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1. Till läsaren 
 

I rapporten finns samlat de mest centrala mätarna 

och nyckeltalen gällande Vasa sjukvårdsdistrikts 

personal. Antalet anställda minskade en aning medan 

antalet årsverken ökade.  

Under hela året påverkades verksamheten av covid-

19. Pandemin medförde nya utmaningar i såväl det 

dagliga vårdarbetet som i utveckling, utbildning och 

rekrytering. 

En stor del av arbetet under 2021 präglades av 

förberedelserna inför övergången till samkommunen 

för Österbottens välfärdsområde. Förberedelserna 

märktes även i rekryteringen.    

Rapporten  beskriver även personalsatsningar och 

annat personalarbete som genomförts under året. 

Tvåspråkigheten utgjorde fortfarande ett 

tyngdpunktsområde och man såg en ökning av 

avlagda muntliga och skriftliga prestationer i 

språktestet som utvecklades år 2020.
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2. Personalen i siffror 

 
Tjänster och befattningar 
 

Vid utgången av år 2021 var antalet inrättade tjänster 
och befattningar totalt 1 896 stycken, vilket innebär en 
ökning med 27 vakanser i jämförelse med året innan. 
Den procentuella fördelningen mellan vakanser på 

heltid och deltid var 91 % respektive 9 %, vilket 
innebär att den fortfarande är oförändrad. 
Sammanlagt 7 läkartjänster var inrättade som bisyssla.  

 

Antalet anställda 
 

Personalstatistiken för år 2021 visar att totala antalet 

anställda vid utgången av året uppgick till 2 050, 

endast åtta personer färre än året innan.  Två stora 

projektorganisationer, patient och 

klientsäkerhetscentret samt patientdatasystemet 

Aster, samt beredningen av välfärdsområdet syns i 

personalstatistiken så att förvaltningspersonalen ökat 

med 27 personer.  
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ANTALET ANSTÄLLDA 2017-2021

Tjänster och befattningar 2020-2021 (31.12.2021) 

    2020 2021 

  
2019 2020 2021 Heltid 

Delti
d 

Bisyssla Heltid 
Delti

d 
Bisyssla 

Läkare 235 239 241 224 10 5 224 10 7 

Vårdpersonal 1 305 1 183 1 194 1 064 119   1 081 113  

Undersökningspersonal 289 277 286 246 31   253 33  

Förvaltningspersonal 84 89 92 88 1   91 1  

Försörjningspersonal 84 81 83 80 1   82 1  

Totalt 1 997 1 869 1 896 1 702 162 5 1 731 158 7 

Förändring 6 - 128 27 -107 - 21   29 -4  
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Antalet anställda tillsvidare och för viss tid 2017-2021 (31.12) 

      

 2017 2018 2019 2020 2021 

      

LÄKARE 216 226 228 235 231 

Anställningsförhållande tillsvidare 120 119 116 119 118 

Anställningsförhållande för viss tid 96 107 112 116 113 

VÅRDPERSONAL 1 319 1 405 1 443 1 329 1 296 

Anställningsförhållande tillsvidare 1 149 1 205 1 221 1 123 1 126 

Anställningsförhållande för viss tid 170 200 222 206 170 

UNDERSÖKNINGSPERSONAL 277 308 306 297 299 

Anställningsförhållande tillsvidare 249 265 263 248 249 

Anställningsförhållande för viss tid 28 43 43 49 50 

FÖRVALTNINGSPERSONAL 105 96 99 118 145 

Anställningsförhållande tillsvidare 98 89 92 97 117 

Anställningsförhållande för viss tid 7 7 7 21 28 

FÖRSÖRJNINGSPERSONAL 304 86 83 79 79 

Anställningsförhållande tillsvidare 259 76 75 76 77 

Anställningsförhållande för viss tid 45 10 8 3 2 

Totalt 2 221 2 121 2 159 2 058 2 050 

I jämförelse med året innan har endast en marginell 
förändring skett i fördelningen mellan tjänste- och 
arbetsavtalsför-hållanden. Andelen tjänsteför-
hållanden minskade med en procent, medan andelen 
arbetsavtalsförhållanden ökade med motsvarande 
procentenhet. 

Arbetsavtalsförhållanden 
1 610 (79%) 

Tjänsteförhållanden 
440 (21%) 
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Årsverken 

 

Generellt återger antalet årsverken personalstyrkan 

på ett bättre sätt, genom att man där utgår från varje 

anställningsdag och också beaktar 

arbetstidsprocenten. En uppföljning av 

personalresurserna i årsverken (anställningsdagar-

frånvarodagar/360) visar att antalet årsverken ökade 

med totalt 16 jämfört med året innan.  Den största 

ökningen (21 årsverken)  fanns inom förvaltningen 

och även vårdpersonalens årsverken visade en liten 

ökning på tre årsverken. I de andra grupperna 

noterades minskningar. 

