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

HÅLLER HALLAND MÅTTET?

I veckan fyller Hallands sjukhus i Halmstad 100 år. 

Det har hänt mycket inom sjukvården under den 

tiden. Studera gärna fotografiet härintill från 1917 

där samtliga 31 i personalen, inklusive maskinist, 

gårdskarl och eldare ryms på samma bild. I dag 

arbetar 2 117 personer på sjukhuset uppe på Galg-

berget. Det får mig att fundera på hur stora sjuk-

husen blir i framtiden.  Svaret har kanske vår nye 

sjukhuschef som intervjuas om framtidens vård i 

det här numret av Halland – bästa livsplatsen.

Apropå storlek så blir vi hallänningar allt krafti-

gare enligt en färsk rapport. Det är från hälsosyn-

punkt oroande. En som har tagit tag i problemet är 

glasstillverkaren Nicole Nuhn som med hjälp av 

vårdcentralen i Slöinge har fått kontroll på sin vikt. 

Nu siktar hon på att springa tjejmilen nästa år. 

Fysisk aktivetet är receptet bakom hennes fram-

gång – och hårt arbete förstås. 

På tal om mått så funderar vi inför det här numret 

på om vi hallänningar är tillräckligt uppfinnings-

rika. Finns det prylar som är uppfunna här? 

Svaret är ja och i det här numret kan du 

läsa om några spännande halländska 

produkter under rubriken – ”Made in 

Halland”. 

Trevlig höst!  

Catarina Dahlöf, 

regiondirektör
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Omslagsbilden. Eak Hatthakit testar spikmattan när Science Safari 
besöker Brunnsåkersskolan.
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Sista färden 
över åsen?
I december kan tågtrafi-
ken börja gå på dubbel-
spåren i tunneln genom 
Hallandsås, i stället för 
att sega sig fram på 
enkelspår över berget. 
Med tunneln förkortas 

restiden med tio minuter. Nu kommer också Pågatåg att gå till Halmstad 
vilket gör att det blir halvtimmestrafik på sträckan Halmstad–Helsingborg 
under morgon och eftermiddag.  
 Ett tips för tågentusiasten: Under allhelgonahelgen (31 okt.–1 nov.)
körs ångtåg över Hallandsås för att ge en möjlighet att ta farväl av en 
mycket vacker tågsträcka på ett annorlunda sätt. 
 Tunneln genom Hallandsås invigs den 8 december. Reguljär trafik 
genom tunneln startar den 13 december.

Dags för vaccination
I november startar den årliga influensavac-
cinationen. Vaccinera dig om du tillhör en 
av riskgrupperna. Är du äldre eller tillhör 
någon av nedanstående riskgrupper kan 
influensan innebära svåra påfrestningar på 
kroppen, som i värsta fall kan leda till 
döden. En äldre person riskerar också att 
efter en influensa få sänkt livskvalitet 
under en längre tid.
 Vaccination erbjuds på vårdcentralerna, 
till subventionerat pris (60 kronor), för 
personer som:

• är 65 år eller äldre
• har hjärt- eller lungsjukdom (alla åldrar)
• har vissa kroniska sjukdomar (alla åldrar)
• är höggravida eller kommer att föda 

under influensaperioden

Det är i senare delen av graviditeten som 
riskerna med att få influensa är stora. Den 
som nyligen har blivit gravid ska vänta 
med att vaccinera sig till efter att ultralju-
det är gjort, det vill säga tidigast i gravidi-
tetsvecka 20.
Vaccinationsstarten är den 2 november. 
Hallands vård-centraler kommer att 
annonsera om hur de tar emot för influ-
ensavaccination.  

Läs mer på www.1177.se/influensa

”Prinsen” landar i Kungsbacka
Följ piloten som störtat i den öde öknen och den lilla mystiska figuren som 
kallas Lille prinsen och hur de tillsammans utforskar världen. Följ med på 
en färgstark resa i fantasin och bland sällsamma figurer och företeelser 
som de möter på vägen. Dansföreställningen ”Lille prinsen” för både stora 
och små ges i Falkhallen, Falkenberg den 17 oktober och på Kungsbacka 
teater den 24 oktober.

Läs mer om höstens dansföreställningar i Halland på 
www.regionhalland.se/kultur
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ed skräckblandad förtjusning lägger sig Eak Hatt-

hakit i 6 A på Brunnsåkersskolan ner på de tusen-

tals spikarna på spikmattan. 

 – Det känns ju riktigt skönt, säger han, kanske lite förvånad. 

Hur känns det i benen när man själv tram-
par fram energi så att lampan börjar lysa? 
Har jag verkligen sådana bakterier i min 
mage? Varför har fjärilarna så många olika 
färger? Ett besök i Science Safari-bussen 
väcker tankar och föder många frågor och 
experterna har svar på det mesta.

En av experterna som bemannar bussen, när den är på besök 

på Brunnsåkersskolan, är Ingegerd Sjögren, mikrobiolog på 

Hallands sjukhus Halmstad. Hon brukar berätta om den 

”goda mikrobiologin” när hon är med i bussen.

 – Det finns så många bra bakterier och mikrober som vi 

behöver inne i kroppen men också till exempel för att laga 

mat. De får brödet att jäsa och gör osten god.

 Ingegerds viktigaste redskap i bussen är mikroskopet. 

Med det kan hon visa besökarna en värld som vi inte kan se 

med blotta ögat.

 – Jag vill framför allt inspirera och få dem att fortsätta vara 

nyfikna och ställa frågor, säger Ingegerd.

