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Inledning 
 
Verksamheten vid Vasa centralsjukhus påverkades under året av den nationella social- och 

hälsovårdsreformen som pågår och den oklarhet som råder kring denna. Utvecklingen mot en 

mera konkurrenskraftig och kundinriktad organisationsmodell fortsatte i enlighet med den 

konceptplan och det strategiska framtidsprogram (VCS 2025) som uppgjorts för att också 

framöver trygga en högklassig och effektiv specialsjukvård för befolkningen i regionen. Under 

året deltog sjukhuspersonalen i Arbetshälsoinstitutets förfrågan om sjukhuspersonalens 

välmående i arbetet för åttonde gången. Resultatet i förfrågan visade, precis som hos övriga 

deltagande organisationer i landet, att sjukhuspersonalen idag upplever att arbetsmängd och 

osäkerhet i arbetet ökat samt att arbetstagare är tvungna att genomgå många förändringar 

som man som enskild arbetstagare inte kan påverka. Vid Vasa centralsjukhus har också 

personalen påverkats av ett pågående sparprogram. 

 
 
Personalresurser 
 
Tjänster och befattningar 

 
Vid utgången av år 2017 uppgick antalet inrättade tjänster och befattningar till sammanlagt  

2 103 stycken, vilket innebär en ökning med 28 stycken jämfört med föregående år. I början 

av året verkställdes ett beslut om att inrätta 53 nya vakanser på vårdsidan för skötsel av 

personalens lagstadgade ledigheter. Bland undersökningspersonalen ökade antalet vakanser 

med 9 stycken, medan antalet vakanser bland läkare, förvaltnings- och försörjningspersonal 

minskade.  Andelen vakanser på heltid utgjorde 91 % och på deltid 9 %. Dessutom fanns det 

fem läkartjänster inrättade som bisyssla. 

 

 

Tjänster och befattningar 2015-2017  Struktur 2016      Struktur 2017  

 

 2015 2016 2017 Heltid Deltid Bisyssla Heltid Deltid Bisyssla 

Läkare 231 232 230 217 9 6 215 10 5 

Vårdpersonal 1 182 1 156 1 201 1 036 120  1 075 126  

Undersökningspersonal 263 258 267 228 30  239 28  

Förvaltningspersonal 112 116 103 108 8  93 10  

Försörjningspersonal 354 313 302 303 10  291 11  

Totalt 2 142 2 075 2 103 1 892 177 6 1 913 185 5 

Förändring + 22 - 67 + 28 - 49 - 18  + 21 + 8  

 
 
 
Antalet anställda 
 
Det totala antalet anställda uppgick under året till 2 222 stycken, vilket är en minskning med 

41 personer (2 %) jämfört med året innan. Andelen anställda tillsvidare utgjorde 84 %. 

Antalet anställda tillsvidare minskade med 54 stycken (3 %), medan antalet visstidsanställda 

ökade med 13 personer (4 %). Antalet anställda minskade i alla yrkesgrupper förutom bland 

läkarna, som ökade med 3 stycken i antal. Vårdpersonalen minskade med 3 stycken, 
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undersökningspersonalen med 9 stycken, förvaltningen med 17 stycken och försörjningen 

med 15 stycken.   Av de anställda var 492 personer (22 %) anställda i tjänsteförhållande och  

1 730 personer (78 %) i arbetsförhållande. 

 

 
Antalet anställda 2013-2017 
 

 
 
 
Nyckeltal 

 
Tjänsteförhållande Arbetsavtalsförhållande 

22 % 78 % 
Anställda tillsvidare Anställda för viss tid 

84 % 16 % 

 
 
 I statistikdelen finns en tabell över antalet anställda tillsvidare och för viss tid per 

yrkesgrupp. 

 
 
 
Årsverken  
 
Statistiken över årsverken redovisas enligt kommunförbundets rekommendation och formel: 

avlönade anställningsdagar angivna i kalenderdagar/365 x (deltidsprocenten/100). Frånvaro 

med lön ingår i antalet årsverken.  

 

Personalmängden under år 2017 minskade helt i enlighet med uppställda mål och det 

verksamhetsstrategiska programmet VCS 2025. Uttryckt i årsverken uppgick minskningen till 

103 eller 5 %. Den största minskningen noterades inom förvaltningen, där antalet årsverken 

minskade med 20 stycken eller 17 %. Av dessa var minskningen av 17 årsverken av teknisk 

natur, då IT-verksamheten utlokaliserades till IT-bolaget MedBit, ett inhouse-bolag i vilket 

även Satakunta och egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ingår. Inom vårdsektorn sjönk 

antalet årsverken med 55. Då det gäller vårdpersonalen var närvårdargrupperna de grupper 

som proportionellt sett minskade mest, då deras antal årsverken minskade med 11,6 % (19 

årsverken). Inom sjukskötargruppen minskade antalet årsverken med 24 (3,7 %). 

