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Halland – bästa livsplatsen på annat sätt

Vill du lyssna på tidningen? Beställ den på CD via broschyr-
beställningen, 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

DIGITALISERING FÖRÄNDRAR 
SAMHÄLLET
Just nu pratas det mycket om digitalisering, såväl 
i Halland som globalt. Digitalisering är så mycket 
mer än teknik och ett mer effektivt sätt att arbeta. 
Det är en samhällsförändring som påverkar oss alla 
och som vi behöver vara delaktiga i på olika sätt.

I det här numret av Halland – bästa livsplatsen 
får du några exempel på hur vi använder digitali-
sering för att ännu bättre möta hallänningarnas 
behov och önskemål. En viktig förutsättning är 
snabb uppkoppling där alla på den halländska 
landsbygden ska få erbjudande om att ansluta sig 
mot fibernätet. En unik satsning som Lars-Ove 
Wijk är glad för. Han ser fram emot att kunna 
vara mer i fritidshuset på Hallandsås och också 
kunna sköta jobbet därifrån. 

Du kan också läsa om hur hjärtsjukvården jobbar 
för en ännu bättre vård, bland annat genom att 
använda teknik och medarbetarnas kompetens 
mer effektivt. Ett exempel är Ejnar Svensson som 
med hjälp av en smart våg och en läsplatta kan 
hålla bättre koll på sitt trötta hjärta, utan att be-

höva lämna sitt hem i Träslövsläge.  

Läs också hur Plönninge ska bli ett 
centrum för grön tillväxt, om hur 
kultur kan hjälpa unga vuxna med 
psykisk ohälsa och om vad som gör 
Halland till den bästa livsplatsen för 
komikern Annika Andersson.

God höstläsning!

Catarina Dahlöf, regiondirektör
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Julfirande anno 1916
Julfirandet startar redan den 27 
november på hundraårsjubilerande 
Länsmuseet i Varberg. Julpyssel, med 
mera, blir det klockan 12–16.

Sigga och Katja landskampar i Laholm
Tecknerskorna Sigga Björg Sigurðardóttir från Island och Katja Tukiainen från 
Finland har bott och arbetat under hösten i Laholm. Resultatet av deras 
arbete visas på Teckningsmuseet fram till den 15 januari 2017.

Folkhemmet
är i god form
Bruno Mathsson, Yngve Ekström och 
Carl Malmström var i efterkrigstidens 
Sverige med och möblerade folkhem-
met. Men det fanns en mängd andra, 
mindre namnkunniga, formgivare och 
möbeltillverkare som fyllde svenska 
hem med funktionella möbler. I dag 
hittar du deras möbler på loppisar, i 
antikaffärer och nu även på Falken-
bergs museum. Där lyfts, bland andra, 
formgivare som Svante Skogh och 
Kerstin Hörlin-Holmquist fram i en 
utställning som heter ”Folkhemsform” 
och som pågår till 27 november.

IB firar 40 år med kalas och skivsläpp
Steve Hogarth från Marillion är gästartist när Isildurs Bane firar 40 år med en 
jubileumskonsert på Kulturhuset i Halmstad den 26 november. Halmstadsbandet 
IB, som kanske bäst beskrivs som ett experimentellt rockband, har turnerat i 
sexton länder och gett ut tolv CD/LP samt samarbetat med över hundra 
etablerade internationella musiker och kompositörer genom projektet IB Expo 
International. Gruppen har arbetat i en mängd olika genrer genom åren, teater-
musik och symfonisk musik, är två exempel.   

Linnea Olsson, som spelar med Peter Gabriel och Sting i höst, är en artist som 
har ingått gruppen under åren. Mariette Hansson är en annan. Av de nuvarande 
18 medlemmar, från sex länder, är det bara tre som varit med från början: 
Mats Johansson och Jan Severinsson från Steninge och Halmstadsbon Kjell 
Severinsson. Det finns fler hallänningar i bandet – varbergarna Klas Assarsson 
och Fredrik Janacek (numera Prag) är några exempel.

I samband med jubileumskonserten släpper gruppen även sin nya platta ”Off 
The Radar” – ett namn som gruppen tycker passar perfekt in på dem. 

Krokus. Fåtölj (1968) av Lennart Bender. 
Foto: Falkenbergs museum
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dag mår han bättre, efter att ha fått god hjälp på hjärt-
mottagningen på Hallands sjukhus Varberg. Bland annat 
med hjälp av en ”smart” våg…

 – Det har varit jättebra. Och min hjärtsjuksköterska har 
varit helt underbar, säger Ejnar. Det har känts så tryggt att 
ha kontakt med henne. 
 Ejnars fru Birgitta håller med, där de sitter i soffan och 
berättar om sjukdomstiden:
 – Vi vet ju hur mycket de kan ha att göra, men när vi har 
kommit upp på mottagningen har de tagit sig tid som om vi 
var de enda i världen…

VÅGEN VISAR VÄGEN
Ejnar har också fått pröva en ny teknik för uppföljning. 
Genom att varje dag väga sig på en våg, kopplad till en läs-
platta, har han kunnat hålla koll på hur medicinerna fung-
erar. Om hjärtat inte riktigt orkar med kan du få för mycket 
vätska i kroppen – vilket då vågen visar. På läsplattan har 
Ejnar fått information om sjukdomen och rekommendatio-
ner om det varit dags att höja dosen av vätskedrivande. 
 Det här är en av många nya metoder som testas när Hal-
lands sjukhus nu utvecklar sin hjärtsjukvård, berättar avdel-
ningschef Malena Waernqvist:
 – Vi har i ett försöksprojekt låtit 40 patienter testa den här 
vågen. Det blir en bättre uppföljning och via läsplattan får 

patienterna ökade kunskaper och stöd i att hålla koll också 
på sin livsstil.

NY MOTTAGNING TAR FORM
 – Vi bygger upp en ny hjärtmottagning som kommer att 
vara mycket nära kopplad till vår vårdavdelning, säger Malena 
Waernqvist. Det blir många fördelar när medarbetare kan 
arbeta både på mottagning och med inneliggande patienter 
– inte minst när det gäller att hålla en hög kompetens. Den 
nya hjärtavdelningen får också ny övervakningsutrustning 
så att patienter som tidigare tvingats ligga på intensivvårds-
avdelningen kan tas om hand på plats.
 
RÄTT KOMPETENS PÅ RÄTT PLATS
Nya sätt att arbeta kommer att testas, där målet är att an-
vända allas kunskaper fullt ut.
 – Uppföljningsbesök som tidigare varit hos läkare kan 
istället specialistutbildade sjuksköterskor ta hand om, vilket 
ger våra läkare mer tid för de besök som kräver läkarkom-
petens, säger Malena. På samma sätt kan biomedicinska 
analytiker ta ansvar för en del ultraljudsundersökningar. 
Undersköterskor kan ta nya arbetsuppgifter för att avlasta 
sjuksköterskorna.
 Målet är bättre vård för patienterna och god användning 
av resurserna. Samtidigt kan det ge ett mer tillfredsställande 
jobb för medarbetarna.

”Smart” våg hjälper
Ejnar med medicinen

I början av året blev det tyngre att andas för 
Ejnar Svensson i Träslövsläge. Han blev tröt-
tare. Det var hjärtat som inte riktigt hängde 
med, och det påverkade hela livet. Läkarna 
konstaterade att han drabbats av hjärtsvikt. 

Full koll. Ejnar Svensson har varit en av ett 40-tal hjärtpatienter som 
fått testa ny teknik för uppföljning. Med hjälp av vågen och en läs-
platta har Ejnar och hans hjärtsjuksköterska kunnat hålla bättre koll 
på medicineringen.

4   HALLAND – BÄSTA LIVSPLATSEN HALLAND – BÄSTA LIVSPLATSEN   5



 – Vi håller just på att rekrytera till vår nya verksamhet. 
Jag tror att många ser det som ett mer lockande jobb om 
man känner att man får större ansvar och att ens kompetens 
används på rätt sätt, säger Malena Waernqvist.

VÅRDEN SKA HÅLLA IHOP BÄTTRE
Den halländska hjärtsjukvården är i stark utveckling, berät-
tar Markus Lingman, områdeschef för medicinkliniken.
 – Vi jobbar för att vården ska hålla ihop bättre. Samspelet 
mellan vårdcentralerna och sjukhuset ska utvecklas, det ska 
bli tydligare vem som ska göra vad. Det finns ny teknik att dra 
nytta av och med moderna kommunikationsvägar kan vi 
samarbeta bättre kring patienten. Det kan till exempel handla 
om videokontakter med specialister vid universitetssjukhusen.

