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INLEDNING

Hälsan är satt i fokus. Dagstidningarna skriver dagligen om sjukfrånvaro,
framför allt långtidssjukfrånvaron som bara ökar. Sjukfrånvaron är ett hot
mot samhällsekonomin.

För att inte bli “tagna på sängen” när det gäller sjukfrånvaro vill vi se hur vi
har det i dagsläget och vad vi kan göra för att behålla oss själva och våra siffror
friska. I den första redovisningen som vi nu gör med Hälsobokslut som arbets-
metod ligger tyngdpunkten på frågor som berör sjukfrånvaron. Framöver vill
vi fokusera mera på frågor som speglar det friska i arbetet.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Huddinge Universitetssjukhus leds av en VD och under denne finns åtta di-
visioner med var sin divisionschef och personal. O-divisionen har sju verk-
samhetsområden; stamcellstransplantation, organtransplantation, onkologi,
hematologi, urologi, stab och en gemensam mottagning som servar alla utom
hematologkliniken.

O-divisionens verksamhetsidé
O-divisionen skall bedriva sjukvård, forskning och utbildning inom högspe-
cialiserade kliniker.

SYFTE
Ledningen på O-divisionen vill med Hälsobokslutet ta ett steg i arbetet mot
ökad hälsa och den goda arbetsplatsen. Vi vill sätta siffror på bibehållen hälsa.
Vi vill också se om följande frågor kan besvaras;

• Hur gör vi en värdefull satsning i personal och deras arbetsmiljö och hälsa?
• Hur fungerar vår kompetensutveckling?
• Är det viktigt att ha tillräcklig bemanning på enheterna?

Det övergripande syftet är att satsa på lärande och förståelse av arbetsförhål-
landen inom divisonen.

INNEHÅLLET I VÅRT FÖRSTA HÄLSOBOKSLUT
Vårt första hälsobokslut innehåller redovisningar inom följande områden;

• Personalstatistik
• Kompetensbilder
• Tidsanvändning
• Sjukfrånvaro och sjukfrånvaromönster
• Ekonomi
• Resultatredovisning

Vi har inte i detta pilotprojekt fördjupat oss i företagshälsovårds- och arbets-
miljöarbetets resultat, utan berör ämnesområdena mycket översiktligt. För
framtida djupare ämnesredovisning på dessa områden behöver vi hjälp av
företagshälsovårds- och arbetsmiljöorganisationerna.

• Arbetskraftskostnader
• Kostnader för ersättning
   av sjukfrånvaro
• Verksamhetens styrkor
   och förbättringspotential
• Handlingsplan för ökad hälsa



MATERIAL
I bokslutet har vi använt uppgifter från vårt personaladministrativa system
RESPONS, vårt ekonomisystem och VAL-databas. Personalen har besvarat en
enkät angående sjukfrånvaro och kompetensutveckling. Vid en av enheterna
genomförs årligen en avdelningsintern medarbetarenkät, vilken inte redovisas
i detta arbete. Gällande policydokument har tagits fram.

REDOVISNING AV HÄLSOBOKSLUTET
Redovisning av hälsobokslutet sker för de tre enheterna tillsammans då två
av de tre enheterna har så få anställda att det kan finnas risk att någon kän-
ner sig identifierad i statistiken. De fackliga organisationerna har varit av
samma åsikt om sekretessen i Hälsobokslutet.
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PERSONAL

O-divisionen har cirka 700 anställda. Vi anser att detta är en alltför stor popu-
lation att göra ett första hälsobokslut på, varför vi har valt att låta hälsobok-
slutet omfatta tre enheter inom divisionen, nämligen CAST Centrum för allo-
gen stamcellstransplantation, den gemensamma mottagningen samt staben.
Dessa tre enheter har tillsammans cirka 85 anställda.

CAST är en enhet för stamcellstransplantation där den vanligaste diagnosen
är leukemi. Patienterna är både barn och vuxna. Vårdtiden är cirka en månad,
men kan i vissa fall bli upp till ett halvår. Detta innebär att patienterna kan
vara mycket sjuka och att personalen ofta lär känna både patienter och an-
höriga, som oftast bor tillsammans på ett enkelrum. Vårdarbetet kan således
vara både fysiskt och psykiskt påfrestande.