Personalminskningen kunde genomföras till följd av att vikarieanskaffningen centraliserades 

till vårdserviceenheten, som numera sköter rekryteringen till alla vårdenheter inom 

sjukhuset. 
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Frånvarouppgifter 

 

Personalens frånvarodagar minskade med 1 dag/anställd jämfört med året innan. I gruppen 

hälsorelaterad frånvaro sjönk antalet sjukfrånvarodagar numerärt med 2 100 stycken och i 

förhållande till antalet anställda sjönk antalet hälsorelaterade frånvarodagar från 16,6 till 16 

dagar/anställd. Lönekostnaderna för sjukskrivningar sjönk med 155 000 euro jämfört med 

året innan. Uttryckt i dagar med sjuklön sjönk antalet från 15 till 14,1 dag/anställd. Även 

deltidssjukskrivningarna minskade med 826 dagar. Under år 2017 uppgick 

deltidssjukskrivningarna till 5 857 dagar. Frånvaro på grund av familjeledigheter utgjorde 

24,4 dagar/anställd och ökade med 0,9 dagar/anställd jämfört med föregående år. 

 

 

 I statistikdelen finns en tabell som visar personalens frånvarodagar i förhållande till 

antalet anställda. 

 

  

 

Genomsnittlig anställningstid 
 
Personalens genomsnittliga anställningstid hade stigit till 11,4 år från 10,9 år året innan. Den 

genomsnittliga anställningstiden bland kvinnor var 11,8 år och bland män 9,6 år. Inom olika 

yrkesgrupper såg siffrorna ut som följer: läkare 5,7 år, vårdpersonal 11,6 år, 

undersökningspersonal 12,2 år, förvaltningspersonal 14,3 år och försörjningspersonal 13,0 år. 

 
 
 
 
Deltidsarbete 
 
Sammanlagt 437 personer (20 %) av personalen hade under 2017 ett deltidsarbete (2016: 431 

personer, 19 %). Av dem som arbetade deltid hade 242 personer (55 %) en tidsbunden partiell 

ledighet, medan 195 personer (45 %) var anställda på deltidsvakanser eller deltidsvikariat. 
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Personal i deltidsarbete 2017 
 

 
 

 
 
Åldersfördelning 
 
Medelåldern bland personalen uppgick till 43,5 år (2016: 43,6 år). Medelåldern för personal 

anställd tillsvidare var 45,4 år och för personal anställd för viss tid 33,2 år. Medelåldern för 

läkare var 42,8 år, för vårdpersonal 42,2 år, för undersökningspersonal 46,8 år, för 

förvaltningspersonal 46,5 år och för försörjningspersonal 45,5 år. Ser man på personalens 

ålderskategorier var de rätt oförändrade. Av personalen var 15 % under 30 år, 25 % 30-39 år, 

23 % 40-49 år, 27 % 50-59 år och 10 % över 59 år. 

 

 

Personalens åldersfördelning 2017 

 

 
 
 

 I statistikdelen finns en tabell över personalens medelålder per yrkesgrupp. 

 

 
 
Personalstruktur 
 

Sjukhusets personal bestod av 1 846 kvinnor (83 %) kvinnor och 376 män (17 %). Andelen 

kvinnor och män var oförändrad i jämförelse med föregående år. Kvinnorna dominerar i 

samtliga yrkesgrupper.  
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Personalstruktur 31.12.2017 

 

 
 
 

 I statistikdelen finns en tabell över könsfördelningen i olika yrkesgrupper. 

 
 
 
Språkfördelning  
 
Den procentuella språkfördelningen bland personalen var oförändrad jämfört med året innan. 

Antalet anställda med finska som modersmål uppgick till 1 208 stycken (54 %), antalet med 

svenska som modersmål till 956 stycken (43 %) och antalet anställda med något annat språk 

som modersmål till 58 stycken (3 %). I Jämförelse med föregående år minskade de 

finskspråkigas antal med 10 personer, de svenskspråkigas med 30 personer och de med något 

främmande språk som modersmål med 1 person. 

