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Forord
Region Midtjylland leverer hver dag året rundt ydelser af høj kvalitet til
patienter, brugere, borgere og samarbejdspartnere. For at kunne løfte
denne opgave er det en forudsætning at vi fortsat har velkvalificerede og
tilfredse medarbejdere og ledere.
Denne personaleredegørelse er rettet til politikere, ledere samt både
nuværende og potentielle medarbejdere. Den beskriver personalesituationen i Region Midtjylland og nogle af de mange initiativer på personaleområdet der arbejdes med på regionens arbejdspladser. Det er intentionen
at redegørelsen kan bidrage til inspiration og videndeling både internt
mellem regionens arbejdspladser og eksternt i forhold til for eksempel de
øvrige regioner.
Personaleredegørelsen består af tre dele. I første del introduceres Region
Midtjyllands organisation, Ledelses- og Styringsgrundlag samt kort de
fælles regionale politikker indenfor personaleområdet.
I den anden introduceres kort de fælles HR strategier for 2009-2010 med
beskrivelser af regionale tiltag indenfor hvert fokusområde, suppleret
med historier fortalt af regionens medarbejdere og ledere. Beskrivelser
og historier der på hver deres måde giver et billede af Region Midtjylland
som en attraktiv, innovativ og effektiv arbejdsplads. I tredje og sidste
del præsenteres en række personalestatistikker på områder som blandt
andet løn, ligestilling, sygefravær og personaleomsætning.
Jeg håber at denne redegørelse vil blive brugt som oplæg til inspiration,
diskussion om og prioritering af de mange initiativer på personaleområdet, der er med til at gøre Region Midtjylland til en attraktiv arbejdsplads,
der også fremover kan fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere.
Det er tanken, at der fremover vil blive udarbejdet en årlig personaleredegørelse, der som minimum vil indeholde personalestatistikker.

Med venlig hilsen

Bo Johansen
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2 | Region Midtjyllands organisation
Region Midtjyllands organisation

Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med et regionsråd, en direktion, to hovedspor af opgaver,
der vedrører henholdsvis velfærdsydelser og regional udvikling, og en række stabe:

Regionsrådet

Direktionen

Stabsfunktioner

Regional
Udvikling

Velfærd

Velfærdssporet består af forskellige typer af funktioner hvor der skelnes mellem driftsenheder og fællesfunktioner. Driftsenheder varetager den primære drift på hospitalerne og på institutionerne inden for
psykiatri og social samt den præhospitale indsats. Fællesfunktioner varetager koncerndækkende drifts- og
udviklingsopgaver på tværs af organisationen.
Regional Udvikling består af en række enheder der i fællesskab løfter opgaver indenfor områder som erhvervsudvikling, beskæftigelse, natur og miljø, turisme, uddannelse, kultur og kollektiv trafik.
Stabene skal som en helhed understøtte driftsfunktionerne med en række strategiske og administrative
funktioner.

Velfærd

Regional udvikling

Stabe

Driftsfunktioner
De somatiske hospitaler
Præhospitalet
Det Nye Universitetshospital,
Skejby
Psykiatri og Social

Innovation og Forskning*
Virksomheds- og Kompetenceudvikling
Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter
Miljø, Teknologi og
Infrastruktur
Jord og Råstoffer

Regionssekretariatet
Koncernøkonomi
Koncern HR
Koncern Kommunikation
Sundhedssekretariatet
Primær Sundhed
Sundhedsplanlægning
Regionalt Sundhedssamarbejde
Kvalitet og Sundhedsdata
Sekretariat for Regional
Udvikling

Fællesfunktioner
It
Indkøb og Logistik
Medico Teknisk Afdeling
Center for Folkesundhed
Center for Kvalitetsudvikling

· Herunder MidtLab, som arbejder med tværgående innovation i hele organisationen.