Den gemensamma mottagningen servar alla enheter på O-divisionen utom
hematologkliniken, som har en egen mottagning. Den gemensamma mot-
tagningen tar emot cirka 30 000 besök per år. Då arbetsuppgifterna är or-
ganiserade så att flertalet av de anställda regelbundet byter serviceområde
har personalen ett varierande arbete.

Staben är en stabsfunktion till samtliga O-divisionens kliniker. Här finns divi-
sions-, personal- och ekonomichef, två ekonomer, två personaladministratörer,
två fakturahandläggare och en chefssekreterare.

KOMMENTARER TILL PERSONALBILDEN
På föregående sida redovisas bilder över personalstrukturen vid de studerade
enheterna. Nedan följer korta kommentarer till dessa bilder.

ANTAL ANSTÄLLDA
Siffrorna i bilden avser personalsituationen i augusti år 2002. Det totala an-
talet anställda är 85 personer. Andelen kvinnor är 84 procent.

ANSTÄLLNINGSFORM
Omkring 96 procent av kvinnorna och 86 procent av männen är tillsvidare-
anställda. Närmare tre procent av kvinnorna är deltidsanställda.

ÅLDERSFÖRDELNING
Mer än hälften av de anställda finns i åldersgrupperna 20-29 år och 30-39 år.
Nästan en tredjedel är i åldersgruppen 40-49 år. I åldersgrupperna 50-59 år
och 60-65 år finns omkring 15 procent av de anställda.

ANSTÄLLNINGSTID
O-divisionen bildades år 1995. Därför har ingen varit anställd i mer än tio
år på nuvarande arbetsplats. Många har dock lång yrkeserfarenhet.

PERSONALRÖRLIGHET
All rörlighet ingår i redovisningen. Det totala antalet anställda uppgick vid
årets början till 76 personer. Under året har 18 personer börjat och nio per-
soner slutat vid enheten. Det totala antalet anställda har således ökat med
nio personer under mätperioden.



Kompetensbild

Har Du under året fått någon kompetensutvecklande åtgärd
genom Din arbetsgivare?
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Hur mycket av Din arbetstid uppskattar Du att Du under år 2002
har använt för kompetensutvecklande åtgärder?
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KOMPETENS

Kompetensen inom våra enheter speglar väl vad vi anser symboliserar ett
kunskapsföretag.

KOMMENTARER TILL KOMPETENSBILDEN
Då vårt personaladministrativa system ej hanterar uppgifter om kompetens
har vi erhållit underlaget till bilderna via en enkätundersökning. Enkätunder-
sökningen genomfördes under hösten år 2002. Samtliga anställda vid de stu-
derade enheterna svarade på frågor om hur de upplever sin kompetens och
dess användning samt utvecklingsmöjligheter.

Vår ambition är att redovisa en kompetensbild utifrån enkätundersökningen.
Syftet är att fastställa nuläge och genom en analys eventuellt föreslå åtgärder
för att bibehålla alternativt bredda eller fördjupa kompetensen.

På föregående sida redovisas bilder över kompetensen vid de studerade en-
heterna. Nedan följer korta kommentarer till dessa bilder.

HAR DU UNDER ÅRET FÅTT NÅGON KOMPETENSUTVECKLANDE ÅTGÄRD
GENOM DIN ARBETSGIVARE?
Svaren visar att samtliga läkare och omkring 84 procent av det totala antalet
anställda under året har fått någon kompetensutvecklande åtgärd av sin ar-
betsgivare. Övrig personal är den yrkesgrupp där den minsta andelen (cirka
64 procent) svarar att de har fått någon kompetensutvecklande åtgärd av sin
arbetsgivare.

