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1. Personalresurser

Tjänster och befattningar

Tjänster och befattningar 2017-2019 (31.12.2019)

2018 2019
2017 2018 2019 Heltid Deltid Bisyssla Heltid Deltid Bisyssla

Läkare 230 238 235 222 11 5 221 9 5
Vårdpersonal 1 201 1280 1305 1154 126 1162 143
Undersökningspersonal 267 284 289 257 27 260 29
Förvaltningspersonal 103 88 84 84 4 83 1
Försörjningspersonal 302 101 84 96 5 83 1
Totalt 2 103 1991 1997 1813 173 5 1809 183 5
Förändring + 28 - 112 + 6 - 100 - 12 - 4 + 10

Antalet inrättade tjänster och befattningar ökade med 6 vakanser i jämförelse med år 2018. Inom
försörjningspersonalen syns en minskning till följd av en registerkorrigering.

Personalens önskemål om att arbeta deltid syns i tjänstestrukturen. Av totalen utgjorde 91 % vakanser på heltid
och 9 % vakanser på deltid. Den procentuella fördelningen mellan vakanser på heltid och deltid har varit
oförändrad sedan år 2014.

Antalet anställda

Antalet anställda 2015–2019 (31.12.2019)

Jämfört med föregående år ökade antalet anställda med 38 personer eller ca 2 %.
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Antalet anställda tillsvidare och för viss tid 2015-2019 (31.12.2019)

2015 2016 2017 2018 2019

Läkare 231 212 216 226 228

Anställningsförhållande tillsvidare 131 127 120 119 116

Anställningsförhållande för viss tid 100 85 96 107 112

Vårdpersonal 1382 1322 1319 1405 1443

Anställningsförhållande tillsvidare 1081 1172 1149 1205 1221

Anställningsförhållande för viss tid 301 150 170 200 222

Undersökningspersonal 303 288 277 308 306

Anställningsförhållande tillsvidare 244 245 249 265 263

Anställningsförhållande för viss tid 59 43 28 43 43

Förvaltningspersonal 125 123 105 96 99

Anställningsförhållande tillsvidare 112 113 98 89 92

Anställningsförhållande för viss tid 13 10 7 7 7

Försörjningspersonal 358 318 304 86 83

Anställningsförhållande tillsvidare 290 273 259 76 75

Anställningsförhållande för viss tid 68 45 45 10 8

Totalt 2399 2263 2221 2121 2159

Förändringarna i fördelningen mellan de olika yrkesgrupperna var relativt små. Den största procentuella
ökningen skedde inom förvaltningen (3 %) och den största minskningen inom försörjningen (4 %).  Bland läkare
utgjorde den största delen av visstidsanställningarna tidsbestämda tjänster, det vill säga tjänster för
specialiserande läkare.

Den procentuella fördelningen mellan tjänste- och arbetsavtalsförhållanden var oförändrad i jämförelse med
året innan.

Tjänsteförhållanden

446 (21 %)

Arbetsavtalsförhållanden

1713 (79 %)
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Årsverken

Årsverken 2018-2019

På organisationsnivå minskade antalet årsverken med 23 stycken jämfört med året innan. Variationerna inom
yrkesgrupperna beror nästan uteslutande på att hela verksamhetsenheter överförts till och från
sjukvårdsdistriktet. Inom gruppen försörjningspersonal syntes fortfarande överföringen av städ- och
matservicen till inhouse-bolaget, i och med en minskning med 71 årsverken. Övertagandet av Jakobstads
laboratorieverksamhet 2019 och inledandet av två nya vårdavdelningar på vintern 2018, ledde till att vård- och
undersökningspersonalens årsverken ökade med 40 under år 2019. I läkargruppen noteras även en ökning med
nio årsverken bland överläkare och specialiserande läkare.

