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År 2014 var ett händelserikt år med många personalsatsningar. 
I arbetshälsoinstitutets förfrågan undersökte man sjukhusper-
sonalens arbete, de förändringar som sker i arbetet samt hur 
dessa påverkar de anställdas hälsa och välmående. Resultatet 
i förfrågan visar på att personalen till största delen trivs och 
mår bra i sitt arbete. Sjukhuset nådde också sin målsättning 
att placera sig över medelnivån bland de sjukhus som ingick i  
undersökningen. Tyky-verksamheten bestod till största delen av 
”Framåt tillsammans”-evenemangen, som kom att bli välbesökta 
och omtyckta. Personalen erbjöds yrkesmässig fortbildning i 
lika stor utsträckning som tidigare. Samarbete och bemötande 
i arbetsgemenskapen är områden man alltjämt jobbar på att 
förbättra. Som ett led i detta utarbetades programmet ”Gott 
bemötande på arbetsplatsen!”, bestående av anvisningar vid 
mobbning och konfliktsituationer.

Inledning
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Tjänster och befattningar

Vid utgången av året fanns det sammanlagt 2 120 inrättade tjäns-
ter och befattningar, vilket är 45 stycken fler än föregående år. 
Ökningen beror till en del på att befattningar ändrats till deltids-
befattningar. Dessa ökade med 14 i antal jämfört med året innan. 
Antalet tjänster/befattningar ökade i alla yrkesgrupper, förutom 
bland förvaltningspersonalen. Den procentuella ökningen var 
störst bland vård- och undersökningspersonal. Andelen tjänster 
och befattningar på heltid utgjorde 91 % (2013: 92 %) och på 
deltid 9 % (2013: 8 %). Av läkartjänsterna var sex stycken tjänster 
i bisyssla. I diagrammet på sidan intill framgår antalet tjänster 
och befattningar fördelade på olika yrkesgrupper under de tre 
senaste åren.

Antalet anställda

Vid sjukhuset fanns vid utgången av året sammanlagt 2 436 
anställda eller 52 personer (2,2 %) fler än året innan. Antalet 
anställda fluktuerar under olika tider på året, vilket i sin tur  
påverkar personalens arbetsinsats i form av årsverken. Under 
2014 minskade antalet årsverken med åtta, trots att antalet 
anställda ökade vid årsskiftet. Mängden anställda ökade i alla 
yrkesgrupper, förutom bland undersökningspersonalen. Läkarna 
ökade i antal med en person, vårdpersonalen med 21, förvalt-
ningspersonalen med åtta och försörjningspersonalen med 
25 personer. Av det totala antalet anställda hade 77 % (2013:  
76 %) ett anställningsförhållande tillsvidare. Av de anställda 
var 598 personer (25 %) anställda i tjänsteförhållande, medan  
1 838 personer (75 %) var anställda i arbetsförhållande. Andelen 
anställda i tjänsteförhållande minskade med två procentenheter 
jämfört med året innan, medan andelen anställda i arbetsförhål-
lande ökade i motsvarande grad. 

» I bilagan finns en tabell över antalet anställda tillsvidare och  
 för viss tid per yrkesgrupp.

Deltidsarbete

Under året arbetade sammanlagt 473 personer (19 %) i deltid. 
Antalet deltidsarbetare minskade med 30 personer (6 %) i jäm-
förelse med föregående år. Av arbetstagarna i deltidsarbete hade 
239 (51 %) anhållit om att få jobba deltid, fastän de innehade 
heltidsvakanser.

Åldersfördelning

Personalens medelålder sjönk till 43 år, efter att tre år i följd 
ha legat på 43,1 år. Skiljer man på typen av anställningsförhål-
lande, var medelåldern bland anställda tillsvidare 46,1 år och 
medelåldern bland tillfälligt anställda 32,9 år. Medelåldern var 
högst bland undersökningspersonalen (46,3 år) och lägst bland 
vårdpersonalen (41,6 år). Vid indelning i olika ålderskategorier, 
kan man konstatera att den kategori som hade flest anställda 
var 50-54 år (332 personer, 14 %), följt av kategorin 45-49 år  
(325 personer, 13 %). Avvikande från tidigare år, hade det skett 
en märkbar ökning i antalet anställda i den yngsta ålderskatego-
rin (16-19 år) och i den äldsta ålderskategorin (65-69 år). Dessa  
kategorier stod för den procentuellt sett största ökningen jämfört 
med föregående år.

» I bilagan finns en tabell över personalens medelålder per  
 yrkesgrupp.

