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Halland – bästa livsplatsen på annat sätt

Vill du lyssna på tidningen? Beställ den i daisyformat via 
broschyrbeställningen, tfn 035-13 48 00. Eller lyssna på valda 
delar ur tidningen på www.regionhalland.se/bastalivsplatsen

Saknar du internet? I tidningen hänvisar vi ibland till mer 
information på webben. Om du vill få en utskrift av dessa 
webbsidor, beställ via broschyrbeställningen, tfn 035-13 48 00.

I N N E H Å L L  –  B Ä S T A  L I V S P L A T S E N

VART ÄR VI PÅ VÄG?
Det är en fråga som kommer att vara levande 
under hela det här året. Vart är Halland och de 
andra regionerna i Sverige på väg?
     Kraften i en region kommer underifrån och är 
inte en organisatorisk fråga – så ser vi på det i 
Halland och det berättar vi om i en specialbilaga i 
den här tidningen. 
 
Många hittar vägen till Halland – både tillfälliga 
besökare och de som vill stanna här för gott. För 
att locka fler turister satsar vi stort tillsammans 
med kommunerna på att utveckla Halland som 
besöksmål. En del i det arbetet är att bli goda vär-
dar. Det är något som också gäller när Hallands 
befolkning ökar med människor på flykt undan 
krig och elände. Då är det extra viktigt att vi är 
goda värdar i stort som smått. Ett exempel, som vi 
berättar om i det här numret, är snabbspåret för 
läkare och tandläkare som startat nu i vår. 

Vart är hälso- och sjukvården på väg? Hjärtope-
rerade Tommy Börjesson, som vi berättar om i 
tidningen, är ett aktuellt exempel på hur vården 

kan organiseras. Svaret på vart den hal-
ländska hälso- sjukvården är på väg får 

vi i höst när regionfullmäktige ska 
besluta om en ny vårdstrategi. Då har 
vi en långsiktig målbild som möter 
utmaningarna i vården i framtiden. 

God tur!  

Catarina Dahlöf, 

regiondirektör
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Besöksmål. Eva-Marie Ivarsson och hennes dotter Ulrika Ahlqvist hälsar 
välkomna till ett av Hallands många besöksmål.

Hallandsfinal i Poetry Slam
Vem ska representera Halland i riksfinalen av Poetry Slam i augusti? 
Det bestämmer publiken när Hallands-finalen avgörs i Lilla Teatern på 
Komedianten Varberg den 20 april kl. 18.30. Deltagarna i finalen har 
vaskats fram i deltävlingar från Kungsbacka i norr till Laholm i söder.
 Dikterna som framförs ska vara originaltexter och framförda av 
poeten själv inom en tidsram av tre minuter. Tidsövertramp ger 
minuspoäng. Texterna måste framföras utan rekvisita, musikinstru-
ment eller andra effekter.

Bit för bit med Karen
Danskan Karen Bit Vejle började med att klippa 
enkla snöflingor av papper… Nu är hennes 
oerhört komplexa pappersklipp internationellt 
efterfrågade. Hon har haft utställningar i USA 
och Kina, men nu ställer hon för första gången 
ut i Halland. Utställningen ”Med saxen som 
pensel” på Varbergs kulturhistoriska museum 
pågår till 15 maj.

Tjuvtitt i museets samling
I utställningen ”Tjuvtitt” som öppnar 10 april visas väl valda smakprov 
på vad som döljs i Hallands Konstmuseums magasin. Vem väljer vad 
som ska samlas, hur har insamlandet gått till och vilka historier är 
egentligen sanna om Erik Salvén, den förste legendariske museichefen? 
För mer än åttio år sedan var han den drivande kraften bakom bygget 
av museet. I höst påbörjas arbetet med en om- och tillbyggnad. Under 
utställningsperioden ska planerna kring det nya museet ta form. 
Välkommen in på en tjuvtitt!

Vems lilla mössa flyger?
VLMF står för ”Vad lever man för”, men det kan 
också betyda ”Vems lilla mössa flyger” eller 
varför inte ”Vart landar min fot”. Utställningen 
på Komedianten i Varberg är baserad på Barbro 
Lindgrens bok, med illustrationer av Eva 
Eriksson. Friheten är total. Bokstäverna och 
språket är till för att lekas med. Utställningen 
pågår till 15 maj. Foto: Roger Josefsson
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På Skårs njuter besökarna 
både ute och inne

e har nära till skratt och verkar ha roligt tillsam-
mans, Eva-Marie Ivarsson och Ulrika Ahlqvist, 
mor och dotter, som tillsammans driver natur-

skönt belägna Skårs Gård utanför Gällinge. Eva-Marie har 
hand om maten och Ulrika sköter konferenserna. 

FIKA OCH ISLANDSHÄSTAR
 – Det började med att en granne ville ha sommarbete till 
islandshästar och mamma kan ju inte säga nej, berättar Ulrika. 
 Att rida islandshäst lockade många i slutet av 90-talet och 
så föddes idén om ett litet café för att erbjuda ryttarna fika... 
Så kom badtunnan… Några stugor för övernattning… 
Många höjde säkert på ögonbrynen när Eva-Marie efter 
några år byggde ett stort restaurangkök.
 – Vi bestämde oss för att satsa, berättar Eva-Marie. Och 
sedan har det rullat på. 
 Skårs Gård har varit i familjens ägo i hundratals år. Den 
har varit en mötesplats i bygden, för i gamla tider fanns här 
både postkontor och lanthandel. Under parollen ”Glädje, 
krubb och utenjut” välkomnar gården nu flera tusen konfe-
rensgäster varje år och ordnar välbesökta bruncher och 
läckra chokladfrukostar på helgerna. 

Lätt att få egna idéer, svårt att säga nej till 
andras – hårt jobb och gott samarbete. 
Det kan vara några av förklaringarna till att 
Skårs Gård i Kungsbackas inland har blivit 
ett välbesökt utflyktsmål och en uppskattad 
konferensanläggning. Ett av hundratals stora 
och små företag som ska kunna locka allt 
fler besökare när Halland tar nya tag för att 
utveckla besöksnäringen. 

 – En normal helg handlar det om några hundra som 
kommer till vår brunch, säger Eva-Marie. Men på mors dag 
har vi haft 750 gäster. Då är det trångt och mycket att göra.
De saknar inte jobb, Eva-Marie och Ulrika. Gården har fem 
årsanställda och 10–15 personer som jobbar timmar. Övriga 
i familjen rycker in vid behov. Utöver att hålla i konferens-
verksamheten jobbar Ulrika också med att föreläsa och 
utbilda på temat ”att utveckla hjärnan”.
 – I samarbete med hjärnforskare har jag och min kollega 
tagit fram ett koncept vi kallar ”10 goda vanor”, berättar hon. 
Vi vill inspirera människor till ett sundare liv som utvecklar 
både kroppen och hjärnan. Det är tankar som finns med 
både i maten och i olika aktiviteter här på Skårs Gård.