PERERIK VILL VÄCKA NYFIKENHETEN
Pererik Andreasson, fysiker och lektor på Högskolan i 

Halmstad håller med. Han har alltid varit intresserad av 

vetenskap och teknik och brunnit för att sprida sitt intresse 

till andra.

 – Det viktigaste med Science Safari är att väcka en nyfiken-

het på omvärlden, säger Pererik. I bussen har vi massor av 

experiment där besökarna kan pröva hur saker fungerar. 

Sedan kommer frågorna. 

MEN VAR KOMMER STRÖMMEN FRÅN?
Alla vet vi ju att det kommer ström ur hålen i väggen. Men 

var kommer den ifrån? På en cykel kopplad till en generator 

kan besökarna själva ”trampa fram” strömmen och få lampor 

att lysa, en elvisp att snurra och radion att ljuda.

 – Det ger jättebra möjligheter att förklara hur saker fung-

erar – hela kedjan från maten vi äter som blir energi att 

trampa och hur magneten som snurrar ger spänning och får 

lamporna att lysa.
Lysande. – Jobbigt, men kul att jag lyckades få alla tre lamporna att lysa. Erica Salomonsson får trampa rejält för att generera energi.
Hans-Erik Eldemark bemannar cykeln. – Ett jättebra sätt att visa på sambanden och väcka nyfikenhet. 

Här skapas lust och energi för 
vetenskap och teknik

För tack vare att spikarna är så många fördelas hans tyngd 

och det gör inte ont.

 – Vi vill väcka nyfikenhet och intresse för teknik och na-

turvetenskap. Att få pröva själv och sedan få svar på de frå-

gor som uppstår är ett jättebra sätt, säger initiativtagaren till 

Science Safari, Charlotte S Helin.

DÅLIGT VÄDER BAKOM LJUS IDÉ
Science Safari är den första i sitt slag i Europa – en buss full 

med upplevelser och experiment som bemannas av experter 

inom olika fält, med inriktning på teknik och naturvetenskap.

 – Idén är en fortsättning på arbetet med Vetenskapskaféer. 

En gång råkade vi ut för dåligt väder och sökte skydd i bok-

bussen som stod bredvid och så föddes Science Safari, be-

rättar Charlotte.

 – Fler behöver få upp ögonen för och bli intresserade av 

naturvetenskaperna, säger Hans-Erik Eldemark, lärare med 

inriktning på innovation på högskolan. Och kan vi på det här 

sättet bidra till att väcka nyfikenheten så är det jätteroligt!

 Charlotte S Helin myser:

 – Precis det som händer nu är vad vi är ute efter – att 

ungdomarna kommer fram efteråt och vill veta mer om hur 

saker fungerar och hänger ihop. Då har vi lyckats.

BIOLOGER SÖKES!
Science Safari-bussen dyker upp i olika publika samman-

hang, men riktar sig även mot skolorna.

 – Vi vill gärna ha kontakt med intresserade lärare på om-

rådet för att planera och samordna skolbesöken, säger  

Charlotte som också vill göra en efterlysning: 

 – Vi är alltid intresserade av att få kontakt med experter 

som vill medverka i bussen. Nu letar vi särskilt efter biologer.

IDEELL FÖRENING
Föreningen Science Safari har tillsammans med Hallands 

bildningsförbund fått bidrag, främst från Region Halland 

och Sparbanksstiftelsen Varberg, för att utveckla Science 

Safari under de kommande åren.

Du kan läsa mer på www.sciencesafari.se
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Ofarligt? – Lite läskigt, men inte så farligt som jag trodde. Genom att 
veva på telefonens vev skapade Ebba Nilsson en svag ström som hon 
kände i fingret. Starkare ju mer hon vevade. Hon fick moraliskt stöd av 
Emmie Dahlgren, Emma Norryd och Quan Dang. Pererik Andreasson 
förklarar hur det hänger ihop.



Frestelser på jobbet. Nicole Nuhn jobbar på glassfabriken i Slöinge och 
i hennes arbetsuppgifter ingår att provsmaka glassen.

Den senaste stora kartläggningen av hälsan 
i Sverige och Halland visar att vi lägger på 
oss allt mer. Fyrtio procent av männen och 
nästan 30 procent av kvinnorna i Halland 
är överviktiga. Nicole Nuhn i Slöinge var en 
av dem. Hon hade i många år försökt gå ner 
på olika sätt, men det var inte förrän hon fick 

hjälp på sin vårdcentral som det lyckades.

i kan konstatera det med en gång: Nicole Nuhn har 

kanske större frestelser än de flesta av oss att över-

vinna. I sitt jobb i produktionen på glassfabriken 

i Slöinge ska hon testa glassens kvalitet. Hon ska ha koll på 

produktens utseende, konsistens och smak…

FAVORITGLASSEN FRESTAR
 – När jag jobbar med någon av mina favoritglassar så kan 

det vara svårt att stå emot, säger Nicole. Då gäller det att ha 

motivation för att inte falla dit.

 Just motivationen är något hon har fått mycket hjälp med 

på Vårdcentralen Slöinge.

 – Jag har i alla år försökt med olika dieter, men inte lyck-

ats långsiktigt, berättar Nicole. Till slut vägde jag rejält för 

mycket och det märktes på jobbet. Jag blev trött och magen 

var i vägen i många olika arbetsmoment. Det gick också ut 

över humöret. 

BRITTA PÅ VÅRDCENTRALEN HJÄLPER TILL
 – Men nu har jag fått hjälp med kost och motion och 

mycket peppning. Det är också jättebra att Britta håller koll 

och frågar hur det går, säger Nicole och tittar tacksamt på 

Britta Engvall, distriktssjuksköterska på vårdcentralen.

