Mingel Våren 2017

”Biomedicinsk analytiker: Stimulerande och varierande arbete. Roligt! Bred
kompetens.”
”Mitt arbete är viktigt för vården / BMA”

”Har många kompetenta barnmorskor/sjuksköterskor”
”Jag har fantastiska kollegor! De ställer upp för varandra och kämpar hårt.”
”Värdesätt våra yrkesroller”
”Mycket kompetent och driven personal som dagligen strävar efter att göra det
bästa de kan för patienten“
”På min arbetsplats (vårdavdelning sjukhus) jobbar vi med att alla ska ha samma
värdegrund dvs hur vi bemöter varandra respekterar och löser konflikter m.m.”
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”Helt underbart när tillräcklig tid finns att arbeta som ssk”
”Jag känner att jag gör jättestor skillnad för medborgarna i VG-regionen. Jag
arbetar med neuro-intervention, dvs jag jobbar med stroke-patienter och
subarachnoidalblödningspatienter när de kommer in akut till vårt lab i BoIChuset. Där behandlar vi dessa patienter med kateterteknik dygnet runt året om.”

”Stimulerande och givande möten med patienter”
”Ta tillvara på den kompetens som finns på avdelningarna genom
kompetensutveckling”
”Kan idag inte komma på något bra som politikerna gjort för sjukvården,
tyvärr!!”
”Jag får använda mina kunskaper”
”Jag tycker att det fungerar bra”
”Upplever att mitt område (6) är prioriterat inom vården finns trots allt ett bra
arbetsklimat”
”Vård är viktig nyckel till hälsa och att livet går vidare”
”Engagemang! /NIVA”
”Jag arbetar på en arbetsplats som tar hand om människor utifrån deras behov
och resurser och inte på ett löpande band”
”Bra kollegor i min grupp. Mycket kompetenta människor som borde
värdesättas”
”Alla specialanalyser som utförs på speciallab på klinisk kemi. Allt arbete som
läggs ner av biomedicinska analytiker i att utveckla nya analyser som kräver
mycket arbete utöver rutinen.”
”Bra med legitimation för biomedicinsk analytiker - tydliggör vår roll”
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”Bra utvecklingsmöjligheter med de nya karriärstegen för vårdutbildning!”
”Mina arbetsuppgifter är fantastiskt spännande och viktiga.”
”Trivs väldigt bra med kollegor och mottagningen. Väldigt tacksam.
/Sahlgrenska nuklearmedicin”
”Välkommen att vara med en dag på Klinisk fysiologi som biomedicinsk
analytiker”

”Vi behöver
- bättre löner
- bättre arbetsmiljö, ingen mår bra av 3-skift
- bättre ersättning för nattarbete, bättre tid för återhämtning”
”Det krävs mycket energi och engagemang för att få allt att gå ihop!
Vi är starka tillsammans men för få...”
”Bra bemanning på PCI-lab pga. att undersökningar blir OMÖJLIGA annars.
Dock bör STORT intresse hos er ligga på att förbättra bemanningsmål i övriga
vården innan Sveriges sjukvård rasar!”
”Hög kvalitet på lab för klinisk kemi”
”Bra arbetstider med möjlighet till flex”
”Jag älskar att jobba med människor. Att göra skillnad”
”Trevliga patienter och kollegor som ställer upp för varandra är vad som får mig
att gå till jobbet varje dag trots låg lön.”
”Bra kollegor”
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”Personalen trivs på sin enhet. Mycket glädje och trivsel”
”Utvidga understödd hemgång för patienter som fått stroke! "Öronmärkta"
pengar!”
”Omvårdnad av patienterna. Många härliga möten. Härliga arbetskamrater dom
som stannar!”
”Nöjd med väldigt mycket på min arbetsplats. Nöjd med lön, chef,
utvecklingsmöjligheter”
”Semesterdagar. Övertidsersättning”
”Att vi tycker om det vi gör och att vi vill bli sedda och betalade för vår insats”

”Vårdens bästa jobb. Alltid patienten i fokus. / Op 4 KK”
”Klinisk kemi: Står för kvalitet på provsvar ut till kund. Kvalitet kostar. Vi är
fantastiskt kompetenta som BMA.”
”Satsa gärna på biomedicinska analytiker eftersom vi är nyckelpersoner i
vården.”