SAMARBETEN SOM UTVECKLAR
Eva-Marie och Ulrika tycker att det är bra att kommunerna 
och regionen nu får tydligare roller i utvecklingen av Halland 
som besöksdestination. De hoppas på mer samarbete med 
andra.
 – Vi hade förr väldigt lyckade samarbeten kring Kungsriket 
och Kulinarisk resa, säger Eva-Marie som vill gärna vill ha 
mer sådant i framtiden.
 – Vi företagare har fullt upp med att driva våra egna verk-
samheter, så det behövs någon som håller ihop nätverken 
och drar igång olika satsningar och projekt. När olika be-
söksmål stärker varandra kan det bli hur bra som helst.

Välbesökt. Eva-Marie Ivarsson har tillsammans med sin dotter Ulrika 
Ahlqvist utvecklat familjegården till en välbesökt konferensanläggning och 
ett populärt besöksmål för långa bruncher och läckra chokladfrukostar.
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Vad gör du när du 
hör ”Hesa Fredrik”?

nna Frykman är sedan två år turismutvecklare i 
Kungsbacka kommun. 
 – Jag har mycket stora förhoppningar på det här 

sättet att arbeta. Det blir tydligare vem som gör vad och jag 
tror att Halland nu kan ta ett rejält kliv framåt.

 Kungsbacka har många populära besöksmål och en tydlig 
shopping-profil. Samarbetet kring Kattegattleden har fung-
erat bra och blivit uppskattat och Kungsbacka har stora 
möjligheter att utveckla sina besöksmål vidare. Det handlar 
mycket om samarbete för att ge gästerna en bra vistelse, 
menar Anna. Om att utveckla ett gott värdskap.
 – På det viset kan vi få besökarna att stanna längre och 
göra mer och också locka fler att komma hit.
 – Det finns ett stort intresse bland företagen av att vara 
med i nätverk, träffas och knyta kontakter och vara med 
och påverka, säger Anna Frykman. Vi i kommunerna och 
regionen måste vara mycket lyhörda för vad företagen be-
höver, det är ju de som är besöksnäringen.
Ulf Mattsson är utvecklingschef i Laholm. 
 – Vi har ganska länge jobbat med olika samarbeten, säger 
han. Kring Kattegattleden men också när det gäller till ex-
empel fiske. Det kan vi utveckla ännu mer.
 Det finns delar som är svåra för en enskild kommun att 

Lyft. Anna Frykman är turismutvecklare i Kungsbacka. Hon tror att det 
nya sättet att arbeta med besöksnäringen kan bli ett lyft för Halland.

klara av och som nu regionen tar ansvar för. Det är jättebra, 
tycker Ulf Mattsson. 
 – En bra värdskapsutbildning är något som verkligen 
skulle behövas. På många ställen där besöksnäringen länge 
varit en basnäring får människor känslan för värdskap med 
sig med modersmjölken. Det är helt naturligt att man tipsar 
gäster om saker att göra och uppleva eller ställen där de kan 
äta gott. Det behöver vi bli bättre på i Halland.
 – Det finns ingen rekommendation som är bättre än den 
som sker öga mot öga. Den slår all annan marknadsföring 
eller information.

Region Halland och kommunerna har träffat ett avtal 

kring hur Halland ska utvecklas när det gäller turism och 

besöksnäring. Med omfattande ekonomiskt stöd från EU 

startar nu ett utvecklingsprojekt. Enkelt beskrivet ska 

varje kommun ta huvudansvaret för att stödja företagen i 

sitt område samt hålla ihop nätverk för olika satsningar 

och kompetensutveckling. Region Halland får ansvar för 

tre huvudområden: analys och kunskap, affärsutveckling 

och kommunikation. 

ANALYS OCH KUNSKAP
I samarbete med Mittuniversitetet i Östersund ska 

projektet arbeta med att samla in och analysera kunskap 

om de som besöker Halland och analysera den. Bilden av 

vem besökaren är och vad den vill ha ska bli tydligare. 

AFFÄRSUTVECKLING
Halland behöver fler besöksmål som lockar nationellt 

och internationellt, och samarbetet mellan dem som 

redan finns ska utvecklas.  På samma sätt som skett med 

Kattegattleden kan företag samlas kring olika teman. Det 

kan handla om olika stora tävlingar, den halländska 

maten, utomhusverksamhet och mycket annat.

KOMMUNIKATION
Hur berättar vi om Halland som besöksmål, hur går 

bokningar till och hur kommunicerar vi med gästerna när 

de är på plats? Det är några kommunikationsfrågor som 

regionen ska arbeta med. Det är sådant som det enskilda 

företaget eller kommunen har svårt att göra på egen 

hand. Det handlar om kommunikation i traditionella 

kanaler, men också om att utveckla nya. 

Så ska Halland locka fler

Hanna Jakobsson, Halmstad:

– Kontroll av en signal med viktigt 
meddelande till allmänheten och 
vore det en annan dag skall man 
stänga dörrar och fönster och lyssna 
på radion.

Adrian Holmgren, Torup

– När larmet går ska man gå inomhus 
och stänga fönster. Sedan ska man 
lyssna på radion för mer information.

Andreas Karlsson, Hyltebruk: 

– Jag jobbar som brandman så jag 
har bra koll på att det är ett viktigt 
test av VMA (viktigt meddelande till 
allmänheten).

Jesper Höwing, Varberg

– Jag tror att det är ett test av ett larm, 
men jag vet inte vad det är meningen 
att man ska göra när man hör det.

Yvonne Englund, Hyltebruk:

– Det är ett test av ett larm, viktigt 
meddelande. Det känns först lite obe-
hagligt och läskigt innan man förstår 
att det bara är en test av signalen.

Jennica Klinker Stefansson, Mellby:

– Nej, jag har ingen aning. Nu kän-
ner jag mig väldigt oallmänbildad.

I vår genomförs en kampanj I Halland för att öka kunskapen kring signalen Viktigt 
meddelande till allmänheten, av en del kallad ”Hesa Fredrik”. Utomhuslarmet testas 
fyra gånger om året och består av en sju sekunder lång ljudstöt. Sedan förra året kan 
den även kompletteras med larm till mobiltelefoner. Vi frågade några hallänningar 
om de känner till vad de ska göra när de hör Hesa Fredrik eller får ett larm-sms.

Fakta
Varför kallas han just Fredrik?

Första gången signalen testades 
1931 tyckte Oscar Fredrik Rydqvist, 
krönikör på Dagens Nyheter, att 
larmsignalen lät lika hes som han 
själv. Begreppet spred sig snabbt, 
bland annat genom artisten Karl 
Gerhards sång ”Den ökända   
hästen från Troja”.

