efter-
som de alltså varken kan stava till Eniro 
eller VampyrWinxdocka). Listorna upp-
skattas till samma oförskämda längd som 
Caremas banksaldo.

Till skillnad från en remiss är det inte 
ofta en önskelista kommer i retur med 
tillägget: ”EN ROSA PONNY, ÄR DU 
DUM I HUVET, Tomtefar.” Nej, den 
smällen tar mamma och förklarar att 

konstverk�berättar

Den här oljemålningen, Två 
skolflickor, är utförd av Berta 
Hansson (1910-1994). Hon 
föddes och växte upp i Ham-
merdal, Jämtland. Berta visa-
de tidigt intresse för att teckna 
och fick dessutom stöd av för-
äldrarna. Det var nog ovanligt 
på den tiden.

På 1930-talet tog Berta 
lärarexamen i Umeå. Hon 
började arbeta i Fredrika där 
hon verkade i många år. Sitt 
teckningsintresse odlade hon 
genom att avbilda eleverna när 
de satt och arbetade.

Berta flyttade senare ner  
till Stockholm för att år 1943 
ha sin första utställning. Den 
blev mycket väl mottagen. 
Hon gick även ett par kortare 
konstutbildningar. Sin egen 
stil behöll hon dock hela livet.

Omkring 1960 reste Berta 
Hansson till Sydafrika, där 
hon åkte runt och bodde på 
missionsstationer. Idén att 
grunda en hantverksskola 

växte fram och efter några år 
bildades en sådan, bland 
annat med hjälp av pengar 
som konstnären samlat ihop.

Under hela sitt liv bodde 
Berta i Hammerdal under 

somrarna. Där blev hon god 
vän med författaren Sara Lid-
man, som då hade blivit när-
maste granne. Sara blev väl-
digt förtjust i en landskaps-
målning, som hon sedan fick 

av konstnären. Intressant är 
att Berta läste Sara Lidmans 
manuskript till romaner och 
lämnade synpunkter kring 
dessa.

Mot slutet av sitt liv fick 
konstnären allt sämre syn. 
Hon målade då flygande fåg-
lar mot mörk bakgrund i rikt-
ning mot betraktaren. Sista 
bilden var en vit fågel mot helt 
svart bakgrund. Den fick heta 
Sista Fågeln. Sedan ställde hon 
undan staffliet för alltid.

Berta Hansson var en själv-
ständig och med integritet 
fylld person som utövade sin 
konst på det sätt som hon 
själv valde. Någon speciell ism 
blev konstnären synbarligen 
inte påverkad av. Jag tror att 
hennes namn i framtiden 
kommer att nämnas med stör-
re bokstäver i den svenska 
konsthistorien.

Två skolflickor hänger i 
barnhuset, Sunderby sjukhus.

TORSTEN WIKSTRÖM

© berta Hansson/bUS 2011 Foto: cAY HedberG

nytt�om namn

En�julremiss

CaRINa ÅbERg är ny enhetschef vid 
Länsgemensam rättspsykiatri i Öjebyn. 
Hon kommer närmast från Socialtjänsten 
vid Piteå kommun där hon arbetat som 
personligt ombud. Hon efterträder gun-
nar Lindfors som går i pension.

TORbjÖRN WIKSTRÖM är ny verksam-
hetsutvecklare på Länsteknik och ska ar-
beta som projektledare och förvaltnings-
ledare för nLL webb. Torbjörn kommer 
närmast från ett jobb som IT-konsult vid 
Amesto Solutions i Luleå.

aNNIKa HaNSSON är ny samordnare 
vid division Kultur och utbildning, där hon 
ska arbeta med administration och ut-
veckling. Annika har tidigare varit kultur-
utvecklare vid Haparanda kommun.

jOHaN bERgSTEdT blir ny enhetschef 
för den psykiatriska vårdenheten, Piteå 
psykiatri. Han har tidigare arbetat som 
skötare och sjuksköterska där, men har 
de senaste fyra åren tjänstgjort som sjuk-
sköterska inom öppenvården, enhet b. I 
december återvänder han till den psykia-
triska vårdenheten.

Lokalservice�utsedd
till�Årets�bubblare
Lokalservice har uppmärksammats för sitt arbete med att 
förbättra kvaliteten i städningen kombinerat med att belöna 
goda insatser. clean bright Awards är ett branschpris som  
lyfter fram förebilder och framtidslöften inom lokalvård,  
hygien, tvätt och sanering.