 Markus Lingman ser utvecklingen av hjärtsjukvården som 
ett av många exempel på hur den halländska sjukvården ut-
vecklas i den riktning som den nya hälso- och sjukvårdsstrate-
gin pekar ut: En gemensam sjukvård av hög klass som håller 
samman och som formas efter patientens väg genom vården. 

FLASKHALSAR SKA ARBETAS BORT
På Hallands sjukhus Halmstad arbetar man också intensivt 
med att utveckla hjärtsjukvården. Även här handlar det om 
en ökad samordning av hjärtmottagningen med den vård 
som sker för patienter som läggs in på sjukhuset. Vårdplat-
serna för hjärtsjukvård ska bli mer samlade. En noggrann 
kartläggning har visat på en del flaskhalsar som man nu på 
olika sätt ska arbeta bort. 

 – Det handlar om att öka tillgängligheten så att våra pa-
tienter ”kommer till” snabbare, säger verksamhetschef Inga-
Lill Baudlot.
– Vi ser också att en del behandlingar och åtgärder som 
tidigare inneburit att patienten behövt läggas in nu kan 
göras som dagvård.  

”VÅRDEN KAN FUNGERA FANTASTISKT”
 Ejnar Svensson på Läjet har bara gott att säga om den 
vård han fått för sitt sjuka hjärta:
 – Man hör ibland en hel del kritik mot sjukvården, men 
det är fantastiskt att se hur bra det kan fungera.

Hjärtsjukvård 2.0. Sjuksköterskorna Ann-Lis Wännman 
och Anette Andersson, läkaren Miltiadis Triantafyllou och 
avdelningschef Malena Waernqvist är med och tar fram 
nya arbetssätt på Hallands sjukhus Varberg.

Ny strategi. De förtroendevalda i Region Halland 
kommer i november att besluta om en ny hälso- och 
sjukvårdsstrategi. Målet är att Halland ska ha en 
sammanhållen vård av hög klass. Patientens och 
invånarens fokus lyfts fram, liksom digitalisering och 
en ökad effektivitet.

”Vi jobbar
för att vården ska
hålla ihop bättre”
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Journalen via nätet är en e-tjänst som inne-
bär att du som patient via nätet kan ta del 
av uppgifter i patientjournalen.

För att nå tjänsten krävs e-legitimation. Du loggar in via 
www.1177.se. Efter att du loggat in väljer du Journaltjänster 
och sedan Journalen. Alla Sveriges landsting och regioner 
kommer successivt att införa tjänsten. Med Journal via 
nätet kan du som är patient läsa delar av din journal via 
din egen dator.

Vad kan jag läsa i min journal?
Grundtanken är att i princip all journalinformation med tiden 
ska visas via nätet. Successivt kommer fler och fler delar i din 
journal att bli nåbara för dig på detta sätt. Nu kan du läsa: 
• Vårdkontakt (gjorda och kommande besök i vården)
• Journalanteckningar
• Diagnos
• Provsvar från Klinisk kemi (till exempel blodprover)
• Vaccinationer (vissa) 

Kan jag se journalinformation från andra landsting 
och regioner?
Har du fått vård i ett annat landsting eller i en annan region, 
så kan du se journalinformation från dessa besök, under 
förutsättning att det landstinget/regionen kommit igång 
med Journalen via nätet. Hittills är 16 av 21 landsting och 
regioner igång. Det kan skilja sig åt vad landstingen och 
regionerna beslutat att visa i journalen.

Hur säker kan jag vara att ingen obehörig kommer
åt Journalen?
För att kunna använda Journalen via nätet och se journal-
informationen krävs att du har e-legitimation, till exem-
pel, bank-id och mobilt bank-id. Säkerhetsnivån kan jäm-
föras med den som används för bankernas internettjänster.

Kan jag se mina läkemedel och recept?
Läkemedel/recept kan du för närvarande inte se i Journalen 
via nätet i Halland, men recepten går att se via e-tjänsten 
Läkemedelstjänster, en annan av 1177 Vårdguidens e-tjänster. 
Du loggar in på samma sätt som när du ska nå Journalen.

Vad är bra för mig som patient med att kunna läsa
journalen via nätet?
Du som patient kan vara mer påläst inför ett möte med 
vårdpersonal och mer aktivt diskutera din hälsa och vård. 
Ibland kan det vara svårt att hinna uppfatta allt som sägs i 
ett möte med exempelvis en läkare, då kan det vara tryggt 
att i efterhand ta del av dokumentationen från mötet, vilket 
du gör enkelt med Journalen via nätet.

Kan jag fortfarande få ut min journal 
på papper?
Ja, du kan precis som tidigare kunna få ut papperskopior på 
din journal (ibland mot viss avgift). 

Kan jag se min mammas journal?
Ombudsfunktionen i Journalen via nätet innebär att du kan 
bli ombud för en anhörig.
 Det innebär att du då får tillgång till din förälders journal 
och kan ta del av den information som finns i den. Du kan 
då lättare hjälpa din förälder i kontakten med vården och 
kan, exempelvis, repetera uppgifter som framgår av journalen 
för din närstående.

Vad gäller för barn och ungdomar? 
Är du vårdnadshavare så kan du även läsa ditt barns journal 
fram till den dag barnet fyller 13 år. Barnets journal kan du 
nå efter att du själv loggat in i Journalen via www.1177.se 
Under fliken ”Ombud och loggar” klickar du på ”Vems 
journaluppgifter kan jag se?” Då ska länkar till journalerna 
för dina barn under 13 år dyka upp. 
 För barn mellan 13 och18 år har varken vårdnadshavare 
(förälder) eller barn tillgång till barnets journal via nätet.  
Men i undantagsfall kan föräldern och barnet få en tidsbe-
gränsad tillgång till journalen även då barnet är 13–18 år. 
Från den dag barnet fyller 18 år får barnet självt tillgång till 
Journalen via nätet.

Kan jag komma åt min journal även när jag reser
utomlands?
Ja, på samma sätt som du kan sköta till exempel sina bank-
ärenden utomlands. 

Vem svarar på frågor om Journalen via nätet?
Har du allmänna frågor om e-tjänsten Journalen via nätet är 
du välkommen att ringa till Journalservice, tfn 010-476 19 47. 
Journalservice har telefontid tisdag–torsdag klockan 9–13. 
Har du som patient frågor om det som står skrivet i journalen 
ska du kontakta den mottagning som skrivit uppgifterna. 

Var hittar jag mer information om
Journalen via nätet?
Det finns en folder om journalen via nätet. Foldern kan 
beställas från Regionen Hallands broschyrbeställning som 
du hittar på www.regionhalland.se.

Vad är Journalen via nätet?

Illustration: Lena Björnberg
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Hur ”digital” är du? Känner du till 1177.se?

Sandra Cedervret, Kungsbacka

– Jag är ganska mycket digital. Det är 
ju en stor del av ens liv. Min telefon 
använder jag ju mest hela tiden – jag 
ringer, sms:ar och kollar upp saker på 
nätet.

– Ja, 1177.se känner jag till och an-
vänder. Kanske ännu mer nu sedan 
vi fått barn. Det känns som om det 
är dit man ska gå med medicinska 
frågor istället för att kolla på andra 
platser på nätet.

Lenitha Örnstedt, Hylte

– På en skala från 1 till 5 så är jag på 
en 3:a, det vill säga ganska medel-
måttigt digital. 

– 1177 är bra när man har barnbarn. 
Jag läser en del information där. 

Ramin Fakiri, Varberg

– Det är jätteviktigt att kunna vara 
uppkopplad. Mest använder jag min 
telefon när jag går ut på internet. Det 
handlar mest om att hålla kontakt 
med mina kompisar, till exempel via 
Facebook.

– Jag vet vad 1177.se är och det har 
jag haft nytta av.

Ann-Britt Vernersson, Frillesås

– Jag har ju min telefon som jag mest 
använder för att prata i och att messa 
lite grann. Jag har också en iPad som 
är bra när jag ska betala mina räk-
ningar eller söka fakta på nätet.

– Jag använder inte 1177.se. Känner 
inte riktigt till det.

Lars Bengtsson, Hylte

– Jag är inte så digital. Det blir inte så 
ofta mer än för att betala räkningar. 
Jag surfar lite mer just nu, då vi fun-
derar på att byta bil.

