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Till läsaren

I personalrapporten har samlats de mest centrala mätarna och nyckeltalen gällande personalen samt
information om personalutveckling, personalsatsningar och annat personalarbete. Välmående i arbetet är
ett omfattande begrepp och flera insatser för att öka och synliggöra välmåendets betydelse gjordes under
året. Målinriktade satsningar på personalens kompetensutveckling förverkligades enligt utbildningsplanen.
Personalens engagemang och innovativitet uppmuntrades.

I en stor del av personalstatistiken syns de organisatoriska förändringar som genomfördes under året. Två
helt nya avdelningar med nyrekryterad personal inledde sin verksamhet, röntgenavdelningen i staden
Jakobstad fusionerades med centralsjukhusets röntgen, medan näringscentralen, anstaltsvårdarservicen
och transporterna utlokaliserades till inhouse-bolaget TeeSe, liksom delar av ekonomiservicen och
löneutbetalningen, som utlokaliserades till inhousebolaget Mico Botnia.
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1. Personalresurser

Antalet anställda

Antalet anställda uppgick till 2 121 stycken, vilket innebär en minskning med 100 personer (5 %) jämfört
med året innan. Andelen anställda tillsvidare utgjorde 83 %. Antalet tillsvidareanställda minskade med 122
stycken (7 %), medan antalet visstidsanställda ökade med 21 personer (6 %). Antalet anställda ökade bland
läkare samt vård- och undersökningspersonal, medan det minskade inom förvaltnings- och
försörjningspersonal. Den största procentuella ökningen skedde inom undersökningspersonalen (11 %) och
den största minskningen inom försörjningspersonalen (72 %). Av de anställda var 456 personer (21 %)
anställda i tjänsteförhållande och 1 665 personer (79 %) i arbetsavtalsförhållande.

>> I statistikdelen finns en tabell över antalet tillsvidare- och visstidsanställda per yrkesgrupp.

Antalet anställda 2014–2018 31.12.2018

Nyckeltal

Tjänsteförhållande Arbetsavtalsförhållande
21 % 79 %

Anställda tillsvidare Anställda för viss tid
83 % 17 %

Tjänster och befattningar

Antalet inrättade tjänster och befattningar utgjorde vid utgången av 2018 sammanlagt 1991 stycken.
Jämfört med föregående år innebär det en minskning med 112 stycken. Minskningen beror på överföringen
av delar av förvaltningsfunktionerna till Mico Botnia och försörjningsfunktionerna till TeeSe Botnia. I de

1865 1858 1930 1875 1754

572 541 333 346 367

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2014 2015 2016 2017 2018

Visstidsanställda

Tillsvidare anställda

2437 2263 22212399 2121



5

övriga yrkesgrupperna ökade antalet tjänster och befattningar.  Den största ökningen var bland vård- och
undersökningspersonal, där det inrättades 79 respektive 17 stycken vakanser.  Ökningen beror på
överföringen av röntgenverksamheten från staden Jakobstads hälso- och sjukvård och instrumentvården
från Vasa stad till sjukvårdsdistriktet. Vasa sjukvårdsdistrikt inledde även ny avdelningsverksamhet i form
av krävande rehabilitering och specialgeriatri. Andelen vakanser på heltid utgjorde 91 % och på deltid 9 %.
Fem läkartjänster var inrättade som bisyssla.

Tjänster och befattningar 2016-2018 31.12.2018

2017 2018
2016 2017 2018 Heltid Deltid Bisyssla Heltid Deltid Bisyssla

Läkare 232 230 238 215 10 5 222 11 5
Vårdpersonal 1 156 1 201 1280 1 075 126 1154 126
Undersöknings-
personal

258 267 284 239 28 257 27

Förvaltnings-personal 116 103 88 93 10 84 4
Försörjnings-personal 313 302 101 291 11 96 5
Totalt 2 075 2 103 1991 1 913 185 5 1813 173 5
Förändring - 67 + 28 -112 + 21 + 8 - 100 - 12

Årsverken

Sjukvårdsdistriktets årsverken uppgick år 2018 till 1911, vilket är en minskning med 55 årsverken jämfört
med 2017. Utlokaliseringen av anstaltsvårdartjänsterna, näringscentralen och transporten gjorde att
årsverken minskade med 148 stycken inom försörjningen. Däremot ökade vårdpersonalens årsverken med
69 och undersökningspersonalens med 20. Ökningarna berodde på att röntgenavdelningen i Jakobstad
överfördes  till  Vasa  centralsjukhus  från  den  1.1.2018  och  att  två  nya  avdelningar,  specialgeriatri  och
krävande rehabilitering, inledde sin verksamhet vintern 2018. Vasa stads instrumentvård överfördes till
centralsjukhuset vid årsskiftet. Förvaltningspersonalens årsverken minskade med två, medan läkarnas
ökade med sex.