”Vilket otroligt bra jobb vi gör trots minskade resurser”
”DSBUS är en speciell arbetsmiljö!”
”På just min arbetsplats är flexavtalet generöst och chefen human”
”Vi börjar bli ledande inom leukemidiagnostik i Sverige på enhet 5 Klinisk
kemi. Främst tack vare drivna och välutbildade medarbetare”
”Jag får semester när jag vill.”
”Roligt arbete. Fantastiskt att få göra skillnad. Bra arbetskamrater”
Sida 4 av 31
GRÖNA LAPPAR

Mingel Våren 2017

”Bra arbetstider”
”Vi ska ta hand om även er och era anhöriga, hur ska vi ORKA?”
”Att få hjälpa människor varje dag och känna att man gör nytta är guld värt!”
”Jag har ett roligt jobb.”
”Patienter med akuta besvär tas snabbt emot inom kardiologen.”
”Kollegor. Roligt jobb”
”Biomedicinsk analytiker: Ett utvecklande och spännande jobb, dock får lite i
lön”
”Arbetar på mottagning. Snabb återkoppling mellan läkare-ssk-patient. Snabb
tidsbokning för sjuksköterskebesök”
”Op 4: Det som är bra på min arbetsplats är att vi är ledande inom VG-regionen
med de ingrepp som vi utför, kollegor, arbetstider”
”Bra med betald vidareutbildning för ssk”
”Stimulerande. Omvälvande. Viktigt arbete för patienten/diagnos och
behandling”
”God kamratskap. Vi ställer upp för varandra tyvärr ofta till bekostnad av vår
egen hälsa. Vi gör nytta”
”Ni säger ofta att vi är viktiga, det är trevligt. Men visa även det i lönen som ni
sätter för typiska kvinnoyrken.”
”Alla hjälps åt att lösa allt sämre förutsättningar.”
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”Bra arbetskamrater som ställer upp för varandra. Man känner att man gör nytta
på sitt jobb. Intressant, stimulerande och utmanande arbete.”
”Givande arbete”
”Att det är ett spännande och intressant arbete. Som sjuksköterska träffar jag
många olika slags människor, vilket är roligt och utmanande! / Med.
Mottagning”
”Trevliga kollegor”
”Enhet 3 Akut labb: Flexibla arbetstider som man själv kan vara med och
bestämma lite över, att man som arbetarparti labb kan se och arbeta för en bättre
arbetsmiljö”
”Engagemang för patienten!“
”Positivt med mer vidareutbildning som man bygger på sedan”
”Arbetskamraterna är det mest positiva. Och tacksamma patienter som förstår att
man gör så gott man kan.”
”Vi gör ett fantastiskt jobb/behandling på PCI-lab”
”Anestesissk: Ansvar, frihet, kompetens”
”Fantastiskt engagemang. Hög kompetens. En vilja att arbeta utifrån patientens
synvinkel/behov”
”Bra arbetskamrater. Roligt och stimulerande arbete”

”På min arbetsplats är vi "ett gott gäng”. Tack vare dom stannar jag kvar inom
SU.”
”Mitt jobb är roligt, stimulerande, utmanande och otroligt givande. Jag hjälper
människor som är svårt sjuka varje dag och det gör min tillvaro meningsfull. Jag
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har fantastiska kollegor som alla gör allt de kan för att göra gott!”
”Trevligt arbetsklimat”
”Känner att min arbetsinsats (som BMA) med prover från patienter som är svårt
sjuka är avgörande för rätt behandling stor tillfredsställelse”

”Ett väldigt viktigt arbete utför vi BMA”
”Sahlgrenska ger en bra vård till patienterna men på bekostnad av högt tryck på
personalen Härliga kollegor”
”Jag kan påverka mitt arbete mer på mottagningen än vad jag kunde på
vårdavdelning.”

”Fantastiska medarbetare framförallt ssk och usk”
”Semester fungerar bra på min arbetsplats (KPE)”
”Bra arbetskamrater som tur är!!”
”Vi har bra gemenskap.”
”Bra att allt som behöver förbättras kommer fram! Jag har förmånen att arbeta
på en fantastisk avdelning med mycket stimulerande arbetsuppgifter mm. Synd
att det aldrig kommer fram att en avdelning kan vara bra. Hur ska vi få
nyrekrytering när debatten är så negativ! Balans önskas”
”Fantastiska medarbetare men det finns gränser/op 3”
”Kompetenta ssk på mottagningar finns, med yrkeskunskap som tar flera år att
lära sig”
”Höj löner”
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”Jag har en god sammanhållning på arbetet men pga. låg bemanning och
dygnets alla timmar med mycket att göra börjar det krackelera bland oss som är
kvar (ca 20-25 barnmorskor har slutat sista 2 åren pga. arbetstider och den höga
arbetsbelastningen)”
”Roligt att arbeta med människor”

”Mitt jobb är bäst! Jag älskar det!”
”Jag tycker mitt arbete är bra, trivs”
”Jag tycker om den forskning som bedrivs på SU”
”Op I/II, op-ssk Roligt arbete, teamarbete, utvecklingspotential”

”Med högre lön, behåller vi sjuksköterskorna”
”Meningsfullt arbete som gör skillnad. Bra kollegor”
”God chans till utveckling”
”Positivt om vidareutbildning betalas”
”Mycket positivt att jobba med patienter”
”Roliga arbetsuppgifter. Positivt med mycket ansvar. Bra arbetskamrater. Vi
jobbar i små specialistteam, känner varandra väl”
”Stressutsatt. Välutbildad”
”Bra arbetskollegor, oftast hjälpsamma kollegor”
”Så roligt att jobba som sjuksköterska! Möte med människor. Kunna hjälpa
någon annan”
”Världens bästa
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”Inget +”
yrke. Jobbat i snart 40 år som sjuksköterska.”
”Egen schemaplanering”