Frånvaro

Frånvarodagar (kalenderdagar) i förhållande till antalet anställda 2018-2019 (31.12.2019)

2018 2019

Rehabiliteringsstöd 1,5 2,1

Familjeledigheter 22,1 21,8

Hälsorelaterad frånvaro 15,4 14,8

Arbetsolycksfall 0,2 0,2

Semester 38 38

Övrigt 13,2 11,5

Totalt 90,4 88,4

      Andelen hälsorelaterad frånvaro
   i förhållande till hela organisationens
                     anställningsdagar

                     2018 4,12 %
                     2019 4,04 %
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Personalens totala frånvaro uttryckt i kalenderdagar i förhållande till antalet anställda minskade procentuellt
sett med 2,2 % (som divisor användes antalet anställda per 31.12.2019). Den största minskningen fanns i
gruppen övrig frånvaro, där enbart alterneringsledigheter minskade med 704 dagar (50 %) och arbete hos annan
arbetsgivare med 471 dagar (12 %). Familjeledigheterna minskade marginellt med 350 dagar. Även
sjukfrånvarodagarna minskade med 1107 dagar. Forskningsledighet hölls under 155 dagar (2018: 97 dagar).

Alla så kallade akavagrupper fick på basis av kollektivavtalet möjlighet att byta en del av semesterpenningen
mot ledig tid. Totalt byttes semesterpenning motsvarande 388 dagar till ledig tid, vilket var en fördubbling i
jämförelse med år 2018.

Anställningstid och pensioneringar

Genomsnittlig anställningstid bland tillsvidareanställd personal (31.12.2019)

Yrkesgrupp Genomsnittlig anställningstid i år
Läkare 9,8
Vårdpersonal 12,3
Undersökningspersonal 12,7
Förvaltningspersonal 14,4
Försörjningspersonal 15,7
Totalt 12,5

Den genomsnittliga anställningstiden år 2019 var den samma som år 2018. För hela personalen, inklusive
visstidsanställda, uppgick den genomsnittliga arbetstiden till 10,7 år (2018: 10,6 år).

Pensionsbeslut 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019

Ålderspension 48 56 57 42 32

Deltidspension 7 11

Invalidpension 4 8 2 4 4

Delinvalidpension 8 9 11 4 5

Förtida ålderspension 1 1 1

Övriga

Totalt 68 85 70 50 42

Pensioneringar 2019
Antal

Läkare 0
Vårdpersonal 30
Undersökningspersonal 6
Förvaltningspersonal 2
Försörjningspersonal 4

Totalt 42

2019 var antalet pensioneringar få, då endast 37 personer avgick med pension och 5 arbetstagare beviljades
delinvalidpension.
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Hel- och deltidsarbete

Personal i hel- och deltidsarbete 2019

År 2019 arbetade den största delen av personalen fortsättningsvis heltid. Andelen personal i deltidsarbete ökade
med 1 % jämfört med år 2018. Av dem som arbetade deltid var 246 stycken (49 %) anställda på deltidsvakanser
eller –vikariat, medan resterande 252 stycken (51 %) hade gått ner i arbetstid under en tidsbestämd period på
grund av till exempel partiell vårdledighet.

Åldersfördelning

Medelålder (31.12.2019)

2015-2019
2015 43,0
2016 43,6
2017 43,5
2018 43,1
2019 43,2

Medelålder per yrkesgrupp (31.12.2019)

År 2019 steg medelåldern inom samtliga yrkesgrupper, bortsett från bland vårdpersonalen där medelåldern
var oförändrad i förhållande till föregående år. Medelåldern bland visstidsanställda var ca 12 år lägre än bland
tillsvidareanställda.

Heltidsarbete

Deltidsarbete

23 % (498)

Anställda tillsvidare Anställda för viss tid Totalt

Läkare 49,1 36,3 42,8

Vårdpersonal 44,1 31,0 42,1

Undersökningspersonal 48,6 36,8 46,9

Förvaltningspersonal 47,2 44,6 47,0

Försörjningspersonal 47,3 36,1 46,2

Totalt 45,4 33,5 43,2

77 % (1661)
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Åldersfördelning (31.12.2019)

I jämförelse med år 2018 var personalens åldersfördelning relativt oförändrad. Personal över 40 år utgjorde 59
% och därmed den största andelen av personalen.

Könsfördelning

Könsfördelning (31.12.2019)

År 2019 var personalen fortsättningsvis kvinnodominerad och andelen kvinnor var ca 4,5 gånger större än
andelen män. Männens andel ökade med 1 %.

Procentuell könsfördelning per yrkesgrupp (31.12.2019)

Män Kvinnor

Läkare 45 % 55 %

Vårdpersonal 12 % 88 %

Undersökningspersonal 8 % 92 %

Förvaltningspersonal 14 % 86 %

Försörjningspersonal 84 % 16 %
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Den procentuella könsfördelningen inom olika yrkesgrupper såg i stort sett ut som föregående år.
Könsfördelningen var jämnast bland läkarna.