– Jag har hört talas om 1177, men jag 
har aldrig använt det. 

Caj Liljedahl, Varberg

– Jag använder digitala medier 
ganska mycket. Har ganska nyss fått 
fiber. Det handlar om allt möjligt: 
Bankärenden och att söka informa-
tion på nätet både via dator och 
telefon. Vi är torghandlare sedan 
många år och har stor nytta av nya 
betalningsmöjligheter via nätet.

– Jag känner till 1177 och har ringt 
dem någon gång, men jag har inte 
använt tjänsten via nätet.

arie Sjödén, chef på vårdcentralen, ser många 
fördelar.   

    – Det är praktiskt för patienterna att kunna 
göra detta när de passar dem. De slipper vänta i telefon och 
det är lättare att boka tider som passar in i vardagen. Under 
försöksperioden har vi haft 1 350 bokningar den här vägen.

PATIENTNYTTAN I FÖRSTA HAND
För att kunna boka tid eller av- och omboka tid loggar patien-
ten in via www.1177.se med hjälp av mobilt bank-id. Där syns 
alla lediga tider hos olika yrkesgrupper på mottagningen.
 – För att veta vilken mottagning man ska boka tid hos 
och hur lång besökstid man ska välja finns det tydliga infor-
mationstexter i tjänsten till hjälp, tipsar Marie Sjödén. 
 Möjligheten att boka tid via telefon kommer att finnas 
kvar. Och naturligtvis kommer man även i framtiden att 
kunna får råd och stöd via telefonen.
 – Vi ska använda våra resurser så att det gynnar våra 
patienter på bästa sätt, säger Minna Idoffsson, avdelnings-
chef på Ögonmottagningen i Halmstad och Varberg. Pa-
tienter hos oss på Ögonmottagningen får ofta en kallelse 

med en förbokad tid och i 
många fall passar inte den 
– då är det jättebra för patien-
ten att själv kunna omboka 
tiden direkt via nätet. 

SNART I EN MOTTAGNING 
NÄRA DIG

Vårdcentralen Västra Vall – Breared och Ögonmottagningen 
i Halmstad och Varberg har haft den nya tjänsten sedan i 
våras. Nu går arbetet vidare med att införa webbtidbokning 
i den halländska vården.

Boka tid direkt 
via nätet

Att själv kunna boka och avboka sina sjuk-
vårdsbesök via nätet är smidigt. Just nu 
införs möjligheten till det på mottagningar 
i den halländska vården. Först ut var Vård-
centralen Västra Vall – Breared i Varberg och 

Ögonmottagningen i Halmstad och Varberg. 

KBT-behandling även via nätet 
Just nu pågår ett pilotprojekt i Region Halland där personer 
med lättare ångest och oro kan få KBT (kognitiv beteende-
terapi) via nätet. De patienter som får behandlingen har 
först haft ett inledande samtal med en psykolog och efter 
det löpande kontakt med behandlaren via www.1177.se. 
 Internetbaserade behandlingar gör det möjligt för fler 
patienter att snabbare få vård. För patienterna blir det också 
många gånger smidigare när behandlingen kan genomföras 
hemma och de slipper ta sig till en mottagning. 
 Vid årets slut ska projektet utvärderas. Förhoppningen är 
att fler ska kunna erbjudas denna typ av behandling framöver. 
Läs mer om KBT via nätet på www.1177.se/Halland

Ge blod har blivit lättare
Alla blodgivare kan nu själva enkelt välja en tid för blodgiv-
ning som passar bra in i vardagslivet. Sedan i juni bokar du 
tid genom att logga in på www.1177.se. 
 Välj blodcentralen i Falkenberg, Halmstad eller Varberg 
och sedan den tid som passar. Webbtidbokningen är redan 
en succé med många användare som nu slipper passa tele-
fontider när de sköter sina tider själv via nätet. Har du aldrig 
lämnat blod men vill bli blodgivare? Då kan du anmäla ditt 
intresse via www.1177.se. Det funkar även via Geblod.nu.

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård: sjukvårdsrådgivning, information, inspiration och e-tjänster. 

1177 Vårdguiden finns på webb och telefon och har öppet dygnet runt. När du loggar in på www.1177.se kan du bland annat boka tid och förnya recept.
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är Annika Andersson berättar om sin uppväxt i 
västgötska Mårdaklev, på gränsen till Halland och 
Småland, doftar det av trygghet och kärlek. Hon 

berättar om hemsydda kläder och mjölk direkt från ladu-
gården, om en by där alla känner alla, om gemenskapen på 
den lilla fotbollsplanen och om revyn. Revyn som pappa 
Tore och hela familjen var engagerad i och där Annika re-
dan som tioåring satt och förde protokoll och analyserade 
varför vissa skämt funkade och andra inte. 

 – Jag var också med på scenen två år, men det fanns ju 
aldrig i min föreställningsvärld att detta var något jag skulle 
kunna jobba med, säger hon.
 Livet rullade på och det var när Annika och maken Tomas 
hade flyttat till Falkenberg och väntade sitt tredje barn som 
telefonsamtalet kom. 

ANNIKA HITTADE HEM
Krister Classon och Stefan Gerhardsson hade fått för sig att 

sätta upp en fars på Vallarna och i den fanns det en liten roll 
som skulle passa den där ljusa tjejen de hade sett i Mårda-
klevsrevyn för länge sedan. 
 – Jag tackade ja, men var livrädd ända fram till repetitio-
nerna började, berättar Annika. Men sedan var det som att 

jag hade hittat hem. Att som 28-åring få upptäcka att det var 
det här jag hade längtat efter hela mitt liv var fantastiskt… 
 I dag kan Annika se tillbaka på många populära roller och 
karaktärer, på farser och revyer och uppskattade framträ-
danden i tv. Hon har fått det prestigefyllda teaterpriset  

Ren njutning. Det var här det började för 20 år sedan. ”Den första farsen här på Vallarna var också 
mitt första professionella jobb på scenen”, säger Annika Andersson. Och Vallarna är en av de platser 
hon tycker bäst om. ”När vi hade föreställningar brukade jag komma tidigt, ta en kopp kaffe och 
bara njuta av platsen”.

Ett oväntat telefonsamtal förändrade livet totalt för Annika 
Andersson. Nu – efter 20 år och otaliga framträdanden
på scener och i tv – är hennes vänliga ansikte, jordnära

röst och varma skratt något hela svenska folket känner igen, 
och Annika kallas ofta ”Sveriges roligaste kvinna”. I alla år 

har Falkenberg varit hennes mittpunkt och platsen där
hon laddar och finner lugnet.

Plats på scen för 
Sveriges roligaste
Plats på scen för 
Sveriges roligaste

Ett oväntat telefonsamtal förändrade livet totalt för Annika 
Andersson. Nu – efter 20 år och otaliga framträdanden
på scener och i tv – är hennes vänliga ansikte, jordnära

röst och varma skratt något hela svenska folket känner igen, 
och Annika kallas ofta ”Sveriges roligaste kvinna”. I alla år 

har Falkenberg varit hennes mittpunkt och platsen där
hon laddar och finner lugnet.
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Kort om Annika Andersson
Bor: Villa i Falkenberg sedan 1987.

Familj: Maken Tomas, ordförande i fotbollsklubben 
Gais, dotter och tre söner. Två utflugna barn och två 
som bor kvar hemma.

Favoritplatser: Vallarnas friluftsteater, Göstas café i 
Steninge, havet, skogen.

Intressen: Fotboll – Elfsborg är favoritlaget.

Övrigt: Är medlem i Långarydssläkten – Sveriges 
största kartlagda släkt.

Aktuell: Spelar #Revyn2.0 på Lisebergsteatern.

#Revyn2.0 Annika Andersson är just nu aktuell på Lisebergsteatern med 
#Revyn2.0 där hon också har medverkat som manusförfattare. 
Foto: Bo Håkansson

Bra att veta om influensavaccination
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Vaccinera dig du också!