Region Midtjyllands organisering
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Ledelses- og Styringsgrundlaget indeholder de overordnede rammer og principper for styring og ledelse
i Region Midtjylland og fungerer dermed som det
fælles fundament for varetagelse og videreudvikling
af de mange vigtige opgaver som regionens arbejdspladser har ansvaret for.
Ledelses- og Styringsgrundlaget beskriver blandt
andet Region Midtjyllands mission, vision og strategier og sætter fokus på sammenhængen mellem det
politiske niveau og regionen som arbejdsplads.
De overordnede principper for ledelse og styring er
blandt andet:
- at ledelse er baseret på dialog mellem de forskellige ledelsesområder og - niveauer i organisationen
og mellem ledelse og medarbejder
- at evaluering af resultatopnåelsen sker i en dialog
mellem de forskellige ledelseslag og mellem ledelsen
og medarbejderne og med et balanceret helhedsorienteret fokus, hvor der eksempelvis både indgår
”indikatorer” vedr. brugertilfredshed, økonomi og
medarbejdertilfredshed.
Ledelses- og Styringsgrundlaget er også referenceramme for regionens MEDaftale, personalepolitik og
lønpolitik der alle bliver introduceret senere i dette
afsnit.
Der er udviklet en Ledelses- og Styringsmodel som
grafisk illustrerer, hvordan ledelse og styring hænger
sammen i Region Midtjylland. Modellen samt Ledelses- og Styringsgrundlaget i sin fulde udstrækning
(inkl. eksempler på anvendelse) kan ses på hjemmesiden: www.rm.dk/om+regionen/organisation.
MEDaftalen/strukturen i Region Midtjylland
Formålet med MEDaftalen er at sikre alle medarbejdere medindflydelse og medbestemmelse på
arbejds-, samarbejds-, personale- og arbejdsmiljøforhold til gavn for både brugere, borgere og ansatte.
Dette sker blandt andet ved at regionen har en åben
dialog, åben information, åbne beslutningsgange og
et godt samarbejde mellem ledere og medarbejdere.
Regionens MEDudvalg spiller i den forbindelse en
nøglerolle. De er med til at sikre at effektivitet og
arbejdsmiljø går hånd i hånd, og at ledelse og medarbejdere efterlever og udvikler regionens værdier. De
er også med at sikre den ånd og tone der ligger i både
MEDaftalen og i Region Midtjyllands Ledelses- og
Styringsgrundlag og i regionens personalepolitik.
Medaftalen i sin helhed og regionens MEDstruktur
kan ses på www.rm.dk/via3955.html

Fælles regionale politikker
Region Midtjyllands personalepolitik
Personalepolitikken er sammen med regionens Ledelses- og Styringsgrundlag og MED–aftalen
et vigtigt grundlag for at regionen kan rekruttere og
fastholde de ledere og medarbejdere, som er helt
nødvendige for, at regionen kan løse sine opgaver
bedst muligt.
Personalepolitikken bygger på Region Midtjyllands
tre værdier: dialog, dygtighed og dristighed, der set i
sammenhæng udgør det holdningsmæssige fundament for samarbejdet mellem ledere og medarbejdere i Region Midtjylland.
Regionen er en decentral organisation. Den værdibaserede personalepolitik giver et betydeligt lokalt
råderum og pointerer dermed en vigtig lokal opgave:
at skabe netop de personaleforhold som mest
hensigtsmæssigt sikrer, at Region Midtjylland er en
attraktiv arbejdsplads.
Der er udformet delpolitikker og iværksat konkrete
personalepolitiske tiltag på følgende områder:
Arbejdsmiljøaftalen
- Arbejdsmiljøaftalen har til formål at styrke, udvikle og effektivisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet,
så der kan etableres et systematisk, forebyggende og
sundhedsfremmende arbejdsmiljøarbejde.
Det Sociale Kapitel
- Det Sociale Kapitel beskriver hvordan Region
Midtjylland og regionens arbejdspladser kan arbejde
for at fastholde ansatte, som er i fare for at miste deres arbejde på grund af nedsat eller ændret arbejdsevne og hvordan regionen og dens arbejdspladser
kan indsluse personer, som er ledige, eller som har en
nedsat eller ændret arbejdsevne.
Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland
- Mangfoldighedsindsatsen skal medvirke til at
styrke Region Midtjylland som en attraktiv, mangfoldig og rummelig arbejdsplads. De tre hovedindsatsområder er: ligestilling, etnisk ligestilling og handicap
Psykologordning
- Psykologhjælpsordning er et tilbud til ansatte i
Region Midtjylland. Den ansatte, pågældendes leder,
sikkerheds- eller tillidsrepræsentant kan henvende sig
om støtte. Der er tale om en ordning, som er gratis for
arbejdspladsen og den ansatte. Ordningen er anonym.
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Stresspolitik
- Der skal på alle niveauer i Region Midtjylland tages
initiativer der kan forebygge, identificere og håndtere
problemer i tilknytning til arbejdsrelateret stress.
Region Midtjyllands stresspolitik har særligt fokus på
at forebygge forekomsten af arbejdsrelateret stress
og gælder for alle ansatte i Region Midtjylland.

