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Landstinget bra på bemötande
Utbyte av erfarenheter på rådsnivå
LINKÖPING

I Dagens Medicins se-
naste ranking av landets 
bästa universitetssjukhus 
gick att läsa att Linköping 
kammat hem segern. Med 
anledning av detta tog ord-
föranden i Uppsala lands-
tingsstyrelse tillfället i akt 
och gjorde ett besök i Lin-
köping för att få uppslag till 
hur de själva ska förändra 
sin verksamhet.

Östergötlands lands-
tingsstyrelses ordförande 
Marie Morell tar emot be-
söket på sitt kontor på S:t 
Larsgatan, och de båda 
landstingsråden är över-
ens om att samhörighet 
mellan landstingen kan 
främja arbetet.

– Vi har löst många frå-
gor inom vården sedan va-
let 2010, men vi har fort-
farande kvar arbete med 

tillgänglighet och bemö-
tande, berättar Erik Wei-
man, ordförande i lands-
tingsstyrelsen i Uppsala 
landsting. 

Han menar att han kan 
hitta inspiration till hur 
arbetet ska gå till från 
kollegorna här i Linkö-
ping. 

Tillsammans med en 
landstingsrådsrepresen-
tant från varje parti har 
han åkt på en studieresa 
till kollegorna i Östergöt-
land.

- Vi är imponerade av 
de korta köer som Lands-
tinget i Östergötland lyck-
ats arbeta fram, och letar 
efter lösningar för att få 
liknande resultat.

Ändrat tankesätt kortar 
köerna

Morell menar att den 
främsta framgången lig-

ger i de små satsningar 
som landstinget gjort. 

Hon berättar stolt om 
den satsning som Linkö-
pings Tidning tidigare 
skrivit om, då ögonklini-
ken fick alldeles för långa 
köer och en speciell ögon-
buss inrättats. 

Förutom denna typ av 
större satsningar, menar 
hon att det krävs att de 
olika vårdinrättningarna 
ändrar tankesätt:

– Man behöver göra 
små ökningar av arbetet, 
inte tänka att 500 patien-
ter väntar. 

Det är bättre att ta in 
någon mer patient per 
dag.

Vidare menar Morell 
att det är viktigt med en 
personlig kontakt med 
patienterna.

– Bara för att informa-
tionen verkar självklar 

för vårdpersonalen, bety-
der det inte att den är det 
för patienten. Det är vik-
tigt att sätta sig ned och 
förklara exakt vad det är 
som gäller för berörd pa-
tient.

Dessutom menar Mo-
rell att ekonomiska in-

citament varit en anled-
ning till framgång. Den 
bonus som delats ut har 
inte varit någon större 
belastning för ekonomin 
men har ändå givit de an-
ställda en morot att arbe-
ta för.

Tommy Pettersson

Erik Weiman, ordförande i landstingsrådet i Uppsala besöker det 
östgötska landstingsrådet Marie Morell. Foto: Kajsa Nilsson

En jämlik vård i Östergötland
Små skillnader mellan kommuner
LINKÖPING

Enligt en rapport fram-
tagen av landstinget i Öst-
ergötland, där östgötarnas 
vårdkontakter beskrivs, vi-
sar det sig att vården ligger 
på samma nivå oavsett var i 
länet man befinner sig.

Det är hälso- och sjuk-
vårdsnämnden som på 
uppdrag av Landstings-
fullmäktige har synat den 
nära sjukvårdens ansvar 
och uppdrag, utifrån ett 
patientperspektiv.

– Det har tidigare varit 
diskussioner om att vår-
den skiljer sig mellan kom-

munerna. Vi ville titta när-
mare på huruvida det ser 
ut. Det är glädjande att 
skillnaderna inte är stora 
då vårt motto i landstings-
ledningen är en jämlik och 
likvärdig vård för alla, sä-
ger Lasse Pettersson, häl-
so- och sjukvårdsnämn-
dens ordförande.

Gå ner på djupet
Läkarbesök, innelig-

gande vård, en tillgänglig 
vårdcentral och akutmot-
tagning, behövlig behand-
ling på sjukhus och vård i 
hemmet är alla delar man 
har tittat på i rapporten 

”Nära och likvärdig vård 
- kartläggning och analys 
av östgötarnas vårdkon-
taker”. Även på de min-
dre orterna verkar behovet 
vara tillgodosett då rap-
porten visar att de min-
dre kommunerna har till-
gång till sjukhus och öp-
penvårdmottagningar på 
samma villkor som boen-
de i storstäderna. Vi kom-
mer titta djupare på det 
rapporten har redovisat 
för att se om det finns bi-
tar som vi kan förändra el-
ler förbättra, avslutar Las-
se Pettersson.

Fanny Miles
Lasse Pettersson, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. 
Foto: kajsa Nilsson

Dags för Case Swedish Open
Största sqaushtävlingen fyller tio år
LINKÖPING

Nu är allt på plats i 
Sporthallen och idag 
klockan halvfem börjar 
kvalet. Trots allt detta så 
är generalen Fredrik John-
son lugnet själv.

Idag gjordes de sis-
ta förberedelserna och 
nu ska det mesta vara 
på plats. Case Swedish 
Open är Europas största 
tävling i spaushtävling, 
England undantaget.

 Tävlingen har utveck-
lats till ett av landets 
största internationella  
idrottstävlingar som kan 
ses 122 länder.