Guldmasken flera gånger. Det har varit mycket jobb. Ibland 
för mycket. Efter en särskilt hektisk period sade kroppen ifrån.
 – Under två års tid sov jag inte mer än två timmar i stö-
ten. Jag vaknade alltid trött, arg och missnöjd på morgonen.
 När Annika började se dubbelt och plötsligt glömde vik-
tiga saker gick hon till läkaren som konstaterade att hon var 
utarbetad. Det blev en lång sjukskrivning och en mödosam 
väg tillbaka.
 Men nu har Annika Andersson lärt sig hitta balansen 
mellan arbete och fritid. Hon känner sig själv bättre och är 
nöjd med livet. 
 – Jag vet faktiskt inte vad som skulle kunna vara bättre…

DEBUT SOM MANUSFÖRFATTARE
I höst spelar hon i #Revyn2.0 på Lisebergsteatern, tillsam-
mans med Claes Månsson, Ola Forssmed, Jessica Heriberts-
son från Varberg och Mikael Riesebeck.
 – För mig är revy den ultimata underhållningsformen. 
Man får jobba med sketcher och karaktärer och ha kul med 
musik. Det är lite friare i tanke och spel än att vara med i en 
fars där allt är så matematiskt uträknat. Där hänger allt ihop. 
I en revy kan man förändra och utveckla mer allt eftersom. 
 Och den här gången har hon varit med och skrivit manus.
 – Det är fantastiskt roligt. Att ha en idé, att bolla och ut-
veckla den till en riktigt bra text. Jag jobbar med ett härligt 
gäng, vi stöttar och pushar varandra och det är en ynnest att 
ha fått vara med från ax till limpa.

TRIVS ALLRA BÄST PÅ SCENEN
Vad är bäst – att jobba med tv eller på scenen?
 – Det är jätteroligt att jobba med tv men när jag står på 
scenen har jag en annan kontroll över det jag levererar. Be-
talningen är omedelbar när det går hem och publiken gillar 
det jag gör, och lika hemskt om det inte funkar… 
 I alla år har Falkenberg varit familjens fasta punkt, även 
om både Annika och Tomas har jobbat mycket på andra 
håll. Det är här hon har funnit lugnet, mitt i sin hektiska 
tillvaro. Här har hon gått på föräldramöten och varit fot-
bollsmorsa. Det är här huset har fyllts av barnen, deras 
kompisar och alla aktiviteter.
 – Vid något tillfälle för tio, femton år sedan funderade vi 
på att flytta. Vi tittade på hus i Stockholm och i Göteborg, 
men kom sedan fram till att vi inte kan få det bättre än vi 
har det här, berättar hon. Så vi har verkligen gjort ett aktivt 
val att bo kvar.
Vad är det då som är så bra med Halland och Falkenberg?
 – Vi bor nära allt. Jag kan lätt gå ner till havet, men har sam-
tidigt nära till skogen som jag är mycket förtjust i. Falkenberg 
ligger bra för oss som jobbar på annat håll. Det är bara en 
timme till Göteborg och man åker lätt ner till Malmö. Och ska 

jag längre är det ju jättesmidigt att flyga från Halmstad.
 – Sedan är Halland ett jättefint län. Här finns allt vad vi 
behöver. Och Falkenberg har utvecklats mycket. Nu finns 
det ett stort utbud med restauranger, det som händer på 
Vallarna och Kålles teater för att bara nämna något.
Vilken är platsen där hon trivs allra bäst? Svaret kommer 
blixtsnabbt:
 – Det är hemma! Där mår jag bäst, kan slappna av och 
ladda ny energi.

Vad är influensa?
Influensa är en virussjukdom som kännetecknas av ett 
hastigt insjuknande i hög feber, huvudvärk, muskelvärk 
och hosta. För de flesta går infektionen över av sig själv, 
men komplikationer som lunginflammation och hjärtpro-
blem är vanliga och det kan ta lång tid att återhämta sig. 
Ibland blir nedsättningen bestående och det är därför 
särskilt viktigt för vissa grupper att vaccinera sig.

Vem bör vaccinera sig mot influensan?
Vaccination rekommenderas till personer som…

• är 65 år eller äldre

• har en kronisk hjärt- eller  
lungsjukdom (oavsett ålder) 

• är gravida från vecka 16 i graviditeten

Ska vaccinet mot influensan tas varje år?
Ja, vaccinet mot influensa skyddar bara för en säsong. 
Virus förändras från år till år, vilket innebär att en ny 
vaccination behövs varje år.

För mer information om influensa och 
vaccination – www.1177.se/Halland/influensa 
Du kan också kontakta din vårdcentral.

Den 7 november startar årets influensa-
kampanj i Halland och under ett par 
veckor erbjuder de flesta av Hallands 
vårdcentraler tider för drop-in. Vaccina-
tionen minskar riskerna att drabbas av 

följdsjukdomar efter ett influensautbrott 
och kostar endast 60 kr. Vårdcentralernas 
tider för drop-in finns tillgängliga på nästa 
uppslag och på www.1177.se/halland/ 
vaccinationstider
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FALKENBERG

Capio Familjeläkarna Skrea 
Vecka 45–47 måndag–torsdag kl 14.00–16.00

Capio Familjeläkarna Söderbro 
Vecka 45–47 måndag–torsdag kl 14.00–16.00

Capio Familjeläkarna Glommen 
Vecka 45 måndag och onsdag kl 14.00–16.00 
Vecka 46–47 måndag och onsdag kl 14.00–16.00 
fredag kl 10.00–12.00 
Därefter tidsbokning  

Laurentiuskliniken Falkenberg 
Vecka 45–46 tisdag kl 13.00–18.00 
onsdag–fredag kl 13.00–16.30 
Därefter tidsbokning

Vårdcentralen Falkenberg 
Vecka 45–47 tisdag–torsdag kl 13.00–16.00 
Därefter tidsbokning

Vårdcentralen Slöinge 
Vecka 45–46 måndag–torsdag kl 13.00–15.00 
Därefter tidsbokning

Vårdcentralen Ullared 
Vecka 45–48 måndag, onsdag och fredag kl 14.00–16.00

Distriktssköterskemottagningen Ätran 
Vecka 45–48 onsdag kl 14.00–16.00

Vårdcentralen Vessigebro 
Vecka 45–48 måndag och onsdag kl 14.00–16.00 

HALMSTAD

Amadeuskliniken Fyllinge 
Vecka 45–47 torsdag kl 14.30–17.00

Amadeuskliniken Söndrum 
Vecka 45–47 tisdag och onsdag kl 16.00–18.00 
Därefter tidsbokning 

Capio Citykliniken 
Vecka 45 onsdag och torsdag kl 16.00–17.30 
lördag kl 10.00–12.00 
Vecka 46 onsdag och torsdag kl 16.00–17.30 
Vecka 47 onsdag kl 16.00–17.30 Därefter tidsbokning

Läkargruppen Tre Hjärtan 
Vecka 45–47 tisdag och onsdag kl 10.00–11.30

 

Söndrumskliniken 
Vecka 45–48 måndag–fredag kl 08.00–09.00 och 
kl 10.00–12.00  

Tudorkliniken Allmänläkarmottagning  
Vecka 45–47 tisdag och torsdag kl 13.00–16.00 
Därefter tidsbokning

Tudorkliniken Gullbrandstorp 
Vecka 45–47 onsdag kl 13.00–16.00 
Därefter tidsbokning

Tudorkliniken Oskarström 
Vecka 45–47 måndag kl 13.00–16.00 
Därefter tidsbokning

Kattegattkliniken 
Vecka 45–48 tisdag och torsdag kl 13.00–15.00

Distriktssköterskemottagningen Eldsberga 
Vecka 45–48 måndag och tisdag kl 13.00–15.00

Viktoriakliniken Kungsgatan 
Distriktssköterskemottagningen Halmstad 
Vecka 45–48 måndag och onsdag kl 15.00–16.00 

Vårdcentralen Andersberg 
Vecka 45–48 tisdag och torsdag kl 14.00–16.00 

Vårdcentralen Bäckagård 
Vecka 45–48 onsdag kl 13.00–16.00 
Därefter tidsbokning 

Vårdcentralen Getinge/Harplinge 
Getinge: Vecka 45–48 onsdag och torsdag kl 13.00–16.00 
Harplinge: Vecka 45–48 måndag kl 13.00–16.00  

Vårdcentralen Hertig Knut 
Vecka 45–48 tisdag och onsdag kl 13.30–16.00 
Därefter gäller tidsbokning

Vårdcentralen Hertig Knut Kärleken 
Vecka 45–48 måndag och tisdag kl 15.00–16.00 
Därefter gäller tidsbokning

Vårdcentralen Nyhem 
Vecka 45–48 tisdag och torsdag kl 13.30–16.30

Vårdcentralen Oskarström/Åled 
Oskarström: Vecka 45–48 måndag och onsdag kl 13.30–14.30 
Åled: Vecka 45–48 tisdag kl 13.30–14.30

