
Hos oss på Västra Götalandsregionen finns många av 
samhällets allra viktigaste jobb, där du varje dag gör 
skillnad för andra människors liv. Vi finns på olika 
platser i hela regionen och erbjuder spännande arbets-
uppgifter och en utvecklande karriär. 

Vi finns till för människorna i Västra Götaland. För att hälso- 

och sjukvården ska fungera, för att vi ska få tillgång till kul-

tur och kollektivtrafik, och för att bidra till utvecklingen av 

ett hållbart samhälle. 

I framtiden söker vi dig som vill arbeta med något menings-

fullt. Vi behöver dig som vill finnas där för andra människor 

så att de får den hjälp och vård de behöver. 

Vi behöver också dig som vill arbeta med någon av alla de 

andra delar som är nödvändiga för att regionen ska fungera. 

Till exempel ansvara för att material kommer till rätt ställe, 

utveckla IT-system eller se till att lokaler är säkra och fräscha.

Inom Västra Götalandsregionen finns över 200 yrken! Bland 

annat biomedicinska analytiker, barnmorskor, undersköter-

skor, ingenjörer, lokalvårdare, sjuksköterskor, kockar, eko-

nomer, tandläkare, transportarbetare, fysioterapeuter och 

många fler yrkeskategorier.

Över 55 000 människor arbetar i Västra Götalandsregionen. 

Tillsammans gör vi skillnad för människor! Var med du också! 

VI SÖKER DIG SOM VILL PÅVERKA SAMHÄLLET OMKRING DIG 
OCH GÖRA SKILLNAD FÖR MÄNNISKOR I DIN NÄRHET

Fysioterapeuten Lena Henriksson ger ett hopp tillbaka 
till livet igen, för patienter som varit svårt sjuka i  
covid-19.

Lena Henriksson är en av de fysioterapeuter som har arbetat 
med covid-patienter.

– Om patienterna är en längre tid på IVA (intensivvårds- 
avdelning) är vi fysioterapeuter väldigt viktiga. Vi rör på  
armar och ben för att få i gång cirkulationen och stimulera  
till egen motorik och när de börjar vakna får de börja röra  
på sig själva och komma upp och sitta.

 – Det kan bli så allvarligt att musklerna slutar arbeta helt och 
att man blir väldigt svag. Där är vi ett hopp tillbaka till livet 
igen för patienterna. Vi hittar sätt för patienten att bli bättre 
och hjälper dem ta sig till nästa steg. 

– ”Kommer du nu igen...” kan man få höra av patienter, men 
man vet att man är uppskattad. För vissa har det varit helt 
chockartat att de ens har varit sjuka. Efter det akuta stadiet är 
det väldigt viktigt med fysioterapi, så patienterna får så kort 
vårdtid som möjligt inom slutenvården. Även om det varit 
tufft att arbeta inom sjukvården under pandemin, finns det 
också en stor sammanhållning och välvilja, tycker Lena.

– Vi kämpar alla för samma sak och vi drar alla vårt strå till 
stacken! 

HOS OSS GÖR DU SKILLNAD! GÖR VÅRT YRKESTEST vgregion.se/yrkestest

Som ambulanssjuksköterska är Anneli Wikberg en av de 
första som möter de sjukaste covid-patienterna.

– Vi är alltid två i ambulansen. När covid-patienter ska hämtas 
är den ena ”ren” medan den andra får klä sig i skyddsutrust-
ning. Den som är ren stannar vid bilen medan den andra går  
in till patienten, pratar, tar prover och skapar sig en bild av  
vilken vård som kommer behövas.

– Med stöd av ledningsläkaren på Östra sjukhuset kan vi göra 
bedömningen att patienten kan stanna hemma. Hen kan få  
någon inhalation, hostmedicin eller smärtstillande, säger  
Anneli.

– Andra behöver komma till sjukhuset och få mer vård,  
fortsätter hon. Ofta hänger det på syresättningen, som vi  
mäter med en poxmätare i fingret. En person med riktigt  
dålig syresättning behöver komma till sjukhus. En del kan gå 
själva till ambulansen, andra behöver vi bära på bår. Det är 
tungt och svettigt att bära i alla kläder.