Språkfördelning

Språkfördelning (31.12.2019)

Jämfört med år 2018 steg den svenskspråkiga personalens andel med 1 %, medan den finskspråkiga andelen av
personalen sjönk med 1 %. Den procentuella andelen av personalen med ett främmande språk som modersmål
förblev oförändrad.

Lönekostnader

Lönekostnader 2019

Under 2019 utbetalades 90,7 miljoner i löner och arvoden till personalen. Lönekostnaderna ökade med 2,5 %
jämfört med året innan, vilket beror på att de kommunala tjänstekollektivavtalen innehöll två löneförhöjningar
under 2019: en lokal lönejusteringspott motsvarande 1,2 % från årets början och en allmän lönejustering på 1
% från 1.4. Fördelningen av den lokala justeringspotten gjordes på basis av de arbetsvärderingar som gjordes
inom alla yrkesgrupper i slutet av år 2018.

För läkarna förverkligades även ett lokalt löneprogram, i syfte att förbättra rekryteringsläget av specialläkare.
Sjukvårdsdistriktet klarade inte av att upprätthålla all service med egna läkare, utan löner och arvoden till
konsultläkare och utomstående dejourläkare betalades till ett belopp om 2 miljoner euro. Kostnaderna
minskade med 10 % jämfört med året innan (2018: 2,2 miljoner). Utöver löner och arvoden som betalades via
lönesystemet, köptes läkartjänster via uthyrningsfirmor till ett belopp om 3,67 miljoner. Det utgör en ökning
med 4,9 % jämfört med året innan.
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2. Att arbeta är att utvecklas

Förmännen och personalen möttes i utvecklingssamtal

    Individuella utvecklingssamtal Gruppdiskussioner

                           71 %              50 %
                    (2018: 71 %)       (2018: 32 %)

Förmännen håller årligen såväl individuella utvecklingssamtal som en gruppdiskussion med sin personal.
Målsättningen är att minst 90 % av personalen ska gå ett individuellt utvecklingssamtal tillsammans med sin
förman. År 2019 var deltagandet i de individuella utvecklingssamtalen lika stort som år 2018, men några
serviceområden höjde sin procent markant. År 2018 var deltagandet i individuella utvecklingssamtal exempelvis
lägst  inom  serviceområdet  för  försörjning  (21  %),  medan  deltagarandelen  2019  steg  till  81  %.  Vad  gäller
gruppdiskussionerna är sjukhusets målsättning att de ska hållas årligen på samtliga resultatenheter.
Gruppdiskussionerna ger personalen möjlighet att tillsammans gå igenom enhetens centrala mål och
utvecklingsåtgärder. Under 2019 hölls gruppdiskussioner på hälften av sjukhusets enheter, vilket är en klar
förbättring i jämförelse med 2018.

Förslagsverksamheten blomstrade

Under slutet av 2018 omarbetades principerna för förslagsverksamheten, i syfte att uppmuntra och aktivera
personalen till att vara initiativrik och utveckla kundservice, arbete, processer och välmåendet i arbetet. En
förslagsarbetsgrupp bestående av arbetsgivar- och personalrepresentanter utsågs för beredning av inlämnade
förslag.  År  2019  synliggjordes  förslagsverksamheten  på  intranets  ingångssida.  Vi  övergick  till  elektronisk
inlämning av förslag för att ge personalen möjlighet att i realtid ta del av inkomna och belönade förslag.
Synligheten ledde till en rejäl ökning i antalet inlämnade förslag, då hela 44 förslag behandlades under året.
Förslagen gällde till exempel patientvård, patientadministrativa program, hygien, telefontrafik och parkering.

En ny strategi för kompetensutveckling

En kompetent och engagerad personal är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda högklassig och
konkurrenskraftig vård. År 2019 utarbetades en ny strategi för säkerställandet av personalens kompetenser.
Målsättningen med strategin är att definiera tyngdpunktsområden för kompetensutvecklingen i
sjukvårdsdistriktet. Med hjälp av en systematisk planerings- och uppföljningsprocess vill vi säkerställa
personalens kompetenser samt ombesörja att de utvecklas inom hela organisationen. Förmännen har en viktig
roll i organisationens kompetensutveckling, men även arbetstagarna har ett uttalat ansvar för sin egen
utveckling och förväntas ha en positiv inställning till kompetensutveckling.