Vårdcentralen Vallås 
Vecka 45–48 måndag och torsdag kl 13.30–15.00 

 

Distriktssköterskemottagningen Simlångsdalen 
Vecka 45 onsdag kl 13.30–15.00 
Vecka 47 onsdag kl 13.30–15.00 
Även tidsbokning via telefon 035–13 45 65 

Det går även bra att bli vaccinerad hos:  
Karl XI:s läkarmottagning 
Vecka 45–49 måndag–torsdag kl 17.00–18.00 
Vaccinerar även i samband med bokade läkarbesök                                                       

HYLTE

Vårdcentralen Hyltebruk Distriktssköterskemottagningen 
Vecka 45–48 måndag–onsdag kl 14.00–16.00

Vårdcentralen Torup Distriktssköterskemottagningen 
Vecka 45–48 onsdag och torsdag kl 14.00–16.00

Distriktssköterskemottagningen Unnaryd 
Vecka 45–48 torsdag kl 13.00–15.00

KUNGSBACKA

Capio Husläkarna i Kungsbacka 
Vecka 45–48 måndag, tisdag och torsdag kl 14.00–16.00

Capio Husläkarna i Vallda 
Vecka 45–48 onsdag–fredag kl 10.00–12.00 
Obs! Kontant betalning

Stenblommans vårdcentral 
Vecka 45–48 tisdag–torsdag kl 13.00–16.00 
Tacksamma för jämna pengar i kontanter

Säröledens Familjeläkare 
Vecka 45 och framåt måndag–fredag kl 08.00–14.30 

Vårdcentralen Fjärås 
Vecka 45–48 måndag och torsdag kl 15.00–16.00 
onsdag kl 10.00–12.00 
Därefter tidsbokning

Vårdcentralen Kolla 
Vecka 45–48, onsdag och torsdag kl 13.00–15.00 
Därefter tidsbokning

Vårdcentralen Kungsbacka 
Vecka 45–46 måndag kl 15.00–17.00 
tisdag–onsdag kl 15.00–18.00 
Vecka 47–48 tisdag–onsdag kl 15.00–17.00

Vårdcentralen Onsala 
Vecka 45–48 måndag kl 15.00–18.00, onsdag kl 15.00–17.00

Vårdcentralen Särö 
Vecka 45–48 tisdag och onsdag kl 13.00–15.00 
torsdag kl 14.00–16.00

Vårdcentralen Åsa 
Vecka 45–48 måndag kl 13.00–15.00 och kl 16.00–17.00 
samt tisdag och onsdag kl 13.00–15.00

Det går även bra att bli vaccinerad hos: 
Dr Håkan Bonevik, Lotusgården  
Vecka 45 och framåt: måndag och tisdag kl 10.00–19.00 
(lunchstängt mellan 12.00–13.00), onsdag och fredag kl 
10.00–12.00 samt torsdagar kl 8.00–15.00

LAHOLM

Lagaholmskliniken 
Vecka 45–48 tisdag–torsdag kl 13.00–16.00

Familjeläkarna vid Torget 
Vecka 45–46 lördag kl 08.00–11.30 
Därefter tidsbokning

Laholmshälsan 
Vecka 45 onsdag och torsdag kl 13.30–15.30 
Vecka 46 tisdag, onsdag och torsdag kl 13.30–15.30 
Vecka 47 onsdag och torsdag kl 13.30–15.30 
Därefter tidsbokning

HälsoRingen Glänninge 
Vecka 45–48 måndag kl 13.30–16.00 
Du kan även boka tid via telefon eller www.1177.se

HälsoRingen Knäred 
Vecka 45–48 måndag kl 14.00–16.00 
Du kan även boka tid via telefon

Tudorkliniken Skummeslöv 
Vecka 45–47 måndag kl 13.00–16.00 
Därefter tidsbokning via telefon eller www.1177

Vårdcentralen Centrum 
Vecka 45–46 tisdag och torsdag kl 13.00–16.00

Strandängshälsan, Mellbystrand 
Vecka 45 och framåt: måndag–fredag kl 13.30–16.00

VARBERG

Husläkarna Varmbadhuset 
Vecka 45–47 tisdag–torsdag kl 14.00–16.00 
Därefter tidsbokning via www.1177.se

Läjeskliniken 
Vecka 45–48 tisdag kl 13.00–15.00 
Därefter tidsbokning via www.1177.se

Neptunuskliniken 
Vecka 45–48 måndag–fredag kl 08.30–11.00 och 13.30–16.00  

Vårdcentralen Håsten 
Vecka 45–47 måndag–torsdag kl 13.00–16.00 
Därefter tidsbokning via www.1177.se

Hitta din vaccinationstid här!

Fortsätter på nästa sida >>>

Vårdcentralernas kontaktuppgifter hittar du på www.1177.se/Halland/vaccinationstider 

Riv ut och spara!
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VARBERG (FORTS.)

Vårdcentralen Tvååker 
Vecka 45–48 onsdag och fredag kl 13.00–16.00

Distriktssköterskemottagningen Rolfstorp/Skällinge 
Vecka 45 torsdag kl 13.00–16.00 
Vecka 47 torsdag kl 13.00–15.00

Vårdcentralen Veddige 
Vecka 45–47 måndag och torsdag kl 13.30–16.00

Distriktssköterskemottagningen Bua 
Vecka 45–47 måndag och onsdag kl 13.30–16.00

Distriktssköterskemottagningen Kungsäter 
Vecka 45–48 måndag kl 13.00–15.30

Vårdcentralen Västra Vall 
Vecka 45–48 måndag-onsdag kl 13.30–16.00 och torsdag 
13.30–19.00

Vårdcentralen Breared 
Vecka 45 måndag och onsdag kl 13.30–16.00 
Vecka 48 måndag och onsdag kl 13.30–16.00

Bengt ”Böna” Hansson, Halmstad, legendarisk hand-
bollsspelare i HK Drott och det svenska landslaget. 
Under sina 257 matcher i elitserien och allsvenskan gjorde 
han 1 319 mål. Han tar i dagarna, som ganska nybliven 
pensionär, sin vaccination mot säsongsinfluensan.

Vad gör du nu för tiden?
Efter handbollskarriären drev jag i många år eget företag 
inriktat på återvinning. Det sålde jag för några år sedan 

och i fjol blev jag ålderspensionär. Nu tar jag hand om 
hemmet och lägger mycket tid på träning. 

Varför vaccinerar du dig?
Efter en del problem med en höftled och en kota behöver 
jag träna för att må bra. En influensa kan göra så att jag 
tvingas avstå från träningen i flera månader. Vaccinatio-
nen går snabbt och smidigt och jag har aldrig upplevt 
några biverkningar. Jag tycker det är jättebra att kunna få 
det här skyddet för 60 spänn!

Varför vaccinerar du dig, Bengt ”Böna” Hansson?

Är det en teater i god ny form du lämnar, Maria Ericson?
 – Vi har fått ett nyrenoverat teaterhus vilket vi är väl-
digt glada för! Här är byggdamm och stök just nu, men 
glad stämning över att vi nu äntligen får ett mer funk-
tionsdugligt hus. Vad gäller teaterverksamheten så har 
den vuxit mycket under mina nio år. Det gäller både pu-
blik- och deltagarbesök i alla våra arrangemang, bredden 
i våra aktiviteter och gästspel som kompletterar vår egen 
produktion. 

Hur kommer besökarna att märka förändringen?
 – På flera vis: Renoverad fasad och en helt ny publiken-
tré. Det är så efterlängtat! Nu ser man var man skall gå in 
– det är onekligen en poäng för ett teaterhus. Vi får också 
en riktig biljettkassa i entrén och kafé och servering ”upp-
dateras”. Sedan är det ju mycket inne i huset som inte syns, 
men som förbättrar miljön för alla som arbetar här.

Fortsättning följer… Vännerna ”Drömström & Rundlund”, alias Lasse 
Carlsson och Petter Heldt, fortsätter att träffas under våren 2017.
Foto: Henri Kokko

Den 12 november återinvigs Teater Hallands 
lokaler i Varberg efter att teaterhuset har 
byggts om under hösten. Foto: Cato Lein

Hur kommer invigningen att firas?
 – Den 12 november slår vi upp våra nya dörrar för en 
”Teaterfest från eftermiddag till kväll”. Det blir föreställ-
ningar, workshops, guidade turer i nya huset, mat och 
dryck med mera för barn, unga och vuxna – något för alla 
åldrar. Program kommer, så håll utkik!

