PROTOKOLL
Mötesdatum

Regionstyrelsen

2021-10-06

§188

Svar på motion från Lars-Erik Olofsson (KD) om arbete 2/5 helger på
samtliga kliniker (RS/396/2021)
Sammanfattning
Lars-Erik Olofsson m.fl. (KD) har lämnat in en motion om arbete 2/5 helger på samtliga
kliniker.
Kristdemokraterna yrkar på att:
- Regionfullmäktige fattar beslut om att arbete max 2/5 helger införs på samtliga klinker på
Östersunds sjukhus.
- Kliniker med rekryteringssvårigheter bör prioriteras vid övergång till arbete max 2/5 helger.
- Reformen skall implementeras under en övergångsperiod på max två år då man aktivt
rekryterar och nyanställer den personal som krävs för ett genomförande av reformen.
- En bonus på 1000kr/helgpass ges till de sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar
varannan helg under denna övergångsperiod.
Region Jämtland Härjedalens medarbetare och deras kompetens är helt avgörande för att
säkra tillgång till en kvalitativ och tillgänglig vård. Den politiska ledningen har i Regionplan
2021-2023 gjort riktade satsningar på personalbefrämjande åtgärder på totalt 30 mkr under
planperioden. Satsningarna innebär bland annat att möjliggöra tjänstgöring 2/5 helger på
några avdelningar, en dubblering av friskvårdsbidraget, ökad möjlighet till studiebidrag och
införande av studenttjänster.
Som helgarbetspass definieras vanligen arbetspass som infaller på lör- och söndagar. Vid
nattpass räknas nätterna till lördag och söndag som helgpass, medan natt till måndag inte är
ett helgpass då flest arbetstimmar utförs på måndagsdygnet. Som arbetad helg avses vanligen
ett pass på lördagen och ett på söndagen, även om arbetspassens förläggning kan variera
utifrån individuella variationer. Som arbete 2 av 4 helger räknas därmed fyra lördags- eller
söndagspass under fyra veckor.
Flera verksamheter har redan idag tjänstgöring under helgerna, område Barn, Kvinna,
Psykiatri och IVA är några av dem. Akutmottagningen är på god väg att kunna möjliggöra 2/5
helger tack vare en lyckad rekrytering under sommaren. Där är också verksamhetens
bedömning att man någon gång efter årsskiftet 2021/2022 kommer att kunna öppna upp OBSplatser på vardagar vilket då möjliggör en glesare helgtjänstgöring. Akutmottagningen
erbjuder dessutom redan idag glesare helgtjänstgöring till de medarbetare som frivilligt valt
att arbeta 12-timmarspass i sommar, ett initiativ som medarbetarna själva tog sent i våras. Den
valmöjligheten fortsätter under hösten 2021. Kirurgen och Ortopeden är områden som idag
arbetar intensivt med att rekrytera nya medarbetare och när det börjar nå en nivå som
möjliggör att elektiv produktion upprätthålls så kommer även dessa två verksamheter att
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övergå till 2/5 helger.
Större utmaning är det i de båda medicinområdena HIM och HNR. Inflödet av patienter och
belastningen på vårdavdelningarna är jämnt fördelade över alla veckans dagar och därför har
dessa områden svårare att styra om till en planerad lägre bemanning på helgerna.
Utifrån samma grova uppskattning som nämnts inledningsvis tjänstgör 50-60% av
inkluderade enheters medarbetare tätare än 2 av 5 helger. Det innebär att ungefär 300 till 350
av de 588 helgpassen på Östersunds sjukhus fullgörs av medarbetare som vanligen tjänstgör 2
av 4 helger. Antalet kan variera från schemaperiod till schemaperiod, Om 325 av dessa pass
ersätts med 1000 kr per arbetspass blir veckokostnaden 475 tkr inklusive PO-påslag.
Kostnaden för 52 veckor blir då 24,7 miljoner kronor inklusive PO-påslag. Denna beräkning
måste betecknas som en indikation och särskilt under sommaren ökar antalet medarbetare som
tjänstgör 2 av 4 helger. Om samtliga 588 helgpassen på Östersunds sjukhus skulle fullgöras av
medarbetare som arbetar 2 av 4 helger och ersätts med 1000 kr per arbetspass blir
veckokostnaden 860 tkr inklusive PO-påslag. Förutom den kontanta ersättningen till
medarbetare måste nämnas att denna ersättningsform troligen kommer att kräva manuell
hantering, framför allt hos Löneservice. Någon beräkning av Löneservice eventuella behov av
resursförstärkning har ej kunnat göras.
Slutsatsen är att Region Jämtland Härjedalen idag arbetar aktivt för att möjliggöra arbete 2/5
helger på samtliga klinker, bland annat genom rekrytering av personal. Regionen strävar efter
att arbeta med lönebilden och lönespridning och inte genom lönetillägg. Det nya avtalet som
viktar veckoarbetstid utifrån obekväm arbetstid tar också hänsyn till medarbetare som
tjänstgör 2/4 helger samt minst 50% kväll. Då reduceras veckoarbetstiden från 38,25 tim/v till
37. Från juni-september har medarbetare, både sjuksköterskor och undersköterskor som
omfattas av det nya avtalet i väntan på införande, 2 000 kr/månad för att kompensera tiden
innan det är möjligt att schemalägga med den nya arbetstidssänkningen.
Därför föreslås att motionen avslås i sin helhet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet 2021-09-22—23 § 82 och föreslår
regionfullmäktige att motionen avslås.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.
----------

Yrkanden
Lars-Erik Olofsson (KD) yrkar bifall till motionen.
Elin Hoffner (V) yrkar bifall till punkt 1, 2 och 3 i Lars-Erik Olofssons motion och avslag till
punkt 4.
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Bengt Bergqvist (S) yrkar bifall till hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.
Lennart Ledin (L) yrkar bifall till hälso- och sjukvårdsnämndens förslag och avslag till Elin
Hoffners yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Lars-Erik Olofssons samt
Elin Hoffners yrkanden i punkt 1, 2 och 3 och finner att dessa punkter avslås.
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och Lars-Erik Olofssons yrkande
avseende punkt 4 och finner att punkten avslås.

Beslut
Regionstyrelsen tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.

Reservationer
Lars-Erik Olofsson (KD) lämnar följande reservation:
Kristdemokraterna anser det ytterst viktigt att frångå arbete varannan helg till förmån för
arbete max 2/5 helger för att främja återhämtning och arbetsmiljö och för att kunna ny- och
återrekrytera som den attraktiva arbetsgivare vi önskar vara. För att lyckas med en övergång
till max 2/5 helger för sjuksköterskor och undersköterskor och rekrytering anser vi det
nödvändigt att under en övergångstid på max 2 år premiera de som tvingas enligt schema eller
väljer att arbeta varannan helg.

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Svar på motion från Lars-Erik Olofsson m.fl. (KD) om arbete 2/5
helger på samtliga kliniker
§82 Hälso- och sjukvårdsnämnden Svar på motion om arbete 2/5 helger på samtliga
kliniker
Motion från Lars-Erik Olofs-son m.fl. (KD) om arbete 2 av 5 helger på samtliga
kliniker RS_396_2021

Paragrafen är justerad
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