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1. Till läsaren 
 

I rapporten finns samlat de mest centrala mätarna 

och nyckeltalen gällande Vasa centralsjukhus 

personal. Antalet anställda och årsverken 

minskade genom en utlokalisering av 

laboratorieverksamheten. Som positiv trend för 

andra året i följd noteras att sjukfrånvaron bland 

personalen minskat. Sjukfrånvarodagarna i 

förhållande till anställningsdagarna minskade 

med 3,2 procent. Utvecklingssamtal hölls med 81 

procent av personalen.  

Rapporten  beskriver även personalutveckling, 

personalsatsningar och annat personalarbete som 

genomförts under året. Tvåspråkigheten utgjorde 

ett tyngdpunktsområde och under året 

utarbetades och implementerades ett eget 

språktest på sjukhuset.  

Under stora delar av året påverkades 

verksamheten av covid-19. Pandemin medförde 

nya utmaningar i såväl det dagliga vårdarbetet 

som i utveckling, utbildning och rekrytering. I 

slutet av året gjordes en personalförfrågan om 

upplevd trivsel, samhörighet och bemötande på 

den egna enheten och huruvida pandemin 

påverkat dessa områden. Svaren visar på att 

pandemin haft en varierande inverkan samt att 

det även finns en del enheter som upplever en 

stärkt vi-anda till följd av omständigheterna. 

Därtill finns ett uttalat hopp om förändring i 

positivt riktning när läget normaliserats.
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2. Personalen i siffror 

 

Tjänster och befattningar 

 

Vid utgången av år 2020 var antalet inrättade 

tjänster och befattningar totalt 1 869 stycken, vilket 

innebär en minskning med 128 vakanser i 

jämförelse med året innan. Minskningen beror till 

stor del på att laboratorieverksamheten, med ett 

personalantal på drygt 120 personer, överfördes till 

Fimlab Laboratoriot Ab. Den procentuella 

fördelningen mellan vakanser på heltid och deltid 

var 91 % respektive 9 %, vilket innebär att den 

fortfarande är oförändrad sedan år 2014. 

Sammanlagt 5 läkartjänster var inrättade som 

bisyssla.

 

 

 

Antalet anställda 

 

Antalet anställda år 2020 var 2 058 stycken. I 

jämförelse med tidigare år innebär det en 

minskning med 101 personer eller ca 5 %. Denna 

minskning skedde bland fastanställda, medan 

antalet visstidsanställningar förblev relativt 

oförändrat. En ökning av anställda skedde inom 

grupperna läkare och förvaltningspersonal, både då 

det gäller anställningar tillsvidare och för visstid. 

Antalet läkare ökade med 3,1 % och förvaltnings-

personalen med 19,2 %. Orsaken till det ökade 

antalet förvaltningspersonal är att i slutet av året 

rekryterades många ledande tjänsteinnehavare för 

att inleda planeringen av det kommande välfärds-

området. Därtill anställdes personal till flera stora 

projekt. Inom resterande grupper minskade antalet 

anställda enligt följande: försörjningspersonal  

4,8 %, vårdpersonal 7,9 % och undersöknings-

personal 2,9 %. Av vårdpersonalen var 15,5 % 

anställda med  ett tidsbundet anställnings-

förhållande.

 

Tjänter och befattningar 2018-2020 (31.12.2020) 

    2019 2020 

  2018 2019 2020 Heltid Deltid Bisyssla Heltid Deltid Bisyssla 

Läkare 238 235 239 221 9 5 224 10 5 

Vårdpersonal 1 280 1 305 1 183 1 162 143   1 064 119   

Undersökningspersonal 284 289 277 260 29   246 31   

Förvaltningspersonal 88 84 89 83 1   88 1   

Försörjningspersonal 101 84 81 83 1   80 1   

Totalt 1 991 1 997 1 869 1 809 183 5 1 702 162 5 

Förändring - 112 6 - 128 - 4 10   - 107 - 21   
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Antalet anställda tillsvidare och för viss tid 2016-2020 (31.12) 

      

 2016 2017 2018 2019 2020 
      

LÄKARE 212 216 226 228 235 

Anställningsförhållande tillsvidare 127 120 119 116 119 

Anställningsförhållande för viss tid 85 96 107 112 116 

VÅRDPERSONAL 1 322 1 319 1 405 1 443 1 329 

Anställningsförhållande tillsvidare 1 172 1 149 1 205 1 221 1 123 

Anställningsförhållande för viss tid 150 170 200 222 206 

UNDERSÖKNINGSPERSONAL 288 277 308 306 297 

Anställningsförhållande tillsvidare 245 249 265 263 248 

Anställningsförhållande för viss tid 43 28 43 43 49 

FÖRVALTNINGSPERSONAL 123 105 96 99 118 

Anställningsförhållande tillsvidare 113 98 89 92 97 

Anställningsförhållande för viss tid 10 7 7 7 21 

FÖRSÖRJNINGSPERSONAL 318 304 86 83 79 

Anställningsförhållande tillsvidare 273 259 76 75 76 

Anställningsförhållande för viss tid 45 45 10 8 3 

Totalt 2 263 2 221 2 121 2 159 2 058 

I jämförelse med året innan har en marginell 

förändring skett i fördelningen mellan tjänste- och 

arbetsavtalsför-hållanden. Andelen tjänsteför-

hållanden steg med 1 %, medan andelen arbets-

avtalsförhållanden minskade med motsvarande 

procentenhet. 