”Det finns ett stort intresse bland
företagen av att vara med i nätverk,

träffas och knyta kontakter 
och vara med och påverka.”
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u, 100 år senare, har efterföljaren Hallands kultur-
historiska museum 120 000  föremål av vilka bara 
en bråkdel visas på museet. Målet med musei-

föreningen var att skapa ett hembygdsmuseum och det är 
föremålen från föreningens insamling som utgör grunden i 
dagens samlingar.
 Det första museet inhystes i det mellersta valvet på Var-
bergs fästning. Grunden till samlingarna kom från ett stort 
inköp efter riksdagsman Alfred Bexell som länge samlat 
kulturhistoriska objekt från Halland. 
 I början av 1920-talet anställdes journalisten och hem-
bygdsforskaren Albert Sandklef för att sköta samlingarna. 
Under hans tid som chef på museet, fram till 1961, utveck-
lades museet till ett av Sveriges viktigaste fornminnesarkiv. 
Under Sandklefs tid gjordes också de fynd som gjort mu-
seet allmänt känt – Bockstensmannen som hittades 1936 i 
Åkulla och kulknappen, den kula som sägs ha dödat Karl 
XII, och som hittades i Öxnevalla.

 Museet har för länge sedan vuxit ur mellersta valvet och 
huserar nu i byggnaderna kring borggården högst upp på 
fästningen. Magasinen, som innehåller de 120 000 föremålen, 
finns på flera platser runt om i Varberg.    
 Kristina Brixson och Ulla Johansson är två av totalt sex 
personer som arbetar med att digitalisera föremålen i sam-
lingen i ord och bild.
 – Samlingarna ska bevaras till eftervärlden, men föremå-
len ska också göras tillgängliga för allmänheten på internet, 
säger antikvarie Kristina Brixson.
 – Om du är nyfiken kan du följa oss på Facebook och 
Instagram, säger assistenten Ulla Johansson. 

tävlingssugen? På sista sidan kan du 
gissa på föremål från museets samlingar.

undraåringen lever i högönsklig välmåga och fyl-
ler nu, med sin växande verksamhet, det mesta av 
byggnaderna runt borggården på Varbergs fästning.

 För snart två år sedan kunde museet nyöppna efter en 
omfattande ombyggnad som givit mer ändamålsenliga lo-
kaler, samtidigt som tillgängligheten förbättrats rejält.
 – Det har blivit väldigt bra, säger museichefen Curry 
Heimann. De nya lokalerna fungerar väl och våra nya bas-
utställningar har blivit uppskattade.

KVÄLL ATT MINNAS
Under jubileumsåret bjuder museet på ett omfattande pro-
gram. I dagarna kommer en bok om hundraåringen med 
titeln ”Museet på Varbergs fästning 100 år” där presenta-
tioner av föremål ur samlingarna varvas med berättelser 
om museets historia. Den 28 april är det Öppet hus. Det 
blir en kväll att minnas med lustifikationer med mera.

FRAMTIDEN DÅ?
Utmaningen är att fortsätta utveckla verksamheten på fäst-
ningen och samtidigt nå ut till fler, även på andra platser, 
menar Curry Heimann:
 – De flesta av våra runt 100 000 besökare kommer under 
sommaren, säger han. Vi vill locka fler att besöka oss året 
runt. Samtidigt vill vi, i nära samarbete med övriga museer, 
vara närvarande mer runt om i Halland. Vi arbetar allt mer 
med till exempel vandringsutställningar och vill vara hela 
Hallands kulturhistoriska museum.

I sommar är det 100 år sedan museet på 
Varbergs fästning öppnade.

Museet på Fästningen fyller 100 

Norra Hallands Kulturhistoriska förening 
bildades 1916. Skörasken, på den lilla bilden, 
var det första föremålet som registrerades i 
museets samlingar. 

Trångbodda. Personalen får många frågor från folk som vill skänka saker till museet.              – Vi är trångbodda, men tar naturligtvis emot föremål som har en historia som kompletterar de samlingar vi redan har, säger antikvarie Kristina Brixson.

Festkväll
 att minnas i vår 

Axplock ur museets program under 2016
Bike Power. Sommarens stora utställning, som 
öppnar 12/6, sätter in cykeln i ett kulturhistoriskt 
sammanhang. 

Fotosalongen 2016. Fotosalongen, som öppnar 
18/9, gästas i år av fotografen Peter Gerdehag,   
känd för ”Kokvinnorna” och ”Hästmannen”. 

Anno 1916. I advent blir det julstämning anno 1916! 

Nummer 1. Innan tändstickan uppfanns användes 

eldon som förvarades i en skörask.

Nummer 1 av
120 000 prylar

8   HALLAND – BÄSTA LIVSPLATSEN HALLAND – BÄSTA LIVSPLATSEN   9



Museet på Fästningen 100 år i bilder

1. Skolbesök. Varbergs fästning och museet har varit ett besöksmål 
under lång tid. Här en grupp barn på fästningsvisning år 1917 vid 
Mellersta valvet där det första museet var inrymt.
Foto: Mathilda Ranch, Hallands kulturhistoriska museum

2. Fru Melin med dotter. Bild från utställningen Badliv 2000 som 
handlade om badlivet i Halland. Fru Melin med dottern Britta vid 
Kallbadhuset 1905.
Foto: Adolf Tell, Hallands kulturhistoriska museum

3. Fyndplatsen. 1936 fann elvaårige Thure G Johansson tygtrasor i 
en mosse intill sina föräldrars gård Bocksten – resten är historia. På 
bilden inspekteras fyndplatsen av C T Holmström, journalist vid 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. 
Foto: Albert Sandklef

4. Bockstensmannen. På midsommarafton 1936 undersökte lands-
fiskalen och stadsläkaren fyndet på Bockstensmosse. Det eventuella 
mordet preskriberades på plats och kyrkoherden i Grimeton kontak-
tades för att ordna med begravningen. På kvällen råkade doktor 
Söhrman träffa museichefen Sandklef och berättade då för honom 
om mordoffret och hans märkliga klädedräkt. Det var tur för annars 
hade Bockstensmannen hamnat på Grimetons kyrkogård nästkom-
mande söndag istället för på museet.
Foto: Charlotta Sandelin, Hallands kulturhistoriska museum 

5. Kulknappen. Karl XII ansågs enligt sägnen, ha övernaturliga kraf-
ter så vanlig ammunition bet inte på honom. Därför användes en 
mässings-knapp från hans uniform för att döda honom.
Foto: Charlotta Sandelin, Hallands kulturhistoriska museum

6. Barnaktiviteter. Medeltidsdagarna på Varbergs fästning lockar 
både hantverkare, riddare och besökare från när och fjärran. År 2012 
var det 8 500 besökare som såg riddare och bågskyttar, provade att 
äta och dricka på medeltida vis, deltog i upptäcktsvandringen och 
andra barnaktiviteter och lyssnade till medeltida musik. 
Foto: Charlotta Sandelin, Hallands kulturhistoriska museum

7. Ansiktslyftning. Claus Lauritzen, uppvuxen i Varberg, var verksam 
som professor och överläkare vid kraniofaciala enheten vid Sahlgren-
ska Universitetssjukhuset när han måndagen den 23 januari 2006 
gjorde en två timmar lång ”plastikoperation” av en plastmodell av 
Bockstensmannens kranium. Pressen var inbjuden och alla fick följa 
hela processen iklädda gröna överdragskläder. Intresset från media 
var enormt. Verktyg och metoder var ungefär detsamma som vid en 
”vanlig” operation.
Foto: Arne Persson, Hallands kulturhistoriska museum