Årsverken 2017-2018
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Lönekostnader

Lönebudgeten för 2018 förverkligades till 100 %. Enligt bokslutet betalades totalt 88,5 miljoner i löner och
arvoden till personalen. Jämfört med året innan steg lönekostnaderna med 2,1 %. Alla yrkesgrupper fick en
allmän lönejustering på minst 1,25 % från den 1.5.2018 via de centrala kollektivavtalen.

I lönekostnaderna ingår ersättningar till konsultläkare och jourläkare på totalt 2,2 miljoner euro. De här
kostnaderna varierar beroende på hur läkarbristen varierar, även om en del av beloppet utgör kostnader
för inköp av visst expertiskunnande. Kostnaderna för konsult- och jourläkare minskade från 2,5 miljoner
2017 (12 %) och i jämförelse med år 2016 med 4 % (från 2,3 miljoner). Utgifterna för köpta läkartjänster,
som betalades till uthyrningsföretag, steg från 2,7 miljoner (2017) till 3,5 miljoner euro, vilket är en ökning
med 30 % jämfört med året innan.

En större uppdatering av modellbeskrivningarna och arbetsvärderingarna utfördes inom de flesta
yrkesgrupper på hela sjukhuset, som en beredning inför fördelningen av en justeringskvot som finns att
dela ut från 1.1.2019. Läkarnas lönesättningsmodell uppdaterades och omarbetades under året. Som en
del av sjukhusets belöningssystem beviljades bonusarvoden för goda arbetsinsatser till ett belopp av 120
000 euro.

Företagshälsovården köptes av Vasa regionala företagshälsovård, Työplus och Sydmedi. Kostnaderna
uppgick till totalt 897 000 euro, vilket är en ökning med 7 % jämfört med året innan, då kostnaderna uppgick
till 835 000 euro.

Lönekostnader fördelade per yrkesgrupp

Frånvaro

Personalens totala frånvaro minskade under 2018 jämfört med året innan i samma proportion som antalet
anställda minskade (5 %). Den positiva trenden från 2017 med sjunkande sjukfrånvaro fortsatte. Antalet
sjukfrånvarodagar minskade från 16 dagar per anställd till 15,4 dagar. Numerärt utgjorde minskningen 2716
dagar eller 7,6 % jämfört med året innan. Den största förändringen skedde inom gruppen familjeledigheter,
där frånvarodagarna minskade med 7500 eller 13,8 %.

I distriktet beviljas 1-3 dagar tjänstledighet med lön som belöning för långvarig tjänstgöring. Under året
beviljades 255 belöningsdagar, vilket är ungefär samma antal som året innan.
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>> I statistikdelen finns en tabell som visar personalens frånvarodagar i förhållande till antalet anställda.

Deltidsarbete

Mängden deltidsarbete har ökat under de tre senaste åren och fortsatte öka under år 2018. Ökningen
skedde i gruppen anställda som själva anhållit om att få arbeta deltid. Sammanlagt 457 personer (22 %)
arbetade deltid under år 2018 (2017: 437 personer, 20 %). Av personalen i deltidsarbete anhöll 258
personer (56 %) själva om att få gå ner i arbetstid från sina heltidsvakanser, medan 199 personer (44 %) var
anställda på deltidsvakanser eller deltidsvikariat.

Personal i deltidsarbete 31.12.2018

Anställningstid och pensioneringar

Den genomsnittliga anställningstiden beräknad på hela personalen sjönk till 10,6 år jämfört med 11,4 år
året innan. Eftersom den genomsnittliga anställningstiden även omfattar sommarvikariers och andra
vikariers anställningstider är det mera relevant att mäta anställningstiden för tillsvidareanställda. År 2018
var genomsnittet bland tillsvidareanställda 12,5 år. Inom de olika yrkesgrupperna var den genomsnittliga
anställningstiden följande: läkare 9,2 år, vårdpersonal 12,3 år, undersökningspersonal 12,7 år,
förvaltningspersonal 15,5 år och försörjningspersonal 15,2 år.