        Antalet utbildningsdagar
            7394 stycken

(2018: 7055)
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Utbildningsdagar per anställd 2017–2019 (31.12.2019)

2017 2018 2019
Läkare 7,7 7,7 7,9
Vårdpersonal 2,9 3,2 3,2
Undersökningspersonal 1,9 2,0 2,1
Förvaltningspersonal 2,4 1,7 3,3
Försörjningspersonal 0,6 1,1 0,7

Totalt 2,9 3,3 3,4

I enlighet med de kompetensutvecklingsbehov som fastställts i utbildningsplanen deltog personalen under år
2019 i interna och externa utbildningar i olika former, och antalet utbildningsdagar ökade med 5 %. Den största
ökningen sågs inom förvaltningspersonalen, som fördubblade antalet utbildningsdagar i jämförelse med år 2018.

Utbildningsdagar 2017-2019

2017 2018 2019
Externa Interna Totalt Externa Interna Totalt Externa Interna Totalt

Läkare 1251 399 1650 1341 394 1735 1370 442 1812

Vårdpersonal 1542 2327 3869 2025 2438 4463 1884 2675 4559

Undersökningspersonal 296 227 523 411 195 606 336 304 640

Förvaltningspersonal 162 91 253 124 36 160 144 180 324

Försörjningspersonal 107 60 167 74 17 91 43 16 59

Totalt 3358 3104 6462 3975 3080 7055 3777 3617 7394

Den procentuella fördelningen mellan interna (49 %) och externa (51 %) utbildningar var något jämnare än år
2018. Många av de interna utbildningarna utgjorde samtidigt regional utbildning för regionens kommuner och
hälsovårdscentraler. Utbildningsåret kännetecknades av att sjukhuset arrangerade en stor mängd nationella
utbildningar (7 stycken). De nationella utbildningsdagarna samlade totalt 535 deltagare från hela landet.
Ledarskaps- och förmannautbildningarna utgjorde en betydande andel av utbildningsdagarna.
Förmannautbildningen har systematiserats så att den årligen innefattar ledarskapsutbildning med externa
föreläsare och utbildning i HR-ärenden.

Språkutbildningen erbjöd något för alla

En språkkunnig personal är en viktig resurs som ger oss den unika möjligheten att kommunicera med patienterna
på deras modersmål. År 2019 arrangerades 21 stycken språkkurser för personalen: 15 kurser i svenska, 5 kurser
i  finska  och  1  kurs  i  engelska.  Kursen  i  engelska  arrangerades  som  köptjänst.  Totalt  deltog  126  personer  i
språkundervisningen som sammanlagt utgjorde 154 utbildningsdagar, vilket utgör nära på en fördubbling av
antalet dagar (2018: 98). Majoriteten av deltagarna tillhörde yrkesgrupperna läkare eller vårdpersonal.
Innehållsmässigt omfattade språkkurserna allt från kurser för nybörjare till aktiveringskurser. Under året

429 dagar
nätutbildning

2018: 457

285 dagar
videoutbildning

2018: 240

479 dagar
ledarskapsutbildning

2018: 495
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fortsatte den strategienliga utvecklingen av språkundervisningen då Språkcoach-metoden togs i bruk på flera
enheter och projektet Hur säger man? inleddes. Nytt för år 2019 var intensivkursen Språkslussen som riktade
sig till vikarier som inte uppfyllde organisationens språkkunskapskrav i svenska språket, och som hade för avsikt
att avlägga den allmänna språkexamen. Språkslussen innefattade närstudietillfällen och –dagar, samt
kontinuerlig övning i svenska tillsammans med en språkcoach ute på den egna enheten.
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3. Stöd i vardagen

Ett nytt introduktionsprogram under arbete

En av sjukvårdsdistriktets strategiska målsättningar är att kunna ge nyanställda en god och heltäckande
introduktion. Introduktionen ger den anställda möjligheten att arbeta säkert och snabbt komma in i sina nya
arbetsuppgifter. Dessutom ökar den trivseln bland personalen. Under året tillsattes en arbetsgrupp i syfte att
förnya sjukhusets principer för introduktion och dess uppföljning. På basis av en intern auditering kunde
konstateras att sjukhusets introduktionsprogram i dess nuvarande form behöver få en tydligare struktur. Under
år 2020 är avsikten att modernisera programmet och göra introduktionsmaterialet mera lättillgängligt för
personalen.