”Trevlig personal som ger allt för barnen”
”Härligt med människomötena många gånger och om man kan göra livet
lättare/mer meningsfullt för patienten »
”Det skall inte vara lika attraktivt för ssk att jobba administrativt. Nu gör många
det för att slippa helger osv. Det finns ssk, de behöver komma tillbaka till
vården“
”Ett mycket bra sjukhus som är spännande att arbeta på”
”Samarbete mellan kollegor. Roligt patientarbete”
”Som röntgensjuksköterskor har vi ett varierande arbete med mycket
patientkontakt”

”Mitt arbete som biomedicinsk analytiker är otroligt viktigt för att läkare ska
ställa rätt diagnos och jag vill att det värdesätts därefter”
”Jag har en fin arbetsplats med trevliga kollegor!”
”Jag är utbildad men jag tycker att det behövs mera vetenskaplighet: man ska gå
vidare”

”Intressant jobb”
”Betald vidareutbildning önskas! Tid för studier“
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”Ett väldigt givande och inspirerande arbete”
”Flera specialiteter som räddar ssk-bristen i teamen på Rehab. Ssk lämnar över
arbetsuppgifter som inte är absoluta ssk-uppgifter”
”Minska antalet timmar per dag/BMA”

”Jag vill att det skall anställas fler sjuksköterskor. Höj våra löner”
”Fina kamrater och specialistkunskap. Alla kämpar för att få verksamheten att
fungera”
”Fantastisk arbetsplats med många grymma sjuksköterskor. Vad tänker du som
politiker?”

”Spännande roligt arbete på ortopedi. Patientkontakten. Lagom stora
patientgrupper 5 st/ssk. Erfaren personal
Bra positiv chef. ”Eget" ansvar för patienter i samarbete med läkare/fysio/usk”
”Arbetskamrater”
”Bra. Tycker om ortopeden. Bra chef. Trevliga kollegor”

”Rolig och utvecklande verksamhet (röntgenssk). Det händer mycket både i
metod & teknik”
”Bra arbetsplats, har samarbete, ser till att man får lunchrast, vettiga arbetstider”
”Bra arbetskamrater. Många trevliga patienter. Känsla av att betyda något för
patienterna. Får flera tack varje dag.”

”Trevlig arbetsplats”
”Roligt att få jobba med den patientgrupp man trivs med”
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”Politikerna kan komma och göra studiebesök en hel dag”
”Bra läge på sjukhuset för att åka kommunalt”
”Roligt arbete och jättebra arbetskollegor”
”Mitt arbete är roligt och varierande. Alla jobbar hårt för varandra och
patienterna. På mitt arbete på akuten räddar vi liv.”
”Mölndalsakuten: Patienter verkar nöjda med Mölndalsakuten och väljer den
framför andra akutmottagningar i staden”
”Personalen månar mycket om varandra”
”God gemenskap”
”God stämning på arbetsplatsen trots hög belastning och åtskruvad ekonomi”
”Anställ mer”
”Snabb återkoppling för patienterna på vår mottagning. Bra när
utbildningstillfällen ges.”
”Gott arbetsklimat på min avd. -67”
”Vårt arbete är en livsstil. Vi är kompetenta engagerade och dedikerade vårt
arbete. Alla dagar, året runt!”
”Kompetens. Alla goda exempel behöver kommuniceras inte bara det negativa.
Flexibla, arbetar alla dygnets timmar året runt, vårdar alla patienter”
”En utvecklande arbetsplats. Lär nytt hela tiden och utvecklingen stannar aldrig
av.”
”Arbetar på Gyn på en mycket välorganiserad och välfungerande avd”
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”Jobbar med forskning och ser många positiva saker som ger nytta till både
sjukvård och framförallt till patienterna.”
”Värdefullt att få hjälpa människor”
”Trygghet”
”Arbetskamrater”
”Fantastisk engagerad personal som gör allt i sin makt för
patienten...men...(fortsättning på röd lapp)”
”Försäkringar”
”Bra sammanhållning”
”Biomedicinsk analytiker intressant arbete”
”Jag har ett jätteroligt jobb!”
”Stimulerande arbetsuppgifter (BMA)”
”Bra arbetsplats med trevliga kunniga kollegor!”
”Stämningen på min avd är bra”
”Trevlig arbetsplats med trevliga arbetskamrater och bra chef. Höj lönerna”
”Bra med satsning på nya lokaler (BoIC), viktigt att ta tillvara på all kompetens
och ge möjlighet att använda investerad utrustning på effektivt sätt.”
”Patientkontakt“
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”Klinisk patologi Sahlgrenska: Bra kollegor, hjälpsamma. Varierade
arbetsuppgifter. Svårare att variera om man är ont om personal.”
”Arbetsuppgifterna och arbetskamraterna/ Klinisk patologi lab”
”Det som gjort att man har stannat på samma arbetsplats har varit ett intressant
arbete och trevliga kollegor. Tyvärr räcker inte det som morot för våra unga
nyutbildade BMA/Patologlab SS”
”Det positiva är att ni politiker säger att vi vårdpersonal är viktiga och har viktig
funktion?!?”
”På min mottagning ger jag patienten verktyg för att leva med förmaksflimmer.
Jag underlättar för läkare och slutenvården, minskar inläggningar. Alla glada!”
”Roligt arbete”
”Specialistutbildning som satsats av arbetsgivaren”
”Bra arbetskamrater”
”Utveckling inom karriär”