Arbetsavtalsförhållanden 

1 610 (78%) 

Tjänsteförhållanden 

448 (22%) 
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Årsverken 
 

Under år 2020 minskade antalet årsverken i 

organisationen med 71 stycken (4%) i jämförelse 

med året innan. Som grafen nedan visar skedde den 

största minskningen inom gruppen av vård-

personal. Den största ökningen av årsverken skedde 

inom gruppen av förvaltningspersonal, där antalet 

steg med nästan 10 %. Förklaringen till ökningen är 

som tidigare nämnts att förvaltningspersonal 

rekryterades för att inleda planeringen av det 

kommande välfärdsområdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Frånvaro 

I jämförelse med året innan minskade personalens 

totala frånvarodagar under året med drygt 1 dag 

per anställd (räknat utgående från antalet anställda 

per 31.12.2020). Den största ökningen, sett till 

antalet dagar i jämförelse med året innan, skedde i 

kategorin frånvaro till följd av arbetsolycksfall, 

vilka ökade med 37,9 %. Den största minskningen 

fanns i kategorin frånvaro med KEVA:s 

rehabiliteringsstöd, vilket sjönk med 24 % i 

jämförelse med år 2019.   Vad gäller familje-

ledigheter var antalet frånvarodagar relativt 

oförändrat vid en jämförelse relaterad till antalet 

anställda per 31.12.2020.

Största delen av 2020 präglades av en tid med en låg 

sjukfrånvarotröskel till följd av covid-19 pandemin. 

Trots detta minskade andelen hälsorelaterad 

frånvaro i förhållande till hela organisationens 

anställningsdagar.    Det samma gäller även tillfällig 

vårdledighet, både avlönad och oavlönad, som  

beviljas vid vård av sjukt barn. 

Frånvarodagar (kalenderdagar) i förhållande till 

antalet anställda 2019-2020 (31.12.2020) 

  2019 2020 

Rehabiliteringsstöd 2,1 1,7 

Familjeledigheter 21,8 21,9 

Hälsorelaterad frånvaro 14,8 14,7 

Arbetsolycksfall 0,2 0,3 

Semester 38 37,7 

Övrigt 11,5 11,0 

Totalt 88,4 87,3 
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1 817 

 

 

1 888 

Andelen hälsorelaterad frånvaro i 

förhållande till hela organisationens 

anställningsdagar 
 

2019: 4,04 % 
 

2020: 3,91 % 
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Anställningstid och pensioneringar  

Under 2020 skedde ingen förändring i den 

genomsnittliga anställningstiden, varken bland 

tillsvidare- eller visstidsanställd personal. Detta 

innebär att den genomsnittliga anställningstiden 

var densamma som året innan, dvs. 10,7 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under de senaste åren har antalet pensioneringar 

minskat och den trenden fortsatte år 2020. Under 

året avgick 34 anställda med pension och 8 

anställda beviljades delinvalidpension. En positiv 

utveckling var att endast en person avgick med 

invalidpension under året. Arbetsledningen i 

samarbete med företagshälsovården arbetar aktivt 

med att hitta lämpliga uppgifter i de fall 

arbetsförmågan hos någon arbetstagare är nedsatt.

Pensioneringar år 2020 

Yrkesgrupp Antal 

  

Läkare 4  

Vårdpersonal 19 

Undersökningspersonal 13 

Förvaltningspersonal 1 

Försörjningspersonal 5 

Totalt 42 

Genomsnittlig anställningstid bland 

tillsvidareanställd personal (31.12.2020) 

Yrkesgrupp 
Genomsnittlig 

anställningstid i år 
  

Läkare 10,1 

Vårdpersonal 12,5 

Undersökningspersonal 13 

Förvaltningspersonal 14,4 

Försörjningspersonal 15,5 

Totalt 12,6 

Pensionsbeslut 2016-2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Ålderspension 56 57 42 32 33 

Deltidspension 11         

Invalidpension 8 2 4 4 1 

Delinvalidpension 9 11 4 5 8 

Förtida ålderspension 1     1   

Totalt 85 70 50 42 42 
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Hel- och deltidsarbete 
 

Antalet personer i deltidsarbete minskade under 

2020  från 498 till 436 personer, vilket innebär att 

en större andel av personalen arbetade heltid. 