HUR MYCKET AV DIN ARBETSTID UPPSKATTAR DU ATT DU UNDER ÅR
2002 HAR ANVÄNT FÖR KOMPETENSUTVECKLANDE ÅTGÄRDER?
När det gäller svaren på denna fråga är spridningen stor. Omkring en tredje-
del av de svarande menar dock att de under år 2002 har använt mer än 30
timmar för kompetensutvecklande åtgärder. Med undantag för läkarna finns
i samtliga yrkesgrupper ett fåtal personer som svarar att de under år 2002
inte har använt någon tid för kompetensutveckling.

HAR DU UNDER ÅR 2001 VARIT TVUNGEN ATT AVSTÅ FRÅN KOMPE-
TENSHÖJANDE INSATSER SOM DU HADE ÖNSKEMÅL/BEHOV AV ATT
DELTAGA I?
Cirka 72 procent svarar att de under år 2002 aldrig har varit tvungna att avstå
från kompetenshöjande insatser som de hade önskemål/behov av att deltaga i.
I samtliga yrkesgrupper finns dock ett fåtal personer som vid ett eller ett fåtal
tillfällen har tvingats avstå från kompetenshöjande insatser som de hade ön-
skemål/behov av att deltaga i.
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TIDSANVÄNDNING

Med tidredovisning visas de studerade enheternas närvaro och frånvaro. Sjuk-
frånvaron redovisas med tidsanvändningsstatistiken, som i sin tur hämtas från
löneredovisningen. Framtagna tidredovisningsuppgifter kan användas som
bastal i många andra mått, t. ex. vid mätning av produktivitet, prissättning,
kalkylering och effektivitetsanalys.

• Tidredovisning är ett led i ekonomistyrning och kontroll av verksamheten.

• Tidredovisning är ett ledningsinstrument.

• Tidredovisning är ett analys- och beslutsinstrument.

• Tidredovisning ger underlag för kostnadsberäkningar.

• Tidredovisning är ett produktivitetsmått.

• Tidredovisning möjliggör jämförelser.

• Tidredovisning är ett bastal för andra nyckeltal.

• Tidredovisning ger arbetsmiljö- och hälsoinformation.

KOMMENTARER TILL TIDSANVÄNDNINGSBILDEN
På föregående sida redovisas tidsanvändningen vid de studerade enheterna.
Det är viktigt att påtala att bilden för år 2002 avser närvaro- och frånvaro-
utfallet för en period om nio månader, medan bilden för år 2001 avser samma
utfall för en period om ett helt år.

Av bilden för år 2001 framgår att den arbetade tiden är 67 procent och
frånvaron 33 procent av ordinarie arbetstid. Andelen arbetad tid respektive
frånvaro är på samma nivå som motsvarande siffror för hela sjukhuset.
Sjukfrånvaron är cirka 5-6 procent av ordinarie arbetstid. Övrig frånvaro
har ökat från 7,9 till 14,0 procent. Övertiden och mertiden har minskat
med en procent.

Att siffrorna i bilden för år 2002 endast avser en period om nio månader
medför att frånvaron i denna bild, p. g. a. semestern, förefaller vara något
hög, vilket minskar andelen arbetad tid. Om helårsstatistik redovisas för-
svagas denna effekt.

ARBETSORGANISATION/ARBETSTIDER
Inom divisionen har bemanningen på flera enheter förändrats och nya yrkes-
kategorier kommit in genom att nya medarbetare har anställts.  Möjligheterna
att påverka sin arbetstid genom flextid och individuella scheman finns för de
som önskar.



Sjukfrånvarobild

Ersatt sjukfrånvaro Rehabilitering

Ersättningsperiod Sjukfrånvaro
     dagar

Dag 1   21
Dag 2-14 181
Dag 15-90 358
Dag 91-180 133
Dag 181-365    0

Summa 693

Totalt antal anställda i rehabilitering 2

Genomförd/avslutad rehabilitering 0

Förtidspensionerade 0

Fortsatt sjukskrivning utan åtgärd 0

Väntar på sjukvård eller omplacering 0

Åter i arbete 0

Avliden 0

Sjuknärvaro1) Sjukfrånvaroorsaker1)