Arbetshandledarna inledde ett samarbete med arbetshälsovården

Arbetshandledningen i Vasa sjukvårdsdistrikt utgör en kontinuerlig verksamhet som stöder personalens
arbetsförmåga. Genom arbetshandledning får personalen hjälp med att utveckla och stärka sin yrkesroll. Under
2019 arbetade 12 stycken interna arbetshandledare inom distriktet. Arbetshandledarna deltog i fortbildning och
höll gemensamma diskussioner kring aktuella ärenden. Bland annat aktualiserades ett samarbete med
arbetshälsovården och planeringen inleddes.

Under året gav våra interna handledare arbetshandledning i totalt 323 timmar. Därtill anlitades utomstående
arbetshandledare i totalt 770 timmar. För att utvärdera och följa upp arbetshandledningsverksamheten
genomfördes  år  2019 en  personalförfrågan som besvarades  av  456  personer.  43  % av  de  som svarade hade
någon gång deltagit i arbetshandledning i sjukvårdsdistriktets regi, och gav den medelbetyget 3,7 av 5. Resultatet
från förfrågan användes som underlag för vidare utveckling av verksamheten.

Arbetarskyddet besökte personalen ute på enheterna

Arbetarskyddet utgör en betydelsefull del av samarbetsförfarandet i sjukvårdsdistriktet. År 2019 uppdaterades
verksamhetsprogrammet och målsättningar fastställdes för hur arbetstagarnas hälsa, säkerhet och
arbetsförmåga ska främjas under de kommande två åren. För samma tidsperiod uttalades även följande
insatsområden: att skapa en välfungerande arbetsgemenskap och att utveckla den praktiska delen av
arbetarskyddsverksamheten.

Under året präglades arbetarskyddets verksamhet till stor del av liknande ärenden som under föregående år, då
minskningen av personalresurserna fortsättningsvis kom att påverka personalens krafter att orka i arbetet.
Patientsäkerheten diskuterades aktivt till följd av det ökade antalet hotfulla och våldsamma situationer inom
vården. Problematiken med inomhusluften var fortfarande stor på grund av bristen på evakueringsutrymmen.
De årliga säkerhetsronderna som arbetarskyddet gjorde på enheterna fick positiv respons av personalen. Syftet
med säkerhetsronderna är att belysa personalens arbetarskyddsfrågor och ärenden som personalen bör vara
medveten om beträffande sin säkerhet i arbetet. Arbetarskyddet förde en öppen dialog och hade ett väl
fungerande samarbete med arbetshälsovården, vilket är av stor betydelse för arbetstagarnas arbetshälsa.
Utvecklandet av de gemensamma linjedragningarna fortsätter under inkommande år.

                    256
         arbetsolycksfall

              2018: 222

Under året utvecklades hanteringen av nålsticksolyckor, då de blev en del av de arbetsolycksfall som rapporteras
via HaiPro-systemet.



12

4. Framtidstro i ett utmanande rekryteringsläge

Rekryteringsläget försvårades

    Antal lediganslagna platser                      Antal sökande
                          339                             1569

                    (2018: 432)                      (2018: 2494)

Antal sökande per lediganslagen plats 2018-2019

2018 2019
Läkare 0,8 0,8
Vårdpersonal 4,4 4,1
Undersökningspersonal 9,4 6,2
Förvaltningspersonal 20 17,7
Försörjningspersonal 11,5 10,2

Under år 2019 fortsatte de senaste årens trend, då rekryteringen blev allt mera utmanande. Antalet sökande
per lediganslagen plats minskade inom alla yrkesgrupper förutom i läkargruppen, där antalet sökande per
lediganslagen tjänst var 0,8 stycken precis som föregående år. Inom läkarrekryteringen gjordes några lyckade
riktade rekryteringar i form av till exempel rekryteringsbrev till avgränsade målgrupper.