8. Besöksrekord. Kjell Engman-utställningen tangerade museets 
utställningsrekord med 34 000 besökare. 
Foto: Hans Nohlberg, Hallands kulturhistoriska museum

9. Skräddarsytt. Tillsammans med skolor och lärare skräddarsyr mu-
seet pedagogiska program för elever i olika åldrar. Här ett Skapande 
skola-projekt med Mariedalsskolan och särskolan på Mariedal som 
gjorde en resa i hembygden för att leta efter Varbergs föregångare. 
Foto: Charlotta Sandelin, Hallands kulturhistoriska museum

10. Kokekone. Trijne är en ilsken men godhjärtad kokekona på Var-
bergs slott i början av 1600-talet. Hon älskar speciellt att laga mat 
åt kung Christian IV när han är på besök, eftersom han uppskattar 
hennes olika bakverk. Trine (Inger Alebo) har figurerat i många 
olika sammanhang, till exempel, i dramatiserade vandringar och 
visningar, och har lagat 1600-talsmat inför publik. 
Foto: Arne Persson, Hallands kulturhistoriska museum
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edan en dryg månad sitter ett 20-tal läkare och 
tandläkare i skolbänken på Region Hallands folk-
högskolor Löftadalen och Katrineberg. Kursdelta-

garna har flytt undan krig och förföljelse och har nyligen 
kommit till Halland. Genom utbildningens kombination av 
språkstudier och praktik ska de snabbare kunna bli till-
gångar i den halländska vården. 

MAHMOUD FRÅN ALEPPO
 Mahmoud Ebraheem kommer från Aleppo i krigets Syrien 
och kom till Sverige för fyra månader sedan. Han har jobbat 
som tandläkare i fem år men har också, efter en utbildning i 
ledarskap, arbetat som chef på ett sjukhus i Kairo i Egypten. 
Hans dröm är att så snart som möjligt kunna få arbeta som 
tandläkare och han vill också fortsätta sitt ledarskap.
 – Det är jobbigt att gå och vänta på uppehållstillstånd, 
säger han. Den här kursen blir ett bra sätt att komma vidare.
 
ABDOU HAR PRAKTIKPLATS PÅ G
Tali Abduladheem Abdulhussein kommer från Irak. Abdou, 
som han kallas, utbildade sig till tandläkare i Ukraina och 
försökte efter avslutad utbildning flytta hem till Bagdad. 
Men han var tvungen att fly. Han talar arabiska, engelska, 
ryska och ukrainska och nu är han mycket angelägen att 
lära sig svenska. Han har redan börjat på egen hand, bland 
annat med hjälp av språkkurser på internet
 – Många svenskar är väldigt hjälpsamma och har tagit 
emot mig med ett leende. Det är jag mycket tacksam för, 
säger han.
 Abdou har på egen hand fått kontakter med Folktand-
vården Breared och har en praktikplats på gång där.

De är båda helt övertygade om att språket 
är nyckeln, och vill inget hellre än att få börja 
jobba så snabbt som möjligt. Tandläkarna 
Abdou och Mahmoud är två mycket moti-
verade elever på Löftadalens folkhögskola.

 – Det är inte för att tjäna pengar, men jag vill lära mig 
svenska och komma in i systemet.
På Löftadalens folkhögskola, där man redan har kurser för 
ensamkommande barn, har man rustat sig för den nya ut-
bildningen. En erfaren språklärare har engagerats och Ceci-
lia Hovenius kommer från Hallands sjukhus Varberg med 
kunskaper om vårdsvenska och hur vårdsystemet fungerar. 
 – Jättespännande att byta akutmottagningen mot klass-
rummet ett tag och roligt att få hjälpa människor att kom-
ma in i det svenska samhället, säger Cecilia.
 – Folkhögskolorna kan spela en viktig roll i integrationen, 
menar rektor Michael Deubler. Vi är bra på att se hela män-
niskan. Skolan är som ett litet samhälle i miniatyr och utöver 
lektionerna blir det många givande möten kring fikaborden. 
Och här finns många aktiviteter även på kvällstid.

PRAKTIK TILL HÖSTEN
Susann Lidqvist är HR-strateg på Region Halland och an-
svarig för det här projektet.
 – Det här är ett sätt att ta vara på värdefull kompetens 
som vi så väl behöver i den halländska vården, säger hon. 
Och det gör också att väntetiden blir mer meningsfull för 
deltagarna.
 Inledningsvis är utbildningen fokuserad på språket – först 
svenska i allmänhet men sedan allt mer inriktad på vård-
svenska. Deltagarna får också lära sig hur det svenska sjuk-
vårdssystemet fungerar. Efter sommaren blir det dags för två 
dagars praktik per vecka. 
 – Genom praktiken får de 
ännu mer språkträning och 
känsla för systemet, även 
om de inte kan ha egna 
patienter i det här skedet, 
säger Susann Lidqvist.
 – Det här är jättebra, säger 
Mahmoud och Abdou. Och 
vi vill tacka alla som tar 
emot oss och välkomnar oss 
i vårt nya land.

Språk och praktik 
ska korta vägen till jobb i vården

Rast. Tandläkarna Mahmoud Ebraheem och Tali Abduladheem Abdulhussein 
är två av deltagarna i den nya utbildningen som startat på Löftadalens folk-
högskola. Genom språkstudier och praktik ska de snabbare komma i arbete.
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an tar emot oss mellan två patienter. Det är fullt 
upp på vårdcentralen där Fadhil är en av fyra fast 
anställda läkare. Han jobbar också med bvc i Torup, 

på äldreboendet Höstro och är med och utvecklar KOL-
processen. Han är en av två läkare på vårdcentralen som talar 
arabiska – en stor tillgång för de asylsökande i kommunen.
 – Det gör att patienterna kan känna sig förstådda och 
trygga, och trygghet är ofta en viktig del i behandlings-
processen.
 
KAJSA, DAVID OCH STINA HJÄLPTE TILL 
Fadhil Albaidhani blev färdig läkare 1993 och jobbade på 
olika sjukhus i Bagdad. Han höll på med sin specialistutbild-
ning inom kirurgi när han tvingades att fly. Färden slutade i 

För åtta år sedan tvingades han fly från 
Irak. Idag är Fadhil Albaidhani en upp-  
skattad läkare på Vårdcentralen Hyltebruk.

 – Det medicinska är ju det samma, men det är mycket 
mindre hierarki här. Och klimatet är betydligt mer öppet.

SPRÅKET VIKTIGAST
Fadhil Albaidhani ser språket som det absolut viktigaste för 
att komma in i arbetslivet i ett nytt land och han tycker att 
det är bra att Region Halland nu ordnar språkpraktik för 
asylsökande kollegor.
 – Det sparar värdefull tid om de snabbare kan komma in 
i yrket. Det är viktigt för läkarna själva men kanske framför 
allt för alla patienter som behöver dem.
 Själv är han på sin fritid engagerad i en grupp läkare i 
olika åldrar som träffas varannan vecka i Halmstad för att 
fika och prata tillsammans med utländska kollegor.
 – Det är jättebra. Det är läkare från olika specialiteter 
som är med. De som kommer utifrån får möjlighet att träna 
språket men får också lära sig mer om sjukvårdssystemet 
och kulturen.