Totalt avgick 46 anställda med pension, varav 42 med ålderspension och fyra med invalinpension. Fyra
arbetstagare beviljades delinvalidpension.

>> I statistikdelen finns en tabell över antalet pensionsbeslut och en tabell över antalet pensioneringar per
yrkesgrupp.

Åldersfördelning

Personalens medelålder sjönk till 43,1 år (2017: 43,5 år). Bland tillsvidareanställd personal uppgick
medelåldern till 45,1 år och bland visstidsanställda 33,5 år. Medelåldern sjönk för alla yrkesgrupper utom
för förvaltningspersonalen, men förändringarna var marginella. Läkarnas medelålder var 42,6 år,
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vårdpersonalens 42,1 år, undersökningspersonalens 46,5 år, förvaltningspersonalens 46,6 år och
försörjningspersonalens 45,1 år. Av personalen var 16 % under 30 år, 25 % 30-39 år, 24 % 40-49 år, 26 %
50-59 år och 9 % över 59 år. I åldersfördelningen finns även endast små skillnader i jämförelse med tidigare
år.

>> I statistikdelen finns en tabell över personalens medelålder per yrkesgrupp.

Personalens åldersfördelning 31.12.2018

Könsfördelning

Den  procentuella  fördelningen  mellan  män  och  kvinnor  var  samma  som  föregående  år,  17  %  män  (370
stycken) och 83 % kvinnor (1751 stycken). Ser man på fördelningen i de olika yrkesgrupperna så har
kvinnorna de senaste åren varit i majoritet i samtliga yrkesgrupper. 2018 var kvinnorna ännu i majoritet i
de flesta yrkesgrupperna, men bland försörjningspersonalen var fördelningen till följd av utlokaliseringarna
nu 83 % män och 17 % kvinnor. Läkarnas könsfördelning var jämnast: 46 % män och 54 % kvinnor.

>> I statistikdelen finns en tabell över könsfördelningen per yrkesgrupp.

Personalens könsfördelning 31.12.2018
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Språkfördelning

Bland personalen hade 1126 personer (53 %) finska som modersmål, 936 personer (44 %) svenska och 59
personer (3 %) ett främmande språk som modersmål. I jämförelse med föregående år minskade den
finskspråkiga andelen av personalen procentuellt sett med 1 %, medan den svenskspråkiga andelen ökade
i motsvarande grad.  Den finskspråkiga personalen minskade med 82 personer, den svenskspråkiga
minskade med 20 personer och personalen med främmande språk som modersmål ökade med en person.

Personalens språkfördelning 31.12.2018
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2.  Personalens röst hördes

Utvecklingssamtalen ökade

I enlighet med sjukhusets strategiska målsättning ökade deltagandet i utvecklingssamtal under året.
Målsättningen är att minst 70 % av personalen årligen ska delta i ett utvecklingssamtal. Under 2018 deltog
71 % (2017: 66 %) av personalen i ett individuellt utvecklingssamtal tillsammans med sin förman.
Deltagandet var lägst inom serviceområdet för försörjning där 21 % deltog i ett samtal. Inom
serviceområdet för öppenvård var delagandet störst, där 95 % av personalen deltog. Förutom de
individuella samtalen är målet att det på varje enhet ska hållas en gruppdiskussion kring enhetens
målsättningar och uppnådda resultat. Under året hölls gruppdiskussioner på 32 % (2017: 47 %) av
sjukhusets enheter.

Utvecklingssamtal 2017–2018

2017 2018
66 % 71 %

Betydelsefullt samarbete i reformtider

Principen för distriktets samarbetskommitté är att medlemmarna är delade i ett lika stort antal företrädare
för arbetsgivare och personal. Under året behandlade samarbetskommittén principer och planer som
berörde hela organisationen, i enlighet med Handlingsprogrammet för samarbete. Kommittén behandlade
tyky-principerna, utbildningsplanen, personalrapporten, arbetarskyddets verksamhetsprogram,
företagshälsovårdens verksamhetsplan samt verksamhets och ekonomiplanen. Samarbetskommittén tog
även del av resultatet från personal- och sommarjobbsförfrågan. Arbetarskyddsfullmäktige redogjorde för
arbetarskyddsverksamheten under mandatperioden 2014–2017. Under året fick samarbetskommittén
regelbundna lägesöversikter över hur beredningsarbetet med vård- och landskapsreformen framskred.
Förutom det systematiska samarbetsförfarandet i samarbetskommittén skedde ett betydelsefullt
samarbete bland annat i olika arbetsgrupper, mellan förmän och arbetstagare och inom
arbetsgemenskaper.