Personalresurser
Tack vare en mångprofessionell, yrkesskicklig och förändringsinriktad personal kan Vasa sjukvårds-
distrikt erbjuda specialsjukvårdstjänster som motsvarar behovet hos befolkningen i distriktet.  
Målsättningen är att Vasa centralsjukhus ska betraktas som en attraktiv arbetsplats bland yrkesper-
soner inom hälso- och sjukvård. (Personalstrategin)

Antalet anställda 2011 – 2014

TillsvidareanställningarVisstidsanställningar
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Personal i deltidsarbete 2014

Heltidsarbete Deltidsarbete

(1 963)

(473)

2012 2013 2014

Läkare 211 225 230

Vårdpersonal 1 108 1 132 1 162

Undersökningspersonal 258 258 265

Förvaltningspersonal 108 112 111

Försörjningspersonal 349 348 352

Totalt 2 034 2 075 2 120

Förändring +9 +41 +45

Heltid Deltid Bisyssla Heltid Deltid Bisyssla

208 11 6 213 11 6

1 038 94 1 048 114

221 37 231 34

104 8 104 7

330 18 336 16

1 901 168 6 1 932 182 6

+31 +14

Tjänster och befattningar 2012-2014 Struktur Struktur2013 2014

Antalet anställda i olika ålderskategorier 2013 – 2014
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Personalstruktur

Kvinnornas andel av personalen utgjorde 83 % och männens  
17 %. Männens antal var oförändrat från året innan, medan  
antalet kvinnor ökade med 52 stycken. I samtliga yrkesgrupper 
var antalet kvinnor fler än antalet män.

» I bilagan finns en tabell över könsfördelningen i olika  
 yrkesgrupper.

Språkfördelning

Bland personalen hade 54 % finska som modersmål, 44 % svenska 
och 2 % något främmande språk. Språkfördelningen, som hållit 
sig på en konstant nivå under de senaste tre åren, ändrade under 
2014 så att de svenskspråkigas andel minskade med en procent-
enhet, medan de finskspråkigas andel ökade i motsvarande grad. 
Jämfört med året innan minskade antalet anställda med svenska 
som modersmål med tre personer, medan antalet anställda med 
finska som modersmål ökade med 52. Andelen anställda med 
utländsk härkomst, höll sig på en oförändrad nivå (2 %).

Språkfördelning 31.12.2014 Lönekostnader 2014Personalstruktur 31.12.2014

Kvinnor Män Finska Svenska Andra språk 

426
(17 %)

2 010
(83 %)

1 325
(54 %)

48
(2 %)

1 063
(44 %)

Arbetsinsats

Personalens arbetsinsats uppföljs med statistik över årsverken och 
frånvaro. En uppföljning av personalresurserna i nettoårsverken 
(anställningsdagar-frånvarodagar/360) visar en minskning på åtta 
årsverken jämfört med året innan.  Arbetsinsatsen bland vård- och 
undersökningspersonal minskade med totalt 20 årsverken, medan 
det för övriga yrkesgrupper noterades en ökning på tolv årsverken.  
 Antalet anställningsdagar och mängden frånvaro inverkar på 
nettoårsverken. Sjukvårdsdistriktet har sedan 2012 haft en uttalad 
målsättning att få ned antalet frånvarodagar och därmed antalet 
visstidsanställningar. Resultat började synas redan under 2013 
och personalens frånvaro har totalt sett minskat mycket under  

2014. Speciellt positivt är att sjukfrånvarodagarna fortsatte att 
minska för andra året i följd och att det framför allt är sjukdagar 
med lön som sjunkit med 1,1 dag/anställd. De långa sjukledig-
heterna som är oavlönade, låg på ungefär samma nivå som året 
innan. Märkbara minskningar i frånvarodagar finns även inom 
gruppen vårdledighet, partiell vårdledighet, partiell ledighet och 
ledighet av personlig orsak. Alterneringsledigheten ökade med  
36 % och frånvaron uppgick för hela sjukhuset till 4 345 dagar. 
Ökningen antas bero på att många sökte alterneringsledighet  
innan de nya mera begränsande reglerna trädde i kraft hösten 
2014.

» I bilagan finns en tabell över frånvarodagar i förhållande till  
 antalet anställda.