Journalen via nätet är på gång
Vore det inte praktiskt om du själv kunde läsa i din journal 
vad doktorn eller sjuksköterskan pratade om när ni sist 
sågs?  Det blir möjligt när Halland i år inför Journalen via 
nätet – en ny tjänst där du smidigt får tillgång till uppgifter 
om dig i sjukvårdens journalsystem.
 Du hittar Journalen via nätet på 1177 vårdguidens 
e-tjänster. Där kommer du bland annat att kunna läsa 
journalanteckningar, se bokningar för möten, dina diagno-
ser, utskrivna läkemedel och vissa laboratoriesvar. 
 Tjänsten har blivit mycket uppskattad och flitigt använd 
i de landsting och regioner som redan infört den. Har du 
varit på besök i vården i Skåne eller Jönköping kan du redan 
nu ta del av dessa journalanteckningar.
 – Det blir till stor nytta för patienterna, säger Magnus 
Lundblad som är projektledare för införandet av Journa-
len via nätet i Halland. Du får med tjänsten bättre koll på 
din egen vårdsituation. 

Läs mer om journalen via nätet och 1177 Vårdguidens 
e-tjänster på www.1177.se/Halland/e-tjanster

Sverige och Halmstad, mest av en slump. Efter nio månader 
fick han uppehållstillstånd.
 – Under den tiden hade jag hunnit lära mig svenska, 
säger Fadhil och berättar med stor värme om Kajsa, David 
och Stina som han mötte bland annat genom språkcaféer.
 – Jag la all min energi på att lära mig språket och de 
hjälpte mig så mycket. Och de gjorde att jag kände mig väl-
kommen i mitt nya land.
 
ÖPPET KLIMAT I HYLTE
När Fadhil fått uppehållstillstånd kunde han, efter att ha 
gjort prov i SFI och gått en kurs i sjukvårdssvenska, göra sin 
provtjänstgöring. För sex år sedan fick han så sin svenska 
läkarlegitimation. Sedan ett drygt halvår är han specialist i 
allmänmedicin.
 – Jag gjorde min ST-tid här i Hylte och trivs mycket bra här, 
säger han. Det är en bra arbetsmiljö med goda arbetskamrater.
 Det var lätt att komma in i den kultur som finns i den 
svenska vården, även om den skiljer sig från vården i Irak.

Snart behöver du inte remsan
För att få frikort till vården 
har du tidigare själv behövt 
bevaka dina utlägg. Snart 
behöver du inte längre göra 
det. Region Halland inför 
just nu ett system som 
håller koll på besöken åt 
dig. När du betalat 1 100 kr 
för sjukvård får du automa-
tiskt ett frikort hemskickat 
som gäller för resten av 
12-månadersperioden. 
 Det så kallade högkost-
nadsskyddet finns för att du som patient inte ska drabbas 
av alltför höga kostnader för vård, läkemedel och sjukresor.
 Än så länge har inte alla regioner och landsting ett gemen-
samt system som automatiskt registrerar dina besök, så 
söker du vård utanför Halland måste du fortfarande spara 
kvittot så att kostnaden sedan kan föras in i efterhand. 
Det gör du enklast hos din vårdcentral. 

Läs mer om högkostnadsskydd och frikort på 
www.1177.se/Halland

Öppet klimat. En bra arbetsplats med god stämning. Fadhil Albaidhani, 
som flydde från Irak för åtta år sedan, trivs med jobb och arbetskamrater.
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ohanna Andersson och Jimi Vall Peterson känner var-
andra väl. Det märks inte minst på hur de under inter-
vjuns gång fyller i varandras meningar, så att Johannas 
snabba och livliga språk blandas med Jimis mer efter-

tänksamma och analytiska reflektioner. De delar både ett 
genuint intresse för film och filmiskt berättande och intres-
set för film som uttrycks- och arbetsform. De lärde känna 
varandra på Sturegymnasiets medieprogram och har följts 
åt, via Högskolan i Halmstad och vidare till filmlinjen på 
Katrinebergs folkhögskola.  Johanna har alltid berättat his-
torier och använt olika uttryck för det – skrivit och målat 
medan Jimi är filmnörden av de två. 
Men även om Jimi tidigt lånade sin 
mammas digitala kamera för att doku-
mentera världen som han såg den, så 
var det spelutveckling och inte film, 
som han tänkte att han skulle ägna sig 
åt som vuxen.   
 
TÄNKER I BILDER
– Det blev rörlig bild och film i stället. 
Jag tycker att det är intressant att vi 
tänker och tolkar världen i bilder, inte 
bara i text. Jag tror att det kommer att 
vara lika viktigt att läsa bild i framtiden, 
som det är att läsa text i dag. 
 – Jag kom i kontakt med rörlig bild 
på högstadiet och fastnade direkt, säger Johanna. Men jag 
vill nog gärna fortsätta att blanda olika former och sätt att 
uttrycka mig. Ibland är det kanske bild, en annan gång kan 
det vara text.  
 – Sturegymnasiet var helt avgörande för oss och för vårt 
intresse för film, menar Jimi. Där vaknade tanken på att inte 
bara ha ett intresse för film, utan också ha film som yrke. 
 I dag driver Johanna och Jimi filmbolaget Färgfilm till-
sammans, där de gör konstnärliga projekt, reklam och pro-
duktioner för olika uppdragsgivare. 
  – För oss handlar det om att experimentera och testa mycket 
för att att hitta våra röster., säger Jimi. Men det här med att vara 
företagare är ju helt nytt för oss.

 – Vi vill ju klara oss själva, skapa egen struktur. Men ock-
så hitta samarbeten med andra, det är där vi växer och ut-
vecklas. Vilka vi är som personer styr också vad vi jobbar 
med, tillägger Johanna. 
 Stödet från Region Halland och Kultur i Halland – Film 
har varit ovärderligt, menar Johanna och Jimi. 
 – Vi har fått rådgivning och ekonomiskt stöd och det är 
jätteviktigt.  Det motiverar och underlättar, både för oss som 
är unga filmskapare, men även andra har ju glädje av det. 
 – Vi hoppas att stödet utvecklas och att man hittar fler 
spännande gränsöverkridande samarbeten, säger Johanna 

och ger som exempel hur slöjd och film 
har mött varandra i projektet ”Om att 
välja hantverk” och resulterat i fyra kort-
filmer där fyra filmare fick i uppdrag att 
göra ett konstnärligt porträtt med en 
slöjdare eller hantverkare. 
 
