Svar på interpellation från Mikael Johansson (M) till Robert Olesen (S)
angående regionens personalarbete.
Mikael Johansson (M) ställer ett antal frågor angående regionens
personalarbete.

1 Erbjuder regionen idag heltidstjänster till de medarbetare som önskar
detta?
Alla sjuksköterskor som nyanställs erbjuds heltidstjänst. Vid vakanser går varje
enhet igenom möjligheten till att erbjuda förhöjda procentsatser till de som
anmält att de vill ha mer tid. Alla som har deltid har möjlighet att utöka sin
sysselsättningsgrad via resursenheten om man inte kan erbjudas heltid på den
egna arbetsplatsen.
Som attraktiv arbetsgivare tillmötesgår vi också i stor utsträckning de som
tillfälligt vill gå ner i tjänst.

2 Hur många rotationstjänster har regionen idag?
De som roterar dag/ natt är ca 425 sjuksköterskor och 390 undersköterskor.

3 Hur vanligt är det med delade turer inom regionen idag?
Finns för undersköterskor på några medicinavdelningar samt en
ortopedavdelning vid helger.
Valet inom befintlig budget har varit att ha delade turer eller tätare
helgtjänstgöring än var tredje helg.

4 Vilka åtgärder har vidtagits för att uppfylla ovanstående?
Beslut om att erbjuda alla nyanställda sjuksköterskor heltid, skapat möjligheter
att utöka sin tid via resursen där det inte är möjligt att ha bara heltider inom
budget för att klara bemanning dygnet om samt helgtjänstgöring och samtidigt
erbjuda glesare helgtjänstgöring än varannan helg.
Regelbunden schemaöversyn för att skapa bästa möjliga förutsättningar att
kunna erbjuda önskad procentsats.
Beträffande minskad rotationstjänstgöring så finns möjligheten att jobba
ständig natt på alla avdelningar. De flesta avdelningar som har dygnet runt
tjänstgöring har både rotationstjänster och rena nattjänster. Idag avviker vi
från vårt centrala kollektivavtal AB med veckoarbetstid 35 timmar för de som
arbetar enbart natt (AB, 36,33 tim) och ett nattindex på 1, 2 timmar per arbetad
natt för de som roterar. D.v.s. man erhåller två extra timmar per natt som läggs
ut i ledighet under schemaperioden. Veckoarbetstiden skiftar då beroende på
hur många nätter man arbetar. Förslag på nattindex 1,4 är beslutat och under
utarbetning.

Robert Olesen (S)
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