Lönesatsningar

I början av året trädde ett treårigt kollektivavtal i kraft, vilket 
gav ytterst måttfulla lönejusteringar. Från 1.7.2014 höjdes  
månadslönerna med 20 euro. Enligt bokslutet uppgick persona-
lens löner och arvoden till 91,7 miljoner, vilket är en minskning 
på 0,1 miljoner jämfört med året innan. Om man i jämförelsen 
tar bort samjouren, som tillkom som ny verksamhet 2014, var 
minskningen 0,5 miljoner euro. Vårdpersonalens andel av löne-
kostnaderna minskade, så att den utgjorde 50 % mot 51 % året 
innan. Försörjningspersonalens andel av lönekostnaderna steg i 
motsvarande grad från 11 % till 12 % under 2014.
 Även under år 2014 rådde läkarbrist inom vissa specialiteter 
och sjukhuset blev tvunget att anställa konsultläkare och utom-
stående dejourerande läkare på arvodesbas, för att trygga verk-
samheten. Löner och arvoden till utomstående läkare uppgick 
till 2 miljoner, vilket är samma höga nivå som året innan, då 
kostnaderna steg med 27 %. 
 Under året belönades personal för långvarig tjänstgöring i 
sjukvårdsdistriktet med totalt 244 lediga dagar med lön, vilket 
i lönekostnader utgör 23 500 euro. Belöningen varierar från  
1-4 lediga dagar för 10-40 års tjänstgöring.

Läkare Vårdpersonal

Undersökningspersonal

Försörjningspersonal

Förvaltningspersonal

157

Årsverken 2013 – 2014

Läkare Vårdpersonal Undersökningspersonal Förvaltningspersonal Försörjningspersonal 

1 8001 6001 4001 2001 000800600400200

1 755

1 7472014

2013 155 984

970 219

225

103

94

298

297

23 %

12 %

50 %

5 %
10 %
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Utvecklingssamtal 2013 – 2014

2013 2014

Rekryteringsverksamheten har under året varit mycket omfat-
tande. Sammanlagt lediganslogs 402 tjänster, befattningar eller 
vikariat, vilket är 28 % mer än under föregående år.  Antalet in-
komna ansökningar uppgick till 2 171, vilket motsvarar en ökning 
på 6 % jämfört med föregående år. Under året lediganslog man 
inom vården alla vikariat som sträckte sig över fem månader. 
Av de lediganslagna platserna utannonserades 52 % internt och  
48 % externt. Vid jämförelse mellan olika yrkesgrupper, kan man 
konstatera att 13 % av de lediga platserna gällde läkare, 68 % vård-
personal, 12 % undersökningspersonal, 1 % förvaltningspersonal 
och 6 % försörjningspersonal. Annonseringskostnaderna i samband 
med rekrytering uppgick till 58 200 euro.  Den största rekryterings- 
utmaningen finns fortfarande inom läkarkåren. Av det totala 
antalet inrättade läkartjänster vid sjukhuset, sköttes under året 
60,4 % av ordinarie personal, medan motsvarande andel i övriga 
yrkesgrupper sammanslaget utgjorde 91,3 %. Sjukhuset övergick 
under hösten till att sköta sin rekrytering via Kuntarekry-systemet.

Samarbete med skolor

Vasa centralsjukhus bedriver ett nära samarbete med olika univer-
sitet och medicinska fakulteter samt övriga högskolor och skolor. 
Under 2014 fick 298 medicine kandidater vid Turun yliopisto sin 
grundutbildning och handledning vid Vasa centralsjukhus. Sam-
arbetet har utökats så att en del av utbildningen under praktik- 
perioderna kan skötas via videoöverföring till Åbo, likaså kan tenter 
avläggas på distans. Sjukhuset tog också emot 95 stycken läkarkan-

didater från Helsingfors universitet samt enstaka studeranden från 
Uleåborg, Tammerfors och Umeå. Under 2014 utförde sammanlagt 
64 specialiserande läkare sina specialiseringsutbildningar av varie-
rande längd hos oss.
 Inom vården bedrivs likaså ett nära samarbete med skolor i nej-
den. Rekryterare uppsöker yrkesläroanstalter som VAMK, Novia och 
VAKK flera gånger per år för att ge studerande allmän information 
om arbetsmöjligheterna vid sjukhuset. Sjukhusets representanter, 
kliniska lärare och representanter för skolorna sammankommer 
regelbundet för att utveckla samarbetet.  

Omsättning 

Omsättningen bland ordinarie anställda uppgick till 6,8 %, pre-
cis som året innan. Totalt 33 personer anställdes utifrån, medan  
92 personer lämnade organisationen. Dessutom överfördes inom or-
ganisationen sammanlagt 116 personer från ett anställningsförhål-
lande på viss tid till ett anställningsförhållande tillsvidare. Antalet 
pensioneringar har varit oförändrat under flera år. Sammanlagt 64 
personer avgick med pension, varav 51 med heltidspension och 13 
med deltidspension. Totalt 39 personer avgick med ålderspension. 