BRA ÅR PÅ FILMLINJEN 
Studierna på Katrinebergs folkhögskola 
var viktiga eftersom de gav Johanna och 
Jimi möjlighet att göra jobbet i praktiken. 
Som till exempel när de arbetade med 
regissören Marcus Carlssons långfilm. 
      – Filmlinjen i Katrineberg var två 
givande år, säger Jimi. En tid att både lära 
sig mer om film, arbeta med film men 

också om sig själv. Vem jag är och inte är som filmskapare. Att 
våga stå för det och våga argumentera för det, tillägger han. 
 – För mig handlade åren på Katrineberg om mod, säger 
Johanna. Att bli modigare och ha bättre självförtroende i 
mitt filmskapande. 
 – Nu, med nya filmhuset på Katrine-berg, så har ju Halland 
fått fantastiska möjligheter för just filmskapande, säger Jimi. 
 
STUDIO 114
Filmhuset är Region Hallands och Katrineberg folkhögskolas 
satsning, kallad Studio 114, som i första hand ska ge delta-
garna på filmlinjen förutsättningar för en gedigen utbild-
ning i film- och rörlig bildproduktion.

Filmlinjen, Katrinebergs folkhögskola
Filmlinjen på Katrinebergs folkhögskola har funnits i mer 
än 35 år. I dag går ett 20-tal elever på linjen. Den är en 
ettårig utbildning som ska ge breda grundläggande 
kunskaper i rörlig bild och filmproduktion, med möjlighet 
till ytterligare ett års påbyggnadsutbildning där eleverna får 
fördjupade kunskaper och kan utveckla sitt personliga 
berättande.

Vilken film är er favorit?
Jimi: Närkontakt av tredje graden av Steven Spielberg 
(1977) – För att den har ett tidlöst budskap om öppenhet, 
och det är mer aktuellt än någonsin. 
Johanna: Harold and Maude av Hal Ashby (1971) – Jag har 
väldigt svårt att välja en specifik film, men Harold and 
Maude är en film som ligger nära hjärtat. Den säger 
mycket om livet, döden och allt där emellan. 

Gnistan tändes på Sturegymnasiet
och åren på  filmlinjen på Katrinebergs 
folkhögskola gav mod och kunnande. 
Nu driver Johanna Andersson och Jimi 
Vall Peterson ett filmbolag tillsammans. 

Färgfilm gäller för
Johanna och Jimi

Svartvitt?

16   HALLAND – BÄSTA LIVSPLATSEN HALLAND – BÄSTA LIVSPLATSEN   17



tt vara bussförare är ett bra jobb, tycker Cajsa. Det 
är fritt, man får jobba med människor och det är 
roligt att försöka möta var och en av sina passage-

tuffare tider för många lantbrukare blev det svårare. Jag 
bar med mig jobbet på fritiden, det skapade oro och till 
sist mådde jag inte bra.

LIVET TOG EN NY SVÄNG
För fyra år sedan lyssnade hon därför på pappans råd och 
tog sitt busskort. Livet tog en ny sväng. Och trots att hon 
hade kört stora maskiner tidi-
gare så var det lite nervöst i 
början.
 – Men det gick ganska 
snabbt att komma in i det 
och jag lärde mig var jag har 
bussen.
Efter att ha kört en tid i 
Halmstad fick hon jobb i 
hemstaden Varberg.
 – Det är ett väldigt omväx-
lande jobb och den ena dagen 
är inte den andra lik. Man kör 
olika turer på olika tider. På måndagsmorgonen är det skol-
barn och människor som ska till jobbet, på lördagsnatten 
ungdomar som ska hem efter att ha varit ute och festat. 
 Cajsa trivs med jobbet, och med arbetstiderna.
 – Det är nog inte så för alla, men för mig är det bra med 
delade arbetspass. När jag får några timmar ledigt mitt på 
dagen kan jag träna eller gå ut med hunden.
 Säkerheten kommer alltid först. Det ska vara tryggt och 
lugnt. Det får man tänka på när trafiken kanske är extra tät, 
eller någon passagerare behöver extra mycket hjälp. Då får 
man inte bli stressad av tidtabellen.
 – Det är ju mitt jobb och mitt körkort, och jag måste all-
tid sätta säkerheten först och hålla hastighetsbegränsning-
arna. Sen får man göra så bra som det går i varje situation.
Bussförare är ett jobb som Cajsa Johansson gärna rekom-
menderar till andra. Särskilt till kvinnor:
 – Jag skulle gärna ha fler kvinnliga arbetskamrater, och 
om någon tror att det här jobbet inte passar oss tjejer så är 
det bara fördomar.

TÄTARE TURER
Nya sätt att lägga upp turerna, med bättre passning till tå-
gen, snabba raka linjer och tätare turer är något som Cajsa 
märker av.
 – Det är fler som åker nu. Det är så klart alltid lite rörigt 
just när man ändrar, men jag tycker att det blir allt bättre och 
tror att fler nu har möjlighet att ta bussen istället för bilen. 
 Åker du själv buss?
 – Nej, det kan jag faktiskt inte eftersom jag blir åksjuk. 
Men när jag själv får köra är det inga problem.

å snart tunneln öppnades började skånska Pågatå-
gen köra hela vägen upp till Halmstad. Det innebär 
att tågen går varje halvtimme morgon och kväll. 

Och restiden till Helsingborg har kortats till  50 minuter.
 – Sträckan över åsen var väldigt vacker, men ställde till 
många bekymmer. Så tunneln har blivit ett lyft för trafi-
ken, säger Daniel Modiggård, trafikplaneringschef på Hal-
landstrafiken.
 – Det här knyter samman två stora arbetsmarknader och 
gör tåget till ett starkare alternativ, säger Daniel Modiggård. 
Totalt har restiden mellan Göteborg och Malmö kortats 
med 15 minuter.

TRE PROCENTS ÖKNING
Allt fler väljer tåg och buss. Det totala resandet i Halland öka-
de under 2015 med tre procent. Hur tunneln och den tätare 
trafiken påverkar antalet resande i år är det för tidigt att säga.
 Hallandstrafiken arbetar hela tiden med att förändra och 
förbättra så att hela trafiksystemet hänger ihop.
 – Det ska vara lätt att byta mellan till exempel tåget och 
bussen, säger Daniel Modiggård. Många uppskattar möjlighe-
ten tåget ger att göra något av restiden, och när tåget och bussen 
samverkar bättre blir resan smidigare från dörr till dörr.

OTROLIG UTVECKLING
Antalet resenärer på Öresundstågen ökade 2015 med 3,1 
procent och resandet med stadsbussarna i hela Halland öka-
de med 3,9 procent. I Kungsbacka, där man infört ett nytt 
stadslinjenät, var ökningen under fjolåret över 20 procent.
– Vi utvecklar stadstrafiken mot rakare turer som går snab-
bare och vi satsar särskilt på linjer där möjligheterna är bäst 
att öka resandet, säger 
Daniel Modiggård. Vi har 
gjort stora förändringar 
till exempel i Varberg och 
fått ett väldigt gott gensvar 
från resenärerna. Vi ser i 
januari en ökning runt 
otroliga 30 procent.

Cajsa trivs med
livet bakom ratten

Professionellt. Cajsa Johansson möter Gustav Jähnke och alla sina andra passagerare med ett leende på läpparna. Foto: Christel Lind

När Cajsa Johansson i Varberg tröttnade 
på att jobba som säljare fick hon ett gott 
råd av sin pappa: Att köra buss skulle 
passa dig! Det blev ett nytt vägval i livet 
och det har hon aldrig ångrat.