Roller og ansvar i forbindelse med at minimere
sygefravær
- Som et led i indsatsen for at sikre, at Region
Midtjylland er en attraktiv arbejdsplads med et godt
arbejdsmiljø og et lavt sygefravær, er der udarbejdet
en beskrivelse af roller og ansvar i hele organisationen i forbindelse at minimere sygefraværet.

Vold, mobning og chikane
- Region Midtjylland forpligter sig til at forebygge,
identificere og håndtere vold, mobning og chikane –
herunder seksuel chikane – på samtlige af regionens
arbejdspladser.

Rygepolitik
- Region Midtjyllands rygepolitik er udarbejdet
med udgangspunkt i lov om røgfri miljøer, som trådte
i kraft 15. august 2007. Formålet med loven er at
udbrede røgfri miljøer med henblik på at forebygge
sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og
forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning.

Livsfasepolitik
- Region Midtjylland ønsker at være en attraktiv
arbejdsplads for alle medarbejdere uanset hvilken
livsfase de befinder sig i. De enkelte arbejdspladser
vil i så høj grad som muligt tilgodese den enkeltes
ønsker til både faglige og personlige udfordringer og
til arbejdsvilkår i øvrigt.
MEDsystemets dialog om kompetenceudvikling
- I forbindelse med overenskomstforhandlinger i
2002 indgik de centrale parter en aftale om kompetenceudvikling. I henhold til denne aftale samt i henhold til Region Midtjyllands MEDaftale har RegionsMEDudvalget bl.a. vedtaget regionens definition på
begrebet kompetenceudvikling.
Omplacering i forbindelse med strukturændringer
og besparelser
- Regions-MEDudvalget har vedtaget retningslinjer,
der beskriver, hvordan Region Midtjylland håndterer
omplaceringer og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser.
Region Midtjylland som ét ansættelsesområde
- Overenskomstansatte skal have Region Midtjylland som ét ansættelsesområde, hvilket har betydning i forhold til bl.a. anciennitetsbestemte rettigheder, forflyttelsespligt, forflyttelsesret, prøvetid, mv.
Retningslinjer for besættelse af stillinger i koncernledelsen
- Retningslinjerne skal dels skabe tydelighed om
proceduren og kompetencen vedr. ansættelse af
koncernledelsen og dels at medvirke til en professionalisering af ansættelsesproceduren.

Bruttolønsfinansierede personalegoder
- Skattereglerne gør det muligt for Region Midtjylland at tilbyde de ansatte en række bruttolønsordninger – hovedsagelig multimedier, bus-og togkort og
aviser.