Arbetarskyddet stödde personalens hälsa

Arbetarskyddet är en del av sjukvårdsdistriktets samarbetsförfarande. De senaste årens utveckling av
arbetarskyddsorganisationens verksamhet fortsatte i samma riktning, då 56 % av
arbetarskyddsanmälningarna rörde den förebyggande verksamheten. Under 2018 rapporterades 222
arbetsolycksfall, varav 84 stycken ersattes av försäkringsbolag. Under året aktualiserades bland annat
hanteringen av hotfulla och våldsamma situationer inom vården och utmaningarna med inomhusluften
fortsatte på grund av föråldrade fastigheter. Den teknologiska utvecklingen och organisationens
sparåtgärder och påverkade personalens ork i arbetet. Arbetarskyddet förde ett aktivt samarbete med
arbetsledningen och arbetshälsovården, för att stöda och upprätthålla personalens hälsa.
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Ledningen höll diskussionstillfällen

Från ledningens håll ville man på olika sätt stöda och uppmuntra personalens engagemang och
innovativitet.  Under året erbjöds personalen möjligheten att delta i informations- och diskussionstillfällen.
Personalen fick chans att ställa frågor till ledningsgrupperna för sjuvårdsverksamheten och
samkommunförvaltningen. Syftet med tillfällena var att främja informationsutbytet mellan arbetsgivare
och arbetstagare samt att ge anställda möjligheten att påverka verksamhetsutvecklingen.
Diskussionstillfällena bandades in och filmerna publicerades på sjukhusets intranet.

I den årliga kvalitetstävlingen deltog rekordmånga enheter, 15 stycken. Prehospitala vården fick första
priset och övriga pristagare var inre medicinska polikliniken, hudpolikliniken samt kardiologiska polikliniken.
Under året omarbetades systemet för förslagsverksamheten. Genom att skapa större synlighet via ett öppet
elektroniskt system på intranet och genom ny klassificering av förslagen, förväntas förslagsverksamheten
bli mera innovativ. Samtidigt som förslagsverksamheten omarbetades gjordes även en mindre uppdatering
av belöningssystemet. Bonusarvodets minimibelopp höjdes till 200 euro och antalet smile-sedlar, som ges
som en trevlig gest för något som förmannen vill uppmärksamma, utökades.
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3. Innovativ utbildningsverksamhet

Antalet utbildningsdagar ökade till över 7000

Under året verkställdes utbildningar som mötte de kompetensutvecklingsbehov som definierats i
utbildningsplanen. Det totala antalet utbildningsdagar år 2018 uppgick till 7055 stycken, vilket innebär en
ökning med 9 % i förhållande till föregående år (2017: 6462 dagar). Antalet utbildningsdagar per anställd
uppgick till 3,3 stycken, vilket är en ökning från föregående års 2,9 dagar. Inom de olika yrkesgrupperna
hade läkarna högst antal utbildningsdagar per anställd: 7,7 dagar. Antalet var oförändrat i jämförelse med
föregående år. Antalet utbildningsdagar ökade bland vårdpersonalen, undersökningspersonalen samt
försörjningspersonalen och minskade inom förvaltningspersonalen. Procentuellt sett utgjorde andelen
externa utbildningsdagar 56 % (2017: 52 %) och andelen interna 44 % (2017: 48 %).

Merparten av utbildningsdagarna utgjordes som tidigare år av yrkesinriktad fortbildning.
Ledarskapsutbildningarna ökade i omfattning och under året uppgick förmännens utbildningsdagar i
ledarskap och förmannaarbete till 495 stycken (2017: 394 dagar). En stor del av sjukvårdsdistriktets förmän
tog del av utbildningen Förmannens rättigheter och skyldigheter, som behandlade krävande situationer i
förmannens arbete. Åtta anställda deltog i en två-årig ledarskapsutbildning som ordnades som ett
samarbetsprojekt mellan Åbo universitetscentralsjukhus och Satakunta sjukvårdsdistrikt inom ERVA-
området. Några anställda deltog även i utbildningen Johtajana kasvaminen som arrangerades av Vasa
universitet.