 – Nicole har verkligen gjort ett bra jobb, säger Britta. Hon 

har kommit igång bra med att röra på sig regelbundet och 

har tagit grepp om vad hon äter, och det har gett resultat.

 Ja, Nicole lyckades, med Brittas stöd, att gå ner rejält. Sen 

var hon tvungen att opereras och fick då inte köra sina van-

liga cykelturer och promenader:

 – Jag har saknat det jättemycket och har gått upp lite, 

berättar Nicole. Men nu får jag äntligen träna igen…

BRINNER FÖR LIVSSTILSFRÅGOR
Som distriktssjuksköterska på en liten vårdcentral jobbar 

Britta med det mesta. Men hon brinner för livsstilsfrågor 

och har vidareutbildat sig på området.

 – Det är så mycket man kan göra för att påverka hur man 

mår, säger hon. Det absolut viktigaste är att inte röka. Sedan 

handlar det om att röra på sig lagom mycket och att hålla 

koll på vad man äter.

 Allt fler patienter vänder sig till vården för att få hjälp att 

göra förändringar så att de mår bättre. Rökare, överviktiga 

Fysisk aktivetet var receptet
för Nicoles framgång
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och människor med till exempel diabetes och hjärt- eller 

lungproblem.

AKTIVITET ISTÄLLET FÖR PILLER
 – Med små justeringar av ditt sätt att leva kanske du kan 

minska eller helt slippa äta medicin, säger Britta som gärna 

istället skriver ut fysisk aktivitet på recept.

 – Det är ett jättebra verktyg. Dels kommer vi överens om 

hur upplägget av motionen ska vara och så kan jag hjälpa 

till genom följa upp hur det går. 

 – Det är jättebra att Britta håller koll, flikar Nicole in. Vi 

träffas var tredje vecka och då vill jag ju kunna visa att jag 

har skött mig.

 När man ska hjälpa en människa så handlar det om att 

möta den där den är.

 – Det handlar mycket om att den som till exempel vill 

sluta röka eller gå ner i vikt själv förstår varför det är viktigt. 

Brittas råd för bättre hälsa:

• Sluta röka! Rökning är den största hälsofaran.

• Rör på dig regelbundet, minst 150 minuter per vecka 

men gärna mer och varje dag! Gärna en kombination 

av vardagsmotion och lite mer intensiv träning. 

• Ät regelbundet, tre huvudmål och ett–tre mellanmål. 

Ät mycket frukt och grönt; 

500 gram per dag. Välj 

fullkorn när du äter bröd, 

flingor, gryn, pasta och ris. 

Nötter och frön innehåller 

bra fetter. Ät fisk och 

skaldjur, gärna tre gånger 

per vecka. Välj flytande 

margarin eller olja vid 

matlagning och magra 

mejeriprodukter. 

Mer information finns på 

www.1177.se

Stöd och råd. Distriktssjuksköterskan Britta Engvall på Vårdcentralen Slöinge stöttar Nicole Nuhn, ger råd och inspiration och följer upp hur det går.

Jag kan ge verktyg för förändring. Ofta kan man börja med 

små steg och när dessa sedan leder till framgångar ökar 

motivationen att fortsätta, menar Britta.

NICOLE HAR ETT MÅL
Nicole har man och två barn. De är glada för hennes skull. 

 – Jag har också fått så många positiva kommentarer från 

min familj i Tyskland. Jag skickade bilder på hur jag såg ut 

när jag hade gått ner och de trodde knappt det var sant…

Nicole Nuhn har satt upp ett mål:

 – Jag ska springa Tjejmilen. Jag skulle gjort det i år men 

operationen kom i vägen. Men med Brittas stöd och upp-

muntran ska jag lyckas nästa år …

Läs mer om en bättre hälsa och livsstil på 

www.1177.se/Halland
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Britten ser tillbaka på 

45 år i sjukhusets tjänst »

Hur uppfinningsrika är vi hallänningar? Mycket visade det sig. 
Här är några exempel på halländska innovationer.

Du hittar fler exempel på halländska innovationer på sid. 19.

Hippomotion – ett digitalt system som 
registrerar hästens rörelser.

Oron över att ens häst haltar kan få vilken häst-
ägare som helst att ligga sömnlös. Pia har tagit   
fram ett digitalt system som registrerar hästens 
rörelser. Systemet som lanseras 2016 ger hästens 
ägare digital kontroll och statistik på djurets natur-
liga rörelsemönster. Det gör det lättare att veta när 
hästen har en dag med mer stelhet eller när veteri-
nären ska kontaktas. Och leder till bättre nattsömn 
för alla. 

Namn: Pia Fridstrand
Gör: It-konsult
Bor: Vallda
Nya idéer: Spännande idéer för både ryttare och 
hockeyfantaster.

Easy2slice – det perfekta hjälpmedlet
när du ska skära hasselbackspotatis.

Det var när Sandra skulle bjuda på hasselbackspota-
tis, och stod med den vanliga träsleven i han-
den, som hon fick idén till Easy2slice och 
den perfekt skivade potatisen. Från den 
första prototypen i trä, tillverkad hemma 
i garaget, har hon i dag produktionen och 
första återförsäljaren redo. 

Namn: Sandra Larsson
Gör: Maskinoperatör. Har sitt eget företag vid sidan 
om anställningen.
Bor: Halmstad, Snöstorp
Nya idéer: Just nu ligger fokus på att hitta fler 
återförsäljare av produkten. 

i han-
h 

h 

made in halland
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Fyrtiofem år har gått sedan kardiologen, 
docent Gerhard Wigand, frågade den i 
dag pensionerade sjuksköterskan Britten 
Hedlund om EKG-remsan de betraktade 
visade på en hjärtinfarkt eller inte. 

et var när Britten svarade att hon trodde sig se 

förändringar som vid en hjärtinfarkt, som docen-

ten uppmanade henne att veta, inte tro. 