Andelen personal i heltid utgjorde 79 % (2019: 77 

%). Minskningen kan förklaras av ett minskat antal  

deltidsvakanser och vikariat i jämförelse med 

föregående år. Antalet anställda med en tidsbunden 

partiell ledighet var däremot relativt oförändrat. 

 

Åldersfördelning 
 

 

 

 

 

  

Medelåldern bland anställda har under de senaste 

åren sjunkit en aning och låg år 2020 på 43,1 år. 

Statistiken visar att medelåldern bland läkare och 

vårdpersonal var lägre än genomsnittet samtidigt 

som undersöknings-, försörjnings- och förvaltnings-

personalens medelålder i genomsnitt var högre. 

I jämförelse med tidigare år var medelåldern oför-

ändrad för både tillsvidare- och visstidsanställda. 

Detta innebär att den fortfarande var ca 12 år lägre 

bland visstidsanställda än bland personal med 

tillsvidareanställning. 

Medelåldern sjönk bland läkare,  undersöknings- 

och förvaltningspersonal, var oförändrad  bland 

vårdpersonal, men steg bland försörjningspersonal. 

 

 

 

 

 

 

Deltidsvakanser och 

vikariat 

    2019:    246 st      

      2020:   194 st 

43,6
43,5

43,1
43,2

43,1

2016 2017 2018 2019 2020

Medelålder 2016-2020 (31.12)

48,9
44,1

48,4 47,4 46,9

35,6
31,3 33,4

43,4

37,0
42,4 42,1

45,9 46,7 46,6

Läkare Vårdpersonal Undersökningspersonal Förvaltningspersonal Försörjningspersonal

Medelålder per yrkesgrupp 2020 Anställda tillsvidare Anställda för visstid Totalt

Tillsvidareanställd 45,4 år                 Medelålder 2020                   Visstidsanställd 33,5 år 
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21 %
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79 %

Personal i hel och deltidsarbete 
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Deltidsarbete

Heltidsarbete
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Åldersfördelningen bland personalen var relativt 

oförändrad i jämförelse med föregående år. Den 

enda förändringen var att andelen personal i åldern 

40-49 ökade med 1 % och andelen personal i åldern 

50-59 minskade i motsvarande grad. Liksom 

tidigare år utgjorde personal över 40 år majoriteten 

av de anställda och i dessa grupper ingår 59 % av 

hela personalen.  

 

Könsfördelning 
 

Som helhet skedde ingen förändring i 

könsfördelningen inom organisationen under 2020, 

den procentuella fördelningen låg på samma nivå 

som året innan. Andelen män ökade ändå inom 

förvaltning och försörjning, medan den minskade 

bland läkare och undersökningspersonal. Bland 

vårdpersonal var könsfördelningen oförändrad.

 

 

Språkfördelning 
 

Under året ökade andelen finskspråkiga med 1 % 

och andelen svenskspråkiga sjönk med 

motsvarande andel i jämförelse med året innan. 

Under 2019 hade det skett en utveckling i motsatt 

riktning, vilket innebär att språkfördelningen 

under 2020 återgick till den samma som under 

2018. Andelen personal med ett främmande språk 

som modersmål var 3 %, vilket innebär att den 

fortfarande var oförändrad.

<30
16 %

30-39
25 %

40-49
25 %

50-59
24 %

60+
10 %

Åldersfördelning 31.12.2020

Män

378

18 %

Kvinnor

1 680

82 %

Könsfördelningen 31.12.2020

44%

12%

7%

16%

86%

56%

88%

93%

84%

14%
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Vårdpersonal

Undersökningspersonal

Förvaltningspersonal
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Procentuell könsfördelning per yrkesgrupp (31.12.2020) Män Kvinnor

Finska

53%

Svenska 

44%

Andra språk

3%

Språkfördelning 31.12.2020
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Lönekostnader 
 

De totala lönekostnaderna för 2020 uppgick enligt 

bokslutet till 89,4 miljoner. Lönerna sjönk med  

1,4 % i jämförelse med året innan, till följd av att 

laboratorieverksamheten utlokaliserades till 

Fimlab Laboratoriot Ab fr.o.m. 1.3.2020. 

Utomstående läkares totala löner och arvoden var 

nästintill oförändrade i jämförelse med året innan 

och uppgick till totalt 1,95 miljoner euro (2019: 2 

miljoner euro).  

Kostnaderna för köpta läkartjänster steg däremot 

under året från 3,67 miljoner till 4,36 miljoner 

euro, vilket innebar en ökning på 18,8 %. 

Kostnaderna för utomstående läkare, dvs. 

konsultläkare, dejourerande läkare och köpta 

läkartjänster, visar att läkarbristen fortsättningsvis 

var ett faktum. 