Personalepolitikken og de supplerende delpolitikker
og vejledninger kan ses på www.rm.dk/via13882.html
Lønpolitikken
Region Midtjyllands lønpolitik indeholder de overordnende visioner for hvordan Region Midtjylland ønsker
at bruge løn til at fremme indfrielsen af regionens og
de enkelte arbejdspladsers målsætninger. Lønpolitikken er, sammen med blandt andet regionens Ledelses- og Styringsgrundlag og personalepolitikken, et
vigtigt middel til at sikre service, kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen – og attraktive arbejdspladser
som kan rekruttere, fastholde og udvikle dygtige og
motiverede medarbejdere. Lønpolitikken fremhæver blandt andet at de kvalifikationer og funktioner,
som honoreres, skal bidrage til at skabe de ønskede
resultater, og at løndannelsen er præget af åbenhed
og gennemsigtighed.
Lønpolitikken dækker alle ansatte i Region Midtjylland og danner rammen for lokal dialog mellem
ledelses- og medarbejderrepræsentanter og de
forhandlingsberettigede faglige organisationer om,
hvordan den enkelte arbejdsplads ønsker at prioritere lønmidlerne.
Lønpolitikken kan ses på www.rm.dk/via13882.html
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· God ledelse
· Fleksibel arbejdstilrettelæggelse, effektive arbejdsgange og opgaveforskydning
· Lavt sygefravær og godt arbejdsmiljø
· Rekruttering og fastholdelse
· Uddannelse og faglig udvikling

De fem strategiske fokusområder er blevet til på baggrund af drøftelser i blandt andet Koncernledelsen,
Strategisk HR-forum, Regions-MEDudvalget samt
de lokale HR-funktioner. Der er i formuleringen af de
strategiske fokusområder taget afsæt i en overordnet vision om, at;

Indenfor hvert fokusområde er der formuleret en
række strategispor og bud på konkrete initiativer der
kan imødekomme de aktuelle udfordringer. I personaleredegørelsen er beskrevet et udpluk af de konkrete
lokale og regionale initiativer og historier fortalt af
medarbejdere og ledere.

”Region Midtjyllands arbejdspladser skal være attraktive, effektive og innovative og kunne tiltrække,
fastholde og udvikle de nødvendige medarbejdere til
at løse regionens opgaver”.
Læs mere om HR strategierne 2009-2010 på:
www.rm.dk/via45258.html

Fokusområderne skal ses i sammenhæng, og de enkelte initiativer understøtter hinanden. For eksempel
kan de mange regionale initiativer, der skal understøtte god ledelse, minimere sygefraværet og effektivisere arbejdsgange, samtidig bidrage til at løse
udfordringer omkring rekruttering og fastholdelse.
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God ledelse

Det er ambitionen i Region Midtjylland at udvikle god ledelse der bidrager til lederens egen udvikling og den
samlede udvikling af arbejdspladsen og organisationen. Det skal gøre både ledere og organisation klar til at
møde fremtidens udfordringer. Det er også ambitionen at lederne i Region Midtjylland bidrager til at forny og
udvikle den offentlige sektors ydelser, skaber effektiv organisering og fremmer godt arbejdsmiljø. Erfaringer
viser at god ledelse er af afgørende betydning for at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere. Der
er blandt andet sat politisk fokus på ”styrkelse af ledelse” i regeringens ledelsesreform og i hensigtserklæringerne i forbindelse med regionsrådets budgetforlig for 2008 samt i budget 2009. Desuden var det besluttet i Regions-MEDudvalget at ”ledelse” var personalepolitisk fokusområde i 2009.
Der er fokus på god ledelse på rigtig mange arbejdspladser i Region Midtjylland. Både i det daglige arbejde
og i forskellige mindre eller større lokalt tilrettede ledelsesudviklingsprojekter. Nedenfor beskrives nogle af
aktiviteterne på området.

Projekt God Ledelse på Århus Universitetshospital,
Århus Sygehus
Århus Sygehus er på opfordring fra regionsrådet i
Region Midtjylland ved at gennemføre projekt God
Ledelse på Århus Sygehus. Her undersøges hvordan
ledelse ser ud, når det virker - set fra både medarbejder- og lederperspektiv.
Undersøgelsen sker gennem adskillige interviews
med ledere og medarbejdere samt gennem observationer som følger dagligdagen i 5 udvalgte pilotafdelinger. Målet er at skabe et redskab som kan hjælpe
ledelse og medarbejdere til at tale om den ledelse,
der er relevant i netop deres afdeling.
Målet med undersøgelsen er samtidig at komme med
anbefalinger til hvordan vilkår for ledelse og ledelseskompetencer kan styrkes. Resultaterne vil blive præsenteret i en rapport og forelagt på en konference i
efteråret 2010.
Region Midtjyllands lederudviklingsprogram og
interne lederudviklingsforløb
Over 200 ledere deltager på regionens lederudviklingsprogram hvert år. Derudover har et stort
antal ledere gennemført flere interne lederudviklingsforløb.