Vart är du själv på väg i livet?  
 – Just nu är det en intensiv och spännande höst här på 
teatern som är mitt fokus. Framtiden finns det planer för...

Vilket är det bästa minnet från dina tio år på teatern?
 – Åh, det är svårt att välja. Gemenskapen med medarbe-
tare och publik. Både vad gäller föreställningsögonblick och 
i andra möten. Glädjen när vi lyckats och solidaritet när det 
gått trögt. Ska jag nämna något enskilt projekt så tycker jag 
att Starfishprojektet som innebar samarbete med körer i hela 
Halland och totalt 400 hallänningar på scen tillsammans 
med vår ensemble är det mest visionära av de projekt som vi 
genomfört.  Många som aldrig varit på teatern tidigare stod 
på scen och var med i en konstnärlig process som inte lik-
nande något annat.

Några godbitar ur det som kommer
under våren 2017:
Vi fortsätter med ungdomspjäsen ”Att vara Andreas” 
och Drömström & Rundlund. Gästspel av Özz Nujen 
med ”Richard III” och Riksteatern med ”Landet Inuti”.
Monologen ”Den stora ensamheten”, spelas på 
bygdegårdar.

Teaterchefen
lämnar teatern
i ny god form
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år det att använda nya mate-
rial och minska vårdens för-
brukning av plast? Det är 

huvudfrågan i en satsning där produkt-
utvecklare från näringslivet krokat arm 
med den halländska sjukvården. Sats-
ningen har fått statligt miljonstöd.

KREATIV SAMVERKAN
I Varberg finns utvecklingsföretaget 
Swt Development som är inriktat på 
att tänka nytt och kreativt kring vår 
användning av olika material. Genom 
Arena Grön Tillväxt ska företaget nu 
samverka med delar av den halländska 
vården.
 – Det här är väldigt spännande, säger 
Anna Altner, vd på Swt Development. 
Vi får möjligheten att tillsammans med 
slutanvändarna utforska hur förnyelse-
bara material kan användas på nya sätt. 
Vilka är egentligen behoven kring en 
produkt man använder? Kan man 
jobba på ett sätt som gör att mer mil-
jövänliga material skulle fungera?
 I vården används mängder av en-
gångsartiklar, ofta tillverkade av plast. 
Samtidigt har man stora ambitioner 
att arbeta mer hållbart och miljövän-
ligt, men det kan vara svårt att hitta 
sådana produkter på marknaden.

FÖRNYELSEBART MATERIAL
 – Vi vill vi se om det finns produk-
ter som istället skulle kunna vara till-
verkade av cellulosafiber, ett förnyel-
sebart material som kommer från 
skogsindustrin, säger Anna Altner. 
Målet är att få fram två nya produkter 
i cellulosa som marknaden vill ha. 
Och marknaden är enorm.

Birger Löfgren är projektledare inom 
Arena Grön Tillväxt.
 – Det är ofta svårt för näringslivet 
att få de här kontakterna, säger han. 
Här kan vi underlätta och koppla ihop 
olika aktörer. 

MÄNNISKOR OCH IDÉER MÖTS
Arena Grön Tillväxt handlar mycket 
om att få människor, som är intresse-
rade av en hållbar samhällsutveckling, 
att mötas och om att stödja innovation 
och nytänkande. 
 På andra håll fungerar storföretag 
ofta som magneter kring vilka det 
bildas olika innovativa nätverk. Hal-
land har mest mindre och medelstora 
företag, så här vill istället regionen 
stödja samarbetet mellan utbildnings-

Morgondagens sjukvårdsutrustning kanske växer i skogen. 
Ett nytt halländskt samarbete vill utmana den traditionella 
synen på hur förbrukningsmateriel ser ut och vad det till-
verkas av.  Cellulosa kan

ersätta plast
 i sjukvården

Produkter som växer på träd, eller i alla fall som träd… På Swt Development 
jobbar man mycket med att utveckla produkter av cellulosafiber från skogs-
industrin, men även med återvunnet material, berättar vd Anna Altner. I ett 
nytt samarbete kan man nu ta hjälp av vårdmedarbetarnas kunskaper och 
idéer i utvecklingsarbetet.

sektorn, företagen och den offentliga 
delen av samhället.
 – När det gäller projektet med pro-
duktutveckling har vi kontakter i vår-
den både i Västra Götalandsregionen 
och i Region Halland och så här långt 
har intresset varit mycket stort. Det 
finns en stor vilja att arbeta med mera 
hållbara material. 
  Arena Grön Tillväxt arbetar med 
många olika frågor. Bland annat med 
att utveckla livsmedelsproduktionen i 
Halland, med bioenergi och med en 
satsning som handlar om att bygga 
hyreshus i trä, istället för i stål och 
betong. Arena Grön Tillväxt är ett 
samarbete mellan Energi- och miljö-
centrum, Hushållningssällskapet, hög-
skolan och regionen. 

Post-op. En operation genererar mycket plastbaserat skräp, farligt avfall och kärl som 
måste rengöras.
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är redan uthyrda. Nu är många andra aktörer på väg in. 
Science Safari, som sprider intresse för naturvetenskap via 
sin buss lastad med experiment och kunskap, vill ha Plön-
ninge som sin bas. Det vill också Hallands astronomiska 
sällskap. Ett företag som jobbar med lekparksutrustning i 
trä har visat intresse och det finns tankar om såväl integra-
tionsprojekt inom skogsnäringen och grön rehabilitering 
som försök med metoder för att torka spannmål fossilfritt.
 – Många företag som på det ena eller andra sättet arbetar 
med utveckling av de gröna näringarna visar intresse. Vi 
kan bli ett slags företagshotell och en mötesplats, säger 
Göran Jönsson. Det kan handla om livsmedel, skogsbruk, 
bioenergi eller upplevelseindustri kopplad till naturen. 
Plönninge kommer att bli en plats där olika samarbeten 
inom Arena Grön Tillväxt förverkligas och kan upplevas.

PERFEKTA TESTMILJÖER
Utrustning och lokaler som under 60 år byggts upp för 
utbildningarna kommer till användning, liksom skog    
och mark.
 – Vi kommer att kunna erbjuda perfekta förhållanden när 
företag och forskare vill testa nya metoder och produkter för 
utveckling av bruket av skog, jord och vatten – hela tiden 
med ekologisk hållbarhet som ledstjärna. 

Läs mer på arenagrontillvaxt.se  

Välkomna! På det nya Plönninge ska det också byggas upp moderna möjligheter för möten och konferenser.
– Vi ska till exempel bli riktigt vassa på videokonferenser så att det blir lätt att koppla ihop sig med andra, säger Göran Jönsson. Det finns 

liknande kunskapscentra i Sverige och ute i Europa som vi kan samverka med.

Plönninge går en ny spännande framtid till 
mötes när den gamla skolan omformas till ett 
halländskt centrum för grön tillväxt och eko-
logisk hållbarhet. Här skapas både visnings-
plats och verkstad för de gröna näringarna.

edorden för det nya Plönninge är brukande, kunskap 
och innovation.
 – Det här ska bli en mötesplats för människor, 

företag och organisationer som på olika sätt är knutna till 
grön tillväxt, säger projektledaren Göran Jönsson. Där 
engagerade människor som har ett entreprenörs-tänkande 
möter varandra, där kan idéer födas och frodas. 
 När naturbruksutbildningen på Plönninge flyttades till 
Munkagårdsgymnasiet fick Region Halland en stor ledig 
resurs i form av skog och mark, lokaler och utrustning. Då 
föddes idén att allt detta kunde komma till nytta för att 
utveckla de gröna näringarna som pekats ut som viktiga 
för Hallands framtid.

HYROR FINANSIERAR
Hyresintäkter bekostar stora delar av den treåriga sats-
ningen. Mjölkproduktionen och markerna för växtodling 
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u mötte Abdou, eller Tali 
Abduladheem Abdulhussein 
som hela hans namn lyder, i 

förra numret av Halland Bästa Livs-
platsen. Han hade då precis börjat en 
ny utbildning på Löftadalens folkhög-
skola för att tillsammans med andra 
nyanlända tandläkare och läkare lära 
sig svenska och praktisera i vården. 
En snabbare väg till arbete för asylsö-
kande med kompetens som vården så 
väl behöver är syftet med satsningen.

