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År 1981 avslutade jag min anestesi- 
utbildning i Eskilstuna, för att därefter flytta hem till Norrköping. Den stad som jag varit trogen 
sedan dess. Trogen med några undantag för vissa avbrott. Senaste var några år som ambulansle-
dare i Norrköping, men under åren 1984 och 1985 arbetade jag med flyktingar i Sudan. Arbetet 
bestod av klinikarbete under två års tid, där mina arbetsuppgifter varierade från att vara barn-
morska, till alltsomoftast begravningsentreprenör. I Somalia arbetade jag under några månader 
1992 och 1993 med primärhälsovård. Det är två utsvävningar från ett ack så stillsamt Norrkö-
ping, till ett liv där morgon- 
dagen för folket knappast är självklar. Trots att livet i dessa länder har ett helt annat upplägg än 
hemma, har jag fortfarande en längtan efter att fortsätta där jag slutade, mitt i en solig marsdag i 
hamnstaden Kismayu, i det ack så vackra Somalia.
Som narkossyrra har jag förmånen att sedan två år tillbaka  
arbeta med ett projekt som har sitt ursprung i ”LEAN”. Att få vara med och bygga upp ett 
arbetssätt vars idé utgår ifrån att tänka och arbeta på ett lättare och smartare sätt, har varit och är 
en spännande uppgift. Tanken har slagit mig hårt, för att mina övriga kollegor ska kunna se det 
positiva med att förändra det traditionstyngda sättet vi arbetat så länge på, måste jag först av alla 
ändra mitt eget sätt att tänka och arbeta. Att på ett generöst sätt få ändra och forma vårt arbets-
sätt för att passa oss och verksamheten, är en fantastisk förmån. Om inte detta är nog, föränd-
ringen pågår fortfarande. Snöbollen blir bara större och större och ...

Nu träder jag in i ytterligare en spännande fas i mitt liv, som medlem i redaktionskommittén 
för AnIva Ventilen. Med skräckblandade känslor från att inte klara av min uppgift, till en önskan 
att få bidra med nya inslag och faktiskt lyckas med att få kollegor att förstå vikten av egen med-
verkan, hoppas jag att jag överhuvudtaget får någonting gjort.

Min ambition är att kunna bidra med idéer, hitta artiklar som kollegor med stolthet har 
arbetat fram, locka fram uppsatser från studenter som skrivits under vånda, dränkts av svett och 
tårar, och som de med stolthet kunnat presentera. Det är alla dessa genomarbetade arbeten som 
har och som kommer att föra fram vår fina sjukvård till vad den är idag, och kommer att vara i 
morgon. 