– När vi lämnar över patienten till akutmottagningen vet vi  
inte säkert vad som kommer hända med dem sedan, men  
man har ofta en magkänsla.

– Det har varit en psykiskt påfrestande tid. Samtidigt är jag  
väldigt stolt nu när den här perioden är över och jag kan  
känna att vi klarade av det. 

Är du redo?
Möt framtiden med oss
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Fler yrkesreportage: sahlgrenskaliv.se

ANTAL ANSTÄLLDA
Cirka 55 000

OLIKA YRKEN HOS OSS
Cirka 200 yrken. Till exempel biomedicinska analytiker, 
logistiker, botaniker, ingenjörer, fastighetsförvaltare, 
medicinska sekreterare, sjuksköterskor, systemvetare, 
läkare, tandläkare, projektledare, psykologer, hjälp-
medelskonsulenter, ekonomer och många fler.

UTBILDNINGSVÄGAR
Flera yrkesprogram och högskoleförberedande program
leder till yrken som finns i Västra Götalandsregionen. 
För att jobba inom hälso- och sjukvård är vård- och 
omsorgsprogrammet eller naturvetenskapliga program-
met en bra väg.

ADRESS
Västra Götalandsregionen
Regionens Hus
462 80 VÄNERSBORG

Telefon: 010-441 00 00
E-post: post@vgregion.se

Webbplats: www.vgregion.se/yrkesguide



IT-arkitekten Hayder Al-Zubaidi gillar att hans jobb har 
direkt påverkan på samhället.

– Jag blir glad när jag besöker ett sjukhus och ser läkaren an-
vända ett system som jag varit med och uppgraderat. Då vet 
man att det man gör är viktigt, säger Hayder.

Hayder jobbar på avdelningen för infrastruktur och cybersäker-
het på Koncernstab digitalisering. Där är han ansvarig för att 
förvalta och utveckla tekniska lösningar som hjälper invånare 
i Västra Götaland på kort och lång sikt. Det kan exempelvis 
handla om att förbättra IT-system för att spåra covid-patienter. 
Hayders team levererar tekniken så att sjukhusen kan utföra 
sina arbeten på ett smidigt sätt. 

Redan som barn ville Hayder lära sig programmering för att 
skapa egna dataspel. Intresset för IT ledde så småningom till en 
master i kommunikationssystem från Lunds tekniska högskola. 
Att jobba på Västra Götalandsregionen är som att vara med i 
en stor familj, tycker Hayder.

– Vi jobbar med ett område där teknikutvecklingen går snabbt 
framåt och det finns mycket stora möjligheter att utvecklas 
här. Om du är nyfiken på ny teknik, roliga uppgifter och utma-
ningar är Västra Götalandsregionen den enda arbetsgivaren i 
Sverige som kan ge dig den möjligheten.

HITTA FLER YRKEN PÅ vgregion.se/yrkesguide

Marcus Erikssons intresse för människokroppen och 
sjukdomar ledde till yrkesvalet biomedicinsk analytiker, 
vilket har gett honom möjlighet att arbeta inom flera 
spännande områden.  

Nu har det gått 6 år sedan han tog examen och började ar-
beta på Virologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i  
Göteborg. Marcus arbetar med HIV-diagnostik. Han mäter  
hur mycket arvsmassa från viruset som finns i blod från  
patienter med känd HIV-infektion. Det görs för att säkerställa 
att läkemedelsbehandlingen fungerar. Under pandemin har 
Virologen, eller viruslaboratoriet, varit mitt i händelsernas 
centrum. För Marcus och hans kollegor har det inneburit vissa 
förändringar.

– Under pandemin har jag tillfälligt fått ägna mig åt covid- 
diagnostik, vilket dock har varit otroligt spännande och  
utvecklande!  Vanligtvis arbetar han dagtid men under  
pandemin har det även blivit kvällar, helger och en del övertid 
för att kunna ge snabba provsvar. Trots en utmanande tid kan 
Marcus verkligen rekommendera sitt yrkesval.

– Diagnostiken är en förutsättning för att minska smitt- 
spridningen av infektionssjukdomar i samhället. Jag är stolt 
över att få vara en del av ett fantastiskt gäng biomedicinska  
analytiker som tillsammans gör en riktigt stor skillnad för  
patienten!     
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