 – Jag lärde mig otroligt mycket under mina år på hjärtin-

tensiven, säger Britten. Doktor Wigand hade stort förtro-

ende för oss och lät oss arbeta väldigt självständigt. Och jag 

hade rätt om min EKG tolkning, tillägger hon leende. 

NYA UTMANINGAR SPORRADE
När Britten berättar om sina många år på sjukhuset i Halmstad 

återkommer hon ofta till hur viktigt det har varit för henne att 

ständigt få utvecklas i sitt yrke och få ta sig an nya utmaningar.

 – Jag har alltid drivits av en vilja att lära mig nya saker, 

säger Britten. Jag har fått pröva vingarna i olika samman-

hang och det har varit otroligt stimulerande. 

ÖVERBELÄGGNING INGET NYTT 
Men det var till den dåvarande medicinkliniken på sjukhuset 

som hon först kom som nyutexaminerad sjuksköterska år 

1970. På den tiden var vårdsalarna stora, kvinnor och män 

låg på separata avdelningar och arbetstempot var högt. 

 – På kvällar och helger var det en sjuksköterska, en under-

sköterska och några vårdbiträden som tog hand om 36 svårt 

sjuka patienter. Vi tror kanske att överbeläggningar är ett nytt 

Här ska man inte tro,
                             syster Britten!

Här ska man veta!

1976 Sjukhuset byter 
1915 

1983 

2015 1917 1936 

1994 

2007 

1945 

1960-talet 

1970 

2011 

Fakta i korthet om
Hallands sjukhus Halmstad i nutid

fenomen, men det hade vi även då och vi kände oss stressade 

många gånger för att inte räcka till för våra patienter. 

ARBETSMILJÖN INTE ALLTID DEN BÄSTA
När hjärtintensiven byggdes upp i Halmstad sökte hon sig 

dit. Hon minns betablockerarnas intåg på 70-talet och hur 

vården av hjärtpatienter och andra svårt sjuka patienter såg ut.

 – När jag till exempel tänker tillbaka på hur vi stod och 

blandade cytostatika till patienterna, utan den skyddsutrust-

ning som krävs i dag, så blir man lite mörkrädd, säger hon. 

Britten kom att vidareutbilda sig inom internmedicin och 

när den nya akuten stod klar fick hon tjänst där 1980. Senare 

skaffade hon sig en vårdlärarexamen och tänkte sig en fram-

tid inom undervisning, men en chefstjänst på infektionskli-

niken lockade och fick henne att lämna lärarplanerna. 

EN PROFESSION ATT VARA STOLT ÖVER 
På infektionskliniken stannade hon i sjutton år och hon 

minns åren med glädje. 

 – Det var en fantastisk klinik med underbara medarbetare 

från invigning till jubileum

1920

1940

1964

som alltid värnade om patienternas bästa, säger Britten. 

Under sina sista år ingick hon i sjukhusstaben som vård-

utvecklare. 

 – Till unga sjuksköterskor säger jag att er kunskap är vär-

defull. Fortsätt att förkovra er, ta också vara på det era pa-

tienter och kollegor kan lära er. Ni har valt en profession att 

vara stolta över, säger Britten. 
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är Bästa Livsplatsen möter Martin Engström för ett 

samtal om framtidens sjukhusvård är det hans fem-

te dag på nya jobbet. Men hans erfarenhet av sjuk-

husvård sträcker sig två decennier bakåt i tiden. Och Martin 

menar att genom att se tillbaka och komma ihåg, kan vi 

kanske bättre föreställa oss framtiden. 

Hur ser framtidens
sjukvård ut, Martin?

Vi kommer i framtiden att kunna behandla 
sjukdomar på ett sätt som vi har svårt att 
föreställa oss i dag, säger Martin Engström, 
sjukhuschef på Hallands sjukhus. 

 – I dag kan vi bota och behandla sjukdomar och utföra 

operationer som vi inte kunde föreställa oss för fyrtio år 

sedan. Utvecklingen inom sjukhusvården går så snabbt att 

vi betraktar vissa behandlingsformer som vi använde för 

bara fem till tio år sen som oacceptabla i jämförelse med det 

vi vet och kan i dag, säger han. 

HIV INTE LÄNGRE DÖDLIG
Behandlingen av hiv är ett exempel på hur vården har utveck-

lats under de senaste 25 åren. Det var en förhållandevis snabbt 

dödlig sjukdom. I dag har vi mediciner som gör att man kan 

leva med sin sjukdom. Den går inte att bota, men man kan leva 

med den som man lever med en kronisk sjukdom. 

Martin menar att vi kommer att se den utvecklingen även 

när det gäller många andra sjukdomar. Framtida läkemedel 

som håller tillbaka exempelvis olika cancerformer som i dag 

oftast leder till döden, och gör det möjligt för patienten att 

leva länge trots sjukdomen.

SKRÄDDARSYTT OCH INDIVIDUELLT
 – Utvecklingen fortsätter, vi blir hela tiden medicinskt 

skickligare och vi kommer att kunna behandla sjukdomar 

på helt andra sätt än förr. 

 Som exempel nämner Martin forskningen kring anti-

kroppar och hur man kan använda den i behandlingen 

inom reumatologi och andra svåra sjukdomar, eller hur 

man utvecklar tester med vars hjälp man kan individan-

passa och skräddarsy behandlingar för patienten. 

