
Bli en del av Gävleborgskraften
Med 7 500 medarbetare är vi länets 
största arbetsgivare. Det ger oss styr-
ka att driva utvecklingen framåt för 
ett livskraftigt Gävleborg. Vårt upp-
drag är att ge hela länet möjlighet att 
leva ett gott liv i dag och i morgon. 
Vi tar hand om hälsa och vård, får 
kollektivtrafiken att rulla och främjar 

kompetensutveckling och levande 
kultur. Oavsett vilken roll du har hos 
oss hjälper du invånarna i länet och 
gör nytta i samhället.

Vi ligger i framkant i samhällsutveck-
lingen och satsar på att du som med-
arbetare ska få växa och utvecklas. 

Hos oss får du använda hela din kraft 
för att tillsammans med dina kolle-
gor skapa framtidens Gävleborg.
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ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 7500
Tillsammans driver vi samhällsutvecklingen framåt för 
ett livskraftigt Gävleborg. Hälso- och sjukvården är den 
största verksamheten, men här kan du även arbeta inom 
t.ex. utbildning, kultur, kollektivtrafik och regional ut-
veckling.

UTBILDNINGSVÄGAR 
Vilken studieförberedande utbildning som helst för att 
kunna studera vidare på universitetet. Omvårdnadspro-
grammet om du vill jobba som undersköterska direkt 
efter gymnasiet, eller yrkeshögskola om du vill studera 
till medicinsk sekreterare. På högskola/universitet kan 
du studera till flera yrken inom hälso- och sjukvård,  

t.ex sjuksköterska, läkare, biomedicinsk analytiker, arbets- 
terapeut eller psykolog. Vi har också många spännande 
yrken för dig som studerar IT, ekonomi, personal (HR), 
kommunikation, kultur, statsvetenskap eller samhälls-
planering. 

EXEMPEL PÅ VÅRA 250 YRKEN
Ambulanssjukvårdare, arbetsterapeut, audionom, 
barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, ekonom, 
IT-tekniker, kurator, logoped, kommunikatör, läkare, 
medicinsk sekreterare, psykolog, röntgensjuksköterska, 
fysioterapeut, sjuksköterska, undersköterska, personal-
vetare, regional utvecklingsstrateg, samhällsplanerare, 
hjälpmedelstekniker, infrastrukturstrateg och projekt-
ledare.
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Möt Emmy! Hon är arbetsterapeut 
i Hudiksvall, på strokeavdelningen 
och på minnesmottagningen, och 
det är hennes första jobb efter exa-
men. 

Vad jobbar du med?
– Jag jobbar som arbetsterapeut på stroke-
avdelningen på Hudiksvalls sjukhus samt 
på minnesmottagningen en dag i veckan. 
På strokeavdelningen träffar jag patienter 
som läggs in med misstänkt stroke. Första 
bedömningen görs ofta tillsammans med 
en fysioterapeutkollega. Vid konstaterad 
stroke fortsätter jag att träffa patienten 
under vårdtiden för att göra ytterliggare 
bedömningar och vid behov påbörja reha-

”Jag är lite spindel i nätet som 
håller i trådarna runt digitala 
lösningar tillsammans med 
medarbetare och chefer.”
Måns, digital vårdutvecklare

Möt Måns! Han är sjuksköterska i 
botten och har hela tiden arbetat 
inom barn- och ungdomspsykiatrin.  
Han är en pionjär inom digital 
vårdutveckling och har ett stort  
engagemang för barn och ungdomar  
med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar.

Kan du berätta lite om vad du gör?
– Jag jobbar som digital vårdutvecklare 
med att implementera digitala lösningar 
och nya innovationer som kan hjälpa 
mina medarbetare i deras dagliga arbete. 
Ofta ser medarbetarna ett behov, som 
under pandemin när vi inte kunde ha 
utbildningar och gruppbehandlingar. 
Jag är då lite spindel i nätet som håller i 
trådarna runt digitala lösningar tillsam-
mans med medarbetare och chefer. 

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det bästa med mitt jobb är att få 
jobba med nytänkande och ha ett brett 
kontaktnät. Jag har ena foten i verksam-
heten och samtidigt får jag jobba med 
innovativa lösningar. Det går fort och är 
hands-on från tanke till färdig produkt.

Jag arbetar även med ett spännande 
projekt som heter ”Skills” som är ett 
program som har utvecklats i samarbete 
med en forskningsstudie. Det riktar sig 
till de barn som precis fått en ADHD- 
eller ADD-diagnos och det håller på att 
spridas över hela Sverige och är på väg 
in i Norge. Just nu arbetar vi även med 
att göra Skills digital i samarbete med 
Region Skåne.

Vad skulle du säga är speciellt med att 
jobba inom Region Gävleborg?
– Många gånger kan du höra negativa 
saker, men när du testat att jobba privat 
så förstår du hur fantastiskt det är att 
jobba här. Jag hade aldrig varit där jag 
är idag om jag inte fått det fantastiska 
stödet jag fått. Det är ovärderligt att få 
en sådan kunskapshöjning som vi som 
medarbetare får här hela tiden. Det är 
ett öppet och drivande klimat där vi 
hela tiden ser över olika möjligheter.

”Det finns många olika arbetsområden 
för mig som arbetsterapeut inom  
Region Gävleborg.”
Emmy, arbetsterapeut.

bilitering. Som arbetsterapeut är jag också 
delaktig i planeringen inför att patienten 
ska skrivas ut från sjukhuset till hemmet 
för att se över behov av till exempel hjälp-
medel.
På minnesmottagningen i Hudiksvall 
utreder vi minnesnedsättning och andra 
kognitiva svårigheter och där arbetar jag 
nära sjuksköterska och läkare. 

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att få träffa många olika patienter som 
befinner sig i olika faser i livet! Även om 
dagarna rutinmässigt ser relativt lika ut på 
en avdelning vet man aldrig vem man mö-
ter just den dagen.

Vad skulle du säga är speciellt med att 
jobba inom Region Gävleborg?
– Jag blev varmt välkomnad när jag börja-
de här som nyexminerad och jag upplevde 
aldrig att min brist på erfarenhet var något 
hinder. Det bästa med att arbeta här har 
varit möjligheten till stöd av andra erfarna 
kollegor. Inom Region Gävleborg finns det 
många olika arbetsområden för mig som 
arbetsterapeut. Det känns tryggt att veta 
att jag kan byta inriktning men samtidigt 
stanna kvar hos samma arbetsgivare. 

Var hämtar du din kraft ifrån?
Jag brinner för det jag gör och det ger så 
mycket glädje tillbaka.
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