Rakare sträckor får fler 
att åka – kollektivt
Kortare restid, tätare turer och tåg som håller 
tidtabellen bättre. Fördelarna är många när 
tågen nu äntligen kan gå genom Hallandsås 
istället för över.

rare på bästa sätt. Och en stor fördel – när man går från job-
bet är man ledig. Men vägen till jobbet bakom ratten har inte 
varit spikrak.

HÄSTAR OCH KOR
Cajsa Johansson är född och uppvuxen på ett mindre lant-
bruk utanför Varberg. När det blev dags att välja bana i 
livet utbildade hon sig till lantmästare, och har under åren 
jobbat med travhästar och mjölkkor och som säljare av 
växtodlingsprodukter.
 – Det var ett roligt jobb med bra lön, men när det blev 
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tan orsak kunde det börja 
”rusa” och plötsligt kunde 
han sitta på ett möte på job-

bet med 220 i puls.
 – Det var jobbigt och jag blev väl-
digt trött, berättar han. Jag kände ock-
så att jag inte orkade som jag brukade 
när jag tränade.
 Läkarna undersökte hans hjärta och 
han fick göra arbets-EKG. Han fick 
också pröva att medicinera, men pro-
blemen försvann inte.
 – Det konstaterades att jag hade 
något som läkaren beskrev som ett 
”signalfel” i hjärtat som gjorde att hjär-
tat kunde börja slå omotiverat snabbt, 
säger Tommy. Det var inte något livs-
farligt, men mycket obehagligt.

STOCKHOLM – TUR OCH RETUR
I november i fjol fick han därför åka 
till Stockholm, till Arytmicenter som 
är en av tio kliniker som gör så kallad 
ablation. Enkelt beskrivet handlar det 
om att man via blodkärl för in tunna 
”sladdar” i hjärtat där man kan be-
handla det med värme så att man 
minskar eller tar bort olika slags hjärt-
flimmer. Ablation är en behandling 
som inte alls görs i Halland, utan har 
samlats till få ställen i landet.
 Efter ingreppet, som tog några tim-
mar, fick Tommy vila och ligga kvar för 

observation under eftermiddagen, men 
kunde på kvällen åka hem till Varberg 
igen. Med sitt nyrenoverade hjärta.
 Det är så här hjärtsjukvården fung-
erar, berättar Markus Lingman, hjärt-
läkare på Halland sjukhus.
 – Den vård som man som patient 
behöver ofta ska finnas nära, men för 
sådana behandlingar som man kan-
ske bara gör en eller två gånger i livet 
kan man få åka lite längre för att få 
den bästa vården.
 Ablation – den behandling som Tom-
my fick – görs alltså på tio ställen i Sve-
rige. Hjärttransplantationer bara på två, 
för att ta ett annat exempel. Den hallän-
ning som behöver en så kallad bypass-
operation får detta i Lund eller Göteborg.

DET MAN GÖR OFTA BLIR BÄTTRE
– För vissa behandlingar handlar det 
om att vi inte har utrustningen, men 
främst är det för att få en högre kom-
petens och kvalitet på vården, säger 
Markus Lingman. Hallänningarna 
behöver totalt sett för få sådana in-
grepp för att det ska vara vettigt att vi 
ska utföra dem här. 
 På samma sätt har andra behand-
lingar inom hjärtsjukvården koncentre-
rats till ett ställe i Halland. Ballongvidg-
ningar vid, till exempel, hjärtinfarkter 
görs i Halmstad medan den som ska ha 
en så kallad sviktpacemaker inopererad 
får hjälp med det i Varberg.
 – Genom att jobba på det här viset 
kan vi bygga upp en god kompetens. 
Läkarna och hela teamen som patien-
ten möter behandlar tillräckligt många 
patienter för att bli vana och erfarna, 
och genom att vi samlar ingrepp av 

den här typen kan vi erbjuda en ännu 
bättre behandling och vård, säger 
Markus Lingman.
 Hjärtsjukvården har en ganska tyd-
lig arbetsfördelning – allt från att få 
hjälp med blodtrycket på vårdcentra-
len till bypassoperationen i Göteborg 
eller Lund. Men samma sak gäller för 
stora delar av vården – det som görs 
sällan ska göras på färre ställen.
 – Det här är en utveckling som på-
gått länge och som kommer fortsätta 
på många områden, säger Markus 
Lingman. Genom att samla behand-
lingar till färre ställen kan vi bygga en 
god infrastruktur runt dem och också 
utveckla den bästa kompetensen. 
 En statlig utredning som gjordes 
nyligen pekar på att det krävs ett visst 
antal ingrepp för att en enskild läkare 
eller ett team ska få tillräcklig vana 
och kompetens. Volym ger färdighet.

ERFARNA SUPERPROFFS 
Och Tommy Börjesson har bara lovord 
att säga om den behandling han fick på 
sin Stockholmsresa. Hans hjärta har 
slutat slå för snabbt och orken har 
kommit tillbaka, vilket han känner 
både när han är ute och springer och 
när han kör träningspass.
 – Det kändes verkligen att man kom 
till erfarna superproffs som gör många 
sådana här behandlingar varje dag och 
det kändes tryggt. För det är ju lite 
speciellt när någon ska in och peta 
mitt inne i ens hjärta, säger Tommy 
med ett leende.

Bästa vården för Tommy 
fanns 50 mil bort

Tommy Börjesson i Varberg 
gillar att träna och vara 
aktiv. För några år sedan 
kände han att allt inte stod 
rätt till med hans hjärta. 

Hur ska framtidens vård se ut? 
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Om du blirsjuk
• Hylte: Kvälls- och helgmottagningen hos Vårdcentralen 

Hyltebruk (lördagar) och övrig tid Kvälls- och helgmot-
tagningen hos Vårdcentralen Nyhem 

• Halmstad: Kvälls- och helgmottagningen hos            
Vårdcentralen Nyhem 

• Laholm: Kvälls- och helgmottagningen hos              
Vårdcentralen Centrum.

Akutmottagningen 
– när du är allvarligt sjuk eller skadad
Ring 112 eller åk till närmaste akutmottagning. I Halland 
finns akutmottagningar på Hallands sjukhus i Varberg 
och Halmstad. De är öppna dygnet runt.