”Trevligt med alla arbetskamrater. Mycket intressanta diskussioner och hela
tiden utvecklande”
”Finns oerhört kompetenta ssk men de får/kan ej arbeta med det de är utbildade
för. Adm. IT-system som andra kan arbeta med”
”Lokalerna! Arbetskamrater! Patienterna!“
”Lärorikt”
”Personaltätheten på vår mottagning sista 1/2-året med 2 ssk + 1 bsk vilket är
mkt positivt!”
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”Goa arbetskamrater. Stimulerande arbete. SSK 30 år. Bra chef”
”Tycker mycket om mitt arbete med människor. Det är fantastiskt! Är i
akutsjukvården avd 348 på kirurgen.
Varierat.”
”Trevliga kollegor, bra chef, rolig patientgrupp.”
”Vi stöttar varandra vid pressad situation.”
”Bra arbetskamrater samt möte med patienter/Kvinnokliniken Östra”
”Toppengott samarbete med underbara kollegor!/ KKÖ”
”Op 1 barn: Trevliga och professionella arbetskamrater”
”Trevliga kollegor”
”Trevliga kollegor”
”Mycket intressant och högspecialiserad vård på barn, mycket kompetent
personal!”
”Trots allt ett roligt och stimulerande arbete”
”Patientmöten. Lojala kollegor”
”Arbetskamraterna. Patienterna/vården“
”6-timmars arbetsdag bör införas inom kort för ett hållbart arbetsliv! Införa
pension vid 63 år.”
”Det är inte alltid lika stressigt som folk säger. Vi har nästan lika mängder bra
som dåliga perioder.”
”Bra arbetskamrater, bra patientmöten. Känner sig uppskattad.”
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”Goa arbetskamrater som hjälps åt och jobbar i team med teamkänsla. Mkt
blandade åldrar som leder till mkt erfarenhet. Bra chef (avd. 353B SU/ÖS.)”
”Trevliga arbetskamrater som hjälps åt (trots för lite personal) har roligt
tillsammans”

”Gott kamratskap på jobbet som gör att man trivs”
”Att våra chefer uppmuntras att låta oss gå på utbildningar”
”Kollegorna”
”Roligt stimulerande arbete med barn och föräldrar som barnsjuksköterska”
”Ambulansen har idag en hög kompetensnivå och utrustning för att bedriva
avancerad akutsjukvård prehospitalt. Använd den till detta.”
”Nöjda föräldrar där vi kunnat ge en bra vård på mottagning”
”Bra att sjukhuset inför basår för nyanställda ssk. Gör detta obligatoriskt.”
”Hejda nedmonteringen av barnsjukvården. Dyra lösningar att skicka patienter
ut i och utanför landet”
”Vi har alla möjligheter att göra skillnad för våra små patienter och deras
familjer men arbetstiden räcker inte till för dem alla. Vi är för få. Kan vi ge den
hjälp de behöver så kan de klara sig längre hemma och "belastar" ej sjukvården i
samma utsträckning.”
”Givande yrke! Roligt yrke! Skulle inte byta!”
”Bra arbetsplats, bra kollegor, stimulerande arbete”
”Arbetsglädje. Kollegor“
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”Värna om förlossningsvården och framför allt den personal som verkligen
arbetar kvar och ställer upp på alla dessa neddragningar. Lägg resurserna även
på Kvinnovården.”
”Barnoperation: Mycket varierande arbetsuppgifter som narkossköterska”