SOM MIN FAMILJ…
 – Det har varit jättebra, säger Ab-
dou. Vi har blivit mycket väl omhän-
dertagna och jag har trivts väldigt bra 
på min praktik här på Folktandvården 
i Breared.
 Det går inte att ta miste på att Abdou 
har blivit en populär medarbetare på 
kliniken.
  – Ni är som min familj, säger han 
och tittar med värme på arbetskamra-
terna som slagit sig ner för en fikapaus.
 – Du har kommit in i gänget väl-
digt snabbt. Och det finns många 
mammor här, svarar en arbetskamrat 
och skrattar.
 I samvaron med arbetskamrater 
och patienter har Abdous svenska 
utvecklats.
 – I början hade jag problem med att 
förstå vad patienterna sa och det var 
svårt att förklara en del saker, men 
det går lättare och lättare och vi för-
står varandra allt bättre. 

MYCKET ÄR LIKT
Berndt-Göran Isberg är chef på klini-
ken och Abdous handledare:
 – Det är fantastiskt att ha honom 
här. Vi jobbar ofta tillsammans och 
han som är tandläkare kan se precis 
vad jag behöver när han assisterar 
mig. Och det är stimulerande att 
diskutera de olika ingreppen med 
honom. Det är också en del arbets-
uppgifter som jag redan kan delegera 
till honom.

 Svensk tandvård och metoderna 
som används här känner Abdou igen 
väl från sin utbildning i Ukraina. 
Mycket är likt, även om orden är nya.
 – Men i mitt gamla land Irak går 
man till tandläkaren först när man 
har värk och stora problem. Där arbe-
tar man inte så mycket förebyggande 
som här. Och så är tillgången på ma-
terial och utrustning sämre.

TRYGGHET I SPRÅKET
Ännu väntar Abdou på viktiga steg i 
sin asylprocess som han hoppas ska ge 
honom uppehållstillstånd i Sverige. 

Nu. Det blir många intressanta frågor och svar när Abdou assisterar Berndt-Göran Isberg under 
behandlingarna. 

Hur har det 
gått Abdou?
Han har varit i Sverige mindre än ett år, men 
är redan i full gång med att ta hand om patien-
terna som besöker Folktandvården Breared.

Snabbspår till vården i regionen
Region Halland startade under våren utbildningar för nyanlända läkare 
och tandläkare på Katrinebergs och Löftadalens folkhögskolor. Under det 
år som utbildningen varar blandas språkstudier inriktade på vårdsvenska 
med praktik på olika arbetsplatser. Syftet är att kursdeltagarna snabbare 
ska kunna bli medarbetare i den halländska vården.

Då. Tali Abduladheem Abdulhussein i skolbänken i våras

Och även sedan det är klart kan vägen 
till en svensk tandläkarlegitimation 
vara lång. Men Berndt-Göran har 
redan erbjudit Abdou anställning som 
tandvårdsbiträde, i väntan på legiti-
mationen. Han ser stora fördelar med 
att ha medarbetare från andra länder.
 – Det är jättebra att ha Abdou här 
som, utöver arabiska, också talar rys-
ka, ukrainska och engelska. Sedan 
tidigare har vi medarbetare som ock-
så talar arabiska och dari. Det ger en 
stor trygghet för våra patienter som 
inte har svenska som modersmål att 
bli mötta på sitt eget språk.
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ör ett tiotal år sedan tog Lars-Ove och hans familj 
över en gammal lantbruksfastighet från en faster. 
Gården ligger naturskönt mitt i betes- och skogs-

marker i Börkered på Hallandsås nordsida och har blivit 
ett vår- och sommarparadis för familjen. 
 – Vi trivs alla så bra i lugnet här och åker hit också en 
del helger året runt. Vi skulle vilja vara här oftare.
Lars-Ove Wijk jobbar med kapital- och fondförvaltning.
 En snabb och säker uppkoppling är ett måste, men tidi-
gare har han inte vågat lita på den kopparförbindelse 
som de haft på landet.

BEROENDE AV UPPKOPPLINGEN
 – I mitt jobb är jag helt beroende av uppkopplingen. 
Det är vissa viktiga processer som måste skötas på sär-
skilda klockslag och då måste nätet fungera.
 – Jag ser verkligen fram emot att det nu ska dras fiber 
och är glad att det omfattar också fritidsfastigheter. Vi 
tvekade inte en sekund att gå med när erbjudandet kom.  
 Det hade varit dumt att låta bli, för om några år kom-
mer snabbt bredband att vara en självklarhet. Det blir 
också bra att kunna ha koll på och sköta om en hel del 
saker med fastigheten på distans.
 Gården ligger lite i skugga från tv-masterna och det 
är ibland si och så med bilden.
 – Jag vet att barnen kommer att uppskatta att kunna 
titta på film och tv via bredbandet. Ungdomar har 
ju höga förväntningar på att vara uppkopplade.
 Halland blev första region i landet 
med att upphandla ett länsövergri-
pande samarbete. IP-Only ska 

nu bygga ut fibernätet på landsbygden i hela regionen. 
Oavsett hur avlägset huset ligger blir avgiften för kunden 
den samma och även fritidshusägare får erbjudandet. I det 
öppna nätet kan man välja mellan olika operatörer och 
fritidshusägare kan teckna abonnemang där de betalar för 
sina tjänster bara när huset används, något som har gjort 
att intresset blivit stort. Generellt gäller att 65 procent av 
fastigheterna och hushållen i ett område ska vilja vara med 
för att projekteringen ska börja på allvar.
 – Nu omfattar vårt arbete ungefär 10 000 fastigheter och 
jag är helt övertygad om att vi kommer att ha kunnat er-
bjuda alla fastigheter och hushåll på den halländska lands-
bygden bredband före 2020, säger Jimmy Stigevall, affärs-
utvecklare på IP-Only.

FLEXIBEL PLAN
Tillsammans med Region Halland har IP-Only gjort upp 
en övergripande plan för utbyggnaden. Men planen är 
flexibel och kan ändras när verkligheten förändras. Så har 
man till exempel intensifierat arbetet i södra Halland när 

besked kom om att de gamla kopparanslutningarna 
skulle tas ur bruk i vissa områden.

 – Kommunernas intresse är en viktig faktor i 
arbetet. Vi vill också ta vara på det engagemang som 

finns runt om i till exempel byalag och fiberföreningar, 
säger Jimmy Stigevall som möter stort intresse nationellt 
för det halländska upplägget.
 – Det finns inte ett län i Sverige som inte tittar med stort 
intresse på hur Halland valt att jobba. Vi har många stu-
diebesök och jag får ofta frågor om hur arbetet går med 
”Hallandsmodellen”.

LEVA OCH BO PÅ LANDET
 – Att ha tillgång till stabilt och snabbt bredband 
är en förutsättning för att hela Halland ska vara den 
bästa livsplatsen. Det kommer att ge bättre möjligheter 
att leva och bo och ta del av samhällsservice av olika 
slag, kanske jobba hemifrån mera eller driva företag på 

landsbygden, säger Ellinore Svan, utvecklingsle-
dare på Region Hallands avdelning för infra-

struktur. 

Lars-Ove kan knappt vänta
på att de ska börja gräva ner fiber
Med stabilt bredband via fiber kommer det 
att gå att jobba i fritidshuset och de sköna 
vistelserna där kan bli längre. Det tror Lars-
Ove Wijk, som bor i Helsingborg men har 
lantställe på Hallandsås. Att barnen kommer 
att uppskatta en snabb uppkoppling på 
landet är han övertygad om.
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harlotte är en av handledarna 
i pilotprojektet Dramalogens 
Kulturhus, som vill locka 

unga vuxna med psykisk ohälsa att 

kommer att pågå fram till juni 2017. 
Under hösten rekryteras de 20 delta-
gare i åldern 18–35 år som ska delta i 
projektet.  

FINSK MODELL INSPIRERAR
Tillsammans med sin handledarkol-
lega i projektet, Johan Ahlström, och 
projektledaren Maggan Ek, kommer 

– Får jag presentera Kniven med K, säger Charlotte  
Libäck med ett leende och lyfter upp den lilla hunden i 
sin famn. 

Charlotte att forma innehållet i pro-
jektet utifrån de idéer och förslag som 
deltagarna har.  
 – Arbetsmodellen har vi hämtat 
från Finland, berättar Johan, och så 
har vi modifierat den för att passa för 
oss här i Halland. I grunden handlar 
det om att skapa en trygg och öppen 
atmosfär för deltagarna, där Drama-
logen kan erbjuda ett smörgåsbord av 
kulturaktiviteter. Här kan man pröva 
allt från att skapa musik och drama 
till skapande i text och bild eller med 
form och färg.  
 
