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Personalbokslut 2017
Ärendebeskrivning
Personalbokslut 2017 visar att antalet medarbetare vid Region Jämtland Härjedalen
har blivit fler både till antalet eller om utförda tiden omräknas i årsarbetare.
Personalbokslutet för 2017 redovisar ett plus på 118 årsarbetare. Nedan redovisas
några förändringar i personalstrukturen:
Läkare + 28 årsarbetare ( -1 åa bemanningsföretag)
Sjuksköterska +7 årsarbetare (+20 åa bemanningsföretag)
Undersköterska + 29 årsarbetare
Medicinska sekreterare +1 årsarbetare
Kompetenskartläggning är genomförd och handlingsplan ska tas fram under 2018.
Ett viktigt verktyg för att möta kommande behov av medarbetare.
Glädjande är att antalet deltider har fortfarande en låg siffra på 428 personer. En
liten ökning i jämförelse med 2016 med 4 personer.
Sjukfrånvaron har minskat från 6,6% (2016) till 5,5%. Männen har minskat från 3,7
% till 3,3 % och kvinnorna minskat från 7,5 % till 6,1 % där dagar över 60 står för
största delen. Vid årsskiftet hade 106 stycken medarbetare sjukpenning via
Försäkringskassan jämfört med året innan då det var 198 stycken o 2015, 218
stycken.
Om arbetsmiljön redovisar några enheter har arbetat med ett förändrat arbetssätt
vilket har inneburet att arbetsmiljön upplevs förbättrad. Det nya arbetssättet har
gett en tydlighet i fördelning av arbetsuppgifter och vem som gör vad och har även
inneburit en möjlighet till fördelning av arbetsuppgifter under vissa perioder som
underlättar återgång i arbete. Totalt för organisationen visar enkäten ett
arbetsmiljöindex på 4,6
Friskvårdsombuden och personalföreningen har under året haft många aktiviteter
riktade till medarbetarna.
Områdena inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har sett över förutsättningarna
för chefer med mer än 35 medarbetare. Under 2018 kommer frågan att diskuteras
ytterligare.
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Lönekartläggning och löneanalys är genomförd och handlingsplan har tagits fram.

Regiondirektörens förslag
Personalbokslut 2017 godkänns.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Utdrag till
Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.