”Barnoperation 1, avd 329: Stor variation i mitt arbete och möjlighet till olika
arbetsuppgifter beroende på vilken typ av ingrepp”
"Min" enhet är förhållandevis skonad jämfört med andra enheter
(vårdavdelning)”
”Fantastiska möten med barn och familjer dagligen. Svårt sjuka men med så
mycket kämparglädje som gör att man orkar fortsätta trots otroligt dåligt skött
sjukvård från ledning och politiker”
”Lisebergskortet. Extra pengar för ssk i vuxenpsykiatri. Tack”
”En del av mina kollegor. Stimulerande arbete när tid finns att utföra det korrekt
& säkert”
”Vi på röntgen har väldigt bra arbetsförhållanden jämfört med andra
vårdavdelningar. Aldrig stressigt och vi kan alltid ha våra raster.”
”Jobbar på en mycket trevlig avdelning, vi ställer upp för varandra. Stimulerande
omvårdnadsarbete. Tycker om att arbeta med rättspsykiatriska patienter.”
”Omväxlande patientmöten med stora omvårdnadsbehov. Minska risk för hot
och våld i arbetet.”
”Arbetskamraterna! Förhållandevis bra arbetstider för oss på op jämfört med
vårdavdelning.”
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”Jag har haft fantastiskt duktiga sjuksköterskor som mina handledare på alla
mina praktiker./Student”
”Kul med möjlighet att kunna göra roliga aktiviteter med patienterna. Ex få följa
med dem på rehabiliterande aktiviteter.”
”Mötet med patienterna.”
”Om vilja och intresse finns är det möjligt med personlig utveckling.”
”Bra chefer på röntgen.”
”Op 4 SU: Mycket trevlig arbetsplats. Trevliga arbetskamrater. Bryr sig om!”
”Positivt med patientkontakt”
”Intressant arbete. Utmanande arbetsuppgifter.”
”Läget på sjukhuset.”
”Fritt jobb. Trevliga arbetskamrater och underbara patienter.”
”Trevlig arbetsplats med bra och duktiga kollegor gör att jag vill jobba kvar.”

”Klinisk fysiologi: Roligt och utvecklande arbete. Bra arbetstider 7.30-16.15.”
”Bra sammanhållning och folk samarbetar för att lösa dagliga problem. Samt att
patienterna får ett gott omhändertagande.”
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”Utvecklande och givande arbete som sjuksköterska.”
”Trevliga arbetskamrater.”
”Roligt att jobba självständigt, man får ta mycket ansvar själv, tycker det är
stimulerande. /Biomedicinsk analytiker”
”Det känns att man gör väldigt mycket nytta för många människor.”
”Bra kvalité”

”Underbar, flexibel och uthållig personal, gott samarbete / Normalförlossningen
Östra”
”Eget självständigt arbete”
”Mitt yrke är viktigt och roligt”
”Stimulerande arbete”
”Fantastisk personal, kunskap, patienten i centrum, professionell personal”
”God stämning på personalen. Hög arbetsmoral”

”Specialistutbildning betald. Extra tillägg vid extrapass”
”Jag har en toppenchef”

Sida 18 av 31
GRÖNA LAPPAR

Mingel Våren 2017

”Det finns resurser när det behövs i Sverige. Det behövs fördelas rätt bara.”
”Fantastiska medarbetare och goda försök att förbättra”
”Roligt jobb. Engagerade medarbetare. Kompetens”
”Trevliga arbetskamrater, bra chef men som tyvärr chefar över en begränsad
budget”
”Tycker det är roligt att gå till jobbet, bra stämning i laget. Positivt med all
patientkontakt”
”Mycket kompetens. Bra gemenskap”
”Jag har ett jätteroligt jobb med underbara kollegor som ger allt varje dag till
våra patienter”
”Fantastiska kollegor”

”Sista åren har patientsäkerheten och kvalitetsarbeten ökat kraftigt på vår
avdelning, bra prioriterat av cheferna att ge oss den möjligheten, fortsätt så!”
”Underbara kollegor”
”Som ssk på infektion är vi välbemannade på ssk-fronten. Vi har ett gott klimat.”
”Givande arbete, alltid lär sig någonting nytt!”
”Fantastiska kollegor! Engagerad personal!”
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”Bra arbetskamrater. Bra chef. Träffa patienter”
”Varierande och utvecklande arbete, har möjlighet att arbeta både med
akutsjukvård och planerad verksamhet”
”Att det är fantastiskt att få träffa så mycket människor (både kollegor och
patienter) och att få hjälpa folk i svåra tider”
”Patienterna. Arbetskamraterna”
”Får rast, oftast hela avdragna tiden”
”Arbetskollegorna. Att vi fått avlastande personal som samordnare, farmaceut”
”Jag har underbara kollegor som kämpar och alltid gör sitt bästa”
”Ett utvecklande arbete. När rätt förutsättningar ges i arbetstid och rätt antal
personal/patient då är det världens bästa arbete.”
”Stimulerande att arbeta inom akutsjukvård.”
”Bra bemötande, både kollegor och chefer”
”Inom vården arbetar en sto del lojal och ambitiös personal men nu börjar det
ändra sig vilket blir en stor oro...”
”Stötta och hjälpa patienter i trauma/kris och kunna hjälpa till. Finns gott om
arbete och det känns tryggt”
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”Mina arbetskamrater gör att jag orkar”
”För tillfället bra bemannat med ssk. Ibland lugna perioder. Nära till op,
undersökningar m.m. Transport finns osv. / Vuxenkirurgen Östra”
”Personcentrerad vård Alla yrkeskategorier får ett nära samarbete och med
patienten /avd 323”
”Underbara arbetskamrater som uppskattas endast av oss andra!”
”Organiserad arbetsplats. Lagom patientflöde som därmed ger kvalité inom
diagnostik och omvårdnad. Personalen mår bättre när man har ett lagom
patientflöde. Variation på arbetsplatsen som röntgensjuksköterska.”
”Sjuksköterska/röntgensjuksköterska är ett intressant, roligt och självständigt
arbete. Viktigt att utrymme ges för alla dessa positiva krafter att utvecklas. Det
kräver en god arbetsmiljö och lön som motsvarar de insatser och den utbildning
som vi har.”
”Röntgensjuksköterska är ett mycket stimulerande och utvecklande jobb. Låt oss
få ha möjlighet till detta. Lyssna på signaler från alla sjuksköterskor inom
vården så att negativa arbetsmiljöer stoppas i tid.”
”Jag älskar att jobba som sjuksköterska och att jobba med barn/ avd 323
Drottning Silvias barnsjukhus”
”Vi gillar vårt jobb, vill inget annat än att jobba med det vi gör. Vi är stolta över
jobbet vi utför med förutsättningarna att göra vårt jobb måste finnas!”
”De flesta arbetskamrater är trevliga.”
”Utvecklande jobb”
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”Det enda positiva är att man har trygghet med sin anställning (när man är fast
anställd)”
”Mina fantastiska kollegor”
”Utvecklande arbete!”
”God sammanhållning”
”Härliga kollegor!”