» I bilagan finns en tabell över antalet pensionsbeslut.
» I bilagan finns en tabell över antalet pensioneringar per  
 yrkesgrupp.

Utveckling av förmansarbetet

Förmän på olika nivåer erbjuds kontinuerligt utbildning i gott 
ledarskap. Antalet utbildningsdagar i ledarskap uppgick under 
2014 till sammanlagt 585 dagar. Exempel på mera omfattande 
satsningar var utbildningar i anslutning till Lean, CRM, intern 
kontroll, riskhantering och utvecklingssamtal. Man satsar också 
mycket på att ge förmännen stöd och handledning i förmans-
arbetet. För att underlätta förmännens handläggning av olika 
typer av personalärenden, utges och uppdateras olika typer av 
handlingsprogram och anvisningar regelbundet. Ansvarsfrågor 
lyfts upp kontinuerligt t.ex. inom ramen för kvalitetsarbetet eller 
arbetarskyddet.

Utvecklingssamtal

Ledningsgruppen behandlade utvecklingssamtalsverksamheten 
som ett tyngdpunktsområde under året och utbildning ordnades 
för förmännen. Ett märkbart bättre resultat kunde redovisas, 
då 70 % av de anställda deltog i ett utvecklingssamtal med sin 
förman under året. Motsvarande siffra för föregående år var  
61 %. Inom den psykiatriska klinikgruppen var procenten för hållna 
utvecklingssamtal 95 %, inom den medicinska klinikgruppen  
85 %, inom den operativa klinikgruppen 69 %, inom klinikgrup-
pen för medicinsk service 56 % och inom enheterna för förvalt-
ning och försörjning 50 %. Den yrkesgrupp som uppvisade den 
lägsta procenten (20 %) var läkarna.

Samarbete  

Samarbetskommittén har till uppgift att behandla ärenden som 
berör samarbetet på arbetsplatsen samt att övervaka att beslut 
efterföljs. Medlemmarna i samarbetskommittén fick under året 
ta del av bland annat Vasa sjukvårdsdistrikts riskhanterings- och 
säkerhetspolicy, Arbetshälsoinstitutets förfrågan om sjukhusper-
sonalens välmående på arbetsplatsen, programmet för kompetens-
utveckling, anvisningarna vid mobbning och konfliktsituationer, 
sommarjobbsförfrågan och utbildningsplanen. 
 Övriga ärenden som presenterades eller behandlades i samar-
betskommittén var rökning under arbetsdagen, uppdateringen av 
handlingsprogrammet för samarbete, forskningsprojektet kring 
utvecklandet av arbetstiderna inom den kommunala sektorn, 
uppdateringen av behörighetsstadgan, kameraövervakningen av 
läkemedelsrum och uppdateringen av arbetarskyddets verksam-
hetsprogram.
 Under året gjordes en uppdatering av handlingsprogrammet 
för samarbete.  I programmet beskrivs syftet med samarbetet 
samt dess olika former och innehåll. Samarbetet i arbetsge-
menskapen sker på många plan, det handlar om samtal mellan  
arbetstagare och förman, arbetsplatsmöten eller samarbete inom 
enskilda klinikgrupper eller inom samarbetskommittén. Arbetar-
skyddsrådet och tyky-gruppen arbetar likaså med samarbetsfrågor 
på arbetsplatsen.

Rekrytering

Interaktivt ledarskap och samarbete 
Vasa sjukvårdsdistrikt eftersträvar en ledarskapskultur som är människonära, öppen, ärlig och rättvis. 
Ett gott ledarskap skapar en inspirerande och trygg atmosfär, ger mod att fastställa gränser för riktigt 
och felaktigt handlande samt underlättar genomförandet av strukturella eller verksamhetsmässiga 
förändringar. (Personalstrategin)
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Introduktion

I organisationen finns ett program för mångprofessionell  
introduktion. Alla nyanställda deltar i ett allmänt introduktions- 
tillfälle där ämnesområden som t.ex. personalärenden, patient- 
säkerhet, kvalitetssystem, arbetarskydd och sjukhushygien  
presenteras. Nyanställda inom vårdarbete deltar ytterligare i ett  
introduktionstillfälle där ämnesområden som t.ex. dokumen- 
tationspraxis, säker läkemedelsbehandling, beredskapsplan 
och patientens rättigheter genomgås. Samtliga nyanställda får  
dessutom fortsatt introduktion, handledning och inlärning  
i arbetet på respektive arbetsenhet. För förmän finns ett separat 
introduktionsprogram.

