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Ny verksamhetschef
för Björkhagens
vårdcentral satsar
på förändringar

Att det krävs förändringar har stått klart i
flera år. Från år 2010, då vårdcentralen
såldes till en privat vårdkoncern, har
åtskilliga patienter uttryckt sitt missnöje.
Vid i stort sett varje nytt besök har man fått
träffa en ny läkare. Många har sökt sig till andra
vårdcentraler. Kulmen på kaoset kom för ett och
ett halvt år sedan då samtliga ordinarie läkare
slutade.

Årsmöte i februari
Sedvanlig redovisning av året som gått samt
val av styrelse och ny ordförande.
Bland övriga frågor:
Galler i källarförråden
Oljud från fläktar
Handikappanpassning av trottoarkanter

Fredrik Eriksson: Nu är
det jag som styr skutan.

Fredrik Eriksson ska som verksamhetschef se
till att den negativa trenden bryts.
Det var inte bara patienter som såg att allt inte
stod bra till på Björkhagens vårdcentral. Det
uppmärksammades även inom ägarkoncernen
Aleris, som köpte vårdcentralen 2012. Fredrik,
som redan var chef för Aleris vårdcentral i
Tyresö, fick ta över även i Björkhagen.
– Min stora drivkraft är att utveckla och
förbättra, så jag erbjöd mej att hjälpa till.

Cykelrum och cykelparkering
Avlastningsplats för bilar på vändplan
Rapport från hållbarhetsgruppen
Vill du delta i jobbet för vårt gemensamma
boende? Hör av dej till
monica.hallberg1@telia.com

Fredrik Eriksson var helt klar
över vad han ville uträtta när
han tillträdde som ny
verksamhetschef för
Björkhagens vårdcentral
kroniskt sjuka och gamla. Samtidigt kommer
också lokalerna att renoveras med bättre
belysning på labbet och handikappanpassning
av receptionen.
Får vi tillbaka systemet med husläkare?
– Nej, du kommer inte att kunna lista dej hos
en speciell läkare. Däremot är ambitionen att du
ska kunna återkomma till samma läkare vid nya
besök. Finns det ingen tid som passar kan du
välja att komma till en annan läkare redan
samma dag.
Varför slutade så många läkare?
– Det är inte intressant för mig. Det hände för
flera år sedan. Jag vill se framåt.
– Nu är det jag som styr skutan. Jag ser vad
som behöver förändras och om alla gör sin del
kommer sötebrödsdagarna. Det är en svår
balansgång, men det är hit vi måste annars kan
vi lika gärna lägga ner.
– Samtidigt uppmuntrar jag min personal. Jag
Det kallas för triage, vilket betyder sortering.
vill vara den chef jag själv skulle vilja ha.
När man ringer tas samtalet emot av en
Varför kan man inte nå läkare via telefon ?
sjuksköterska som gör en bedömning om rätt
–Nio av tio samtal till läkare handlar om en
vårdnivå. Tidigare hänvisades alla direkt till en
remiss, om recept eller intyg. Sådant ska
läkare oavsett vilken krämpa det gällde. Men
alla behöver inte träffa en läkare, säger Fredrik. behandlas under ett ordinarie läkarbesök. Våra
– Nu får sjuksköterskorna ta hand om dem de läkare har en extrem administrativ arbetsbörda
och förändringen görs för att förbättra läkarnas
klarar av och skicka övriga vidare till en läkare.
arbetssituation.
Detta ska göra att köerna minskar och det ska
gå att genomföra efter årsskiftet.
Du har jobbat både inom landstinget och i den
Då kommer denna tjänst att skötas av ett
privata vården. Vad är skillnaden?
fristående företag, Medhelp. Det här systemet är
– Landstinget är ett svårstyrt lok. Ens idéer
redan i bruk i Tyresö.
kommer inte fram och det är kämpigt när man är
Fredrik utlovar också en extra satsning på
som jag och vill få till en förändring. I det privata
patienter med stora vårdbehov – multisjuka,
är beslutsvägarna kortare, det är enklare att få
astma/kol-patienter, diabetiker, hypertoniker,
till ett resultat och roligare att jobba.