”Skulle vilja byta jobb till något jag orkar jobba heltid på, men har för bra team
just nu, även om jag bara orkar 15 h/vecka.”
”Härliga arbetskamrater.”
”Bra sammanhållning”
”Satsa mer på specialistutbildningen, betald eller delvis”
”Lärorikt, bra samarbete mellan kollegor”
”Ny arbetsplats”

”AST, "kliniskt basår för ssk”. Ökat fokus på lönen“
”Trevlig arbetsplats. God gemenskap. Mkt skratt”
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”Stimulerande jobb”
”Roligt jobb som barnmorska inom förlossningsvården“
”Blir bra med all förlossningsverksamhet på ett sjukhus”
”Roligt, stimulerande, givande, viktigt”
”Bra ordning, professionell personal. Bra arbetstider. Otroligt bra stämning på
avdelning och mkt nöjda patienter.”
”Älskar att träffa människor i olika situationer!”
”Trivs på SU/S har varit anställd i > 30 år!. Vill vara stolt över min arbetsplats.”
”Utmaningarna i form av att få använda sin kompetens på bästa sätt för varje
patient vilket min arbetsplats möjliggör”
”Fantastiskt att möta alla kunniga individer i vården. Fantastiskt att möta
patienter, där jag även får känna att jag gör skillnad!”
”Att vi gör ett värdefullt arbete (men hur länge orkar vi)”
”Kollegor“
”Att vi är många yrkeskategorier som arbetar tillsammans”
”Har ett arbete som jag trivs med och bra arbetskamrater i teamet!”
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”Härliga jobbarkompisar”
”Utvecklande och spännande arbete”
”Pension. Trivs med mina arbetskamrater”
”Älskar mitt jobb som psykiatri-ssk inom slutenvård psykos”
”Trots många år inom yrket kan man inte klara det dagliga livet med den
lönesättning som är nu. Uppvärdera yrket!”
”Vi har en bra kamratlig anda på arbetsplatsen - hjälps åt”
”Bättre lön fler personal”
”Roligt och stimulerande arbete. Bra arbetskamrater. God stämning.”
”Bra arbetskamrater. Bra samarbete. Bra personal, utbildad.”
”CIVA: mycket intressant arbete.”
”Mkt bra arbetskamrater men för få. Nya fina lokaler (BOIC-huset) men många
barnsjukdomar. / Hybrid och intervention 1, SU/område 5”
”Påverkar den kanske jobbigaste tiden i patientens liv och får uppskattning för
detta, av patienter och anhöriga.
Mina kollegor håller kvar inom vården.”
”Mångfald, väldigt olika arbetsuppgifter. Många personal, olika patienter (akut,
inneliggande)”
”Bra arbetskamrater”
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”Hos oss prioriteras vidareutbildning och doktorandskap hos ssk i mån av
personal”
”Biomedicinsk analytiker: mycket roligt yrke med stort ansvar”
”Jag är stolt över att vara operationssjuksköterska och få bidra varje dag till att
hjälpa människor som behöver det”
”Vi gör ett viktigt arbete - besök vården för att ta del av vår arbetsglädje!”
”Att få möjlighet att påverka sjukvården (1.a linjens chef)”
”Lisebergskortet är positivt.”
”Lisebergskortet är bra att få varje år.”
”Bra personal och schema.”
”Kollegor/sammanhållning. Möte med patienten. Göra skillnad”
”Trevliga arbetskamrater”
”Intressant arbete, viktigt att vi tar oss tid för våra patienter »
”Trevliga arbetskamrater men för få”
”Glädjen att hjälpa sjuka, vara där och trösta, hålla en hand, rädda liv, lindra”
”Roligt arbete. Jag är stolt över att vara ssk”

”Roligt jobb. Utvecklande jobb. Viktigt jobb”
”Bra kommunikationsmöjligheter att ta sig hit och att det finns ett apotek med
lite längre öppettider”
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”Patienterna är det bästa som finns i mitt jobb”
”Hög kompetens”
”Medicinmott: Omväxlande, underbart m. dagtid. Visst hot finns om att vi
kanske måste täcka på vårdavdelning. "Vi har det för bra".”
”Laboratoriemedicin är en mycket kostnadseffektiv verksamhet 70 % av
diagnoser ställs med hjälp av oss samtidigt som kostnaden för detta endast ligger
runt 1 % av vad hela sjukvården kostar. Biomedicinska analytiker är mycket
kompetenta och extremt viktiga i sjukvårdskedjan!”