Videoutbildningarna uppgick under året till 240 dagar (2017: 287) och nätutbildningarna till 457 dagar
(2017: 246 dagar). Tidigare år har nätutbildningarna till största del innefattat LOVe-utbildningar.
Legitimerade personer inom hälso- och sjukvården genomför utbildningen vart femte år och till följd av det
uppstod en naturlig minskning av andelen LOVe-utbildningar år 2018. Antalet deltagare i LOVe-tenttillfällen
uppgick under året till ca 300 stycken. Totalt ordnades 41 tenttillfällen. Under året fick nätutbildningen i
vårdetik spridning i organisationen. Från år 2017 och framåt ska all personal i kliniskt vårdarbete inom Vasa
sjukvårdsdistrikt avlägga kursen. Kursen har utvecklats inom ramen för det evo-finansierade projektet Etiskt
hållbara och vårdande kulturer. Målsättningen med kursen är att väcka intresse för etiska frågor och öka
medvetenheten om dem. Kursen är jämförbar med den kurs i vårdetik som studerande från närområdets
yrkeshögskolor avlägger inom ramen för sin utbildning, och de kan därför få den tillgodoräknad i samband
med en anställning i distriktet. Övriga nyanställda avlägger kursen i distriktets regi.

>> I statistikdelen finns en tabell över antalet utbildningsdagar per yrkesgrupp.

Utbildningsdagar per anställd 2016–2018 31.12.2018

2016 2017 2018
Läkare 8,9 7,7 7,7
Vårdpersonal 4,0 2,9 3,2
Undersökningspersonal 2,2 1,9 2,0
Förvaltningspersonal 1,3 2,4 1,7
Försörjningspersonal 0,7 0,6 1,1

Totalt 3,6 2,9 3,3
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Nya inlärningsmetoder stärkte tvåspråkigheten

Vasa centralsjukhus uppmuntrar personalen till aktivt språkbruk och språkundervisningen utvecklas för att
stöda personalen i den tvåspråkiga verksamheten. Under året utarbetades Språkcoach-metoden. Därtill
påbörjades planeringen av projektet Hur säger man? De nya inlärningsmetoderna är en del av VCS 2025-
strategin, där ett av organisationens strategiska mål är att utveckla nya innovativa undervisningsmetoder
vid sidan av den traditionella språkundervisningen. Under år 2018 uppgick antalet traditionella
språkundervisningstimmar till ca 730 eller omvandlat i antal utbildningsdagar 98. Totalt ordnades 17
språkkurser och antalet deltagare i kurserna uppgick till 102 personer. Av språkkurserna var 15 stycken
kurser i svenska och två stycken i finska. Målgrupperna för språkkurserna bestod av läkare och sakkunniga,
vård- och undersökningspersonal samt anstaltsvårdare.
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4. Sjukhuset lockade många arbetssökande och studerande

Rekryteringen fick ökad synlighet

Ur rekryteringssynvinkel var året intensivt då sammanlagt 432 platser lediganslogs (2017: 325 platser): 277
ordinarie tjänster och befattningar, 20 tidsbestämda tjänster och 135 långtidsvikariat. Av rekryteringarna
utfördes 71 % (2017: 52 %) med externt ansökningsförfarande och 29 % (2017: 48 %) med internt.
Rekryteringar till flera av organisationens nyckelpositioner gjordes och annonseringen genomfördes på
nationell nivå. År 2018 uppgick det totala antalet ansökningar till 2494 stycken. I jämförelse med föregående
år ökade mängden ansökningar med 16 %. Statistiken visar ändå att rekryteringen blev mera utmanande
inom flera yrkesgrupper. De riksomfattande diskussionerna om sjukhusets status kan ha inverkat negativt
på rekryteringsmöjligheterna. I sjukvårdsdistriktets rekommendationsförfrågan fick alla anställda tre
gånger under året besvara frågan om de skulle rekommendera sin arbetsplats eller inte. Resultatet från
förfrågan analyserades och utgjorde underlag för vidare diskussioner.

