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Vi finns på Lindholmen, endast 8 minuter från centralen med direktbuss.

– det självklara valet!
Bygg- och anläggningsprogrammet

ÖPPET HUS Lördag 11 januari kl 10.00-14.00  

och tisdag 14 januari kl 16.30 - 19.30

ÄLVÄNGEN. Inte bara 
nya lokaler utan även 
en ny verksamhetschef.

Catarina Svalbacke är 
den som tar över ansva-
ret efter Eva Herlenius 
på Närhälsan Älvängen/
Skepplanda.

– Det ska bli spännan-
de att prova på något 
nytt och byta sluten 
vård mot öppen vård, 
säger Catarina till Ale-
kuriren.

Catarina Svalbacke är utbil-
dad intensivvårdssjukskö-
terska och har jobbat inom 
intensivvården under de se-
naste 20 åren, bland annat i 
Norge, Karlstad, Uddevalla 
och Trollhättan. De senaste 
fem och ett halvt åren har 
Catarina tjänstgjort som av-
delningschef på neonatal 34 

på Näl – barnkliniken.
– Där tar man hand om 

för tidigt födda barn och 
nyfödda barn som insjuknar, 
förklarar Catarina Svalbacke.

Nu är hon på plats i Äl-
vängen för att gå parallellt 
med sin företrädare under 
ett par veckor. Det är inte 
bara rollen som verksam-
hetschef inom Närhälsan 
som är ny för Catarina Sval-
backe, Ale kommun är också 
jungfrulig mark.

– Jag är jättetacksam för 
att vi kunde få till den här 
övergången, att jag får träf-
fa personer och praktisera 
saker med Eva Herlenius 
vid min sida. Det kommer 
naturligtvis att ta sin lilla tid 
att komma in i jobbet, säger 
Catarina.

– Ale har jag ingen känne-
dom om sedan tidigare, mer 
än att jag har åkt igenom 
kommunen ett flertal gånger 
på väg till Göteborg. Jag har 
hört att det ska vara en kom-
mun med väldigt fin natur 

som jag hoppas kunna ta del 
av ganska snart, så att jag blir 
bekant med området.

Vad fick dig att anta den 
här utmaningen?

– Det låg rätt i tiden och 
det som tilltalade mig var att 

få ansvara för en personal-
grupp med blandade yrkes-
kategorier. Det ska bli roligt 
att få jobba inom Närhälsan 
som spänner över hela ål-
dersspannet, från barn till 
äldre.

Vad i chefskapet attra-
herar dig?

– Drivkraften är att få 
skapa en arbetsplats där per-

sonalen trivs, att underlätta 
vardagen för medarbetarna 
så att de kan göra ett bra 
jobb. Trivs personalen så 
trivs patienterna. Som chef 
har du möjlighet att påver-
ka, då tänker jag inte bara på 
arbetsmiljön utan även pa-
tientsäkerhet och så vidare.

Om du ska beskriva dig 
själv som ledare?

– Jag är lugn och trygg, 
närvarande och positiv. Jag 
är glad för det mesta och för-
söker fokusera på det som är 
bra i verksamheten.

Hur får ni fler att lista 
sig hos Närhälsan Älväng-
en/Skepplanda?

– Genom att erbjuda kva-
lificerad vård och genom att 
bry oss om våra patienter. 
Ett bra bemötande samt rik-
tiga rutiner är jätteviktigt.

– Ett positivt incitament 
är också de nya lokalerna i 
Älvängen med en hög till-
gänglighet. Det tilltalar både 
personal och patienter, av-
slutar Catarina Svalbacke.

– Catarina Svalbacke på plats i Älvängen

Närhälsan har fått 
ny verksamhetschef

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Catarina Svalbacke är ny verksamhetschef för Närhälsan Älväng-
en/Skepplanda.

CATARINA SVALBACKE

Ålder: 49.

Bor: Trollhättan.

Familj: Man och tre barn; 21, 

20 och 15 år.

Intressen: Vara ute i naturen.

Äter helst: Allt, men jag tyck-

er mycket om fisk.

Favoritmusik: Svenska artis-

ter som exempelvis Ledin och 

Gessle.

Motto i livet: Att behandla 

andra så som jag själv vill bli 

behandlad.

Trivs perso-
nalen så trivs 
patienterna. 
Som chef har du 

möjlighet att påverka, 
då tänker jag inte bara 
på arbetsmiljön utan 
även patientsäkerhet.
Catarina Svalbacke