MER VÅRD HEMMA 
När det gäller sjukhusens roll i samhället tror han att den 

trend vi ser i dag fortsätter. 

 – Om 25 till 30 år tror jag att sjukhusen kommer att vara 

ännu mindre än de är i dag. Och sjukhusen blir mindre för 

att de helt enkelt inte behövs på samma sätt som tidigare. 

 För framtidens sjukhus är platsen där patienten får avan-

cerad vård och där man gör komplicerade ingrepp som inte 

kan utföras på andra ställen. Men mycket mer kommer att 

kunna göras i hemmet eller på en vårdcentral. 

 – För patienten är det egentligen ointressant vem som 

erbjuder vården. Det som är intressant är ju att man får den 

bästa vården när man behöver den. 

SMIDIGARE RESA GENOM VÅRDEN
Martin Engström menar att för att möta framtidens behov 

och använda resurserna klokt så måste utvecklingen röra sig 

i riktning mot ett bättre samarbete och nätverk mellan olika 

aktörer – sjukhus, närsjukvård och hemsjukvård.

 – I dagens samhälle värderar vi den individuella friheten 

väldigt högt och för vårdens del innebär det att sätta patien-

ten i centrum och göra patientens resa genom vården så 

smidig som möjligt, menar Martin. 

  – För oss inom sjukhusvården innebär det här att det 

har skett och kommer att ske förändringar i våra arbets- och 

förhållningssätt och i vår syn på vår egen roll. Att vi än mer 

än i dag erbjuder vården där det är bäst för patienten.

Det var inte bättre förr.

Vården blir bättre hela tiden!
På ett område menar Martin att framtiden ser likadan ut 

som idag. Oavsett medicinsk forskning, nya läkemedel och 

nya sätt att behandla så går det inte att vårda patienter utan 

engagerade medarbetare. 

 – Våra medarbetare kommer att vara lika viktiga i fram-

tiden, som de är i dag. Kunniga och kompetenta medarbe-

tare, som med empati, medkänsla och en otrolig vilja utför 

sitt arbete för patientens bästa. Vi kommer alltid att behöva 

människor för att åstadkomma det. 

Screening – ett exempel 
på halländsk forskning

Tidig upptäckt av sjukdom är ofta av central betydelse 
för att få en bra prognos och behandling. I Halland 
bedrivs flera screeningprojekt just för att upptäcka 
sjukdom i ett tidigt skede: 

• Personer med förmaksflimmer har ökad risk för 
hjärnblödning. Genom att screena patienterna 
kan riskgruppen snabbare identifieras och risken 
för stroke minskas. 

• I ett pågående projekt i Varberg får kvinnor efter 
de vanliga mammografibilderna även ta en 
röntgenbild på handen. Tanken är att få svar på 
om det är möjligt att identifiera benskörhet i 
samband med mammografiundersökning. 
Benskörhet är vanligt bland äldre och ökar risken 
för frakturer.

• Ett annat screeningexempel är att hitta personer 
med högt blodtryck genom att man kollar 
blodtrycket när man ändå är hos sin tandläkare. 
Vetenskapen visar att mer än en tredjedel av 
befolkningen har högt blodtryck utan att känna till 
det, och eftersom det finns effektiva behandlingar 
mot högt blodtryck är det angeläget att 
så tidigt som möjligt finna de 
personer som har ett 
högt blodtryck.
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Agronomen Marcel sår lök
och skördar fred i Himle

arcel Mulombo vet hur det känns att skapa sig en 

plats där man kan känna sig hemma. Det har han 

gjort flera gånger under sina trettiotre år. Han är 

född och uppvuxen i Demokratiska Republiken Kongo, men 

han är sedan två år bosatt i Varberg och engagerad i integra-

tionsfrågor i sin nya hemstad. 

 När det internationella fredsforumet Varberg Calling for 

Peace går av stapeln i oktober är han en av de inbjudna talarna.

 – Att uppmärksamma betydelsen av fred är viktigt. Liksom 

att uppmärksamma tolerans och vänlighet. Vänligheten finns 

inom alla människor, säger Marcel. 

MARCEL FICK LÄMNA ALLT
Marcel studerade till agronom vid universitet i Bukavu i 

Demokratiska Republiken Kongo. Han arbetade under några 

år med utbildning och rådgivning för lantbrukare, samtidigt 

som han fortsatte att studera. Men situationen blev ohållbar 

i Demokratiska Republiken Kongo, ett land som sedan 

länge varit präglat av väpnade konflikter och Marcel fick 

lämna allt. 

 Under sin tid i ett transitland på väg mot Sverige, kom 

han av en ren slump in på integrationsfrågor och arbetet 

med flyktingar. Ett möte med en människa som behövde 

hjälp och som han kunde hjälpa, blev början på en process 

som gjorde att han under en tid kom att bistå och stödja 

flyktingar från Somalia, Burundi, Rwanda och Demokra-

tiska Republiken Kongo.

VÄNLIGHET GÖR UNDERVERK
Att leva i olika länder har lärt Marcel mycket om olika kultu-

rer och traditioner och om människors värderingar. Men det 

är mycket man ska lära sig, säger Marcel och skrattar glatt. 

 – Mitt första misstag i Sverige var att säga ”hej” åt en per-

son som jag inte kände i bussen. Det borde jag inte ha gjort, 

för så gör man inte här, har jag fått lära mig. 

 Marcel är övertygad om att oavsett varifrån i världen vi 

kommer, så mår vi bra av att tala med varandra. Även om vi 

inte känner varandra sedan tidigare. 