Rättigheter i vården
Beställ sjukresa: Ring tfn 0771-91 00 90. Vid frågor 
ring 010-47 61 950. www.1177.se/sjukresor

Vårdgarantiservice: Svarar på dina frågor om vård-  
garanti och hjälper dig att hitta en ny vårdgivare inom 
den specialiserade vården, tfn 0771-900 600

Vårdvalsservice: Svarar på dina frågor kring 
att välja eller byta vårdcentral, tfn 0771-900 300.                    
www.1177.se/vardval

Patientnämnden: Kontakta Patientnämnden om du 
har synpunkter på den vård och behandling du fått,              
tfn 020-42 20 30. www.1177.se/patientnamnden

Region Halland: Box 517, 301 80 Halmstad 
www.regionhalland.se, tfn 035-10 48 00, 
e-post regionen@regionhalland.se

1177 Vårdguiden
– när du behöver råd om vård och hälsa

Ring 1177 Vårdguiden på tfn 1177 (öppet dygnet runt). 
Där svarar erfarna sjuksköterskor på dina frågor, ger råd 
om vård och hälsa och kan hjälpa dig att komma till rätt 
mottagning när det behövs.
 På www.1177.se/Halland kan du läsa det mesta som 
rör sjukdomar, undersökningar, behandlingar och hälsa. 
Du kan också logga in på www.1177.se och boka tid, av- 
och omboka besök, förnya recept och mycket mera. 
 Läs mer om 1177 Vårdguidens e-tjänster på
www.1177.se/e-tjanster. 

Vårdcentralen
– när du är sjuk och behöver vård
Ring din vårdcentral. Kontaktuppgifter hittar du på 
www.1177.se/Halland. Vet du inte numret eller har du 
inte internet, ring Region Hallands växel på tfn 035-13 10 
00 (dygnet runt) så hjälper de dig att komma fram. 

När din vårdcentral har stängt för dagen finns det kvälls- 
och helgmottagningar:

• Kungsbacka: Närakuten i Kungsbacka

• Varberg: Kvälls- och helgmottagningen hos Vårdcentralen 
Västra Vall och Neptunuskliniken som har öppet kvällar 
och helger för sina patienter

• Falkenberg: Helgmottagningen hos                           
Vårdcentralen Falkenberg

Hur ska den halländska vården utvecklas för att ge invånar-
na den bästa tänkbara hälso- och sjukvården i framtiden? 
Det är en av frågorna som diskuteras i arbetet med att forma 
en långsiktig hälso- och sjukvårdsstrategi.

KOMPASS VISAR VÄGEN
Sedan tidigare har Halland en gemensam tillväxtstrategi som 
gör att olika aktörer kan kraftsamla mot gemensamma mål, 
för en god, hållbar halländsk tillväxt. På samma sätt ska nu 
vården få en långsiktig strategi.
 – Vi behöver strategin för att göra kloka val och satsningar 
när vi utvecklar den halländska hälso- och sjukvården till att 
bli ännu bättre, säger Mats Eriksson, ordförande i regionsty-
relsen. Det blir en kompass som pekar ut vägen när vi fattar 
långsiktiga beslut.
 Det är viktigt att det blir en strategi för hela Halland, inte 
bara för den vård som bedrivs av Region Halland, säger 
Lise-Lotte Bensköld Olsson, vice ordförande i hälso- och 
sjukvårdsutskottet:
 – Vi har redan tagit många viktiga steg framåt tillsam-
mans med kommunerna, och den samverkan behöver fort-
sätta, säger hon. 

MEDBORGARDIALOG I VÅR
Just nu pågår omvärldsbevakning och det samlas det in fakta 
om vårdens utveckling i Halland, nationellt och internatio-
nellt. Med detta underlag som grund förs dialoger med bland 
andra kommunerna, invånare och vårdens medarbetare.
 – Det är viktigt att det blir en bra förankring där många 
olika röster har fått höras innan vi så småningom arbetar 
fram ett förslag till strategi, säger hälso- och sjukvårdsdi-
rektör Karin Möller som leder arbetet med den nya hälso- 
och sjukvårdsstrategin.

BESLUT I DECEMBER
Strategin ska gälla åren 2017–2025 och kommer att uppdate-
ras löpande. Den är tänkt att bestå av mål, strategiska val 
och prioriteringar för den halländska hälso- och sjukvården.  

Arbetet med den nya hälso- och sjuk-
vårdsstrategin pågår under 2016 med 
målet att regionfullmäktige ska ta be-
slut om den i december.
På www.regionhalland.se/hälsosjuk-
vårdsstrategi kan du läsa mer om 
arbetet med hälso- och sjukvårdsstra-
tegin och följa processen framåt.

Vilken riktning ska
framtidens vård ta?

frågor till konstnären
Karin Auran Frankenstein

I maj blir du resident i Varberg i Arts Inside Out – kan du 
berätta lite om vad det är du tänker göra? 

   – Jag ska utforska och arbeta med 
och i Varberg. Jag vill skapa möjlig-
het till möten, samtal och reflektion 
på ett annat sätt än i de mer traditio-
nella formerna. Alla samtal och 
reflektioner har alltid sina begräns-
ningar och står i relation till sitt 
sammanhang och i vilken regi de 

drivs. Jag menar att konsten skapar ett åsiktsutrymme 
och handlingsutrymme som är så nära gränslöst som 
man kan komma.

Vad tänker du om satsningen Art Inside Out?
 – Jag tycker att det både som idé och koncept är väldigt 
roligt att Region Halland ser konstens och kulturens 
värde i samhället. Det innebär en viktig möjlighet för 
kulturabetare att jobba med det och för människor att 
uppleva. Att regionen också väljer att satsa på saker som 
inte i första hand är kommers är viktigt. 

Varför är kulturen och konsten viktig i stadsutvecklingen? 
 – Det är helt avgörande att konst och kultur får ta plats. 
Den skapar rum och sammanhang för möten, reflektion 
och alternativa perspektiv och är helt avgörande för oss 
som människor. 

Och din hälsning till alla människor som besöker           
Art Inside Out? 
 – Välkomna att ta del och medverka i allt vi gör när vi är 
på plats. Jag tror att alla vi som deltar i Art Inside Out önskar 
att det vi gör sker i samverkan med människorna som bor 
där och vi hoppas att många vill delta i olika processer. 

Hur kommer det sig att du är en av sex konstnärer som 
bjudits in till Varberg? 
 – Regionen utlyste möjligheten att delta och jag skrev 
ett brev om varför jag tyckte det var viktigt med kultur 
och konst i samhällsutvecklingen, om min roll som konst-
när och kring konst i städer.  

Vad är Art Inside Out?
Art Inside Out är en nystartad halländsk kulturinstitution 
och en mötesplats för konstnärliga processer av olika 
slag.  Art Inside Out bygger på att konstnärer bjuds att 
verka i Halland. Det drivs av Region Halland och de 
halländska kommunerna.
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Samhällsinformation från Region Halland till alla hushåll i Halland

Tävling. Vad har de här föremålen
ur museets samlingar använts till?
Mejla in dina gissningar till bastalivsplatsen@regionhalland.se eller skicka ditt svar till
Halland – bästa livsplatsen, Box 517, 301 80 Halmstad. Fem vinnare belönas med varsitt 
exemplar av boken ”Museet på Varbergs fästning 100 år”. Bonuspriser i form av bio-
biljetter till de mest kreativa förslagen.

Vinnarna och de rätta svaren presenteras på www.regionhalland.se den 27 april.

Lycka till!

Föremål 1
Ledtråd: För både jäst och matgäst

Föremål 2
Ledtråd: Bimat

Föremål 3
Ledtråd: Skånes landskapsblomma

Föremål 4 
Ledtråd: Fungerar lysande i alla lägen.