Under 2018 gjordes riktade satsningar för att marknadsföra sjukhuset. Sjukhuset deltog i fyra
rekryteringsevenemang: Sommarjobbsträffen 8.2.2018 i Vasa, Sairaanhoitajapäivät 22–23.3.2018 i
Helsingfors, 7th Baltic Congress of Radiology 5–6.10.2018 i Kaunas i Litauen och Turun Lääketiedepäivät 7–
8.11.2018 i Åbo. För att underlätta läkarnas ansökningsförfarande gjordes en omfattande satsning på nya
rekryteringssidor på sjukhusets hemsida.  I samband med lanseringen producerades en rekryteringsvideo
för att öka sjukhusets synlighet.

Antal sökande per lediganslagen plats 2017-2018

2017 2018
Läkare 1 0,8
Vårdpersonal 6,4 4,4
Undersökningspersonal 9,1 9,4
Förvaltningspersonal 10 20
Försörjningspersonal 9,9 11,5

Sjukhuset sysselsatte unga sommarjobbare

Under 2018 hade sjukhuset sammanlagt 264 sommarjobbare. Av dessa arbetade 182 stycken (69 %) i
vårdrelaterade uppgifter. Bland läkare och sakkunniga fanns ca 70 sommarjobbare och i förvaltnings- samt
försörjningsuppgifter ett fåtal. Tidigare år har sjukhuset haft ett betydande antal sommarjobbare i
försörjningsfunktioner, men sedan rengöringsservicen, näringscentralen och delar av tekniska sektorn
överfördes till TeeSe, minskade utbudet av sommarjobbsplatser markant.

I  slutet  av  sin  sommarjobbsperiod  valde  104  personer  att  dela  med  sig  av  sina  erfarenheter  av  sin
sommarjobbsperiod genom att besvara vår sommarjobbsförfrågan. Bland dessa jobbade 62 stycken (61 %)
för första gången vid Vasa centralsjukhus. Liksom tidigare år var responsen överlag mycket positiv.
Sommarjobbarna tilltalades av den tvåspråkiga arbetsgemenskapen och kunde tänka sig att också i
fortsättningen söka sommarjobb eller fast arbete hos oss. Så många som 92 personer (92 %) ville
rekommendera Vasa centralsjukhus som arbetsplats.



15

Studerande gav sjukhuset högsta betyg

Under året fick sammanlagt 656 medicine kandidater (Helsingfors universitet 41, Åbo universitet 596 och
Uleåborg universitet 19) sin grundutbildning och handledning vid Vasa centralsjukhus. Inom Vasa
sjukvårdsdistrikt fanns under året 712 medicine studerande (inräknat också sådana som utförde sin praktik
på en hälsocentral inom distriktet). I NLY: s (Nuorten lääkärien yhdistys) riksomfattande enkätundersökning
år 2018 erhöll sjukhuset högsta betyg och unga läkare rankade därmed Vasa centralsjukhus till ett av landets
bästa utbildningssjukhus. De studerande var mycket nöjda med handledningen och de praktiska
arrangemangen. Tillfälliga IT-användarrättigheter och passagerättigheter bidrog till att praktikperioderna
löpte smidigt. För kandidaterna ordnades utrymmen för videoöverförda föreläsningstillfällen och egna
sociala utrymmen. Kandidaternas positiva respons är betydelsefull i den fortsatta rekryteringen av läkare.

Inom vården utförde 1154 studerande från olika läroanstalter 20 425 praktikdagar vid Vasa centralsjukhus.
Jämfört med föregående år ökade antalet studerande med ca 50 och praktikdagarna med ca 2 245.
Projektet för interprofessionellt lärande (IPL) fortsatte, men i mindre skala än tidigare år på grund av
minskade resurser. Syftet med projektet var att förbättra teamarbetet och kommunikationen mellan olika
yrkesgrupper. Utvecklingsarbetet med nya handledningsmodeller fortsatte under året. En handbok för
studerandehandledning färdigställdes i syfte att standardisera handledningen av vårdstuderande. De fyra
grundmodellerna för studerandehandledning som planerades föregående år utökades till sju modeller.
Utvecklingsarbetet med studerandehandledningsmodellerna fortgår under nästa år.
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5. En välmående personal