Dold sjukfrånvaro1)

          Nej    1 gång 2-3 ggr > 3 ggr

Svårighet att          82 %   7 %     2 %     9 %
ta igen förlorad
arbetstid

Lojalitet mot          79 %   7 %     7 %     7 %
närmaste chef

Lojalitet mot          72 %    11 %     5 %     12 %
arbetsuppgifter

Lojalitet mot          62 %    15 %     8 %     15 %
arbetskamrater

Inkomstbortfall        68 %  16 %     8 %      8 %

          Nej    1 gång 2-3 ggr > 3 ggr

Bytt schema 89 %    4 %      0 %      7 %

Tagit semester 83 %    9 %      0 %      8 %

Tagit kompledigt 70 %   16 %      3 %    11 %

       Jag Andra

Sjukdom 47    55

Rädsla att smitta andra 25    31

Dålig fysisk arbetsmiljö   0     4

Dålig psykisk arbetsmiljö   3     7

Dåligt ledarskap   2     4

Dålig gruppanda   2     9

Stress orsakad av tidsbrist   5    21
och jäkt

För mycket att göra   2     8

Obekväma arbetstider   0     5

Svårigheter att ordna   0     0
barnpassning

Egna angelägenheter   2   14

Konflikter i arbetet   1     4

Mobbing   0     0

Stress orsakad av att   2     4
jag har alltför många
människor omkring
mig i arbetet

1) Uppgifterna från de tre studerade enheterna avser
   68 personers svar på frågor i sjukfrånvaroenkäten.
   Svarsfrekvensen är 80 procent. Samtliga svar redo-
   visas i dessa sammanställningar med procentuell
   fördelning.



SJUKFRÅNVARO

Förutom ersatt sjukfrånvaro finns dold sjukfrånvaro och sjuknärvaro. “Vanlig”
av arbetsgivaren eller Försäkringskassan ersatt sjukfrånvaro kräver knappast
någon förklaring, men dold sjukfrånvaro och sjuknärvaro bör förklaras.

Med dold sjukfrånvaro avses sådan frånvaro som, på grund av att anställda
har bytt sjukfrånvarodagar mot semester, använt kompledighet eller tagit
annan ledighet som döljer sjukfrånvaron, inte syns i sjukfrånvarostatistiken.

Sjuknärvaro innebär att man arbetar trots att man är sjuk och egentligen
borde vara sjukskriven.

Sjukfrånvaromönstret vid de studerade enheterna kartlades under hösten år
2002 med en enkätundersökning . Enkäten delades ut till 85 personer varav
68 svarade. Svarsfrekvensen är därmed 80 procent.

KOMMENTARER TILL SJUKFRÅNVAROBILDEN
Nedan följer korta kommentarer till sjukfrånvarobilderna på föregående sida.

ERSATT SJUKFRÅNVARO
Den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) utgör cirka 29 procent av den totala
sjukfrånvaron. Den långa sjukfrånvaron (dag 15-180) är 61 procent. Ingen
sjukfrånvaro som är längre än 180 dagar förekommer vid de studerade en-
heterna.

REHABILITERING
Vid de studerade enheterna är två personer i rehabilitering.

SJUKNÄRVARO
Genomförd enkätundersökning visar att sjuknärvaro förekommer vid de stu-
derade enheterna. Ett fåtal anställda har vid olika antal tillfällen och av olika
orsaker valt att gå till arbetet fastän de är sjuka. Lojalitet mot arbetskamrater
och inkomstbortfall är de två vanligaste orsakerna till sjuknärvaron.

DOLD SJUKFRÅNVARO
Svaren på enkätfrågorna visar att även dold sjukfrånvaro förekommer vid
de studerade enheterna. Detta i form av att ett fåtal anställda vid olika antal
tillfällen har bytt schema, tagit semester eller kompledigt i stället för att sjuk-
skriva sig.