 

 

Personalens språkfördelning 31.12.2017 
 

 
 
 
 
Personalkostnader  

 
Lönekostnaderna för året uppgick enligt bokslutet till 87,2 miljoner euro, vilket innebär en 

minskning med 4,5 % (4,1 miljoner) jämfört med året innan. En del av minskningen beror på 

det treåriga konkurrenskraftsavtalet som godkändes av alla arbetsmarknadsorganisationer 

och som innebar att semesterpenningen för anställda inom den offentliga sektorn minskades 
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med 30 %. Konkurrenskraftsavtalet tillämpas för de semesterkvalifikationsår som går ut 

under åren 2017-2019. Utöver detta finns i sjukvårdsdistriktets strategiska 

verksamhetsprogram 2025, ett sparmål på 19 miljoner, vilket förutsätter att kostnaderna för 

personalresurserna även måste fås ned.  

 

Kostnaderna för utomstående läkare (konsultläkare och utomstående dejourerande läkare) 

steg från 2,3 miljoner (2016) till 2,5 miljoner 2017. Speciellt inom psykiatrin var man ytterst 

beroende av konsultläkare för att kunna upprätthålla verksamheten. Köpta läkartjänster via 

personaluthyrningsfirmor sjönk från 3,1 miljoner (2016) till 2,7 miljoner 2017.  

 

 

Lönekostnader 2017 

 

 
 

 

Företagshälsovården köptes från Vasa Regionala Företagshälsovård. Kostnaderna för år 2017 

uppgick till 835 300 euro, vilket gör 375,92 euro/anställd. Kostnaderna ökade jämfört med 

året innan, då kostnaderna uppgick till 364,80 euro/anställd. 

 

Kostnaderna för arbetshandledning uppgick till totalt 108 000 euro, vilket betyder att de 

ligger på ungefär samma nivå som året innan. Målsättningen är att kunna erbjuda 

arbetshandledning i den omfattning som personalen behöver. Inom psykiatrin finns en 

lagstadgad skyldighet för arbetsgivaren att ordna arbetshandledning åt sin personal. 

Merparten av arbetshandledningskostnaderna (69 %) har uppstått inom psykiatrin. Det här 

är en liten minskning jämfört med de senaste åren, då psykiatrins andel av 

arbetshandledningen varit 73 %.  

 
 
 
Personal 
 
Vasa centralsjukhus kommer under de närmaste åren att genomgå stora förändringar till följd 

av en landsomfattande strukturreform gällande social- och hälsovård. Från och med år 2020 

överförs verksamheten vid sjukhuset till en ny landskapsförvaltning. Innan dess sker också en 

del omstruktureringar i och med att man planerar för en bolagisering av vissa funktioner 

inom sjukhusets förvaltning och försörjning. Sjukvårdsdistriktets representanter är delaktiga i 

planeringsarbetet för det nya landskapet. För att involvera personalen i värdediskussioner och 

kartlägga personalens syn och förväntningar på kommande service och arbetsplats, har en 

förfrågan riktats till personalen i det kommande landskapet. Resultatet används vid 

uppgörandet av vision och strategi för landskapet. 
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För att ge grundtrygghet och stöda personalen genom pågående förändringar uppdaterades 

personalstrategin i början av år 2017. I personalstrategin ville man lyfta upp speciellt följande 

tyngdpunktsområden: starkt och innovativt ledarskap, kompetensutveckling enligt 

verksamhetens behov, strategisk rekrytering och välmående i arbetet. Samtliga 

tyngdpunktsområden utvärderas kontinuerligt med hjälp av olika typer av 

personalförfrågningar, statistikuppgifter, rekommendationsmätare och övriga kartläggningar. 

 
 
 

Strategisk rekrytering 
 

”Personalen dimensioneras enligt verksamhetens behov och ekonomiska 
förutsättningar. Vi arbetar för att skapa en god image av organisationen och 
profilerar oss för att också i fortsättningen vara en attraktiv arbetsplats, där 
personalen trivs och har framtidstro. (Personalstrategin) 

 
 
Genom en strategisk rekrytering och målmedveten personalpolitik vill vi kunna behålla 

nuvarande personal och nyrekrytera personal vid behov. En viktig grund för rekryteringen är 

ett aktivt samarbete med universitet, högskolor och övriga läroinrättningar. För att locka och 

behålla arbetskraft erbjuder sjukhuset konkurrenskraftiga löner, utvecklings- och 

karriärmöjligheter samt mångsidiga och utmanande arbetsuppgifter. Sjukhusets genuina 

tvåspråkighet ses som en styrka och rikedom. Personalen uppmuntras till aktiv 

språkanvändning och vid rekrytering fästs uppmärksamhet vid sökandes språkkunskaper.  