Samarbetet med skolor och universitet intensifierades

För att bemöta utmaningarna med rekryteringen lades år 2019 stor vikt vid att utveckla samarbetet med skolor
och universitet i sjukhusets närområde. Skolorna och universiteten utbildar vår framtida arbetskraft och
kontakten till dem är därför betydelsefull. Under året förde sjukhuset en fortlöpande diskussion med
yrkeshögskolorna och tillsammans byggde man upp ett system med återkommande rekryteringstillfällen. År
2019 deltog sjukhuset i fyra rekryteringstillställningar vid Campus Alere, där vårdstuderande fick information om
Vasa centralsjukhus och gavs tillfälle att diskutera praktik- och arbetsmöjligheter med våra representanter.
Under året träffade sjukhusets representanter vårdpersonal och studerande även under Sairaanhoitajapäivät i
Helsingfors och i Edu+Job i Vasa.

År 2019 inleddes ett värdefullt samarbete med Umeå universitet, då sjukhuset deltog i två rekryteringsevent i
Finlandssvenska Nationens regi. Målet med samarbetet är att väcka finländska studerandes intresse för att efter
slutförda studier vid Umeå universitet, flytta hem till Finland och Österbotten. Diskussioner inleddes om
huruvida läkarstuderande från Umeå i framtiden ska kunna göra sin AT (allmän tjänstgöring) vid Vasa
centralsjukhus. Inom läkarrekryteringens ramar deltog sjukhuset även i NuoriLääkäriPäivät i Helsingfors och i
Turun Lääketiedepäivät.

Vasa centralsjukhus har blivit ett omtyckt undervisningssjukhus bland unga läkare. För tredje året i rad fick
sjukhuset högsta betyg, 5 stjärnor, i en enkätundersökning som genomförs av Nuorten lääkärien yhdistys.  Våra
unga läkare uppskattar ett aktivt seniorstöd och sjukhusets målsättning är därför att alla specialiserande läkare
ska få en god introduktion samt systematisk handledning och feedback under hela specialiseringsperioden. År
2019 genomförde 629 medicine kandidater från Helsingfors, Åbo och Uleåborg universitet sin grundutbildning
vid Vasa centralsjukhus och inom hela Vasa sjukvårdsdistrikt fanns totalt 688 medicine studerande
(praktikperioder vid hälsovårdscentraler inräknade).

Under året utförde dessutom 1181 studerande från läroanstalter i närområdet och i övriga Finland sina
praktikperioder vid sjukhuset, vilket utgör ett ungefär lika stort antal som föregående år. Det totala antalet
praktikdagar minskade med 2704 till  följd av strukturförändringar inom organisationen, och uppgick till totalt
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17 721 stycken. 52 % av studerandena utvärderade praktikperioden och handledningen med hjälp av det
uppdaterade nationella CLES-frågeformuläret. Av resultatet framgår bland annat att majoriteten (81 %) av
studerandena gärna eller mycket gärna rekommenderar sin praktikplats till sina studiekamrater. Under våren
2019 arrangerade Novia och VAMK en tvåspråkig utbildning för studerandeansvariga och –handledare.
Deltagarna fick i uppgift att utveckla studerandehandledningen på den egna enheten. De
studerandehandledningsmodeller som infördes 2018-2019 utvärderades i slutet av året, men svarstiden
förlängdes då svarsprocenten var låg.

Sommarjobbarna rekommenderade Vasa centralsjukhus

År  2019  hade  den  största  delen  av  sommarjobbarna  (60  %)  arbetat  hos  oss  tidigare.  49  %  (2018:  39  %)  av
sommarjobbarna besvarade den årligen återkommande sommarjobbsförfrågan, som görs i syfte att få insikt i
sommarjobbarnas  erfarenheter  av  att  arbeta  hos  oss.  Responsen  var  positiv  och  92  %  av  de  som  svarade
rekommenderade Vasa centralsjukhus som arbetsplats. Tvåspråkigheten upplevdes överlag som positiv, och
bemötandet och samarbetet inom organisationen uppvisade en försiktigt positiv utveckling. I 2019 års
sommarjobbsförfrågan frågades det för första gången av sommarjobbarna om de upplevde att introduktionen i
arbetsuppgifterna hade varit tillräcklig. 54 % svarade att de är helt av samma åsikt och 25 % att de är av nästan
samma åsikt. Förfrågan förväntas ge underlag för utvecklingen av ett nytt introduktionsprogram. Resultatet
presenterades för samarbetskommittén och personalsektionen. Serviceområdesspecifika sammanställningar
delgavs ledningen inom respektive serviceområde för genomgång och behandling på sjukhusets enheter.