Vad var det som behövde förändras?
– Den största bristen var att här bara jobbade
stafettläkare. Det blev ingen kontinuitet, ingen
säkerhet eller stabilitet. Det gav också ringar på
vattnet och skapade oro i den övriga personalen.
Idag är alla fast anställda.
För några år sedan var det elva läkare här. Hur
många är det nu?
– Nu har vi sex fast anställda. Stafettläkarna
var fem.
Hur avgör man hur många läkare som krävs?
– Det är svårt. Man vill alltid ha en till, men
läkarlönerna får inte överstiga inkomsterna.
Landstingets ersättningssystem gör att man
snabbt når den gränsen. Alltså måste jag hålla
läkarnivån på det absoluta minimum som jag
känner är hållbart och lägga över mer jobb på
andra vårdgivargrupper i stället. Sjuksköterskorna kommer att få ta ett större ansvar.

Som biträdande chef
är Pamela Diaz-Sartori
arbetsledare för all
personal utom läkarna
Pamela började jobba på vårdcentralen som
sjuksköterska redan 2002 och har blivit kvar
sedan dess, med undantag för ett par år som
sjuksköterska i Chile och ytterligare fyra år som
mamma hemma med sina två barn.
– Sedan jag började här har stadsdelen förändrats. Nu är det en större andel barnfamiljer
och därför har vi startat en barnavårdscentral.
Det är också fler äldre och de allra äldsta har fått
speciell uppmärksamhet.
– Primärvården skiljer sig från akutsjukvården, där man vårdar redan sjuka. Här är vår
främsta uppgift att förebygga sjukdomar.
För sjuksköterskornas del betyder det att
kunna ge patienterna råd och stöd när det gäller
sådant som motion, diet, och rehabilitering.
– Nuförtiden stressar vi för mycket och det

kan leda till att man lättare blir sjuk. Att få träffa
sjukgymnast, dietist eller arbetsterapeut kan
sätta patienten tillbaka på rätt spår.
Under årens lopp har det ibland uppstått
gnissel inom personalen beroende på hur man
ser på sitt jobb. Ibland har det handlat om
skillnaden mellan specialister och generalister.
– Inom akutsjukvården är det vanligt med
specialister, på vårdcentralerna generalister.
Det gäller både läkare – specialist allmänmedicin – och sjuksköterskor. Detta passar inte
alla. Vill man som sköterska på vårdcentralen
specialisera sig ska det vara möjligt, till exempel
som specialist på diabetes. Som chef måste man
vara lyhörd för personalens önskemål.
– Kompetensutveckling är mycket viktigt.
Man får inte stagnera.

Att verksamheten ska gå med vinst, hur
påverkar det ditt jobb?
–Mycket lite. Jag gör jobbet oavsett uppdragsgivare. Jag har ansvar för min personal och mina
patienter. För mig är det primära att skapa
trygghet, kontinuitet och säkerhet på min
arbetsplats. Då sköter resten sig självt.
– Jag investerar i kunnig personal, utbildning,
material, och teknisk utrustning. Det ser jag som
vinst. När jag uppnår ett bättre resultat blir jag
nöjd med det jag håller på med och får på så sätt
min belöning i jobbet.

För att kontakta vårdcentralen

Redaktörens fotnot. Det här är ett stort ämne.
Hur förhåller sig till exempel vårdcentralens
ekonomi till vad det nya Karolinska sjukhuset
kostat? Svar kan ej ges i detta sammanhang.

Gå till receptionen. Där kan man boka
tid hos en sjuksköterska för eventuell
vidare befordran till läkare.
Ring 08-409 158 02 för tidsbokning hos
läkare – såväl för akuttid samma dag som
för besök hos en viss läkare längre fram .
Vårdguiden 1177 via dator eller mobil
med BankID. Här kan man boka akuttid
samma dag. Lite krångligt första gången
man försöker, men när man väl förstått
hur det funkar går det bra.
08-409 158 16 – Äldremottagningen.
Patienter över 75 år utlovas tid hos läkare
inom 24 timmar.

I serien onyttigheter till jul presenterar vi i år en riktig tungviktare

Det här receptet av Anna Bergenström är
ursprungligen klippt ur Dagens Nyheter i
december 1998. Nu återfinns det också i
en mycket exklusiv kokbok som bara
existerar i tre exemplar, varav min fru
Sylvia har ett och mina två äldsta barn
var sitt som de fick i julklapp för ett par
år sedan.
Mammas kokbok – som verket så
träffande heter – består av ett urval ur de
receptböcker Sylvia klippt och klistrat ihop
genom åren. Dessa har jag fotat av och
sammanställt till en fotobok. Ett slags
alternativt familjearkiv när alla gulliga
barndomsbilder redan kommit till
användning i liknande sammanhang.
Kanske kan det här ge inspiration inte
bara till ett julbak utan även till lite
annorlunda fotoböcker.