Kompetensutveckling 

Personalen har getts möjlighet att delta i fortbildning som arbetet 
förutsätter. Utbildning som främjar patientcentrerade processer 
utgjorde tyngdpunkten i utbildningsverksamheten. Det totala  
antalet utbildningsdagar bland personalen uppgick under året till  
7 247 dagar, vilket betyder att antalet utbildningsdagar var så gott 
som oförändrat jämfört med år 2013. Förhållandet mellan extern 
och intern utbildning var likaså oförändrat; andelen extern utbild-
ning uppgick till 58 % och andelen intern utbildning till 42 %. 
Antalet nätutbildningsdagar uppgick till 578 och deras andel av 
det totala antalet utbildningsdagar utgjorde 8 %. Nätutbildning i 
samband med eArkiv-projektet stod för över hälften av nätutbild-
ningarna under året. Antalet videoutbildningsdagar uppgick till 
363 och utgjorde 5 % av alla utbildningar. Antalet utbildningsda-
gar per person låg på tre dagar och var oförändrat från året innan. 
Vid jämförelse av antalet utbildningsdagar per person inom olika 
yrkesgrupper, kan konstateras att antalet dagar steg bland läkare 
från 8,3 till 8,9 och bland undersökningspersonal från 2,4 till 2,6. 
I övriga yrkesgrupper sjönk antalet utbildningsdagar per person 
enligt följande; vårdpersonal från 3,0 till 2,9, förvaltningspersonal 
från 2,2 till 1,5 och försörjningspersonal från 1,0 till 0,7. Den pro-
centuella ökningen i antalet utbildningsdagar var ungefär lika stor 
(7 %) i gruppen av läkare och undersökningspersonal. Mest mins-
kade utbildningsdagarna bland förvaltningspersonalen (31 %). 

» I bilagan finns en tabell över antalet utbildningsdagar  
 per yrkesgrupp. 

Personalens kompetenser

2012 2013 2014

Läkare 8,3 8,3 8,9

Vårdpersonal 3,9 3,0 2,9

Undersökningspersonal 3,0 2,4 2,6

Förvaltningspersonal 2,2 2,2 1,5

Försörjningspersonal 1,1 1,0 0,7

Totalt 3,7 3,0 3,0

Utbildningsdagar/anställd 2012 – 2014

Program för kompetensutveckling

Under året utarbetades ett program för kompetensutveckling. 
Med kompetensutveckling avses en långsiktig, målmedveten och 
strukturerad utveckling av personalens yrkesmässiga kunskaper 
och färdigheter i den riktning som uttalats, för att organisationen 
ska kunna möta de krav omgivningen ställer. Årligen fastställs en  
utbildningsplan, som omfattar alla yrkesgrupper. Planen ligger 
även som grund för den utbildningsersättning, som det under år 
2014 blev möjligt att ansöka om från arbetslöshetsförsäkringsfon-
den.

Språkundervisning

När det gäller personalens språkkunskaper kan man konstatera 
att det finns stora skillnader såväl mellan olika yrkesgrupper som 
inom yrkesgrupper. Under 2014 sattes tyngdpunkten i språkun-
dervisningen på läkarkåren och sakkunniga inom olika special-
områden, varför undervisningen kom att bli mer individualiserad 
och specialområdesinriktad. Inom språkundervisningen ordnades 
sammanlagt 33 utbildningshelheter, varav 24 utgjordes av kur-
ser i svenska och nio av kurser i finska. Tre kurser, varav två på 
svenska och en på finska, erbjöds som förberedande kurser inför 
avläggande av språkexamensprov. I språkundervisningen deltog 
sammanlagt 85 personer. 

Arbetshandledning

Liksom tidigare år hade personalen möjlighet till arbetshandled-
ning för att förbättra sin arbetsförmåga. I början av året utsågs 
en arbetshandledningskoordinator i organisationen. Principerna 
för arbetshandledning uppdaterades och ett nytt system för upp-
följning av arbetstid i samband med arbetshandledning utarbeta-
des. Under året uppgick kostnaderna för arbetshandledning till  
116 700 euro, eller 39 100 euro (25 %) mindre än år 2013.  Kost-
naderna för extern arbetshandledning uppgick till 101 200 euro 
och kostnaderna för intern arbetshandledning till 15 500 euro. 
Psykiatrins andel av totalkostnaderna utgjorde 60 % och somati-
kens 40 %. 