Nya kollektivavtal slöts på våren. Den nya 

avtalsperioden på 23 månader, som inleddes 

1.4.2020, sträcker sig till 28.2.2022. Under året 

förverkligades en allmän lönejustering fr.o.m. 

1.8.2020 som uppgick till 1,22 %. I fördelningen av 

utbetalda löner år 2020 gick 91 % till vård- och 

undersökningspersonal samt läkare. Denna andel 

var 90 % år 2019.  
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2. Arbete och utveckling i en utmanande tid 
 

Undantagstillstånd präglade året 

Under 2020 genomgick sjukvården större 

utmaningar än vad man tidigare upplevt under 

modern tid. I mitten av mars när covid-19 

pandemin var ett faktum, utlystes ett 

undantagstillstånd i Finland. Vid denna tidpunkt 

påbörjades även arbetet med att stoppa spridningen 

av viruset inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Man 

tillsatte pandemi- och beredskapsledningsgrupper 

med uppgift att följa upp, utvärdera och fatta beslut 

kring olika typer av åtgärdsstrategier.  

Undantagstillståndet påverkade arbetet på många 

områden, speciellt inom vården. Man övergick till 

en mer proaktiv personalplanering och utbildning 

för att vid behov och med kort varsel kunna 

förflytta arbetstagare och/eller tilldela dem andra 

arbetsuppgifter. 

En kohortavdelning inrättades för att säkerställa 

vård för covid-19-patienter. Undantagstillståndet 

möjliggjorde temporära undantag i tillämpningen 

av vissa bestämmelser i semester-, arbetstids- och 

arbetsavtalslagen.  

 

Trygg i arbetet under nya 

omständigheter 

Pandemin ledde till att arbetet och 

arbetsmetoderna  anpassades i enlighet med vad 

omständigheterna krävde. Man följde uppgjorda  

försiktighetsföreskrifter och i personalgrupper där 

det var möjligt övergick man till distansarbete. 

Möten kom att i allt större sträckning hållas på 

distans.  

Till följd av pandemin kom också arbetarskyddets 

arbete att behöva anpassas så att kontakter och 

möten hölls på distans. Då arbetarskyddets fokus 

tidigare legat mera på att trygga arbetssäkerheten, 

blev det nu också aktuellt att i allt större 

utsträckning stöda personalen i en utmanande 

situation.  

Säkerhetsarbetet vid sjukhuset genomgick en 

förändring under året då den tidigare 

säkerhetschefen, som haft ansvar för såväl 

arbetarskydd som arbetssäkerhet, avgick och 

arbetsuppgifterna delades på två separata tjänster. 

 

De strategiska målsättningarna 

möter utmaningar 

I enlighet med strategiprogrammet VCS 2025 

uttalades inför år 2020 ett antal strategiska 

målsättningar för verksamheten. Enligt dessa 

målsättningar vill vi att vår personal rekommenderar 

sin arbetsplats, att vi har en personal som är positivt 

inställd till utbildning och utveckling samt att sjukhuset 

utgör en attraktiv arbetsplats för yrkespersoner. 

 

Vår personal rekommenderar sin arbetsplats 

 

För att kartlägga i vilken utsträckning sjukhusets 

personal rekommenderar sin arbetsplats använder 

man sig av en rekommendationsmätare. Mätaren 

visar på områden där det finns utvecklingsbehov 

och ger underlag för beslut om eventuella 

åtgärdsstrategier. 

Under året utfördes rekommendationsmätningar 

vid tre olika tidpunkter. Mätningarna visar att 

pandemin haft en negativ inverkan på resultaten 

samt att det förekommer variationer mellan olika 

undersökningstillfällen och serviceområden.  

 

En personal som är positivt inställd till 

utbildning och utveckling 

 

Målsättningar har uppställts för att motsvara den 

nivå som krävs i arbetet på såväl sjukhus- som 
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serviceområdesnivå. Som mätare för denna 

målsättning fungerar antalet utbildningsdagar per 

årsverken.  

Den uppställda målsättningen på sjukhusnivå för 

2020 var 3,8 utbildningsdagar i genomsnitt per 

anställd. Resultatet visar på 2,1 dagar. Att denna 

målsättning inte uppfyllts har sin förklaring i det 

pandemiläge som präglat stora delar av året. Mera 

information om utbildningen 2020 finns i kapitel 3. 

 

Attraktiv arbetsplats för yrkespersoner 

 

För att sjukhuset ska uppfattas som en attraktiv 

arbetsplats för yrkespersoner vill vi kunna erbjuda 

arbetstagare och tjänstemän anställnings-

förhållanden tillsvidare. Målsättningen är att minst 

86 % av sjukhusets totala antal vakanser ska  

utgöras av tillsvidareanställningar.  

Enligt statistiken för 2020 uppgick denna andel till 

knappt 81 %. Andelen visstidsanställd förvaltnings-

personal ökade till följd av att personal rekrytera-

des till olika typer av projekt för att arbeta med 

utvecklingen av det kommande välfärdsområdet. 

Överlåtelsen av laboratorieverksamheten till ett 

utomstående bolag påverkade också andelen av 

fastanställda negativt. Inom gruppen av 

försörjningspersonal skedde däremot en positiv 

utveckling då andelen fastanställda vid årets slut 

uppgick till 96,2 %.    

 

Ny arbetstidslag och nya 

bestämmelser gällande arbetstider 
 

En ny arbetstidslag trädde i kraft 1.1.2020. Med 

hjälp av den nya lagens bestämmelser har man i 

större utsträckning än tidigare velat måna om 

arbetstagarnas hälsa och välmående.  

I Akta har man avtalat om en mängd regler som 

gäller arbetstider för att garantera att arbetstagare 

ges tillräcklig tid för återhämtning. Regler har 

bland annat uttalats om antalet timmar för 

oavbruten dygnsvila och antalet på varandra 

följande nattskift . Därutöver har en gräns för den 

maximala arbetstiden i genomsnitt per vecka under 

en tidsperiod om fyra månader angivits. 

Konkurrenskraftsavtalet (kiky-förlängningen) upp-

hörde att gälla 30.8.2020, varefter den ordinarie 

arbetstiden förkortades.  Arbetsgivaren och de 

anställda fick också möjlighet att komma överens 

om att semesterpenningen eller en del därav kan 

tas ut som motsvarande ledig tid. 

I Läkta förblev den ordinarie arbetstiden 

oförändrad (kiky-timmarna kvarstod). Läkarnas 

arbetstider ska framöver ses som en helhet där man 

vid sidan om den regelbundna arbetstiden även 

beaktar olika jourbestämmelser och jourtyper, 

bestämmelser om vilotider samt användning av 

ersättningar i ledig tid. För att detta ska vara möj-

ligt behöver det finnas en arbetsskiftsförteckning, 

där ovannämnda saker framgår. Som en följd härav 

inleddes under året det förberedande arbetet med 

att flytta över läkarnas arbetstidsuppföljning från 

ett arbetstidsuppföljningssystem till ett annat. För 

att få den helhetslösning som krävs måste 

programleverantörernas befintliga it-lösningar 

omarbetas och nya utvecklas. 
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3. Personalutveckling på olika nivåer

Utvecklingssamtalen ökade 

 

 

 

 

 

Utvecklingssamtalet är viktigt för såväl den 

enskilda arbetstagarens välmående och utveckling 

som för  förmannens ledarskap. Målsättningen är 

därför att en så stor del av personalen som möjligt 

ska delta i ett  individuellt utvecklingssamtal med 

sin förman varje år.  Enligt statistiken för 2020 höll 

förmän samtal med 81 % av personalen, vilket är 10 

% mer än året innan. Inom olika serviceområden 

fanns dock stora variationer i utvecklingssamtals-

procenten. Inom psykiatrin deltog nästan samtliga 

i utvecklingssamtal, vilket resulterade i det högsta 

procenttalet (99%) bland alla serviceområden. 

 

Arbetshandledningen anpassades 

Arbetshandledning ger arbetstagaren möjlighet att 

utforska, utvärdera och utveckla det egna arbetet 

med hjälp av en utbildad handledare. Vid sjukhuset 

finns ca 10 interna arbetshandledare, som sköter 

uppgiften vid sidan om sitt eget arbete. Under 2020 

var efterfrågan på arbetshandledning stor,  men 

svår att genomföra i grupp på grund av gällande 

restriktioner. I stället erbjöds arbetshandledning 

individuellt  och på distans. Under året fick 57 

personer arbetshandledning av sjukhusets egna 

arbetshandledare under sammanlagt 224 timmar. 

Extern arbetshandledning, som främst före-

kommer inom psykiatrin,  erbjöds sammanlagt 190 

personer till ett timantal om 920 timmar.  

 

Utbildning 

 

I utbildningsplanen för 2020 framgår   tyngd-

punktsområden och prioriteringar för utbildnings-

verksamheten vid sjukhuset. Dessa tyngd-

punktsområden är ledarskap, tvåspråkighet, 

samarbete och arbetarskydd. Som tidigare 

framkommit hade pandemin och därtill hörande 

restriktioner stor inverkan på i vilken utsträckning 

utbildning kunde förverkligas. Många utbildningar 

inhiberades eller sköts fram på obestämd tid. Det 

totala antalet utbildningsdagar under året uppgick 

till 4 268, vilket är 3 126 färre än året innan. Den 

procentuella fördelningen mellan interna (51 %) 

och externa (49 %) utbildningar var oförändrad.  

Även inom utbildningen blev det aktuellt att 

anpassa verksamheten till rådande läge. Många 

traditionella utbildningar ersattes med nät-

utbildningar, vilket gjorde att deras andel av den 

totala utbildningen ökade.  

 

 

 

 

 

 

Utbildningsdagar per anställd 2018-2020 (31.12.) 

  2018 2019 2020 

Läkare 7,7 7,9 3,7 

Vårdpersonal 3,2 3,2 2,1 

Undersökningspersonal 2,0 2,1 1,3 

Förvaltningspersonal 1,7 3,3 1,4 

Försörjningspersonal 1,1 0,7 0,6 

Totalt 3,3 3,4 2,1 

 

Nätutbildningars andel av totala antalet 

utbildningsdagar 2020 

15,5 % 
(2019: 9,7 %) 

 

Individuella 

utvecklingssamtal 

2020 

81 % 
(2019: 71%) 
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4. Tvåspråkigheten - en rikedom 
 

Under året ordnades sammanlagt 21 språkkurser, 

varav 13 i svenska och 8 i finska. Språk-

undervisningen utgjorde 62 utbildningsdagar, i 

vilka sammanlagt 75 personer deltog. Majoriteten 

av deltagarna tillhörde yrkesgrupperna läkare och 

vårdpersonal. Till skillnad från tidigare år hölls en 

större andel av kurserna på distans. 

 

Sjukhusets språktest 

Den största satsningen inom språkundervisningen 

under 2020 var utarbetningen och im-

plementeringen av ett eget språktest vid sjukhuset. 

Språktestet har tillkommit som ett resultat av att 

allmänna språkprov ofta upplevts svåra att avlägga 

då de behandlar allmänna ämnen i stället för 

vårdspecifika ämnen och situationer. Tematiken i 

språktestet är därför sjukvårdssvenska och -finska. 

Testet är i första hand avsett för personal som 

saknar ett formellt språkintyg. Testet består av en 

muntlig och en skriftlig del, medan bedömningen 

följer den gemensamma europeiska referensramen 

för språk. Under 2020 avlade 10 personer 

sjukhusets språktest, samtliga tillhörde gruppen av  

vårdpersonal. 

Hur säger man? 

I vårdarbetet har det sedan länge funnits ett behov 

av att samla ord och uttryck som ofta behövs i ett 

tvåspråkigt dokument. Som ett samarbete mellan 

sjukhusets enheter och språkläraren samman-

ställdes och publicerades därför Hur säger man?-

häften, vilkas avsikt var att vara till nytta i det 

dagliga vårdarbetet. 

 

Tandem-kompis som 

inlärningsmetod 

Inom språkundervisningen påbörjades också 

satsningen på ett nytt pilotprojekt med Tandem-

kompis. Tandem är en språkinlärningsmetod, som 

går ut på att två kollegor, en svenskspråkig och en 

finskspråkig, regelbundet samlas för att 

tillsammans öva och bli bättre på språken. 
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5. Rekrytering 

Nya utmaningar inom rekryteringen 

 

 

 

År 2020 innebar nya utmaningar även för 

rekryteringens del.  På grund av pandemin kunde 

endast en del av inplanerade rekryterings-

evenemang genomföras och i stället kom man att 

börja utveckla alternativa arbetssätt. Sjukhuset 

deltog endast i ett egentligt rekryterings-

evenemang; Edu+jobb-mässan. För vårdstuderande 

ordnades ett antal drop-in rekryteringstillfällen i 

sjukhusets utrymmen. Informationstillfällen med 

skolor ordnades i digital form. 

Gällande sjukhusets rekrytering kan man 

konstatera att antalet sökande per lediganslagen 

plats i genomsnitt ökade jämfört med föregående 

år. Det fanns dock variationer mellan olika yrkes-

grupper. Inom grupperna av vård- och försörjnings-

personal ökade antalet sökande per lediganslagen 

plats, medan antalet inom resterande grupper 

minskade. Läkarrekryteringen upplevdes som mest 

utmanande. Rekryteringssatsningar gjordes i syfte 

att förbättra situationen. Sjukhuset använde sig i 

större utsträckning än tidigare av läkarstuderandes 

rekryteringssidor som marknadsföringskanal. I 

marknadsförings- och rekryteringssyfte gjordes 

också ett större reportage i tidningen Lääkärilehti 

om hur en av sjukhusets yngre läkare ser på sitt 

arbete, sin arbetsplats och möjligheterna att 

kombinera ett krävande arbete med sitt stora 

intresse för triathlon på elitnivå. 

 

Studerande - framtida medarbetare 

 
En långsiktig strategi i syfte att förbättra 

läkarrekryteringssituationen förverkligades i och 

med  ett samarbete med Umeå universitet. Under 

året fick medicine studerande möjlighet att göra sin 

AT (allmänna tjänstgöring) vid Vasa centralsjukhus. 

Avsikten med detta samarbete var att öka 

läkarstuderandes kännedom om och intresse för 

Vasa centralsjukhus.  