 

Under år 2017 lediganslogs totalt 325 platser, vilket är ungefär samma antal som föregående 

år. Rekryteringen försvårades under året, då det genomsnittliga antalet sökande minskade 

inom alla yrkesgrupper. Antalet ansökningar uppgick till 2 154, vilket är en minskning på 602 

ansökningar (22 %) jämfört med år 2016.  Av de lediganslagna platserna besattes 52 % externt 

och 48 % internt. Till följd av den hårdnade konkurrensen om arbetskraft steg 

annonseringskostnaderna för rekrytering till 62 300 euro (2016: 45 000 euro). 

 

 

Studerande 

 

Under året deltog sjukhuset i sammanlagt fyra rekryteringsevenemang; Sommarjobbsträffen 

9.2.2017 på Technobothnia, Nuori Lääkäripäivät 20-21.10.2017 i Helsingfors, Psykiatripäivät 

2-3.11.2017 i Helsingfors och Knowhow Speed-dating för arbetslivet 23.11.2017 i Botniahallen.  

 

Sammanlagt 617 medicine kandidater (Turun yliopisto 547, Helsingin yliopisto 54 och Oulun 

yliopisto 16) fick under året sin grundutbildning och handledning vid Vasa centralsjukhus. 

Under år 2017 fanns inom Vasa sjukvårdsdistrikt 669 medicine studerande (inräknat också 

sådana som utförde sin praktik på en hälsocentral inom distriktet). Medicine kandidaternas 

respons till sjukhuset är mycket positiv. Praktikperioderna värdesätts högt tack vare positiv 

atmosfär, god undervisning samt möjlighet att själv få göra ingrepp och lära sig olika saker.  

Kandidaternas positiva erfarenheter under studietiden ses som viktiga med tanke på framtida 

rekrytering. 

 

På vårdområdet uppgick antalet praktikdagar för studerande under år 2017 till ca 18 180. 

Under året startade ett projekt, vars syfte var att ge studerande en inblick i vården sett ur ett 

patient- och klientperspektiv samt öka studerandes förståelse för patientens upplevelser. 

Projektet förverkligades på så sätt att studerande utförde sin första praktikdag på en 

bäddavdelning i direkt kontakt med en eller två patienter. Under året deltog 

sjukskötarstuderande från Novia och VAMK tillsammans med nursing-studerande och 
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medicinestuderande från Åbo i ett interprofessionellt lärande-projekt (IPL) på ett antal 

bäddavdelningar vid sjukhuset. Behovet av studerandeplatser/praktikplatser vid sjukhuset är 

stort. För att kunna ta emot ett ökat antal studerande, påbörjades under året planeringen av 

fyra nya studerandehandledningsmodeller. 

 
 
Omsättning 

 
Under året inleddes sammanlagt 116 ordinarie anställningsförhållanden och 689 

anställningsförhållanden för viss tid. Anställningsförhållanden som avslutades uppgick till 

146 vad gäller tillsvidareanställningar och 843 vad gäller anställningsförhållanden för viss tid. 

Omsättningen bland anställda tillsvidare utgjorde 11,8 %. Totalt 70 personer avgick med 

pension, varav 57 med ålderspension, 2 med invalidpension och 11 med delinvalidpension.  

Enligt pensionsprognosen för kommande år borde ungefär 50 arbetstagare per år avgå med 

ålderspension. 

 

 

 I statistikdelen finns en tabell över antalet pensionsbeslut. 

 I statistikdelen finns en tabell över antalet pensioneringar per yrkesgrupp. 

 
 
  
Starkt och innovativt ledarskap 
 

”Med hjälp av ett starkt ledarskap kan vi uppfylla uppställda mål gällande 

verksamhetet, ekonomi, vård och patientsäkerhet. Ett gott ledarskap skapar en 

fungerande, inspirerande och trygg arbetsatmosfär.” (Personalstrategin) 

 

 

I en tid av förändring betonas förmännens förändringsberedskap samtidigt som det ställs allt 

större krav på förmännens ledarskapskvalifikationer. Det behövs starka ledare som leder och 

uppmuntrar personalen till riktiga tillvägagångssätt, vilket underlättar genomförandet av 

strukturella och verksamhetsmässiga förändringar. Arbetssätten för detta är långt utvecklade 

Lean-metoder i processerna, riskanalyser i förändringssituationer och kvalitetssäkring via 

kvalitetssystemen.  I den förnyade personalstrategin ville man tydliggöra att förmännen 

fungerar som arbetsgivarens representanter på enheterna samt att deras uppgift är att leda 

verksamhet, ekonomi och personal. Förmännen leder det pågående förändringsarbetet på 

sina enheter, men förutsätts engagera personalen att vara delaktiga i förändringsarbetet för 

att uppnå bästa möjliga slutresultat. Ledarskapet bör vara interaktivt, rättvist och innovativt 

för att garantera en kontinuerlig utveckling och effektivering av processerna. Förmännens 

ledarskapsutbildningsdagar uppgick till 394 dagar (2016: 480 dagar) under år 2017. 