SJUKFRÅNVAROORSAKER
Sammanställningen visar de upplevda orsakerna till egen och andras sjukfrån-
varo. Den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro uppges vara sjukdom. Därefter
följer rädsla att smitta andra. Vidare kan nämnas att personalen vid de stude-
rade enheterna tror att de tre därefter vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro
bland andra anställda är stress orsakad av tidsbrist och jäkt, egna angelägen-
heter samt dålig gruppanda.



ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

Under år 2001 inleddes på Huddinge Universitetssjukhus en stor satsning
för att skapa “Den goda arbetsplatsen” (DGA). Arbetet har fortsatt år 2002.
Olika åtgärder vidtogs, bl. a. gjordes en lönesatsning för att öka lönesprid-
ningen inom de olika yrkesgrupperna. Ett utbildningsprogram för samtliga
anställda inom O-divisionen genomfördes i syfte att öka kvaliteten på det
årliga utvecklingssamtalet. Samtliga chefer har genomgått utbildning i UGL
(Utveckling Grupp Ledare), samtalsmetodik och lagar och avtal. Majoriteten
av divisionens chefer har professionell handledning. Alla chefer genomgår
en arbetsmiljöutbildning som avslutas med diplomering.

Arbetsmiljö- och personalpolicy finns. Dock saknas en sjukhusgemensam
hälsopolicy. Varje år genomförs elva skyddskommittémöten och en skydds-
rond. Dessutom genomförs en arbetsmiljöutbildning för arbetsgivare två
gånger per år.

Sjukfrånvaro och personalomsättning samt dess orsaker redovisas.

FRISKVÅRD
Alla anställda inom enheterna har möjlighet (om arbetet så tillåter) till en
timme per vecka friskvård under betald arbetstid. Alternativt kan man delta
i olika friskvårdsarrangemang på ledig tid och arbetsgivaren ersätter kostna-
den upp till 1 500 kronor per år.

Kurser i stresshantering, sluta röka och gå ner i vikt anordnas av Hälso- och
arbetsmiljöenheten vid sjukhuset. På en av enheterna som ingår i undersök-
ningen har man varje dag gemensam morgongymnastik.

ARBETSSKADOR
Sammanställning av arbetsskador görs årsvis och enbart per division med
följande kategoriindelning.

Utöver dessa arbetsskador finns tillbud som kontinuerligt rapporteras och följs
upp.

 2001 Hela HS  2001 Divisionen    Jan-sept 2002
      Divisionen

 Arbetsolyckor         329          44             23
 därav färdolyckor                26
 Arbetssjukdomar                13



FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
Sjukhuset har avtal med extern företagshälsovård dit anställda kan vända
sig för arbetsrelaterade problem. Företagshälsovården bistår också med
individuella stödsamtal, arbetsmiljökartläggningar, olika utbildningar, stöd
i rehabiliteringsärenden och handledningsgrupper.

Medarbetarenkät har inte genomförts på hela divisionen, utan enbart vid en
av enheterna. Resultatet kan endast redovisas utan jämförelser med övrig
verksamhet.



Resultaträkning
Januari-september 2002

Arbetskraftskostnader
Januari-september 2002

Ekonomi

Kostnader       Intäkter
    Tkr    Tkr

Personal 21 568    55 496

Övr pers kostn     632

Material   9 280

Vårdtjänster   9 158

Drift   6 568

OH-kostn   1 898

Summa intäkter    55 496

Summa kostnader    49 104

Resultat      6 392

Löneart    Tkr

Månads- och timlön 15 652

Ob, jour, beredskap   1 478

Fyllnadstid, övertid     627

Semesterers/lön   2 474

Sjuklön     275

Ledighet, vård av barn       54

Lön vid studier     346

Övrig betald frånvaro     662

Total lönesumma 21 568

Därav arbetad tid 17 757

Därav frånvaro   3 811

Prestationer
Januari-september 2002

Kostnader för ersättning
av personalens frånvaro
Januari-september 2002

Antal vårdtillfällen        145

Vårddagar totalt                     2 232

Medelvårdtid                     15,39

Antal läkarbesök                191

Antal sjuksköterskebesök             1 072

Antal läkarbesök av övriga           12 504
kliniker där ssk från mot-
tagningen bistår

Uppgifterna är hämtade ur VAL-databasen.