I den årligen återkommande enkätundersökning, 

som Nuorten lääkärien yhdistys gör, gav unga 

läkare för fjärde året i rad Vasa centralsjukhus 

högsta betyg.  Samtliga unga läkare som utfört sin 

specialisering inom det medicinska ansvarsområdet 

gav sin utbildningsplats högsta betyg. Det som unga 

läkare värderar högst är lättillgängligheten till och 

stödet av specialiserade läkare.  

Under året utförde sammanlagt 462 medicine 

studerande från Åbo och Helsingfors universitet sin 

grundutbildning eller praktik i Vasa sjukvårds-

distrikt (på sjukhuset eller hälsocentraler i 

Antalet sökande per lediganslagen plats  

2019-2020 

  2019 2020 

Läkare 0,8 0,7 

Vårdpersonal 4,1 5,0 

Undersökningspersonal 6,2 5,4 

Förvaltningspersonal 17,7 11,8 

Försörjningspersonal 10,2 14,4 

Antalet lediganslagna         Antalet sökande 

         platser           totalt 

      292   1 495 
    (2019:  339)    (2019:  1 569) 

Sökande per 

plats 

5,11 

(2019: 4,62) 
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distriktet). Ett antal om 443 medicine kandidater 

utförde sin grundutbildning vid Vasa 

centralsjukhus, vilket är 186 färre än året innan. 

Minskningen är ett resultat av pandemin och därtill 

hörande restriktioner. 

Till följd av inhiberade praktikperioder minskade 

även antalet vårdstuderande vid Vasa 

centralsjukhus. Det totala antalet studerande 

uppgick till 791, vilket är 390 färre än året innan. 

Antalet praktikdagar uppgick till totalt 12 650 

dagar (2019: 17 721 dagar). I det nationella CLES-

frågeformuläret, som besvarades av ca 45 % av alla 

studerande, framgick att vårdstuderande var nöjda 

med sin  handledning och inlärning under 

praktikperioden.  

 

Sommarjobbare uppskattar och 

rekommenderar sjukhuset  
 

Sommaren 2020 uppgick antalet sommarjobbare 

till sammanlagt 221 stycken, vilket är drygt 40 

personer färre än året innan. Av sommarjobbarna 

arbetade 70 % i vård- och undersökningsuppgifter, 

25 % i läkar- och sakkunniguppgifter och 5 % i 

förvaltnings- eller försörjningsuppgifter. En 

elektronisk sommarjobbsförfrågan låg öppen på 

sjukhusets intranet hela sommaren och besvarades 

slutligen av sammanlagt 95 personer eller 43 %. 

Svarsprocenten ligger på ungefär samma nivå som 

tidigare år. Sommarjobbarnas ålder ligger i ett 

spann från 19 år till 52 år, den största andelen är 

ändå i åldern 20-25 år. Av respondenterna uppgav 

58 % att förra sommaren var deras första 

arbetsperiod vid sjukhuset, medan 11 % sade sig ha 

haft minst 3 tidigare arbetsperioder. Resultatet i 

förfrågan låg detta år på samma höga nivå som 

tidigare år. Sommarjobbarna var mycket nöjda med 

sina sommarjobbsperioder och uppskattade 

speciellt att bli positivt bemötta på sina arbets-

enheter. Givande arbetsuppgifter och ett tillräckligt 

ansvar värderades också högt. Samarbetet mellan 

enheterna upplevdes som bättre än tidigare år, men 

utgör allt jämt ett av de tyngdpunktsområden vi 

fäster speciell vikt vid att utveckla. Så gott som alla 

sommarjobbare uppgav att de gärna 

rekommenderar sjukhuset som arbetsplats och 

merparten var också villiga att återkomma som 

sommarjobbare eller fast anställda. Resultatet 

presenterades för sjukhusets samarbetskommitté 

och personalsektion. Serviceområdesledningen del-

gavs områdesspecifika sammanställningar för 

genomgång och behandling på enskilda enheter. 
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6. En välmående personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Personalförfrågan om trivsel, 

samhörighet och bemötande 

I årets personalförfrågan låg fokus på hur 

personalen upplever trivsel, samhörighet och 

bemötande i sitt arbete och på sina enheter. Det 

undersöktes även huruvida covid-19 påverkat 

ovannämnda områden samt hur de anställda ansåg 

att dessa kunde förbättras. Förfrågan besvarades av 

812 personer, vilket utgör 39,5 % av de anställda.  

Undersökningen visade att 84 % av respondenterna 

trivs i  arbetet. God sammanhållning uppgavs som 

en bidragande orsak till detta. Totalt 76 % upplevde 

samhörighet på sin enhet och beskrev vi-andan och 

förmannens ledarskap som centrala avgörande 

faktorer. En andel om 88 % ansåg att man inom 

enheterna bemöter varandra på ett trevligt sätt. För 

att förbättra trivsel, samhörighet och bemötande 

skulle man önska sig mera tid och möjlighet till 

gemensamma aktiviteter, bättre kommunikation 

och samarbete inom och mellan enheter/ 

yrkesgrupper samt mera påverkningsmöjligheter 

då det gäller beslutsfattande.  