 

 

Frånvaro 

I jämförelse med året innan ökade personalens totala 
frånvarodagar under året med drygt 2 dagar per 
anställd (räknat utgående från antalet anställda per 
31.12.2021). Den största procentuella minskningen 
skedde i kategorin frånvaro till följd av 
arbetsolycksfall, vilka minskade med 53,3 % efter en 
ökning med 37,9 % föregående år.  Vad gäller 
familjeledigheter var antalet frånvarodagar relativt 
oförändrat vid en jämförelse relaterad till antalet 
anställda per 31.12.2021. 

 

 

Till skillnad från år 2020 då största delen av året 
präglades av en tid med en låg sjukfrånvarotröskel till 
följd av covid-19 pandemin så ökade andelen 
hälsorelaterad frånvaro i förhållande till hela 
organisationens anställningsdagar med 0,5 %.    
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ÅRSVERKEN 2021 -2022
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Totalt

1833

1817

Frånvarodagar (kalenderdagar) i förhållande till 
antalet anställda 2020-2021 (31.12) 

  2020 2021 

Rehabiliteringsstöd 1,7 1,2 

Familjeledigheter 21,9 21,9 

Hälsorelaterad frånvaro 14,7 16,8 

Arbetsolycksfall 0,3 0,1 

Semester 37,7 37,2 

Övrigt 11,0 12,7 

Totalt 87,3 89,9 

Andelen hälsorelaterad 
frånvaro i förhållande till hela 

organisationens 
anställningsdagar 

 

2021: 4,44 % 
 

2020: 3,91 % 
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Anställningstid och pensioneringar  

Under 2021 skedde ingen större förändring i den 
genomsnittliga anställningstiden, varken bland 
tillsvidare- eller visstidsanställd personal. Den 
genomsnittliga anställningstiden sjönk en aning till 
10,7 år från 11,1 året innan.  

 

Under de senaste åren har antalet pensioneringar 
minskat och den trenden fortsatte år 2021. Under året 
avgick 34 anställda med pension och 1 anställd 
beviljades invalidpension. 

 

Pensioneringar år 2021 

Yrkesgrupp Antal 

  

Läkare 2  

Vårdpersonal 24 

Undersökningspersonal 7 

Förvaltningspersonal 0 

Försörjningspersonal 1 

Totalt 34 

Pensionsbeslut 2016-2021 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Ålderspension 57 42 32 33 34 

Deltidspension           

Invalidpension 2 4 4 1 1 

Delinvalidpension 11 4 5 8  

Förtida 
ålderspension 

    1     

Totalt 70 50 42 42 35 

Genomsnittlig anställningstid bland 

tillsvidareanställd personal (31.12.2021) 

Yrkesgrupp 
Genomsnittlig 

anställningstid i år 
  

Läkare 10,2 

Vårdpersonal 12,8 

Undersökningspersonal 12,7 

Förvaltningspersonal 13,2 

Försörjningspersonal 15,0 

Totalt 12,6 
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Åldersfördelning 
 

 

Medelåldern bland anställda ökade igen efter att under 
de senaste åren sjunkit. Statistiken visar att 
medelåldern bland läkare och vårdpersonal 
fortsättningsvis var lägre än genomsnittet samtidigt 
som undersöknings-, försörjnings- och förvaltnings-
personalens medelålder i genomsnitt var högre. 

Medelåldern för tillsvidareanställda var så gott som 
oförändrad medan för visstidsanställda hade den ökat 
något. Detta innebär att den nu var ca 10 år lägre bland 
visstidsanställda än bland personal med 
tillsvidareanställning.  

 

 

 

Medelåldern steg inom alla yrkesgrupper förutom 
undersökningspersonal.

 

 

 

Åldersfördelningen bland personalen var relativt 

oförändrad i jämförelse med föregående år. Den enda 

förändringen var att andelen personal i åldern 60+ 

ökade med 1 % och andelen personal i åldern <30 

minskade i motsvarande grad. Liksom tidigare år 

utgjorde personal över 40 år majoriteten av de 

anställda och i dessa grupper ingår 60 % av hela 

personalen.  
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Könsfördelning 
 

En liten förändring skedde i könsfördelningen inom 
organisationen under 2021, andelen män ökade med 
1% och kvinnor sjönk med motsvarande. Inom alla 
yrkesgrupper var könsfördelningen oförändrad. 

 

 

 

 

Språkfördelning 
 

Språkfördelningen bland personalen är oförändrad i 
jämförelse med föregående år. Under året 2020 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. Andelen personal med 
ett främmande språk som modersmål var 3 %, vilket 
innebär att den fortfarande var oförändrad. 

