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Uppföljning medarbetarenkät 2019
Inom Region Jämtland Härjedalen genomfördes två medarbetarundersökningar under 2019
som vände sig till samtliga medarbetare. Enkäten är densamma varje år så jämförelser över
tid är möjliga att göra.
Enkäten är salutogen vilket innebär den har frågor som mäter förekomsten av skyddande
faktorer i arbetsmiljön, det som kallas friskfaktorer. I ett salutogent perspektiv (A.
Antonovsky) försöker man identifiera och arbeta med de faktorer som kan bidra till att
bevara och främja hälsan. I denna enkät med områdena: Stödjande förhållanden, Känsla av
sammanhang, Delaktighet, Ledarskap och Hälsa.

Generellt ligger de stödjande faktorerna bra enligt undersökningen och i början av 2019 gick värden
kring stämning på arbetsplatsen också upp. Tydligheten i målen hade en uppgång och en liten
nedgång igen under 2019 där analysen varit att arbeten med RAK (rätt använd kompetens) bidragit
till en tydlighet i roller och arbetsuppgifter tillsammans med puls/tavelmöten som metod, vilken lyfts
in i verksamheten under senaste året. Medarbetarundersökningen visar på denna aggregerade nivå på
en engagerad personal som trivs med varandra, stöttar varandra och tycker att arbetet är meningsfullt.
Alla dessa faktorer är skyddande faktorer som förebygger ohälsa. I oktobers resultat ses en tendens
till att frågorna kring att hinna färdigställa arbetet, väl fungerande rutiner och feedback från chef
sjunker tillbaka till tidigare nivåer. Denna nedgång kan ha en koppling till de personalneddragningar
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och verksamhetsförändringar som skedde under 2019 vilket kommer att fortsätta följas i kommande
mätningar.
Medarbetarenkäten är ett verktyg som ska arbetas med på enhetsnivå och områdesnivå, där syns
också förändringar i resultaten på ett annat sätt då det inte är aggregerade siffror. Vad gäller de
arbetsmiljöindex som Regionens områden och förvaltningar har så korrelerar de med
sjukfrånvaronivåerna, med den självupplevda hälsan och intressant nog också med patientsäkerheten i
deras senaste mätning oktober 2019.
Beslutat fortsatt arbete
•

Systematiskt arbete i en SAM-process ex.

•

Främja rörlighet i organisationen

arbete med APT som dialogforum

•

Specialiststöd (hälsofrämjande teamet) i

•

Tidiga rehabiliteringsinsatser

•

Alternativ till sjukskrivning

•

Samarbete med vården

sjukfrånvaro o hälsofrämjande insatser

•

Åtgärder och insatser gällande

med hälsofrämjande teamet, fokus på

korttidsfrånvaro

korttidssjukfrånvaro o förebyggande

Chefers förutsättningar o kunskap att

arbete

•

stödja medarbetarna, fånga upp tidiga

rehabilitering o hälsofrämjande arbete
•

•

Fortsatt dialog i områdesledningar kring

Implementering Hälsofrämjande och

signaler och jobba hälsofrämjande, SAM-

rehabiliterandeprocessen (ersätter

process

rehabiliteringsprocessen)