Covid-19 pandemin hade haft en varierande 

inverkan på trivsel, samhörighet och bemötande. 

Av de som svarat ansåg  61 % att pandemin 

påverkat trivseln, 31% att den påverkat 

samhörigheten och 13 % att den påverkat 

bemötandet. Som bidragande orsaker till resultatet 

uppgavs bland annat distansarbete, användning av 

ansiktsmask, färre tillfällen för samvaro, stress och 

oro. På vissa enheter upplevde man att pandemin 

till och med stärkt vi-andan och att det fanns ett 

uttalat hopp om förändring i positiv riktning när 

läget normaliserats. 

 

Välmåendesatsningar under 

avvikande förhållanden 

Sedan ett par år tillbaka verkar vid sjukhuset en 

mångprofessionell ledningsgrupp med uppgift att 

utveckla personalens välmående i arbetet. Inför 

2020 fanns en hel del uppgjorda planer på 

satsningar såväl vad gäller sjukhusets förmän som 

personal i övrigt. På grund av pandemin kunde 

satsningarna inte genomföras planenligt, utan 

anpassades under årets gång enligt rådande 

omständigheter. 

 

Coachingprogram för förmän 

Ett skräddarsytt, tvåspråkigt coachingprogram för 

sjukhusets förmän utarbetades och genomfördes 

under första hälften av året i samarbete med Vasa 

universitet, Levón-institut. Förmännen erbjöds 

möjlighet att delta i en unik och individuell 

ledarskapssatsning, vars målsättning var att ge dem 

88 %

84 %

76 %

Resultaten från 

personalförfrågan 2020

"Vi bemöter varandra 

bra på min enhet"

"Jag trivs i mitt arbete"

"Vi har bra samhörighet 

på min enhet"
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möjlighet att utvecklas som ledare samt redskap för 

att utveckla och leda personalens välmående på  

sjukhusets enheter. Programmet bestod av fyra 

delområden: ett kick off-tillfälle, en elektronisk 

DISC-analys, en individuell responsdiskussion/ 

arbetshandledning kopplad till resultatet i DISC-

analysen samt en avslutande utbildningsdag 

uppbyggd kring teman som; Att känna och leda sig 

själv, Att ständigt växa som förman och 

Interaktionsförmåga och byggande av arbetsatmosfär 

tillsammans. Efter genomfört program gjordes en 

utvärdering, som visade att sjukhusets förmän 

upplevde satsningen som givande och lärorik. 

 

Personalsatsningar i form av gåvor  

Under året planerades i samarbete med utom-

stående sakkunnigorganisationer en mera 

djupgående satsning på ökat välmående och 

samhörighet på sjukhusets enheter. Säkerhets-

begränsningarna till följd av det försämrade 

coronaläget gjorde det dock omöjligt att samla 

personalgrupper till den här typen av tillfällen. I 

stället gick arbetsgivaren i större utsträckning in 

för utdelning av olika typer av gåvor till personalen. 

I början av året fick personalen tränings-

gummiband, med avsikt att bidra till ökat 

välmående och sporra till utövning av fysiska 

aktiviteter. Under hösten ville man värna om 

personalens säkerhet och delade då ut 

ansiktsmasker, handskar och reflexband. För att 

förbättra samarbetet och samhörigheten gavs 

dessutom de enheter som var intresserade 

möjlighet att beställa välmåendeträd till sina 

personalutrymmen. Den personal som arbetade på 

julaftonen bjöds också på en avgiftsfri måltid. 

Tyky-verksamhet  

En mindre del av årets tyky-pengar användes för 

anskaffning av ett pausgymnastikprogram som 

installerades på personalens datorer samt för 

komplettering av utrustningen i sjukhusets 

konditionssal. Merparten av pengarna reserverades 

för tyky-verksamhet på enhetsnivå, eftersom det 

finns en uttalad önskan om att man på enheterna 

vill ordna egen  tyky-verksamhet för att stärka 

samhörigheten bland personalen. Pandemin kom 

dock att försvåra förverkligandet och vid årets slut 

kunde man konstatera att enheterna kunnat 

anpassa och förverkliga sin tyky-verksamhet i olika 

utsträckning. 

 

Tack för att du bryr dig-sedlar vid 

vaccination 

För att sporra personalen till att låta vaccinera sig 

för säsongsinfluensa gick man in för att ge en 

belöning i form av Tack för att du bryr dig-sedlar. 

Dessa sedlar berättigade till en avgiftsfri lunch i 

matsalen eller kaffe och tilltugg i caféet. Sedlarna 

kom att bli en uppskattad form av belöning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