 – Vi måste tala med varandra för att inte blir sorgsna 

och deprimerade, och ett vänligt ord kan göra underverk, 

säger han. 

AKTIVITETER ÄR VIKTIGT
Att det blev Varberg som blev Marcels hemort i Sverige är 

en ren slump, men väl här engagerade han sig mer eller 

mindre direkt i integrationen av nyanlända och asylsökan-

de. Han vet av egen erfarenhet hur lång tiden känns medan 

man väntar på ett besked om att få stanna eller inte – och 

hur meningsfullt det är att få sysselsätta sig med något. 

Stolta. – Vi är alla en del av samma samhälle. Det är en större 
glädje i att ge än i att få och det är det som driver mig, det är 

därför jag engagerar mig i integration. När vi har lyckats 
med något, som fotbollsprojektet eller odlingsprojektet, 

så blir vi stolta över vad vi har åstadkommit, säger 
Marcel här tillsammans med Kwasi Boateng, Faraj 
Hussein, Bigarey Adm Mohamed och Mouaye Sham.

För Marcel Mulombo handlar integration om något så 
enkelt som att varje människa behöver en plats där hon 
kan känna sig hemma. Oavsett var hon kommer ifrån, 
hur hon ser ut eller vilket språk hon talar. 
 – Den som känner sig hemma i samhället tar också 
ansvar för det och bryr sig om andra, säger Marcel. 
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För 100 år sedan, mitt under brinnande världskrig, tog Var-

berg tillsammans med Svenska Freds och Skiljedomsfören-

ingen ett stort ansvar för världsfreden och arrangerade Den 

Allmänna Fredskongressen i Varberg 1915. Varberg Calling 

for Peace är namnet på de olika evenemang och aktiviteter 

som under året arrangeras för att uppmärksamma jubileet. 

I jubileumsceremonin på Rosenfredskongressen i juni talade 

Pierre Schori och Alexandra Pascalidou om fred och hållbar-

het. I oktober kulminerar hundraårsjubileet i en internationell 

fredskonferens, som gästas av, bland andra, Nobels fredspris-

tagare Leymah Gbowee. Region Halland stöder Varberg Cal-

ling for Peace på olika sätt under året.

 – För regionen är det både angeläget och viktigt att upp-

märksamma fredsforumet, det är ett fint sammanhang att 

finnas med i och intressant för många, även utanför Hal-

land, säger Eva Nyhammar, förvaltningschef på regionens 

kulturavdelning. 

Marcel Mulombo talar på forumet den 25 oktober om situa-

tionen i Demokratiska republiken Kongo. I programbladet 

står det, bland annat så här: ” Demokratiska republiken Kon-

go (DRK) har en blodig historia av kolonialism och dikta-

tur… Att skapa fred när krigsbrott och grova kränkningar av 

de mänskliga rättigheterna är en del av vardagen, är inte en-

kelt. Men det finns vägar att gå. Vad behövs för att skapa fred 

och säkerhet i landet? Vilken roll har det civila samhället?”

Det är gratis att delta i fredsforumet i Varberg, men förbok-

ning krävs. Mer information hittar du på: 

www.varberg.se/varbergcalling 

Har du kanske själv en idé om en produkt eller tjänst? Eller är du på väg att starta eller utveckla ett före-
tag? Då kan du vända dig till Almi Halland som erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets 
alla faser. Du hittar mer information via www.almi.se/halland

 – Tiden blir väldigt lång för den som väntar. Därför är det 

bättre att få göra något konkret – spela fotboll, odla grönsa-

ker, läsa svenska, berättar Marcel. 

 I Varberg har han tillsammans med den mobila ungdoms-

verksamheten ordnat fotbollsmatcher i Träslövsläge, och 

med stöd av Studiefrämjandet och fastighetsägaren Kiroan 

AB, har han tillsammans med asylsökande odlat grönsaker 

ute i Himle. 

VUXNA MÅSTE VARA FÖREBILDER
När Marcel Mulombo talar om det samhälle han vill bidra 

till, låter det så enkelt. 

 – Dagens barn och ungdomar är morgondagens ledare. 

Då måste vi vuxna vara goda förebilder och förmedla de 

värderingar och de beteenden vi vill att våra barn och ung-

domar ska ta till sig och vi måste hjälpa dem att förstå bety-

delsen av fred.

Möten. – Att möta en ny människa betraktar jag som en gåva. Även 
om vi kanske ser olika ut, talar olika språk och har olika bakgrund så är 
vi alla människor, med samma enkla mänskliga behov, säger Marcel 
och Kwasi Boateng och Rami Abou Alzahab ser ut att hålla med.

Nobels fredspristagaren Leymah Gbowee. Foto: Michael Angelo

Varberg sätter på 
nytt freden i fokus

Phoniro Care – digital 
nyckelhantering som     
hjälper hemtjänster hålla 
koll – på alla nycklar

Phoniro Care – ett digitalt lås-
system, som innebär att man   
kan hantera många olika nycklar   
i mobiltelefonen. 
 Försvunna nycklar är ett pro-
blem för alla, men inom hem-
tjänsten innebar försvunna 
nycklar att personalen blev för-
senad i sitt arbete med kunderna. 
 Johan bad några duktiga ingen-
jörer i Halmstad ta fram ett 
system för att hantera nycklar till 
kundernas hem med hjälp av 
digital nyckel-hantering och i dag 
har personalen alltid rätt nyckel 
med sig – i sin mobiltelefon.

