
   
 

 

 

 

 

 

Magnus Trofast, verksamhetschef på Värnamo sjukhus, prisas för sitt 
ledarskap på Framtidsgalan 
 
Magnus Trofast startade sin resa som narkosläkare på Värnamo sjukhus redan 1995 och har arbetat 
kvar där sedan dess. Magnus har alltid älskat sitt jobb och sin arbetsplats och aldrig haft någon 
anledning till att byta. Med hans stora driv har han utvecklats enormt och idag fått titeln som 
Verksamhetschef på OP/IVA-kliniken i Region Jönköpings län. Nu prisas han för sitt goda ledarskap 
som Årets Ledare på Framtidsgalan. Magnus har skapat en bra teamanda bland personalen där alla 
röster är lika viktiga oavsett om man är undersköterska, sjuksköterska eller överläkare. Magnus är en 
prestigelös ledare som kan både namn och yrkesroll på alla hans 150 medarbetare. Magnus ser varje 
individ för den de är och därför tar han hem priset som Årets Ledare på Framtidsgalan 2019!  

 
Framtidsgalan arrangeras för femte året i rad och är ett initiativ av Framtidsverket där goda exempel 

inom offentlig sektor uppmärksammas. Offentlig sektor står inför en stor utmaning då en halv miljon 

människor måste rekryteras in fram till år 2026. Om ingenting sker nu väntar svåra följder för 

Sveriges välfärd. För att få fler att bli intresserade av att arbeta inom offentlig sektor är det därför 

viktigt att lyfta fram jobben och ambassadörer ur positiv bemärkelse.  

– Offentlig sektors kompetensförsörjning är ett brinnande problem och en viktig valfråga framöver. 

Rekryteringsbehovet är väldigt stort och det är ett problem som inte kan vänta. För att lyckas attrahera 

framtida medarbetare till sektorn måste kommuner, myndigheter och landsting nyansera bilden av 

jobben och det måste ske nu. Därför är Framtidsgalan så viktigt för att lyfta fram några av alla de 

fantastiska människor, insatser och projekt som utförs inom sektorn så att fler kan få upp ögonen för 

och inspireras av de karriärmöjligheter som offentlig sektor erbjuder, säger Maria Högberg, vd på̊ 

Framtidsverket.  

 

Fakta Framtidsgalan  
Vad: En kompetensutvecklande inspirationsdag för offentlig sektor med syftet att visa upp goda 

exempel inom offentlig sektor. Priser delas ut till Årets Ledare, Årets Inspiratör, Årets 

Förbättringsresa, Årets Karriär samt Årets Team.  

 

Arrangör: Framtidsgalan arrangeras av Framtidsverket i samarbete med Stockholms stad, Västra 

Götalandsregionen, Kungsbacka kommun, Sigtuna kommun och Linköpings kommun. 
Var: Vasateatern i Stockholm  
När: Den 28 november 2018  

 

Det här är Framtidsverket: Framtidsverket grundades med syftet att nyansera bilden av jobben inom 

den offentliga sektorn. Vi säkrar kompetensförsörjningen inom offentlig sektor för att stärka och 

bibehålla Sveriges välfärd.  

Mer info och bilder: Axelina Kull, axelina.kull@framtidsverket.com, 0724 50 72 69 
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