69%

25%

1% 5%

Vård- och undersökningspersonal

Läkare och sakkunniga

Förvaltningspersonal

Försörjningspersonal

265
sommarjobbare

2018: 264



14

5. Personalen som resurs

År 2019 gjordes ett omfattande och målinriktat arbete för att öka personalens välmående och trivsel i arbetet.
Den strategiska målsättningen var en välmående, innovativ och ansvarskännande personal som rekommenderar
sin arbetsplats. Välmåendearbetsgruppen som tillsattes av personalsektionen år 2018, gav arbetet med
personalens välmående en större synlighet och en officiell status. Gruppen arbetade med att koordinera
utvecklingsarbetet som inbegrep både mindre och större projekt.

Under året inleddes planeringen av förebyggande fysioterapitjänster för personalen och inledningsvis
presenterades ergonomiska föreskrifter på intranet i samarbete med arbetshälsovården.
Välmåendearbetsgruppen gjorde även förberedande arbete inför en av 2020 års storsatsningar; ett
coachingprogram för förmän.

Välmåendeundersökning

Sjukvårdsdistriktet deltar vartannat år i
Arbetshälsoinstitutets välmåendeundersökning och
år  2019  besvarade  64  %  av  personalen  förfrågan.
Generellt kunde konstateras att Vasa
sjukvårdsdistrikt ligger bra till i förhållande till övriga
deltagande organisationer, och att det har skett en
positiv utveckling på många områden. Personalen
upplever mera våldssituationer i arbetet än tidigare,
men resultatet utvisade att arbetsgemenskapen och
ledarskapet har utvecklats i en positiv riktning.
Resultatet kommer att användas i
välmåendearbetsgruppens kommande arbete och
som stöd för enheternas utvecklingsplaner.

Break Pro-pausgymnastikprogram

Sjukvårdsdistriktet köpte licenser för
pausgymnastikprogrammet Break Pro till hela
personalen. Break Pro innehåller korta och
mångsidiga pausgymnastikvideor, som vid
regelbunden användning förbättrar välmåendet i
arbetet och minskar på symptom i bland annat
nacke, axlar och rygg. Installationen inleddes på
förvaltningspersonalens datorer och kommer att
utvidgas till resten av personalens datorer år 2020.

Må bra-eftermiddagar

Tyky-verksamheten arrangerades i form av Må bra-
eftermiddagar i Botniahallen precis som föregående
år.  Konceptet  bestod  av  en  föreläsning  och  flera
valbara fysiska aktiviteter. Sammanlagt ordnades 15
identiska, tvåspråkiga tillfällen som fick positiv
respons av deltagarna. Totalt 35 % av personalen
deltog i någon av Må bra-eftermiddagarna. Under
året framkom önskemål om att återinföra den egna
tyky-verksamheten på enheterna för ökad
samhörighet, vilket kommer att verkställas
inkommande år.

Trivselmål

Personal i alla yrkesgrupper på varje enhet kom
överens om gemensamma trivselmål angående till
exempel bemötandet av varandra, samarbetet i
arbetsgemenskapen och de fysiska utrymmena.
Syftet var att öka trivseln genom att få saker att
fungera bättre på enheterna, men också genom att
hålla kvar fungerande system. Enhetens trivselmål
introduceras åt nya arbetstagare, samt uppföljs och
förnyas vid behov eller minst vartannat år.

Sommarsedlar

Som en sommarsatsning på personalen tilldelades
alla anställda en sommarsedel som berättigade till
en gratis lunch i matsalen eller kaffe och
semla/kaffebröd i kantinen.

Personalens workshop

Personalens åsikter och idéer om välmående i
arbetet samlades in under en workshop där
arbetarskyddet, huvudförtroendemännen och
förtroendemännen, välmåendearbetsgruppens
medlemmar och tre personalrepresentanter från
varje serviceområde deltog. Brainstorming och
diskussioner gav värdefull information som
fortsättningsvis används som underlag vid
planeringen av kommande satsningar.

Mötesfria fredagar

Välmåendearbetsgruppen gav tillsammans med
samkommunens ledningsgrupp ut en
rekommendation om mötesfria fredagar.
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