Bästa startfältet
– Det är verkligen jät-

tekul att vi är igång 
igen och den här gång-
en känns det som om vi 

har det bästa startfäl-
tet under hela Case Swe-
dish Opens historia, me-
nar Fredrik Johnson 
som precis har avslutat 
ett träningspass för inte 
nog att det är han som är 
mannen bakom tävling-
en han är också med och 
tävlar i klassen för dem 

som fyllt 40 år och över.
– Totalt är det li-

te drygt 250 personer 
som är med och tävlar 
och det kommer spelare 
från ett 30-tal olika län-
der till Linköping. Det 
tycker jag är stort men 
det kanske inte är nå-
got Linköpingsbon i ge-

men har förstått däre-
mot har kommunen och 
näringslivet greppa det 
hela på ett förtjänstfullt 
sätt, säger den alltid like 
framåt Fredrik Johnson. 
Den  29-30 januari är 
det  kvalspel på Linkö-
ping Squash Center och 
Norrköping Squash Cen-

ter. 31 januari-3 februari 
huvudtävlingen på fyr-
glasbanan i Linköpings 
Sporthall. 1-3 februari 
Case Squash Cup med 
drygt 20 olika tävlings-
klasser och på söndag är 
det också stor final.

Jerry Prütz

Under måndagen byggdes det sista klart i Sporthallen. Foto: 
Tommy Pettersson

Case Swedish Open för tionde gången. Foto: Tommy Pettersson

Företag fick 
visa vägen
LINKÖPING

I sitt besök i Linköping 
besökte riksdagsledamö-
terna olika arbetsplatser 
som satsat på att ge prak-
tik till och anställa män-
niskor som står långt från 
arbetsmarknaden.

Bland annat besökte 
de fyra riksdagsledamö-
terna Mc Donalds i Ryd 
som arbetar aktivt med 
att anställa ungdomar 
och nyanlända i Sverige.

– Vi behöver fler före-
tag som vågar anstäl-
la människor som står 
långt i från arbetsmark-
naden. Det krävs att ar-
betsgivare vågar tänka 
utanför boxen när de an-
ställer. 

Därför är det väldigt 
intressant att göra dessa 
företagsbesök så att vi 
kan lära oss om hur de 
tänker, säger Katarina 
Brännström, ledamot i 
arbetsmarknadsutskot-
tet.

På Mc Donalds i Ryd 
har man i dag ett 15-tal 
personer som är anting-
en nyanlända i Sverige 

eller har kommit till fö-
retaget genom samar-
bete med arbetsförmed-
ling, försäkringskassa 
eller kommun.

– Ofta rekryterar vi 
folk som våra anställda 
rekommenderat. Genom 
det här samarbetet får 
vi in andra människor. 
Vi har det här samarbe-
tet för att vi tycker att 
det är viktigt att vår res-
taurang speglar samhäl-
let, säger Carina Eriks-
son, vd på Mc Donalds i 
Linköping.

Några av dem som 
haft praktik på företa-
get har senare fått arbe-
te där.

-         Praktiken är ett 
steg in helt enkelt, säger 
Carina Eriksson.

-         För oss som är 
politiker är det viktigt 
att se goda och dåliga 
exempel. Vad det gäller 
den här restaurangen är 
det intressant att se hur 
processen till praktik 
och anställning går till, 
säger Katarina Bränn-
ström.

Therese Ekstrand

”Det är jätteviktigt för oss i riksdagen att komma ut och se hur 
det ser ut”, säger Katarina Brännström, ledamot i arbetsmark-
nadsutskottet. Foto: Therese Ekstrand

Oprovocerad miss-
handel vid Frimis
LINKÖPING

Natten mellan lördag 
och söndag skedde en 
oprovocerad misshandel 
utanför Frimurarhotellet 
då en man gav sig på ett 
gäng pojkar i 20-års ål-
dern. Polisen är de skyldi-
ga på spåren.

Två kvinnor och en 
man  stod utanför Fri-
murarhotellet och vid 
dess entré från Klos-
tergatan. Ett gäng yng-
re killar i 20-års åldern 
kom på gatan i riktning 
från Sturegatan. Helt 
plötsligt gav sig en av 
männen som stod ut-
anför Frimis på de yng-
re killarna och till synes 
helt utan orsak.

– Mannen ska ha rus-
tat tvärs över gatan och 
gett några av killarna 
ett par smällar utan att 
åsamka dem så myck-
et fysisk skada men om 
det killarna säger stäm-
mer så är det ett jäk-
la sätt helt enkelt. Även 
fast man har kostym på 
sig så kan man likväl be-
te sig illa, menar Henry 

Jansén vid Linköpings-
polisen. Han fortsätter.

Övervakningsfilm finns
– Det borde vara gan-

ska lätt att få tag på den 
skyldiga då man måste 
säga sitt rumsnummer 
i den porttelefon som 
finns monterad på väg-
gen för att bli insläppt 
på hotellet. 

Dessutom så finns 
det filmer från övervak-
ningskamera som sitter 
monterad innanför dör-
ren som kollegorna har 
tittat på, fortsätter Hen-
ry Jansén.

– Som jag har för-
stått det så var det någ-
ra större sällskap på ho-
tellet den gångna hel-
gen och kanske har vi 
vår gärningsman där. Vi 
håller på att titta lite på 
det och även om det här 
inte är ett allvarligare 
brott så är vi väldigt må-
na om att klara upp den 
här misshandeln, avslu-
ta Henry Jansen, utred-
ningsbefäl vid Linkö-
pingspolisen.

Jerry Prütz