 

3. Lönekostnader 
 

De totala lönekostnaderna för 2021 uppgick till 89,5 

miljoner. Detta är endast en marginell ökning från 

föregående år (2020: 89,4). Fördelningen mellan 

yrkesgrupperna är i stort sett densamma jämfört med 

föregående år. 

Utomstående läkares totala löner och arvoden ökade i 

jämförelse med året innan och uppgick till totalt 2,6 

miljoner euro (2020: 1,95 miljoner euro).  

 

Kostnaderna för köpta läkartjänster steg under året 

från 4,36 miljoner euro till 4,89 miljoner, vilket 

innebar en ökning på 12 %. Kostnaderna för utom-

stående läkare, dvs. konsultläkare, dejourerande 

läkare och köpta läkartjänster, visar att läkarbristen 

fortsättningsvis var ett faktum.  

Den andra allmänna löneförhöjningen inom kollektiv- 

avtalsperioden 1.4.2020-31.8.2021 gjordes 1.4.2021. 
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Förhöjningen var 1,00 procent. Också de individuella 

tilläggen enligt lönekapitlet höjdes i enlighet med 

respektive allmänna förhöjning. 

I avtalsperioden ingick också en lokal justeringspott 

som betalades från 1.4.2021. Potten var 0,8 procent av 

lönesumman inom AKTA. 

 

 

 

2. Arbete och utveckling i en utmanande tid 
 

Pandemi och organisationsförändring 
präglade året 

Uppbyggnaden av välfärdsområdet innebar ett mycket 
omfattande utvecklingsarbete för bland annat 
förvaltningen under år 2021. 

Pandemin ledde liksom under år 2020 till att arbetet 
och arbetsmetoderna  anpassades i enlighet med vad 
omständigheterna krävde. Man följde uppgjorda  
försiktighetsföreskrifter och i personalgrupper där det 
var möjligt jobbade man på distans. Möten och 
utbildningar hölls på distans.  

Attraktiv arbetsplats för yrkespersoner 
 
För att sjukhuset ska uppfattas som en attraktiv 
arbetsplats för yrkespersoner vill vi kunna erbjuda 
arbetstagare och tjänstemän anställningsförhållanden 
tillsvidare. Målsättningen är att minst 86 % av 
sjukhusets totala antal vakanser ska  utgöras av 
tillsvidareanställningar.  

Enligt statistiken för 2021 uppgick denna andel till 
drygt 82 % (2020: 81 %). Andelen av både tillsvidare 
och visstidsanställd förvaltningspersonal ökade till 

följd av att personal rekryterades till olika typer av 
projekt för att arbeta med utvecklingen av det 
kommande välfärdsområdet. Inom gruppen av 
försörjningspersonal skedde en positiv utveckling då 
andelen fastanställda vid årets slut uppgick till 97,4 %.    

Nytt på avtalsfronten 
 

Sote-kollektivavtal 

Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och 
hälsovårdssektorn (SH-avtalet) trädde ikraft 1.9.2021. 
Det första SH-avtalet gäller 1.9.2021–28.2.2022. 

Utbytesdagar 

I det allmänna kommunala tjänste- och 
arbetskollektivavtalet, 1.4.2020 - 28.2.2022 togs en ny 
skrivning in som möjliggör att arbetsgivaren och 
arbetstagaren/tjänsteinnehavaren kan komma 
överens om att byta ut semesterpenning eller en del av 
den till ledig tid. Personalsektionen beslöt att 
utbytesledigheten kan vara högst 10 dagar. 
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3. Tvåspråkigheten - en rikedom 
 

Under året ordnades sammanlagt 23 språkkurser, 
varav 15 i svenska, 7 i finska och en i engelska. Språk-
undervisningen utgjorde 77,6 utbildningsdagar, i vilka 
sammanlagt 75 personer deltog. Majoriteten av 
deltagarna tillhörde yrkesgrupperna läkare och 
vårdpersonal. På grund av coronasituationen 
ordnades de flesta språkkurserna på distans via 
Teams. 

Sjukhusets interna språktest 

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 

sjukhusets interna språktest 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 2021 avlades 88 prestationer (muntliga och 

skriftliga prestationer) varav fem blev underkända. 

Det fanns deltagare som avlade bara en del (muntlig 

eller skriftlig) och de som avlade båda delarna.   De som 

avlade det interna språktestet representerade följande 

yrkesgrupper: sjukskötare, närvårdare, sekreterare, 

instrumentskötare samt några i gruppen av 

försörjnings-personal.

4. Rekrytering 

Rekrytering till två organisationer 

 

År 2021 innebar fortsatta utmaningar för 

rekryteringens del. På grund av pandemin 

genomfördes inga rekryteringsevenemang.  

Gällande sjukvårdsdistriktets rekrytering kan man 
konstatera att antalet sökande per lediganslagen plats 
i genomsnitt sjönk. Det är svårt att göra jämförelser 
med föregående år eftersom man även rekryterade till 
det nya välfärdsområdet. I skrivande stund är även 
vissa rekryteringsprocesser som påbörjades 2021 
ännu öppna. 

Antalet lediganslagna platser ökade med 69 % och 
antalet sökande med 34%. Ungefär 25 % av de 
lediganslagna platserna var till välfärdsområdet. 27 % 

av det totala 
antalet sökande 
sökte de 

lediganslagna platserna till 
välfärdsområdet. 

 

 

  

Antalet lediganslagna         Antalet sökande 
         platser           totalt 

      493   2000 
    (2020:  292)    (2020:  1495) 

 Sökande per 
plats 

4,06 
(2019: 5,11) 
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5. En välmående personal

Välmåendesatsningar under 
avvikande förhållanden 

Sedan ett par år tillbaka verkar vid sjukhuset en 
mångprofessionell ledningsgrupp med uppgift att 
utveckla personalens välmående i arbetet. Precis som 
föregående år kunde satsningarna inte genomföras 
planenligt, utan anpassades under årets gång enligt 
rådande omständigheter. 

Personalens välmåendeundersökning 2021  

Sjukvårdsdistriktet deltar vartannat år i 
Arbetshälsoinstitutets välmåendeundersökning och år 
2021 besvarade 58 % av personalen vid VSVD 
förfrågan (2019: 64 %). 

Generellt kan konstateras att Vasa sjukvårdsdistrikt 
fortfarande ligger förhållandevis bra till i förhållande 
till övriga deltagande organisationer. 

Av de som har svarat upplever 73,3% att arbetet är 
meningsfullt (2019: 74,1 % ja 2017: 68,6 %). En större 
andel av de som besvarat förfrågan har också svarat att 
de fört utvecklingssamtal under året (2021: 76,3 % ja 
2019: 71,4 %). 

69,1 % (2019: 75,5 %) skulle rekommendera sin egen 
arbetsgivare till sina vänner, vilket är högre jämfört 
med svaren från alla organisationer (64 %). 
Arbetsgemenskaperna upplevs fortsättningsvis vara 
välfungerande.  

Arbetstrycket har fortsatt att öka. 45,8 % har upplevt 
detta år 2021 (38,5 % år 2019). Mer än hälften av dem 
som svarade 2021 uppgav att de hade övervägt att byta 

arbetsgivare (2021: 54,9 % och 2019: 48,6 %). 

68,5 % tror nu att de kommer att fortsätta arbeta till 
pensionen, vilket är en minskning från 76,6 % fyra år 
tidigare. Detta är dock märkbart bättre än svaren från 
alla organisationer som svarat på förfrågan (2021: 62 
% och 2017: 72 %). 

Personalsatsningar i form av gåvor och humor  

Som en satsning på personalens välmående beslöt 
personalsektionen att anställda skulle få ett 
”presentkort” som berättigade till inköp av ett par skor 
från någon av regionens sportbutiker. Genom 
satsningen ville arbetsgivaren även visa sin 
uppskattning och tacka hela personalen för deras 
arbete under den utmanande tiden med covid-19. 
Gåvan fick mycket positiv respons. 

En annan välmåendesatsning var 
humorföreställningen Sånt e livet! med André 
Wickström som publicerades på intra. 
Humorföreställningen hade alla möjlighet att ta del av 
på arbetstid under perioden 6-26.4.2021. 

Inför julen skickades en julkorg till enheterna. Den 
innehöll glögg, jultårtor och frukt. 

Tyky-verksamhet  

År 2021 fick arbetstagaren använda arbetstid 
(3,5h/anställd/år) för tyky-verksamheten. 
Samhörigheten betonades. Utgångspunkten var att 
personalen skulle göra något tillsammans. 
Tyngdpunkten fick gärna ligga på olika typer av fysiska 
aktiviteter, men även andra aktiviteter kunde komma 
ifråga. Tyky-verksamheten fick också kombineras med 
tema- eller planeringsdagar. 

För tyky-verksamhet på sjukhusnivå budgeterades 20 
000 euro och på enhetsnivå 30 000. 

Pandemin fortsatte 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 

Precis som året innan gick man in för att ge en belöning 

i form av Tack för att du bryr dig-sedlar för att sporra 

personalen att vaccinera sig mot säsongsinfluensan. 

Dessa sedlar berättigade till en avgiftsfri lunch i 

matsalen eller kaffe och tilltugg i caféet. Sedlarna 

fortsätter att vara en uppskattad form av belöning. 