CC Fönsterdrev – idén blev 
ett expanderande företag

Finporig, impregnerad skumplast 
som förs in i spalten mellan karm 
och sidostycke på fönster och 
dörrar där den sedan expanderar 
upp till 15 gånger sin storlek.
 Omtanken om kollegans hälsa 
fick Johan att fundera på att ta 
fram ett alternativ till att dreva 
fönster och dörrar. Det tog 
honom två år att ta fram produk-
ten. 20 år senare har marknaden 
utvecklats från hus- och betong-
fabriker till bil- och golvindustri.

made in halland

Namn: Johan Strömberg  Gör: Vd för det egna bolaget 3-C Production AB 
Bor: Falkenberg  Nya idéer: Utveckling av CC-Fönsterdrev

Namn: Johan Hörberg Gör: Vd Phoniro AB  
Bor: Halmstad
Nya idéer: Låslösningar för demensboenden, som 
hjälper den boende att komma in i sitt eget rum.
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Underbart vacker natur, lätt att hitta och 
fina möjligheter till bad. Marlies Lamp och 
Patrick Schmidt öser lovord över Kattegatt-
leden. Redan första sommaren har Sveriges 
första nationella cykelled fått stor uppmärk-
samhet både här hemma och internationellt.

e är ute på en hyfsat lång cykeltur, Marlies Lamp 

från tyska Schleswig och Patrick Schmidt från 

Tasmanien i Australien (där huvudstaden heter 

Hobart). De räknar med att cykla ungefär 200 mil på sin 

resa till Oslo och hem igen.

 – Min pappa cyklade till Finland. Det blev vi inspirerade 

av. Det är ett billigt och bra sätt att resa och man får se så 

mycket, säger Marlies.

LÄTT ATT HITTA – NÄRA TILL BAD
De är inne på andra cykelveckan när vi möter dem i Skum-

meslöv, och de uppskattar den nya cykelleden:

 – Den är lättcyklad med bra cykelbanor. Och det är lätt 

att hitta – vi har inte kört fel en enda gång till skillnad från 

när vi cyklade genom Danmark, säger Patrick.

 – Väldigt vacker natur med fantastiska stränder. Man kan 

bada hela tiden om man vill, säger Marlies.

I Skummeslöv träffar vi också Helena Åström som driver 

Hotell Strandpensionatet tillsammans med sin bror Roger 

Ragnarsson. Hotellet ligger perfekt placerat mellan Katte-

gattleden och stranden och de har haft både svenska och 

utländska cyklister som gäster. 

 Helena och Roger har under åren låtit en sommaröppen 

liten strandkiosk med minigolf utvecklas till restaurang och 

hotellverksamhet året runt. Inför nästa säsong funderar de 

över hur de kan erbjuda cyklande gäster ännu mer, kanske i 

samarbete med andra.

 – Jag har bara hört positiva omdömen om leden från våra 

gäster. Jag tror att Kattegattleden kommer att förlänga sä-

songen och att den kommer att få ännu större betydelse för 

oss framöver, säger Helena Åström. 

I ÅSA HAR DET VARIT FULL RULLE
I Åsa i Kungsbacka kommun finns Carina och Jan Ifverström, 

som du kunde läsa om i förra numret av Bästa Livsplatsen. 

De erbjuder cykeluthyrning och driver Åsa Gästis och har 

haft en bra första sommar med Kattegattleden.

 – Det har varit klart över förväntan. Vi har haft fler cyk-

lande gäster än vi räknade med och vi har haft full rulle 

både med övernattningar och cykeluthyrning med gäster 

både från Sverige och utlandet, berättar Jan. 

 – Vi ser också att säsongen blir längre med leden och 

kommer att satsa ännu mer på cykelturism inför nästa år.

BESÖKSSIFFRORNA ÄR INTE KLARA
Peter Syrén, ansvarig samordnare för Kattegattleden hos 

ledhuvudmannen Region Halland, möter liknande positiva 

reaktioner från de flesta han talar med i sina olika nätverk.

 – Det dröjer lite ännu innan vi kan utvärdera den här 

första säsongen i siffror, men på turistbyråerna är Kattegatt-

leden bland det som folk frågar mest om och vi kan se på 

hemsidan kattegattleden.se att intresset är mycket stort.

FÖRETAGARE BLIR TAGGADE
Självklart finns det också saker som kan förbättras:

 – Det är viktigt att komma ihåg att Kattegattleden inte var 

färdigutvecklad när den invigdes, säger Peter Syrén. Det finns 

till exempel vissa sträckor som än så länge bara är tillfälliga 

och som ska förbättras. Skyltningen behöver utvecklas yt-

terligare. Och nu när stora och små företag längs med leden 

ser att antalet cyklister ökar blir de taggade att komma med 

ännu bättre service och erbjudanden till kommande år.

STORT INTRESSE FRÅN UTLANDET
Utländska medier skriver om leden och Peter Syrén har just 

blivit kontaktad av en stor tysk tidning som ska göra ett 

resereportage om Kattegattleden.

 – Det finns stora cykelleder ute i Europa som drar mycket 

folk, men vårt läge utmed en fan-

tastisk kust, med alla de möjlighe-

ter som finns här, är unikt. Intresset 

som vi redan ser från till exempel 

Tyskland och Schweiz kommer 

bara att öka.

Marlies & Patrick ger

Kattegattleden toppbetyg

Via Kattegattleden. Patrick Schmidt och Marlies Lamp är på väg till Oslo, via Kattegattleden och Göteborg. 
– Det har varit jättebra. Lätt att hitta, fantastisk natur och hela tiden nära till bad! är deras bedömning när vi möter dem i Skummeslöv.

Pensionatsägare. Helena Åström driver Hotell Strandpensionatet i 
Skummeslöv. Den nya cykelleden har ökat antalet gäster och inför nästa 
säsong tänker hon och brodern Roger Ragnarsson satsa ännu mer.