Gemensam service fick priset som Årets bubblare för de 
positiva mervärden som uppstått då kvalitetsarbete kombine-
rats med medarbetarutveckling. Ur juryns motivering: ”Detta 
pris uppmärksammar resultatet av ett genomgripande förnyelse-
arbete där städkvaliteten har höjts på flertalet vårdinrättningar. 
En nyhet som införts är ett belöningssystem. Den belöningspeng 
som utfaller används till kompetensutveckling för personalen, 
bland annat i form av regelbunden utbildning, som i sin tur  
innebär ännu bättre kvalitet och en ökad yrkesstolthet”.

Under december månad kommer rekryteringen av en ny chef 
till division Service att påbörjas. TEIja jOONa är tillförord-
nad divisionschef 1 januari till 31 augusti 2012. Under samma 
period förordnas gÖRaN STRÖM som verksamhetschef för 
området Gemensam service.



”Vi finns här när människor vill ha någon  
att samtala med eller någon som lyssnar.”

Hans Marklund – en själavårdare i sjukvården

Bilder från Hans eget fotoalbum

Hans 
Marklund

Sjukhusprästen Hans Marklund 
möter ibland patienter som säger: 
Jag är inte speciellt religiös, men 
slå dig ner så ska jag berätta om 
mitt liv.

– Jag får höra om drömmar, om 
hur livet blev och inte blev. Att få 
förtroende att lyssna till en annan 
människas livsberättelse är en 
stor förmån, säger han.

Hans Marklunds egen resa började i 
Bergsviken utanför Piteå, där han växte 
upp. Han ville bli sjuksköterska och stu
derade vid vårdskolan i Umeå, men hop
pade av och arbetade istället ett år som 
skötare inom psykiatrin vid Furunäset. 

Under teologistudierna i Uppsala 
behöll han kopplingen till vården och 
arbetade under somrar och helger som 
sjukvårdsbiträde vid Akademiska sjukhu
set i Uppsala. Vid sidan av jobbet som 
präst i Älvsbyn, hans första tjänst efter 
utbildningen, var han ambulansförare på 
deltid.

– Jag har alltid haft en fot i sjukvården. 
Att få börja som sjukhuspräst vid Piteå 
älvdals sjukhus kändes helt rätt, säger 
han.

Uppdraget som han och hans två med
arbetare har är att möta patienter, anhöri
ga och personal i den situation som de 
just då befinner sig i. Det kan vara möten 
präglade av sorg och oro, likväl som av 
glädje och hopp. 

– Vi finns här när människor vill ha 
någon att samtala med eller någon som 
lyssnar.

Till arbetsuppgifterna hör att visa avlid
na för de anhöriga och lämna dödsbud. 
De ger också andlig vård, exempelvis i 
form av förböner, bibelläsning och natt
vard. De håller andakter, dop och vigslar.

I allt de gör är de noga med att lyssna 
in och respektera den enskildes önske
mål.

– Vi slår inte Bibeln i huvudet på 
någon. Jag är passiv i mina ord, men 
läser gärna ur Bibeln om någon ber mig. 
Det är inte heller så att det alltid behövs 
ord, vi kan vila i ett ordlöst landskap 

om jag fortsatt som präst i en församling. 
I dag är jag oerhört medveten om hur fort 
livet kan förändras. Jag har fått en större 
ödmjukhet inför livets skörhet och bär på 
en tacksamhet över att själv vara frisk.

– Vad gäller min tro har Gud blivit 
större, men absolut inte enklare.

För att klara påfrestningarna i arbetet 
får han tillsammans med kollegorna 
handledning av en terapeut en gång i 
månaden. Dessutom går han för privat 
själavård till en annan präst, och har så 
gjort i många år.

– Att få möjlighet att sätta ord på egna 
tankar och känslor är en förutsättning för 
att orka med jobbet. Det är viktigt för att 
inte dräneras.

Vid tsunamikatastrofen kallades Hans 
Marklund in av Svenska kyrkan som en 
av fyra präster i den första omgången. 
Under tre veckor fanns han på plats för 
att hjälpa människor att hantera det ofatt
bara. Tillsammans med bland annat polis 
och Röda Korsets representanter organi
serade han omhändertagandet av döda 
och stöttade närstående. Han hjälpte även 
till i sökandet efter försvunna. 

Minnesbilderna från Thailand är skar
pa, outplånliga. 