”Jag ser facket väldigt positivt involverat i medlemmars angelägenheter”
”Bra och hjälpsamma arbetskamrater”
”Bra arbetskamrater och omväxlande arbete. Samarbetet är också bra.”
”Rättspsyk: Känner stolthet över att vara ssk. Har ett viktigt arbete för att stötta,
hjälpa och rehabilitera patienten ut i samhället igen. Ssk har stor betydelse för
kvalitén på enheterna.”
”Hög arbetsmoral”
”Patienterna får bra bemötande och bra vård. Synd att det bara (nästan) är de
negativa upplevelserna som speglas i pressen. Det ger en MYCKET skev bild av
vården.”
”Bra arbetstider, gemenskap. Att vi får Lisebergsårskort”
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”Vi inom vården ställer alltid upp för våra patienter. Vi kan gå på knäna men
sätter patienterna i första hand ändå! Bra arbetskollegor gör att vi tar oss igenom
de jobbiga dagarna. Alla ställer upp för varandra alla hjälps åt.”
”Viljan att göra en insats och göra gott. Att få se människor gå från sjukdom
eller beroendeställning till självstyre”
”Svårrekryterat för biomedicinska analytiker pga. dålig lön”
”Omvårdnad/patientens livsvärld. Sammanhållning. Samarbete.
Anställningstrygghet”
”Trevliga kollegor”
”70 % av alla diagnoser ställs med hjälp av våra laboratoriesvar! Ca 1-2 % av
sjukvårdsbudgeten går till Laboratoriemedicin. Vi är kompetenta, det krävs 3 år
på "Natur" för att söka till BMA-linjen på universitetet som är ytterligare 3 år!”
”Trevliga, kunniga kollegor. Patientfokus. Bra bemötande“
”Du kommer också bli gammal och behöva vård”
”Jag utvecklas ständigt på arbetet. Jag trivs, har jättebra kollegor. Jag får hjälpa
patienter dagligen och göra deras liv lite bättre. Att gå hem med den känslan är
guld värt.”
”Otroligt mycket kunskap hos personal och mycket vi skulle kunna göra för
medborgarna i Västra Götaland OM VI FICK RESURSER! TA VARA PÅ
DET!”
”Att vara ssk är att få vara nära, nära andras hjärtan, liv och öde en stund, ett
ögonblick. En möjlighet att få lindra, trösta och att få göra det som är gott. Att få
mina händer bli någon annans tröst en stund mitt i det svåra.”
”Jag gör skillnad!”
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”/”
”Älskar kollegorna. Jobbet i sig är jätteroligt.”
”Bra arbetskamrater. Positiva möten med patienter från världens alla hörn.
Känner sig ofta uppskattad av patient.”
”Arbetsvillig engagerad positiv personal som alltid gör sitt bästa!”
”Trevliga kollegor. Tacksamma patienter.”
”Goda arbetskamrater, löser många problem i arbetsgruppen.”
”Att facklig företrädare finns på avdelningen. Att det anordnas mingel, mer
synligt fack. /Specförlossningen”
”På min arbetsplats finns en stark teamkänsla och ett tätt samarbete professioner
emellan. Tror allt beror på lokala chefer och medarbetare.”
”Biomedicinska analytiker inom vården hjälper till med att ställa diagnoser
inom ALLA områden av vården & alla typer av sjukdomar”
”Jobbar med stolta födande kvinnor och deras partner”
”Bra samarbete mellan kollegorna. Goda skratt och gemenskap. Stimulerande
arbetsuppgifter. Uppmanande. Utvecklande.”
”Bra med möjligheter till att läsa specialistutbildning parallellt med arbetet.”
”Mina kollegor är underbara!“
”Vi gör ett jävligt bra jobb, fastän vi inte får mycket för det. Goda arbetskollegor
annars hade man aldrig orkar med sitt jobb vissa dagar.”
”Jag har ett "säkert" jobb, överallt i Sverige.”
”En stor glädje med arbetet att analysera prover från svårt sjuka barn. Känner
inspiration att göra ett bra jobb.”
”Mina arbetskamrater är min familj! Jag ser dem oftare än mina barn!”
”Vi arbetar allt vi kan för att patienterna skall få den vård och omvårdnad de
behöver. Vi tänker nytt och utvecklas tillsammans med våra patienter.”
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”Detta är inte ett kall utan ett yrke med akademiska studier. Ett mycket roligt
och givande jobb.”
”En fantastisk arbetsplats där jag varje dag känner att jag gör nytta för
patienter/närstående”
”Hög arbetsmoral och kollegialt”
”Trevliga kollegor”
”Spännande och intressant arbete (arbetat 41 år)”
”Fina arbetskamrater. Härligt att känna att man gör skillnad för patienten.”