Över förväntan. Det har varit full rulle första säsongen med Kattegatt-
leden, berättar Jan och Carina Ifverström som driver, bland annat,   
Åsa Gästis.

Nöjd. Peter Syrén, som är ansvarig sam-
ordnare för Kattegattleden, arbetar med 
att vidareutveckla cykelleden.
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Om du blirsjuk

örnya dina recept, boka eller boka om besökstider, 

hantera dina sjukintyg, få provsvar eller ställ – helt 

enkelt – en fråga. Det är några exempel på det du kan 

göra via 1177 Vårdguidens e-tjänster, och antalet tjänster 

byggs hela tiden på.  

FÖRNYA RECEPT ÄR POPULÄRAST
Alla vårdcentraler, mottagningar på sjukhusen och folktand-

vården i Halland är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster 

(som tidigare kallades Mina vårdkontakter) och mer än var 

tredje invånare i Halland använder dem. De som loggar in 

för första gången överraskas många gånger över hur enkelt 

det är och hur många tjänster det finns. Att förnya recept är 

en av de mest använda e-tjänsterna. Beställa tid och av- och 

Kontakta, boka och fråga vården via nätet
Kontakt dygnet runt. Alla vårdcentraler i Halland erbjuder minst tolv e-tjänster.

omboka tid är också populära, särskilt inom gynekologiskt 

cellprov och mammografi där man får en tid hemskickad 

som många gånger behöver bokas om. 

ENKLARE ATT SKÖTA BARNENS VÅRDÄRENDEN
En mycket uppskattad utveckling av e-tjänsterna är att för-

äldrar till barn under 13 år kan sköta barnens vårdärenden 

direkt via sin egen inloggning. När du som förälder loggar in 

på www.1177.se kan du välja vårdcentral, boka tider, ha kon-

takt med BVC, vårdcentralen och folktandvården för ditt barn. 

JOURNAL VIA NÄTET STÅR PÅ TUR
En stor förändring som redan genomförts på flera håll i 

Sverige är möjligheten att läsa sin egen journal via nätet. Att 

själv följa sin vård och det som står i journalen ger trygghet 

och uppskattas mycket av dem som fått vård i ett landsting 

eller en region som infört tjänsten. I Halland kommer 

”journal via nätet” under 2016. 

LOGGA IN PÅ WWW.1177.SE
Det finns över 80 e-tjänster som förenklar din vardag. De 

flesta använder Bank-ID eller Mobilt Bank-ID för att logga 

in på www.1177.se. Har du inget bank-ID finns det andra 

sätt att logga in på – läs mer på www.1177.se/e-tjanster

• 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

Allt fler upptäcker hur smidigt det är att 
kontakta vården via nätet. 1177 Vårdguidens 
e-tjänster tutar aldrig upptaget och du kan 
använda dem när det passar dig – dygnet 
runt. Om du har barn kan du sköta även 
deras ärenden med bara några klick.

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 i artikeln här 
bredvid eller 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

Foto: Em
m

ali A
nséus
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Samhällsinformation från Region Halland till alla hushåll i Halland
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MED SIG

KNYCK-
ARE I 

RADIO

HAR 
NAK-

TERHUS

WALL I 
STADEN

HAWAII-
YNGVE

GÖTE-
BORG-

SKA

HÄST 
MED 

VINGAR
TVÅ I 
HAL-
LAND

OPERA 
OCH 

KAKA

EN 
HETER 
BOCK-
STEN

MARK 
FÖR 
TALL

ETT
OTAL

EFTER-
ÅT

LITET 
PAPPER

VÄLAN-
VÄND

TITAN

SAM-
MAN

NYCK
CYKLAR

EGYPTEN-
PIPPI

 I 
VULKAN

CIRKA

FISK

TRÄSLAG

RÄKNING

EGNA

INFINI-
TIVORD

FLYGFÄ

MUNKEL

!
FÖLMOR

ARSENIK

PICA 
PICA

PLATINA

FLAGGA

MAN 
BAKOM 
SEMES-

TER-
SABO-
TÖREN

STOD 
PÅ 

FÅRÖ

E-
POST

FISKE-
DON

GYLLE-
NE TI-

DER-LÅT
UTAN 
INNE-
HÅLL

LÅTA 
SOM 

KATTEN

KNUT
PÅ REP

SÄGER 
SMART 
TIDIGT

ÄR 
FEGEN

SKA MAN 
EJ TA 

LÅN VIA

HELMUT 
SOM 

SJUNGER

BLIR 
BAMSE

ÅT 
ALLA 
HÅLL

EJDER-
HONA

HÅL I 
ISEN

FULL-
STÄN-
DIGT

BLI 
DAG

SAGO-
SLUT

TUM-
LARE

STORA 
PRO-
BLEM
KORN-
KNARR

POLLI-
NER-
ARE

STRÖR 
PULVER

BELA-
RUS 

HUVUD-
STAD

LÅG 
HUND

INOM 
KORT

NORSK 
POLAR-
FARARE

SAM-
MAN-
SLUT-
NING

UTSIKT 
PÅ 

KORT

LUDD-
IGT

BLI 
VERK-

LIGHET

SVEN MED ”SKAT-
TEN PÅ ENESKÄR”

RUM OMBORD

.

.

FÖRE 
HÖGHET

EJ PÅ 
MODET

VIKTIG 
ÅDER

HUVUD-
BONAD

1

2

3

5

4

8

6

7

9

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 biobiljetter var. Vinnarna och rätt korsordslösningen presenteras
på www.regionhalland.se den 3 november.   Lycka till!