– Vid ett tillfälle var jag på en ö tillsam
mans med ett par som förlorat sina barn 
och barnbarn. De bad mig att som präst 
att tända ljus på stranden och be. När jag 
tittar upp ser jag en buddhistisk munk 
göra samma sak 200 meter bort. Det blev 
tydligt att vi är lika, oberoende av vilka vi 
är och var i världen vi finns. Vi försöker 
hitta sätt att ge stöd till varandra och har 
ett behov av ritualer i svåra stunder.

Hans Marklund är vid det här laget 
övertygad om att alla har en andlighet, 
oavsett om man kallar sig religiös eller 
inte.

– När patienter berättar om sin livs
resa slutar en del med att säga ”jag vill 
tacka livet”. Det är kanske just vad det 
handlar om. En kraft som är större än 
mig själv, utanför mig själv.

ULRIKA ENGLUND

Sjukhusprästen Hans Marklund är ett stöd för patienter, anhöriga och personal vid Piteå älvdals sjukhus. Foto: MARIA FÄLDT

också. Det budskap vi ändå förmedlar är 
att kyrkan inte väjer för det svåra, den är 
närvarande i livets svåraste faser.

Tillgången till tid är något han åter
kommer till flera gånger.

– Jag ser oss som ett komplement till 
personalen som gör ett fantastiskt jobb, 
men som har begränsat med tid. Vi kan 
sitta hos en patient ett par timmar. Om 
det behövs skjutsar vi hem anhöriga till 
deras bostad.

De arbetar till stor del i den palliativa 
vården, där lindring av andlig smärta är 
en av fyra hörnstenar. Vid olyckor ringer 
akutpersonalen ofta efter sjukhuskyrkans 
personal, som har beredskap under dyg
nets alla timmar.

När det i våras blev känt att Piteå för
samling måste spara och att någon eller 
några av de tre tjänsterna skulle dras in 
skrev 519 personer, en majoritet av de 
anställda vid sjukhuset, på ett upprop.

– Det är otroligt vilken respons vi fått. 
Vi har verkligen fått bevis för att persona
len uppskattar det arbete vi gör. Det är jag 
ytterst tacksam för.

Exakt hur det blir är i skrivande stund 
inte klart. Eventuellt kan flera församling

ar i trakten gå samman och bekosta per
sonalens löner, en lösning Hans Mark
lund själv ser som rimlig. Men det är inte 
sitt eget jobb han kämpar för, betonar 
han.

– Vi finns för de sjuka, svaga och 
döende. Det är dem det i slutändan hand
lar om.

Hans Marklund ser det som en ynnest 
att få verka på ett sjukhus. Mötena är 
färre än i en församling, men ofta betyd
ligt djupare.

Människans inre intresserar honom 
och han har genomgått grundutbildning
en till psykoterapeut i S:t Lukas regi. 
Däremot har han aldrig haft tankar på att 
arbeta som psykoterapeut.

– Jag värdesätter de redskap man som 
präst har att ta till för att hjälpa männis
kor, exempelvis bikten, bibeln och natt
varden.
Du finns som ett stöd när människor 
har det som allra svårast. På vilket sätt 
har dina 18 år som sjukhuspräst föränd-
rat dig?

– Jag har fått arbeta mer med mig 
själv, till exempel med funderingar kring 
min egen död, än vad jag tror att jag gjort 

En tur med min Kawasaki en 
vacker och skön sommarkväll 
är obeskrivlig. 

Jag har alltid tyckt om 
att fiska. Här med en 
torsk på 16 kilo tagen 
ur havet utanför Mo i 
Rana, Norge.

Mitt första barnbarn Nils,  
född 28 augusti i år, en  
källa till glädje.

Yrke: Sjukhuspräst.
Ålder: 54 år.
Familj: Hustrun 
Åsa, förskollärare. 
Fyra vuxna barn och 
barnbarnet Nils, två 
månader.
Uppvuxen i: Bergs-
viken, Piteå.
Bakgrund: Teolo-
gistudier i Upp-
sala, därefter präst-
tjänstgöring i Älvs-
byn i fem år. Präst i 
Hortlax församling 
1985-1993 och inom 
Sjukhuskyrkan se-
dan dess.
Aktuell: Arbetar i 
Sjukhuskyrkan vid 
Piteå älvdals sjuk-
hus tillsammans 
med sjukhusdia-
konen Anna-Märta 
Winblad von Wal-
ter och assisten-
ten Anders Lind-
ström. 
Egenskaper: ”Jag 
är social, med ett 
stort behov av en-
samhet och re-
flektion. Har 
mycket humor i 
mig, men även 
ett stort allvar”.
Intressen: Kopplar 
gärna av med fiske 
i olika former. Kör 
motorcykel.
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