Sjukvårdsdistriktets strategi och patienternas/kundernas behov utgör utgångspunkten för kompe-
tensutveckling och fortbildning. Behoven möts genom utvecklande av den kompetens som finns i  
organisationen eller genom nyrekrytering. Personalens fortbildningsbehov kartläggs vid utveck-
lingssamtal. Personalen uppmuntras till att aktivt och kontinuerligt höja sin yrkeskunnighet.  
Utbildning sker i enlighet med uppgjorda utbildningsmål och utbildningsplaner. (Personalstrategin)
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Arbetsförmåga

Med hjälp av personalförfrågningar görs regelbundna kartlägg-
ningar av personalens hälsa och trivsel i arbetsgemenskapen. 
Genom att satsa på förbättrade arbetsförhållanden och ett hel-
täckande arbetarskydd strävar man till att förbättra personalens 
arbetsförmåga och minska mängden sjukfrånvaro och antalet 
anställda som avgår med invalidpension. Sjukhuset deltar i ett 
Kaari-projekt (Keva), inom vilket man jobbar med upprätthållandet 
av personalens arbetsförmåga.

Arbetshälsoinstitutets förfrågan

Arbetshälsoinstitutets förfrågan om sjukhuspersonalens välmå-
ende på arbetsplatsen besvarades under 2014 av sammanlagt  
1 359 personer (63 %). Förfrågan är en del av ett nationellt pro-
jekt, som Vasa sjukvårdsdistrikt deltagit i från början (1998). Med 
hjälp av förfrågan undersöker man sjukhuspersonalens arbete, 
de förändringar som sker i arbetet samt hur dessa påverkar de 
anställdas hälsa och välmående. Undersökningen är indelad i 
olika ämneskategorier: arbete, arbetsgemenskap, ledarskap och 
förändringar i arbetet. Arbetshälsoinstitutets förfrågan upplevs 
som viktig, eftersom den görs/analyseras av ett professionellt 
team och ger betydelsefull information om vår egen organisation 
i jämförelse med andra organisationer samt vår egen utveckling 
över tiden.
 Vid jämförelse mellan olika sjukvårdsdistrikt, kan man konsta-
tera att Vasa låg bättre till resultatmässigt än de övriga på näst intill 
alla områden.  Sjukhusets resultat har varit rätt oförändrade över 
tiden. De visar ändå att satsningarna på arbete och arbetstrivsel, 
samarbete, rättvist ledarskap, bemötande i arbetsgemenskapen 
och kvalitet i utvecklingssamtal osv. gett resultat. Förfrågan är till 
hjälp i utvecklingsarbetet på olika nivåer i sjukhuset, bland annat 
bland ledning, arbetarskydd och personalrepresentanter. 

Tyky: Framåt tillsammans!

Under året ordnades en tyky-storsatsning bestående av 15 iden-
tiska heldagsevenemang för personalen i Botniahallen. Evene- 
manget gick under namnet ”Framåt tillsammans!”. Hälften av 
tillfällena var svenskspråkiga och hälften finskspråkiga. Förmid-
dagens program bestod av ledningens presentation av sjukhusets 
framtidsprogram och en utomstående föreläsares föreläsning ”Hur 
vill du forma framtiden?”. Eftermiddagens program bestod av  
olika typer av fysiska aktiviteter. I evenemanget deltog sammanlagt  
1 339 arbetstagare (55 %) eller i medeltal 89 personer per tillfälle. 
 En del av ledningens presentation av sjukhusets framtidspro-
gram genomfördes i form av ett grupparbete, där deltagarna fick 
komma med idéer för utveckling av verksamheten ur fyra olika 
perspektiv:

Hur kan vi skapa en vårderfarenhet som patienterna anser 
vara den bästa i Finland?
Personalen lyfte fram smidigheten och säkerheten i verksam-
heten samt betonade vikten av att vårdpersonalen är yrkes-
kunnig och välmående. Man ville också jobba för att informera  
patienterna kontinuerligt och på ett förståeligt sätt samt lyssna 
på patienterna, eftersom sjukhuspersonalen är till för dem.  
Dessutom ansåg man att tillgängligheten i vården borde utvecklas 
och att en mångprofessionell arbetsgemenskap ses som en viktig 
del av en lyckad vårderfarenhet.

Hur ska processen på din egen enhet fås att bli mera patient-
centrerad?
Personalen förde starkt fram smidigheten i verksamheten till  
exempel genom att använda sig av Lean-metoden. Vidare betonade 
man att vården som ges till patienterna borde beakta patienternas 
individualitet och att personalen borde vara tillräcklig.

Era egna tankar om hur vi ska bemöta de ekonomiska utma-
ningarna?
Personalen ville gallra bort allt onödigt från verksamheten och 
ansåg att man borde satsa på att göra saker som är av vikt för 
patienterna på ett förnuftigt sätt.

Hur kan personalens trivsel och arbetshälsa främjas?
Personalens högsta önskan var att ha tillgång till friska och 
fungerande arbetsutrymmen. Man ville utöka och utveckla tyky- 
verksamheten samt göra den mera mångsidig. Dessutom önskade 
man större påverkningsmöjligheter vad gäller arbetstider. Man 
betonade också vikten av att ha tillräckligt med personal samt att 
ledningen lyssnar på personalens åsikter. Man ville också utveckla 
företagshälsovårdstjänsterna samt betonade att man vid företags-
hälsovården borde ta hänsyn till arbetstagare som individer. Bättre 
informationsgång och öppenhet efterlystes i hela organisationen.  
Arbetstagarna önskade mera respons på och uppskattning för 
utfört arbete. 
 De tankar och idéer som personalen framfört kommer att ligga 
till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet vid sjukhuset.

Övrig tyky-verksamhet

Utdelningen av tyky-motionssedlar och motionskampanjen fort-
satte. Utrustningen i konditionssalen kompletterades med en 
uppsättning av TRX-band och en TV. Tyky-jumppa ordnades enligt 
följande: kettlebell, motionsjumppa och yoga på våren, zumba och 
motionsjumppa på hösten.

Gott bemötande på  
arbetsplatsen!

Under den senare delen av året utar-
betades nya anvisningar vid mobbning 
och konfliktsituationer. Anvisningarna fick 
namnet ”Gott bemötande på arbetsplatsen!”. 
I anvisningarna beskrivs bemötande och välmående 
i arbetet. Definitionen på mobbning klargörs och olika typer av 
mobbning beskrivs närmare. Ett schema för utredning och han-
tering av konflikter/mobbningssituationer utarbetades, likaså en 
beskrivning av olika parters ansvar och skyldigheter i samman-
hanget.

Företagshälsovård

Kostnaderna för företagshälsovårdstjänster uppgick under året 
till 763 200 euro, vilket utgör en minskning om 99 400 euro  
(11,5 %) jämfört med året innan. Kostnaderna per person uppgick 
till 313 euro.

Arbetarskydd

Enligt de nya samarbetsprinciperna frångicks inom arbetarskyd-
det systemet med enhetsvisa arbetarskyddsombud och i stället 
verkade under året två arbetarskyddsfullmäktige på heltid. Dessa 
jobbade tillsammans med personalen på olika enheter med frågor 
kring personalens hälsa och säkerhet i arbetsmiljön. Därutöver 
samarbetade arbetarskyddet med företagshälsovården inom 
ramen för det ingångna avtalet, där tyngdpunkten låg på att  

förebygga sjukdomar och olycks-
fall samt att främja de anställdas 

hälsa och arbetsförmåga. I enlighet 
med riskhanterings- och säkerhets-

policyn utarbetades anvisningar för 
störningssituationer, såsom elavbrott, brän-

der och våldssituationer. Arbetarskyddsfrågor  
behandlades regelbundet i arbetarskyddsrådet. Antalet  

anmälningar steg från 398 till 595. År 2014 präglades av den varma 
sommaren och de konsekvenser som detta medförde för vård-
verksamheten, ösregn, elavbrott, problem med inomhusluft och 
utrymmen samt säkerhetsfrågor i anslutning till ibruktagningen 
av Y-byggnaden.

Sommarjobbsförfrågan

Sommaren 2014 fanns det sammanlagt 314 sommarjobbare vid 
sjukhuset. Av sommarjobbarna var 59 % finskspråkiga, 39 % 
svenskspråkiga, medan resterande 2 % hade utländsk bakgrund. 
Sammanlagt 80 personer (25 %) jobbade i förvaltnings- och försörj-
ningsuppgifter och resterande 234 personer (75 %) i olika uppgifter 
i anslutning till patientvård. Även detta år ombads sommarjob-
barna efter avslutad arbetsperiod besvara en sommarjobbsförfrå-
gan, med hjälp av vilken man ville kartlägga deras erfarenheter av 
sitt arbete på sjukhuset. Responsen var överlag positiv och de allra 
flesta upplevde att de hade trivts på sjukhuset och att de fått bra 
arbetserfarenhet. De områden som man allt jämt behöver jobba på 
att förbättra, är samarbete och bemötande i arbetsgemenskapen. 
Dessa områden har också tidigare lyfts fram som viktiga utveck-
lingsområden.

Arbetshälsa och arbetarskydd
Personalen uppmuntras till att göra goda prestationer, till att ta ansvar och utbilda sig, vilket i sin tur 
ökar trivseln i arbetet och välmåendet i arbetsgemenskapen. Samarbetet sker enligt uppgjorda direk-
tiv för samarbete på arbetsplatsen. För riskhantering finns heltäckande handlingsprogram. Arbetar-
skyddsorganisationen är klar, regelbundna arbetsplatskartläggningar utförs och en fungerande före-
tagshälsovård erbjuds. Alla anställda förutsätts visa respekt för varandra och bemöta varandra korrekt 
och på ett trevligt sätt. (Personalstrategin)
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Bilaga
Antalet anställda tillsvidare och för viss tid 2010 – 2014

2010 2011 2012 2013 2014

Läkare 203 215 207 223 224

Anställningsförhållande tillsvidare 128 130 125 128 139

Anställningsförhållande för viss tid 75 85 82 95 85

Vårdpersonal 1 369 1 390 1 379 1 364 1 385

Anställningsförhållande tillsvidare 1 029 1 032 1 019 1 026 1 070

Anställningsförhållande för viss tid 340 358 360 338 315

Undersökningspersonal 296 313 307 307 304

Anställningsförhållande tillsvidare 233 243 231 240 245

Anställningsförhållande för viss tid 63 70 76 67 59

Förvaltningspersonal 123 118 119 129 137

Anställningsförhållande tillsvidare 105 106 108 110 113

Anställningsförhållande för viss tid 18 12 11 19 24

Försörjningspersonal 382 386 367 361 386

Anställningsförhållande tillsvidare 311 308 298 296 297

Anställningsförhållande för viss tid 71 78 69 65 89

Totalt 2 373 2 422 2 379 2 384 2 436

Medelålder 31. 12. 2014

Anställda tillsvidare Anställda för viss tid Totalt

Läkare 46,7 37,0 43,0

Vårdpersonal 44,7 31,1 41,6

Undersökningspersonal 48,3 37,9 46,3

Förvaltningspersonal 47,7 32,3 45,0

Försörjningspersonal 48,5 32,6 44,9

Totalt 46,1 32,9 43,0

2010 – 2014

2010 43,0

2011 43,1

2012 43,1

2013 43,1

2014 43,0

Personalstruktur 31. 12. 2014

Män Kvinnor Totalt

Läkare 105 119 224

Vårdpersonal 150 1 235 1 385

Undersökningspersonal 24 280 304

Förvaltningspersonal 29 108 137

Försörjningspersonal 118 268 386

Totalt 426 2 010 2 436

Frånvarodagar i förhållande till antalet anställda 2010 – 2014

2010 2011 2012 2013 2014

Semester 39,9 38,5 40,3 40,9 38,7

Lagstadgad frånvaro 26,8 25,6 26,8 26,9 27,6

Sjukfrånvaro, totalt *) 14,1 15,9 15,7 15,9 14,9

Övrig frånvaro 18,5 19,6 19,0 14,0 8,1

Totalt 99,3 99,6 101,8 97,7 89,3

*) varav sjukfrånvaro med lön 13,4 14,7 14,5 14,5 13,4

Utbildningsdagar 2012 – 2014

2012 2013 2014

ext. int. tot. ext. int. tot. ext. int. tot.

Läkare 1 236 487 1 723 1 355 499 1 854 1 482 506 1 988

Vårdpersonal 2 426 3 001 5 427 2 040 1 994 4 034 2 017 1 980 3 997

Undersökningspersonal 582 324 906 506 217 723 419 358 777

Förvaltningspersonal 175 89 264 156 133 289 140 60 200

Försörjningspersonal 147 260 407 176 167 343 143 142 285

Totalt 4 566 4 161 8 727 4 233 3 010 7 243 4 201 3 046 7 247

Pensionsbeslut 2010 – 2014

2010 2011 2012 2013 2014

Ålderspension 42 36 42 39 39

Deltidspension 21 7 5 6 9

Invalidpension 8 9 10 4 11

Delinvalidpension 10 7 3 4 4

Förtida ålderspension 2 1 3 1

Övriga - 1 1 1 -

Totalt 83 61 61 57 64

Pensioneringar 2014

Antal

Läkare 1

Vårdpersonal 34

Undersökningspersonal 14

Förvaltningspersonal 5

Försörjningspersonal 10

Totalt 64
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