 

 
Samarbete  

 
Samarbetet vid sjukhuset fortsatte under året i enlighet med sjukvårdsdistriktets 

samarbetsprinciper. Under året uppdaterades bland annat personalstrategin och programmet 

för tidigt stöd och handläggningsdirektiv för längre sjukledigheter. I programmet för tidigt 

stöd har målsättningarna med programmet och det praktiska handläggningsarbetet nu 

beskrivits mera tydligt. Samarbetskommittén behandlade under året också 

företagshälsovårdens verksamhetsplan, arbetarskyddets verksamhetsprogram, 

utbildningsplanen, personalstrategin, personalrapporten, resultatet från personalförfrågan, 

resultatet från personalens välmåendeförfrågan samt verksamhets- och ekonomiplanen. En 
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personalstrategisk målsättning är att samarbetet inom och mellan olika yrkesgrupper och 

enheter utvecklas. Alla anställdas kunskaper och färdigheter bör värdesättas, alla anställda 

ska bli sedda och hörda. 

 

Under året fördes flera samarbetsförhandlingar gällande överföring av rörelse och personal 

samt utlokalisering av verksamhet (röntgen i Jakobstad, Mico Botnia, TeeSe Botnia). 

 

 

 

Utvecklingssamtal 

 
Utvecklingssamtal utgör en del av ledarskapet. Sjukhusets strategiska målsättning gällande 

utvecklingssamtal är att samtal hålls regelbundet och att minst 70 % av personalen ska ha 

deltagit i ett samtal. Man har uttalat att arbetstagarna har såväl en rättighet som skyldighet 

att delta i samtalen. Under år 2017 deltog 66 % av personalen i ett individuellt 

utvecklingssamtal med sin närmaste förman (2016: 71 %). Det är också uttalat att det på varje 

enhet förutom individuella utvecklingssamtal ska hållas en gruppdiskussion om enhetens mål 

och utvecklingsåtgärder. Under år 2017 fördes gruppdiskussioner på 47 % av sjukhusets 

enheter. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Personalens kompetenser 
 
Ett strategiskt mål gällande personalens kompetenser är att sjukhuset ska ha en tillräckligt 

omfattande, kompetent, serviceinriktad och motiverad personal som tror på sjukhusets 

framtid. Personalen förväntas ha en positiv inställning till utveckling, undervisning och 

forskning och deras kompetenser utvecklas på ett systematiskt sätt. Digitala lösningar i allt 

större utsträckning möjliggör introducering av nya verksamhetssätt.  

 
 

Kompetensutveckling enligt verksamhetens behov 
 

”Beredskapen för framtida förändringar förbättras genom att i personalens 
verksamhetssätt förankra en kultur som stöder en utveckling av 
verksamhetsmodeller. Personalens kompetenser är organisationens styrka.” 
(Personalstrategin)  

 
 
Av personalen kommer framöver att förutsättas en förmåga till och en beredskap för 

förändringar. Personalens kunskapskrav och utbildningsbehov ändras i takt med att 

serviceutbud och verksamhet ändras. Utvecklingsbehovet hos personalen utvärderas i 

samband med utvecklingssamtalet och uppgörandet av utbildningsplaner. Personalen 

uppmuntras till att utveckla och upprätthålla kompetenser som anses viktiga för 

verksamheten. Man betonar varje arbetstagares ansvar för sin egen kompetensutveckling. 

Förmännen bär ansvar för att personalen har tillräckliga kompetenser för att sköta och 

utveckla sitt arbete samt för att kunskap garanteras på bred front och överförs mellan de 

Utvecklingssamtal 
2017: 66 % 
2016: 71 % 
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anställda. Personalen på vårdenheterna förutsätts bekanta sig med varandras verksamhet, för 

att bredda kunnandet, öka förståelsen och utveckla verksamheten. All personal förutsätts ge 

service på de två inhemska språken, samtidigt som verksamhet som främjar tvåspråkigheten 

utvecklas. Förmännen sörjer också för att nyanställda och arbetstagare som återkommer i 

jobb efter en lång frånvaro får delta i ett systematiskt introduktionsprogram för att komma in 

i sina arbetsuppgifter.   

 

Som ett led i patientssäkerhets- och kvalitetsarbetet förutsätts av personalen, då främst av 

vårdpersonalen, avklarande av olika typer av tidsbestämda kompetenser beroende på 

yrkeskategori. Exempel på dylika tidsbestämda kompetenser är: IV-tillstånd och övriga delar 

inom LOVe samt olika typer av apparatpass. Under 2017 ordnades 61 LOVe-tenttillfällen med 

sammanlagt ca 570 deltagare. 

 

 
Utbildningsdagar 

 

Utbildningarna under året verkställdes i enlighet med den utbildningsplan som uppgjorts för 

året. Antalet utbildningsdagar för personalen uppgick till 6 462. Antalet låg på ungefär 

samma nivå som år 2015, då utbildningsdagarnas antal i snitt var 3 stycken per anställd. Den 

externa andelen av utbildningarna utgjorde 52 % (2016: 48 %) och den interna 48 % (2016: 52 

%).  Videoutbildningarna uppgick till 287 dagar (2016: 331 dagar) och nätutbildningarna till 

246 dagar (2016: 388 dagar). Antalet utbildningsdagar uträknade per person minskade från 

3,6 dagar till 2,9 dagar. En bidragande orsak till nedgången i antalet registrerade 

utbildningsdagar är att en allt större del av personalens utbildningar numera sker på distans i 

form av nätutbildningar. För dessa utbildningar saknas ett registreringssystem. 

 

 

Utbildningsdagar/anställd 2015-2017 

 

 2015 2016 2017 

Läkare 7,7 8,9 7,7 

Vårdpersonal 3,0 4,0 2,9 

Undersökningspersonal 2,2 2,2 1,9 

Förvaltningspersonal 1,7 1,3 2,4 

Försörjningspersonal 0,8 0,7 0,6 

Totalt 3,0 3,6 2,9 

 

 I statistikdelen finns en tabell över antalet utbildningsdagar per yrkesgrupp. 

 
 
Språkundervisning 
 

Som ett led i sjukhusets satsning på tvåspråkig verksamhet och service, erbjuds personalen 

möjlighet till språkundervisning på arbetstid. Under år 2017 uppgick antalet 

språkundervisningstimmar till ca 660 eller omvandlat i antal utbildningsdagar 88. Antalet 

deltagare i språkkurserna uppgick till 90 personer. Under året hölls sammanlagt 15 

språkkurser. Av kurserna var 13 stycken kurser i svenska, en i finska och en i engelska. 

Målgruppen för kurserna i svenska och finska var läkare, olika typer av sakkunniga, vård- och 

undersökningspersonal samt anstaltsvårdare. Målgruppen för kursen i engelska var 

avdelningssekreterare. 
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 Välmående i arbetet  
 

”För att sjukhuset ska kunna uppnå sina mål, krävs en välmående personal som 
känner arbetsglädje och motivation samt förbinder sig till sitt arbete. Vi följer med 
personalens välmående i arbetet med hjälp av personalförfrågningar, för att kunna 
göra förbättringar planenligt.” (Personalstrategin) 

 
 
En välmående personal är en förutsättning för att sjukhuset ska kunna erbjuda service av god 

kvalitet. Det är därför viktigt att kontinuerligt söka nya sätt att främja välbefinnandet och 

trivseln bland personalen. Genom att satsa på personalens arbetsförhållanden, arbetarskydd 

och arbetsförmåga, är målsättningen bland annat att minska sjukfrånvaro och pensioneringar 

i förtid. I arbetsgemenskapen har varje anställd ett ansvar för sin egen arbetsprestation och 

den gemensamma arbetsmiljön. Alla förväntas bemöta varandra med respekt, både i den egna 

arbetsgemenskapen och gentemot andra. Som anställd vid sjukhuset förutsätts man följa 

överenskomna principer och direktiv. Arbetstagarnas ansvar och skyldigheter i arbetet 

betonas, till exempel att själva söka och ta emot information. För att öka personalens 

välmående testades under år 2017 ett system med att ge personalen på en enhet 

nattersättning i ledig tid, motsvarande en arbetsdag på en treveckors arbetslista. Testet utföll 

väl och personalen upplevde systemet som positivt. Tanken är att i mån av möjlighet utvidga 

systemet till flera enheter under år 2018. För att möjliggöra detta inrättas 10 nya befattningar. 

Personalens önskemål om flexibla arbetstidslösningar tillgodoses i mån av möjlighet. 

 
 
 
Arbetshälsoinstitutets förfrågan 
 
Arbetshälsoinstitutets förfrågan om sjukhuspersonalens välmående i arbetet utfördes nu för 

åttonde gången vid Vasa centralsjukhus. Förfrågan upprepas med två års mellanrum. I 

förfrågan bedöms förändringar som skett i arbetet samt effekterna av genomförda 

utvecklingsprojekt. Förfrågan möjliggör också en jämförelse av vår egen personals välmående 

i förhållande till övriga deltagande organisationers. I förfrågan år 2017 deltog 1 317 personer 

eller 66 % av personalen. Resultatet för Vasa centralsjukhus låg på ungefär samma nivå som 

för övriga deltagande organisationers. Saker som ändå präglar resultatet som en följd av 

situationen i arbetslivet idag är att personalens arbetsmängd ökat, personalen känner ökad 

osäkerhet i arbetet och det sker många förändringar som arbetstagarna känner att de inte kan 

påverka. Nytt för detta år är att det utgående från resultatet i förfrågan kommer att väljas ut 

ett antal enheter som ska jobba mera strukturerat med ett antal utvecklingsområden. 

Personalen besvarade frågan om de skulle rekommendera sin arbetsplats eller inte, både i 

samband med Arbetshälsoinstitutets förfrågan och i sjukhusets egen 

rekommendationsförfrågan. När det gäller sjukhusets egen rekommendationsförfrågan, som 

görs två gånger per år, gås resultatet systematiskt igenom på de enheter där mindre än hälften 

rekommenderar sin enhet som arbetsplats. 

 

 

Arbetarskydd 

 
Arbetarskyddet är en del av samarbetsförfarandet och arbetarskyddsärenden utgör en 

naturlig del av förmännens ledarskap och utveckling av verksamheten. Med hjälp av ett 

utvecklat arbetarskydd, ett utarbetat säkerhetsprogram och en fungerande företagshälsovård 

skapas en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Förebyggande verksamhet har på senare tid fått en 

allt större betydelse, då över hälften av alla arbetarskyddsanmälningar under år 2017 hörde 

samman med förebyggande utvecklingsarbete. Med hjälp av regelbundet återkommande 

utredningar och riskbedömningar samt med olika typer av mätare följer man kontinuerligt 
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med personalens säkerhet, hälsa och välmående i arbetet samt utvecklar dessa delområden 

också som en del av kvalitetsarbetet.  

 

Ärenden som inom arbetarskyddet aktualiserades under år 2017 var personalens krafter att 

orka, psykosocial belastning samt välmående. Personalens belastning inom vårdarbetet har i 

allt större utsträckning ökat till följd av drog- och blandmissbruk. Under år 2017 

rapporterades sammanlagt 94 arbetsolycksfall, till exempel halkolyckor i arbetet och på 

arbetsresan, nålsticksolyckor samt försträckningar i vårdarbetet. Det förebyggande arbetet i 

samband med personalens hälsa har förbättrats tack vare arbetsplatsbesök, där man fäst 

uppmärksamhet bland annat vid modeller för upprätthållande av och stöd för personalens 

arbetsförmåga.  

 
 

 

Tyky 

 

Tyky-verksamheten planeras för att stöda personalens välmående i arbetet. Under 2017 

ordnades tyky-verksamhet på såväl sjukhus- som enhetsnivå. Enheterna hade en bestämd 

summa till förfogande för att främja samhörigheten i personalen utanför arbetstid. På 

sjukhusnivå erbjöds olika typer av tyky-verksamhet. En grupp om 122 personer erbjöds 

möjlighet att delta i Firstbeats välmåendeanalys, som en fortsättning på satsningen år 2016, 

då 130 personer deltog. Tyky-motionssedlar bjöds ut i två omgångar. Utrustningen i 

sjukhusets konditionssal kompletterades med två löpmattor och en Ski Ergo-apparat. I 

samarbete med Vasa Regionala Företagshälsovård ordnades en viktkontrollkurs och en 

sömnkurs. Under 2017 ordnades två tillfällen för kroppssammansättningsmätningar som ett 

samarbete mellan sjukhusets näringsterapeut och företagshälsovården. Vid sjukhuset finns en 

fritidsförening Vacks, som erbjuder sina medlemmar olika typer av fritidsaktiviteter och 

subventionerade biljetter till kulturevenemang, tack vare ett ekonomiskt bidrag som 

sjukvårdsdistriktet årligen beviljar föreningen. 

 

 

 

Sommarjobbsförfrågan 

 
Antalet sommarjobbare vid sjukhuset uppgick till totalt 287 personer. Av sommarjobbarna 

jobbade 218 personer (76 %) i uppgifter i anslutning till patientvård, 65 personer (23 %) i 

försörjningsfunktioner och ett fåtal i förvaltningsfunktioner (1 %).   Av sommarjobbarna var 

58 % finskspråkiga och 39 % svenskspråkiga, medan 3 % hade ett främmande språk som 

modersmål. Traditionsenligt gjordes bland sommarjobbarna en förfrågan för att få insikt i hur 

dessa upplever sina erfarenheter vid sjukhuset. Förfrågan besvarades av 117 personer (41 %) 

av sommarjobbarna. Responsen var överlag positiv. Som speciellt positivt kan nämnas 

tvåspråkigheten vid sjukhuset och en god introduktion i arbetsuppgifterna. Däremot upplevde 

en del att arbetsbördan var stor till följd av personalnedskärningar. Samarbete och gott 

bemötande är områden som vi fortsättningsvis lyfter upp som viktiga tyngdpunktsområden. 
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Statistikdel 
 

Antalet anställda tillsvidare och för viss tid 2013-2017 

 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Läkare 223 224 231 212 215 
Anställningsförhållande tillsvidare 128 139 131 127 120 
Anställningsförhållande för viss tid 95 85 100 85 95 
Vårdpersonal 1364 1385 1382 1322 1319 
Anställningsförhållande tillsvidare  1026 1070 1081 1172 1149 
Anställningsförhållande för viss tid  338 315 301 150 170 
Undersökningspersonal 307 304 303 288 279 
Anställningsförhållande tillsvidare  240 245 244 245 249 
Anställningsförhållande för viss tid  67 59 59 43 30 
Förvaltningspersonal 129 137 125 123 106 
Anställningsförhållande tillsvidare  110 113 112 113 99 
Anställningsförhållande för viss tid  19 24 13 10 7 
Försörjningspersonal 361 386 358 318 303 
Anställningsförhållande tillsvidare  296 297 290 273 259 
Anställningsförhållande för viss tid  65 89 68 45 44 
Totalt 2384 2436 2399 2263 2222 

 
 
 

Medelålder 31.12.2017 

 

2013-2017 

2013 43,1 
2014 43,0 
2015 43,0 
2016 43,6 
2017 43,5 
 

 
 

Personalstruktur 31.12.2017 

 

 

 Män Kvinnor Totalt 
Läkare 103 112 215 
Vårdpersonal 147 1172 1319 
Undersökningspersonal 18 261 279 
Förvaltningspersonal 15 91 106 
Försörjningspersonal 93 210 303 
Totalt 376 1846 2222 

 

 

 Anställda 
tillsvidare 

Anställda 
för viss tid Totalt 

Läkare 48,2 36,0 42,8 
Vårdpersonal 43,8 31,3 42,2 
Undersökningspersonal 48,1 36,2 46,8 
Förvaltningspersonal 47,2 37,3 46,5 
Försörjningspersonal 47,8 32,0 45,5 
Totalt 45,4 33,2 43,5 
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Frånvarodagar  (kalenderdagar) i förhållande till antalet anställda 
2016-2017 

 

 

 2016 2017 
Rehabiliteringsstöd 1,0 0,9 
Familjeledigheter 23,5 24,4 
Hälsorelaterad frånvaro 16,6 16,0 
Arbetsolycksfall 0,3 0,2 
Semester 39,4 39,1 
Övrigt 13,6 12,8 
Totalt 94,4 93,4 

 

        

 

Utbildningsdagar 2015-2017 

 

 

  2015   2016   2017  
 ext. int. tot. ext. int. tot. ext. int. tot. 
Läkare 1402 370 1772 1434 443 1877 1251 399 1650 
Vårdpersonal 2109 2065 4174 1824 3458 5282 1542 2327 3869 
Undersökningspersonal 397 282 679 392 255 647 296 227 523 
Förvaltningspersonal 178 33 211 123 43 166 162 91 253 
Försörjningspersonal 163 112 275 123 101 224 107 60 167 
Totalt 4249 2862 7111 3896 4300 8196 3358 3104 6462 

 

 

 

Pensionsbeslut 2013-2017   

 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Ålderspension 39 39 48 56 57 
Deltidspension 6 9 7 11  
Invalidpension 4 11 4 8 2 
Delinvalidpension 4 4 8 9 11 
Förtida ålderspension 3 1 1 1  
Övriga 1     
Totalt 57 64 68 85 70 

 

Pensioneringar 2017 

 

 

 Antal 
Läkare 2 
Vårdpersonal  39 
Undersökningspersonal 7 
Förvaltningspersonal 4 
Försörjningspersonal 18 
Totalt 70 

 




