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Jag som skriver detta samtalar med Outi Luiro på 
telefon och efter en kort stund börjar två frågor 
snurra i mitt huvud: ”Hur har hon hunnit allt?” och 
”Hur orkar hon?”.  Till slut måste jag fråga rakt ut.

– Jag är väldigt resultatorienterad och jobbar hårt. 
Det lärde jag mig bland annat under mina 15 år i 
läkemedelsindustrin, varav 10 år internationellt i flera 
amerikanska bolag, varav några av världens största 
läkemedelsföretag. I amerikanska bolag är det enbart 
resultatet som räknas.  Det och neuro kirurgin var 
extremt bra skolor. Sedan ser jag till att få återhämt-
ning genom total avkoppling i ensamhet ibland. Då 
tillbringar jag gärna tid i min båt ute i skärgården.

LÄNGTAT TILL AKUTEN
Outi examinerades som sjuksköterska i Lund 1985 
och arbetade huvudsakligen med intensivvård på 
thorax- och neurokirurgen samtidigt som hon 
fortsatte att studera på universitetet inom farmako-
logi, ekonomi och informationsteknik. 1987 bör-
jade hon inom läkemedelsindustrin men behöll 
en timanställning på neurokirurgen.

– Jag har alltid längtat tillbaka till akutsjuk-
vården. Det är dramatiken, de snabba insatserna, 
effektiviteten, koncentrationen, teamarbetet och 
kollegialiteten som lockar. Nu är jag för ringrostig 
för akutsjukvården men jag arbetar till och från 
inom den avancerade hemsjukvården, ASIH och 
i hemsjukvården. Det är stimulerande och ger mig 
en ovärderlig inblick i såväl sjuksköterskans,  
patientens som ledningens perspektiv.

NORSKA LÖNER
Hur är det då med de norska lönerna som har 
väckt sådan uppmärksamhet? Zest Care sysselsätter 
i dagsläget cirka 600 sjuksköterskor i olika omfattning. 
Zest Care erbjuder löner i nivå med de norska, 
arbete i väl bemannade miljöer och möjlighet att 
välja var och när man vill arbeta. 

– Det finns ingen mening i att vi ska locka 
sjuksköterskor från ett landsting till ett annat. Det 
viktiga är att vi får hem några av de 8000 till 12000 
svenska sjuksköterskor som antas arbeta i Norge. 
Det gör vi genom att erbjuda bra villkor, attraktiva 
löner samt ett gott ledarskap. Vi erbjuder också 
dem som nyss gått i pension att arbeta för oss.

Outi berättar att det i Sverige utbildas 4000 
sjuksköterskor per år. 2 000 söker varje år norsk 
legitimation och 3 000 går i pension. Det innebär 
att vi bygger ett underskott av sjuksköterskor.

– Den svenska sjukvården måste skapa attraktiva 
arbetsplatser och villkor. En nyutexaminerad sjuk-
sköterska direkt får 10 000 kronor mer i månaden i 
Norge än i Sverige, men framförallt får de en 
mycket bättre arbetsmiljö och ett bättre ledarskap. 
Där är god bemanning, lagom arbetsbelastning och 
det satsas på kompetensutveckling. Sådant lockar 
de erfarna sjuksköterskorna lika mycket som lönen. 

Vad tror du om utvecklingen av bemanningsföre
tag för sjuksköterskor?
– Allt har en livscykel, men jag tror att behovet 
kommer att öka i några år till. Så länge stressen är 
hög, löneläget och schemaläggningen dåliga, med 
delade turer och tjänstgöring varannan helg, så 
kommer den allmänna vården inte klara av rekry-
teringen på egen hand. Ingen kan arbeta så och ha 

ett socialt liv. När vi kommer in bemannar vi ofta 
hela enheten på det sätt som vi och medarbetarna 
vill ha det och det leder till en god arbetsmiljö. 

Planerar Zestcare att även ge sig in i ambulans
sjukvården?
– Om det finns ett behov så är vi självklart intres-
serade. Vi har börjat snabbutbilda sjuksköterskor, 
bl.a. i triagering, för att bemanna akutavdelningar 
under högsäsongen.

LEDARSKAP
Zest Care blev vald till sjunde bästa arbetsplats i 
landet bland medelstora företag i den årliga under
 sökningen Sveriges bästa arbetsgivare av Universum 
och Metrojobb. Det är medarbetarna själva som 
bedömer arbetsgivaren. Hur har ni lyckats så väl?

– Medarbetarna har uttryckt att de känner sig 
sedda som individer och inte bara som ett kryss i en 
schemarad. Vi ger frihet och flexibilitet och satsar 
mycket på kompetensutveckling och ledarskap. 

För tillfället genomgår Outi själv en fyraårig 
ledarskapsutbildning med gestaltteoretisk grund 
på distans med fyra kurser per år i USA.

– Det är ett bra och lösningsfokuserat och upp-
giftsorienterat ledarskapssätt. Man rotar inte i det 
som varit, utan tittar på hur man kan göra mer av 
det som fungerar här och nu. Det skapar snabbt 
delaktighet och fungerar bra om man ska göra 
förändringar i en grupp eller organisation.

Outi menar att man kan beskriva en grupp som 
står inför förändringar som en gryta popcorn på 
spisen. Somliga korn poppar genast, den stora 
massan ungefär samtidigt, men så finns det några 
korn som aldrig poppar. Försöker man vänta in 
dem bränner man resten.

– Många ledare är individfokuserade och gör 
felet i förändringsprocesser att lägga energi på att 
få med dessa sista korn, men det är dömt att miss-
lyckas. Det är att lämna gruppen i sticket.

Zestcare utbildar i ledarskap. Vad är det viktigaste 
ni förmedlar?
– Vi arbetar mycket med personligt ledarskap 
enligt fyra ledarskapsstilar: stödjande, instruerande, 
coachande och delegerande och vi talar mycket 
om att möta motstånd, förändringskompetens och 
implementering. Det handlar om att bemöta och 
ta hand om människor i olika situationer. Chefer 

Zest Care är bemannings- och utbildningsföretaget som blivit känt i 
media för att betala norska löner till sina sjuksköterskor. Men Zest Care 
fick också en hedrande sjunde plats 2014 i undersökningen ”Sveriges 
bästa arbetsgivare” för medelstora företag.  Möt Outi Luiro, sjuk-
sköterskan som har lett verksamheten sedan starten 2006.

Outi Luiro på Zest Care:

”Neurokirurgin och läkemedels
industrin var extremt bra skolor” 

Snabba frågor:
Ville bli som liten: Jag har velat arbeta inom vården 
ända sedan jag opererades för blindtarmen när jag 
var sju år.
Favoritord: Vaken, närvarande och medveten. Det 
är viktigt att fatta medvetna beslut både privat och 
i sin profession.
Så kopplar jag av: Ensam i en båt i skärgården, det 
är en lisa för själen. 
Dit går min tidsresa: Tänk att få gå jämte Florence 
Nightingale och se hur hon hanterade tidens mot- 
stånd och fick igenom sina idéer. Hon utvecklade 
det evidensbaserade sjuksköterskearbetet och var 
mycket handlingskraftig. Inte alls den ödmjuke 
tjänare som hon ofta felaktigt framställs som.
Motto: Uppgiften och lösningen – det är resultatet 
som betyder något.

”Rätt attityd går alltid före 
kompetens. Självklart 
måste hen ha rätt formell 
utbildning, men det spelar 
ingen roll hur välutbildad 
en person är om hen har  
fel attityd. ”

Text: Marie Bäck



inom vården är ofta mycket duktiga på det ”hårda” 
systemet, sådant som regelverk, budget m.m. men 
när det kommer till det ”mjuka” systemet, hur 
man tar hand om människor, processer och grupp-
dynamik, så finns det en stor svaghet. De hårda 
frågorna kan liknas vid att sparka på en gatsten; 
man vet ganska väl vad som händer. De mjuka 
frågorna är som att sparka på en hund; det är 
oförutsägbart och kräver en stor mognad i det 
personliga ledarskapet. Det är särskilt viktigt att 
vara kompetent inom de mjuka systemen om man 
är en ledare i vården, där människor ofta hamnar 
i krislägen. En duktig ledare kan vandra fritt mellan 
systemen. Om inte blir personalen apatisk.