MÅ BÄTTRE MED KULTUR
 – Det går inte att svara på hur da-
garna här med oss kommer att se ut, 
säger Charlotte. Tanken är ju att del-
tagarna ska vilja utforska sina krea-
tiva intressen och med kulturen som 
verktyg kunna må bättre och gå vi-
dare i livet, menar hon. De ska få stöd 
att ta vara på och stärka det friska. 
 – Vi vet att psykisk ohälsa passive-
rar och vi vill stimulera deltagarna 
att bli mer aktiva på olika sätt, tilläg-
ger Johan. Dramalogen är ju en ar-
betsplats för yrkesverksamma konst-
utövare och en mötesplats för väldigt 
många olika människor och intres-
sen. En väldigt tillåtande och kravlös 
miljö för den som vill pröva på.  

ÖKAD LIVSKVALITET
I de finländska projekten har man 
utvecklat verktyg för att mäta resul-
tatet av kulturhus-projekten där och 
resultaten är häpnadsväckande.
 – Man kan se att deltagarna har 
kunnat minska sin medicinering, att 
de har färre timmar i sluten vård och 
att de uppger att livskvaliteten har 
ökat, berättar Johan. Vi hoppas för-
stås kunna visa på liknande resultat 
här i Halland.  
 – Och vem vet, kanske blir någon 
av deltagarna rentav en kollega till oss 
i framtiden, tillägger Charlotte. Det 
vore ju fantastiskt!  

pröva på olika kulturaktiviteter och 
genom dem hitta vägar fram till 
bättre hälsa och en mer aktiv roll i 
samhället och arbetslivet. 

Projektet som Dramalogen nu startar 
är en av 17 halländska satsningar på 
jämställdhet, kompetensutveckling 
eller inkludering som får ekonomiskt 
stöd från Region Halland.
 – Det här är ett sätt att stödja ut-
veckling och tillväxt som regionen nu 
prövar för andra gången, berättar 
utvecklingsledare Johan Lindberg. 
Ursprungligen var det sammanlagt   
5 miljoner kronor som skulle fördelas, 
men summan utökades under tiden 
till 6,3 miljoner.
 – Genom det här stödet till fören-
ingar och organisationer vill regionen 
fånga upp och stimulera idéer och 
främja utveckling och tillväxt i det 
halländska samhället. Vi fick in när-
mare 60 ansökningar och det var 
många fina och värdefulla projekt, 
säger Johan.
 Att projekten arbetar i linje med 
den halländska tillväxtstrategin har 
varit viktigt och att satsningarna ska 
kunna ge effekter även efter projekt-
tidens slut. 

 – Kniven kommer faktiskt att job-
ba med oss, berättar Charlotte. Vi 
kallar honom vår inkluderingshund. 
I hans sällskap slappnar människor 
av och vågar närma sig varandra 
– oavsett vem man är, eller var man 
befinner sig i livet. 
 Pilotprojektet Dramalogens Kul-
turhus påbörjades hösten 2016 och 

”Kniven”. Johan Ahlström och Charlotte Libäck 
– och hunden Kniven – möter deltagarna i pilot-
projektet Dramalogens Kulturhus.
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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 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

Vad händer?
– Vi stänger museet för att göra en stor och efterlängtad 
om- och tillbyggnad, något som faktiskt varit tänkt ända 
sedan museet byggdes på 1930-talet. Nu ska vi få lokaler 
som blir mer tillgängliga, har ett bättre klimat för våra 
samlingar, bättre ytor för utställningar och som blir säkrare.
 
Hur lång tid tar detta?
– Det här är ett stort projekt som kommer att pågå under 
hela 2017 och större delen av 2018. Den exakta tidsplanen 
är inte klar men det kommer att bli en återinvigning som 
alla kommer att märka...
 
Vad gör ni under tiden?
– En hel del av våra verksamheter rullar på som vanligt. 
Till exempel Konst i Halland som fortsätter arbeta runt om 
i regionen. Vi kommer också fortsätta med våra populära 
stadsvandringar och på Friluftsmuseet Hallandsgården 
blir det full fart även nästa sommar. Vi arbetar även med 
flera utställningar till det nya museet och planerar en hel 
del aktiviteter kopplade till vårt stora byggprojekt.
 
Vad ser du mest fram emot med det ”nya” museet?
– Att kunna ta emot våra besökare i nya, klimat-, säker-
hets- och tillgänglighetsanpassade lokaler och på ett bättre 
sätt kunna visa bredden i samlingarna, samtidigt som mu-
seet får helt andra möjligheter att samarbeta med andra 
museer kring utställningar och enskilda lån. Med en ny 
hörsal kommer museet också kunna samarbeta med lokala 
aktörer kring musik, föreläsningar, film och andra arrang-
emang. Museet kommer helt enkelt kunna erbjuda alla 
besökare ett mycket rikare utbud.

Följ ombyggnationen på hallandskonstmuseum.se

till museichef Magnus Jensner med anledning 
av att Hallands Konstmuseum i Halmstad ska 
byggas om.

Aweria ger ännu bättre 
koll på akutsjukvården
Den halländska akutsjukvården tar nu ännu bättre grepp 
om när och hur vi som patienter blir omhändertagna. Nu i 
november börjar akutmottagningarna använda Aweria, ett 
logistiksystem särskilt anpassat för den akuta sjukvården.
Redan i ambulansen håller datasystemet koll på att en pa-
tient är på väg in. Sedan kommer allt som sker med patien-
ten att noteras i systemet.
 – Fram till nu har man arbetat med pappersjournaler i 
omhändertagandet på akutmottagningen. Vi räknar med att 
det här kommer att bli både snabbare och mer patientsäkert, 
säger Bengt Ingesson som leder införandet av det nya data-
stödet i den halländska akutsjukvården.
 Det nya systemet kommer också att göra det betydligt lätt-
are att i efterhand få ut statistik och följa upp, vilket är viktigt 
när akutsjukvården förbättras och utvecklas. Aweria används 
sedan tidigare av landstingen i Norrbotten och Västerbotten 
och är redan integrerat med bland annat VAS – det region-
gemensamma journalsystem som Halland använder.

Fortsatta försök med
läkarkontakt via nätet
När du går till en av regionens vårdcentraler kan det hända 
att du blir erbjuden att få ett läkarbesök via internet. Region 
Hallands närsjukvård fortsätter nämligen att testa digitala 
vårdmöten.
 I somras erbjöds en liten grupp av de patienter som sökte 
vård en digital läkarkontakt istället för ett vanligt besök. 
Försöket slog väl ut, men underlaget var litet.
 – Vi vill testa detta i lite större omfattning, säger Kjell 
Ivarsson som är chef för den halländska närsjukvården. För 
en del av våra patienter, som kanske vill förnya recept eller 
som har symtom på en infektionssjukdom, kan ett digitalt 
läkarbesök vara ett bra alternativ.
 När du kontaktar vårdcentralen kommer en bedömning 
att göras om vilken vård som passar bäst i ditt fall. Behöver 
du fysiskt träffa en läkare, en distriktsköterska, en sjukgym-
nast eller annan vårdprofession, eller kan ett digitalt vård-
möte vara ett bra alternativ?
 – Ny teknik skapar nya möjligheter och digitala vårdmö-
ten kan vara ett sätt för oss att bli ännu mer tillgängliga, 
menar Kjell Ivarsson. Men självklart ska de patienter som 
vill ha och behöver ett vanligt läkarbesök få det. 
 De digitala läkarkontakterna sker bakom säker inlogg-
ning och den avgift du betalar är den samma som för ett 
vanligt läkarbesök på vårdcentralen.
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Samhällsinformation från Region Halland till alla hushåll i Halland

Kryssa lugnt.
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Lös hallänningen Pontus Liedbergs korsord! Bokstäverna 
i rutorna med de röda siffrorna bildar ett ord. Mejla ordet 
till bastalivsplatsen@regionhalland.se eller skicka ditt svar 
till: Halland – bästa livsplatsen, Box 517, 301 80 Halmstad.

De fem först dragna rätta svaren belönas med två biobil-
jetter var. Vinnarna och rätt korsordslösningen presenteras 
på www.regionhalland.se den 1 december.
Lycka till!