Personalens välmående präglade utvecklingsarbetet

Under året kom personalens välmående att lyftas upp som ett viktigt tyngdpunktsområde i
sjukvårdsdistriktets strategiska utvecklingsarbete (VCS 2025). Som ett led i strategiarbetet utsåg
personalsektionen en mångprofessionell ledningsgrupp för att utveckla personalens välmående i arbetet.
Utvecklingsarbetet sker på bred front, genom långsiktiga arbetsinsatser och nya innovativa lösningar.
Viktiga delområden i sammanhanget är arbetsledning, ledarskap, resursanvändning, kompetensutveckling,
introduktion, tyky-verksamhet, arbetarskydd, personalpolitik, personaladministration, samarbete och
likabehandling. Anställda på alla nivåer i organisationen är delaktiga i och ansvariga för personalens
välmående i arbetet. Ett led i välmåendearbetet är att erbjuda personalen olika typer av flexibla
arbetstidsarrangemang för att förena arbete och privatliv. Som exempel kan nämnas att arrangemanget
med att ge nattersättning i ledig tid, som testats under 2017 och upplevts som positivt med tanke på
återhämtningen, utvidgades under 2018 till att gälla flera enheter. Som tema för personalförfrågan 2018
valdes flexibla arbetstidsarrangemang.

Personalförfrågan berörde flexibla arbetstidsarrangemang

Personalförfrågan berörde flexibla arbetstidsarrangemang överlag, systemet med arbetstidsbank och
möjligheten att arbeta förlängda arbetsskift i periodarbete. Förfrågan bevarades av 757 personer (36 %).
Sammanlagt 66 % av respondenterna uppgav att man tillsammans på enheten behandlat frågor i anslutning
till arbetstidsarrangemang. 74 % bedömde att de kände bra till den egna enhetens principer för
arbetstidsplanering och arbetstidsanvändning. En andel på 75 % ansåg sig ha goda möjligheter att själva
påverka arbetsskiftsplaneringen eller de dagliga arbetstiderna på sin arbetsenhet. En andel på 65 % ansåg
att man i stor utsträckning iakttar likabehandling då det gäller flexibla arbetstidarrangemang på enheterna.
Det som upplevdes som mest positivt med flexibla arbetstidsarrangemang var att kunna förena arbete och
privatliv, att ha möjlighet att arbeta ostörd och enligt behov samt som en följd av arrangemanget uppleva
att man hade bättre krafter att orka i arbetet. Det som i detta sammanhang upplevdes som en utmaning
var att hitta tider för att vara ledig, anträffbarhet och likabehandling.

Av respondenterna uppgav 40 % att de tecknat ett avtal om användning av arbetstidsbank. Timmar ur
arbetstidsbanken togs till 79 % ut i ledig tid, till 4 % i pengar och till 17 % som en kombination av båda. På
frågan om man upplevde det lätt eller svårt att få ut timmar i ledig tid, svarade 45 % att det var lätt och 28
% att det var svårt. I anslutning till arbetstidsbankssystemet, uppskattade man saker som flexibilitet,
frihetskänsla  och  mera  ledig  tid  för  att  orka  bättre  i  arbetet.  På  en  del  enheter  ansåg  man  det  som  en
utmaning att kunna ta ut timmar i ledig tid i den utsträckning man skulle önska.

Sjukvårdsdistriktet har ett lokalt avtal om förlängda arbetsskift för personal i periodarbete. Enligt avtalet
kan arbetsskiftets längd uppgå till högst 14 timmar (tjänste- och arbetskollektivavtalet, 10 h). Användningen
av förlängda arbetsskift bygger på frivillighet och baseras på skriftligt avtal. Nästan 50 % av respondenterna
ansåg det lätt att komma överens om praktiska frågor och arrangemang i samband med förlängda
arbetsskift, en andel på 47 % kunde inte ta ställning, medan 5 % upplevde det som svårt. Systemet med
förlängda arbetsskift upplevdes ge fördelar för såväl arbetstagare som patienter. Arbetstagarna
uppskattade ett större antal lediga dagar och mera tid att återhämta sig. Patienter och anhöriga
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uppskattade att samma vårdare var tillgänglig under längre arbetsskift. Som utmaningar upplevdes behovet
av två vikarier då en arbetstagare som gör förlängda arbetsskift insjuknar samt att det kan upplevas som
tungt att orka hålla fokus under så många timmar i streck.