Ersättningsform  Totalkostnad
  för frånvaro-
 ersättning tkr

Mertid egen personal   1 339

Övertid egen personal   3 0071

Inlånad personal   3 0072

Vikarier externt

Köpta tjänster externt   2 6613

Överanställning egen personal   2 864

Ej ersatt personal        4

1) 25 procent enkel öt och 75 procent kval öt.

2) Arb.tidsregler desamma oavsett kliniktillhörighet.

3) Beräknad på genomsnittskostnad 480 kr/tim.

4) Svårt att uppskatta produktionsbortfall.



EKONOMI

Den ekonomiska redovisningen inleds med en övergripande bild av O-divi-
sionens resultaträkning. Eftersom arbetskraftskostnaderna utgör den största
kostnadsposten i denna resultaträkning görs en fördjupad analys av dessa.
Därefter presenteras några av de prestationsmått som används vid divisionen
samt kostnader för ersättning av personalens frånvaro. I separat bilaga visas
ett exempel på sjukfrånvarokostnader.

KOMMENTARER TILL EKONOMIBILDEN
Nedan följer korta kommentarer till ekonomibilderna på föregående sida. Upp-
gifterna är hämtade från sjukhusets ekonomiadministrativa system Raindance.

RESULTATRÄKNING
I resultaträkningen redovisas divisionens intäkter och kostnader. Intäkterna
innehåller både externa och divisionsinterna intäkter.

ARBETSKRAFTSKOSTNADER
Kostnaden för arbetad tid och frånvaro, 21 568 tkr, utgör 44 procent (21 568/
49 104 = 43,9 procent) av de totala kostnaderna. Kostnaden för frånvaro,
3 811 tkr, utgör 18 procent (3 811/21 568 = 17,7 procent) av den totala löne-
kostnaden.

KOSTNADER FÖR ERSÄTTNING AV PERSONALENS FRÅNVARO
I praktiken ersätts sjukfrånvaro och annan frånvaro från arbetet med en
mix av ovan redovisade ersättningsformer. Hur sjukfrånvaron har ersatts
och vad den verkligen har kostat går inte att direkt utläsa ur vår löneredo-
visning. Utöver sjukfrånvaron finns annan frånvaro som till volymen är be-
tydligt större och ersätts med allt från över- och mertid till inlånad personal
och överanställning.

VAD KOSTAR SJUKFRÅNVARON?
I separat bilaga redovisas kostnader för kort respektive lång sjukfrånvaro.
Uppgifterna i exemplet (bilaga 1) redovisas för en person som antas vara
sjukfrånvarande ett helt år. Den korta sjukfrånvaron är dyr och omöjlig att
planera. Den för ofta med sig krav på frånvaroersättning. Det är inte enbart
sjukfrånvaron som påverkar arbetskraftskostnaderna, utan hela tidsanvänd-
ningen måste ses över på de studerade enheterna. Sjukfrånvaron är relativt
låg. Kostnaden för övrig betald frånvaro är mera än dubbelt så hög som sjuk-
lönerna. För att bibehålla hälsan och öka satsningen i friska siffror är det
således viktigt att den totala frånvaron studeras.

VERKSAMHETENS STYRKOR OCH FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL SAMT
UNDERLAG FÖR HANDLINGSPLAN
På efterföljande sidor finns underlag för vår interna diskussion om hur hälso-
satsningen ska utformas. Eftersom vi är mitt i en utvecklingsprocess har vi
valt att inte föregripa dialogen på arbetsplatsen och offentliggöra uppgifterna
i Hälsobokslutet.
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HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD HÄLSA

PRIORITET 1

Vad?

När?

Hur?

Kostnad/Intäkt:

Ansvarig:

PRIORITET 2

Vad?

När?

Hur?

Kostnad/Intäkt:

Ansvarig:

PRIORITET 3

Vad?

När?

Hur?

Kostnad/Intäkt:

Ansvarig:


