Regionstyrelsens ordförande

Mikaela Walterssons tal
till årets medarbetarstipendiater
Strokenheterna Hallands sjukhus
Ordförande, ledamöter, åhörare och ärade stipendiater!
Att för första gången få dela ut utmärkelsen för årets medarbetare har jag sett fram emot
länge. Det här är en viktig stund på året och när utmärkelsen dessutom går inte bara till
en person utan till ett helt gäng av kompetenta och engagerade medarbetare känns det
extra kul!
Det har skett en otrolig utveckling inom strokevården de senaste åren. Förr var stroke
eller slaganfall som det också kallades förknippat med ett långvarigt sjukdomstillstånd.
I dag har vi betydligt mer kunskap om stroke och vikten av att behandla strokepatienter snabbt. Vi vet att tiden är en helt avgörande faktor för att öka överlevnaden och att
omvårdnaden är a och o för att minska följdverkningarna. I dag har patienter helt andra
förutsättningar att komma tillbaka till ett fullvärdigt liv än tidigare. Vi vet också att det ni
som medarbetare gör ger stor effekt för patienten.
Snabb utveckling innebär också kontinuerliga förändringar och för att hänga med har ni
på strokeenheterna i Varberg och Halmstad insett att ett gemensamt arbetssätt är förutsättningen för att lyckas. Samarbetet som har utvecklats bygger på att göra likt för patienterna oavsett sjukhus. Att göra det bästa för hallänningen. Det är bland annat genom det
samarbetet som vi kan säga att Halland i dag har landets mest modernaste strokevård, att
vi räddar fler hjärnceller och bidrar till en mer jämlik och trygg vård för hallänningen.
Det är med stor glädje som jag framför regionstyrelsens arbetsutskott motivering av årets
medarbetarestipendium till de båda Strokeavdelningarna på Hallands sjukhus: Strokeavdelningarna på Hallands sjukhus i Halmstad och Varberg har som ett team under en följd
av år byggt upp ett gemensamt arbetssätt – över avdelningsgränserna – som gett en likvärdig
strokevård för patienterna oavsett var i Halland de bor. Personalens omsorg om patienterna
har tillsammans med den medicinska utvecklingen lyft strokevården till en helt ny nivå.”