Personalen motionerade under tyky-eftermiddagar

Den största tyky-satsningen under året bestod av sammanlagt 19 tyky-eftermiddagar bestående av valbara
fysiska aktiviteter i Botniahallen. Totalt 832 arbetstagare deltog i något av de tillfällen som ordnades. I
Botniahallen hade personalen möjlighet att delta i aktiviteter som till exempel UKK-gångtest, nack-, axel
och ryggjumppa, trampolinjumppa eller funktionell träning. I gångtestet deltog totalt 211 personer. Liksom
tidigare år hade personalen möjlighet att lösa ut motionssedlar att användas för egna fritidsaktiviteter.
Utrustningen i sjukhusets konditionssal kompletterades med två nya apparater: en apparat för träning av
lår- och benmuskler samt en ryggkipp. Fritidsföreningen Vacks, vars verksamhet sponsoreras av
sjukvårdsdistriktet, erbjöd sina medlemmar ett varierande utbud av fritidsaktiviteter och subventionerade
biljetter till kulturella evenemang.
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6. Statistiken berättar

Antalet anställda tillsvidare och för viss tid 2014-2018 31.12.2018

2014 2015 2016 2017 2018

Läkare 224 231 212 216 226

Anställningsförhållande tillsvidare 139 131 127 120 119

Anställningsförhållande för viss tid 85 100 85 96 107

Vårdpersonal 1385 1382 1322 1319 1405

Anställningsförhållande tillsvidare 1070 1081 1172 1149 1205

Anställningsförhållande för viss tid 315 301 150 170 200

Undersökningspersonal 304 303 288 277 308

Anställningsförhållande tillsvidare 245 244 245 249 265

Anställningsförhållande för viss tid 59 59 43 28 43

Förvaltningspersonal 137 125 123 105 96

Anställningsförhållande tillsvidare 113 112 113 98 89

Anställningsförhållande för viss tid 24 13 10 7 7

Försörjningspersonal 386 358 318 304 86

Anställningsförhållande tillsvidare 297 290 273 259 76

Anställningsförhållande för viss tid 89 68 45 45 10

Totalt 2436 2399 2263 2221 2121
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Medelålder 31.12.2018

2014-2018
2014 43,0
2015 43,0
2016 43,6
2017 43,5
2018 43,1

Könsfördelning 31.12.2018

Män Kvinnor Totalt

Läkare 103 123 226

Vårdpersonal 159 1246 1405

Undersökningspersonal 26 282 308

Förvaltningspersonal 11 85 96

Försörjningspersonal 71 15 86

Totalt 370 1751 2121

Anställda tillsvidare Anställda för viss tid
Totalt

Läkare 48,5 36,0 42,6

Vårdpersonal 43,9 31,7 42,1

Undersökningspersonal 48,3 35,3 46,5

Förvaltningspersonal 47,3 36,9 46,6

Försörjningspersonal 46,7 32,4 45,1

Totalt 45,1 34,5 43,1
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Frånvarodagar (kalenderdagar) i förhållande till antalet anställda 2017-2018 31.12.2018

2017 2018

Rehabiliteringsstöd 0,9 1,5

Familjeledigheter 24,4 22,1

Hälsorelaterad frånvaro 16,0 15,4

Arbetsolycksfall 0,2 0,2

Semester 39,1 38

Övrigt 12,8 13,2

Totalt 93,4 90,4

Utbildningsdagar 2016-2018

2016 2017 2018

externa interna totalt externa interna totalt externa interna totalt

Läkare 1434 443 1877 1251 399 1650 1341 394 1735

Vårdpersonal 1824 3458 5282 1542 2327 3869 2025 2438 4463

Undersökningspersonal 392 255 647 296 227 523 411 195 606

Förvaltningspersonal 123 43 166 162 91 253 124 36 160

Försörjningspersonal 123 101 224 107 60 167 74 17 91

Totalt 3896 4300 8196 3358 3104 6462 3975 3080 7055
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Pensionsbeslut 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018

Ålderspension 39 48 56 57 42

Deltidspension 9 7 11

Invalidpension 11 4 8 2 4

Delinvalidpension 4 8 9 11 4

Förtida ålderspension 1 1 1

Övriga

Totalt 64 68 85 70 50

Pensioneringar 2018

Antal
Läkare 3
Vårdpersonal 25
Undersökningspersonal 7
Förvaltningspersonal 8
Försörjningspersonal 7

Totalt 50