”Vi har - i alla fall på den avdelningen där jag jobbar - fantastiskt god
sammanhållning mellan kollegorna. Vi gillar varandra, stöttar varandra, frågar
om allt möjligt och mina kollegor gör det roligt att gå till jobbet.”
”Härliga arbetskamrater i blandade åldrar och erfarenhet. (Själv har jag varit ssk
i 21 år). Bra chef som stödjer och stöttar och är på vår sida! Avd 353 B SU/Ö”
”Jag har fantastiska kollegor!”
”Jag vill att ni politiker skall veta vilket fantastiskt arbete alla vårdpersonal utför
ute på avdelningarna. Vi ställer upp för varann och har alltid patientens bästa i
fokus! / Avdelning 326 Barnkirurgi”
”Barnkardiologen vårdar idag barn på 15 platser och opererar 6-7 i veckan. Våra
ssk gör ett enormt jobb med livsavgörande insatser (vårdar, återupplivar, tröstar
och lockar till skratt och trygghet). Låt de få ok arbetsvillkor med återhämtning
och glädje för att orka!”
”Noggranna och pålästa sjuksköterskor trots det tighta schemat. En god
"stämning" på arbetsplatsen.”
”Spännande yrke! Många möjligheter att utvecklas under hela yrkeslivet. Har
inte ångrat mitt yrkesval.”
”Vi har ett stort ansvar och tagit över en del av arbetsuppgifterna från läkarna.”
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”God stämning bland personalen. Chefen fångar upp saker snabbt. Alla gör sitt
absolut bästa av ett kaotiskt arbetsschema. Hade inte vården i stort sett bestått av
"duktiga flickor" så hade vi havererat för länge sedan.”
”Träffar olika människor varje dag, lär mig alltid något nytt och mitt mål är
alltid att få ett leende tillbaka. Det är de som gör mitt jobb så bra.”
”Siffror kommer i alla sammanhang men jag lämnar världens viktigaste siffror
alltså provsvar. Utan mina provsvar är sjukvården förlamad. Det är därför sägs
att mer än 70 % av diagnos görs med hjälp av provsvar.”
”Vi har SUs än så länge enda brukarstyrda vårdplats. Den ger patienterna stor
trygghet för de vet att de får välja själva.”
”Hej! Jag har världens viktigaste och roligaste jobb. Jobbar som BMA sedan 40
år. Är orolig över framtiden med dåliga löner. 70 % av alla diagnoser ställs med
labprover till kostnad av 1-2 %. Höj löner så folk stannar kvar och nya vill
utbilda sig.”
”Vår avdelning bemöter våra patienter med respekt. Bra kamratskap i
personalgruppen.”
”Ta reda på fakta innan beslut, det är svårt ibland men nödvändigt för att allt
skall bli bättre. / ssk sedan -74”
”Trevlig positiv arbetsplats med bra arbetskamrater. Jag älskar mitt arbete.
Väldigt varierande arbete.”
”Älskar mina kollegor och "mina" patienter!”
”Att det är väldigt roligt att möta patienter och familjer”
”Glada, goa patienter och föräldrar. Gott arbetsklimat mellan arbetskamrater.”
”På min arbetsplats ser man positivt på forskning och utveckling.”
”Ett arbetspass där jag hunnit med alla: patienten, kollegorna, mig själv ÄR
FANTASTISKT!”
”De - få - dagar jag får möjlighet att utföra mitt arbete som barnmorska är
fantastiska!”
”Roligt och varierande yrke!!!”
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”Dom flesta kollegor är trevliga, trots att dom är utarbetade.”
”Mitt arbete som sjuksköterska är inte ett kall, det är mitt yrke. Jag älskar mitt
jobb och jag hoppas att jag kan fortsätta orka arbeta till pension. Jag vill hålla
mig engagerad och upplyst. / 30 år, arbetat i 3 år.”
”Bra chef! Kunniga och lojala arbetskamrater som gör att man vill kämpa ett tag
till.”
”Kamratskap hos personalen, vill patientens bästa, anstränger sig därför hela
tiden trots ont om personal.”
”Många mänskliga kontakter”
”Mitt andra år som nattbarnmorska förlöste jag 131 barn! Snittet per barnmorska
i Sverige var då 68 förlossningar/år. Nästan dubbelt upp med andra ord.”
”Vi gör ett viktigt och värdefullt jobb”
“Omväxlande patientkontakt! ”
”Utan mina kollegor hade jag inte orkat med mina dagar på avd 357. / ssk avd
357”
”På infektion kan vi ej ha korridorplatser och kan ej ha överbeläggningar”
”Bra med betald specialistutbildning. Trygga arbetsförhållanden.”
”Positivt är att vi alla sitter i samma sjunkande båt – samhörighet”
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