Vilka egenskaper uppskattar du mest hos en 
medarbetare?
– Attityd! Rätt attityd går alltid före kompetens. 
Självklart måste hen ha rätt formell utbildning, men 
det spelar ingen roll hur välutbildad en person är 
om hen har fel attityd. Sedan vill jag att mina 
medarbetare ska vara vidsynta och fria i tanken, 
kunna ta initiativ, vara uppgifts- och lösningsori-
enterade. De ska förstå vad i uppgiften som ger 
oss existensberättigande, för vems skull vi arbetar. 

Vad kännetecknar en bra arbetsgrupp?
– Lojalitet – mot arbetsgivaren, mot kunden/ 
patienten, mot teamet och mot sig själv som  
individ. Man får säga emot och bråka med led-
ningen, om syftet är utveckling. Men om patienten 
eller gruppen känner att du inte vill vara där du 
är tappar denne tillit och förtroende för dig. 

Hur hanterar du motgångar?
– Ibland tänker jag på mig själv som en sådan där 
docka med en blytyngd i botten. Den kommer 
alltid upp igen när den har blivit nedslagen. Jag tror 
det handlar om acceptans, att tillåta sig själv att 
få vara introvert en tid och ta motgången för att 
sedan komma tillbaka. Jag försöker tänka att det 
oftast finns en orsak som jag kan lära mig något av 
för att vidareutvecklas. Det är också viktigt att för söka 
se det ur motpartens synvinkel, om det är en sådan 
typ av motgång att där det finns en motpart.

Vilka utmaningar är viktigast för dig just nu?
– Närmast ligger sommarbemanningen, men för 
övrigt är det ett nytt spännande projekt som syssel-

sätter oss inom äldreboende. Vi projekterar ett 
helt nytt äldreboende som skall vara väsensskilt 
från de som finns idag. Det ska erbjuda menings-
fullhet, samhörighet och livskvalitet. Ett äldre-
boende att längta till när man inte längre orkar bo 
kvar hemma. Vi har presenterat det för flera intres-
senter och mötts av ett enormt stort intresse. 

Vilka är dina erfarenheter av ambulanssjukvården?
– I mitt arbete inom ASIH har jag ofta mött am-
bulanspersonal och det har alltid känts väldigt bra 
och tryggt när de har kommit. De har varit kom-
petenta, lugna och ofantligt vänliga och respekt-
fulla mot de äldre. Ibland har det dock tagit väldigt 
lång tid att få en ambulans. 

Tycker du att alla har rätt till en ambulans även om 
man bara behöver en transport till vårdgivaren?
– Nej, det måste gå att utveckla mer kostnads-
effektiva alternativ till ambulanser. Nu är ambu-
lansen ibland det enda som finns att tillgå, även om 
den inte behövs ur ett medicinskt perspektiv.
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Mer om Zest Care
Zest Care AB är ett konsult-, utbildnings- och 
bemannings företag som utvecklar kvaliteten i 
äldreomsorg och sjukvård. Utbildninsprogrammen 
riktar sig mot kommuner och landsting och 
omfattar alltid enhetens alla anställda och sker på 
plats hos kunden. Som 
komplement utbildas även 
äldreomsorgens ledare. 
Zest Care bemannar 
kommuner och sjukhus 
över hela landet med 
legitimerad personal: 
sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter 
och sjukgymnaster 
samt medicinska 
sekreterare och 
chefer. 

Läs mer på  
www.zestcare.se

– Ibland tänker jag på mig själv som en sådan där docka med en blytyngd i botten. Den kommer alltid upp igen när den har blivit 
nedslagen, säger Outi Luiro.

Foto: Zest Care