ring på alle niveauer, så patienterne får den bedste
behandling.
En ledelsesmæssig dannelsesrejse
Siden 2007 er ledernes professionelle ledelseskompetencer blevet styrket gennem Region Midtjyllands
Lederudviklingsprogram. Det består af fire forløb:
Apollo, Galathea, Kilimanjaro og Sirius, der henvender
sig til forskellige ledelsesniveauer i regionen. Hvert år
deltager flere hundrede ledere på et af forløbene. Det
kan være den nye oversygeplejerske, den garvede
hospitalsapoteker eller den ledende overlæge.
Ønsket med lederudviklingsprogrammet er at skabe
fælles sprog og referenceramme om god ledelse i
Region Midtjylland på tværs af sektorer, stabe og
geografi. Sammen lærer de af hinanden og får styrket
deres eget personlige lederskab samtidig med at de
får et større indblik i, hvad det vil sige at være leder i
regionen.
Fælles er at alle kan medvirke til at skabe velfungerende afdelinger med højt fagligt niveau og respekt
for både borgeren og medarbejderen.

Der bruges 2,55 millioner kr. fra HR-puljerne på at
støtte ledelsesudviklingsaktiviteter lokalt.

Flere ledere og medarbejdere har givet udtryk for, at
de er glade for, at ledelse er på dagsordenen. De kan
se at det gør en forskel i hverdagen. Det understøttes
af hospitalsdirektøren Ole Thomsen som siger:
— Det er flot at vi er blevet udvalgt, og projektet ligger perfekt i forlængelse af det arbejde vi i flere år
har gjort for at sikre, at vi har den rigtige organise-
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Teamleder Anna Kirstine Goul, Regionspsykiatrien i
Skive

God ledelse | 5
Ledelsesmæssigt fundament
Det var på lederudviklingsforløbet Galathea, at
Anna Kirstine Goul fandt sin identitet som leder. Den
47-årige psykiatriske sygeplejerske tog af sted på
Galathea, som er obligatorisk for nye ledere, da hun i
august 2009 blev ansat i stillingen som teamleder for
det affektive team ved Regionspsykiatrien i Skive.

Nu er Anna Kirstine Goul helt hjemme i rollen som
leder. Hun har dog fortsat stor glæde af den netværksgruppe af nye ledere som blev samlet under
Galathea. De mødes hver anden eller tredje måned
og taler om problemstillinger i deres hverdag. På den
måde giver de fortsat hinanden input til at løse deres
ledelsesopgave.

— Forløbet gav mig muligheden for at tænke over,
hvordan jeg gerne vil være som leder. Det blev ligesom vendt og drejet på mange gode måder, forklarer
Anna Kirstine Goul.

Tre år i udviklingens tegn
På Regionshospitalet Randers og Grenå afslutter
man i 2010 et stort ledelses- og organisationsudviklingsforløb der har løbet siden foråret 2007. I denne
treårige periode har alle regionshospitalets funktionsledere gennemført en intern udgave af lederudviklingsforløbet, Kilimanjaro. Det har bevæget hele
organisationen undervejs, og det har haft indflydelse
på forståelsen af ledelse.

Fire udviklingsrejser
Apollo er et afklaringsforløb for regionens lederaspiranter. Her har de mulighed for at prøve sig
selv af i en midlertidig organisation der ligner det
virkelige liv i en organisation.
Galathea er et obligatorisk lederudviklingsforløb
for nye ledere i regionen. Her kan de udvikle deres
egen identitet som leder i Region Midtjylland, få
udvidet deres lederfaglige begrebsapparat og
etablere et netværk med andre nye ledere.
Kilimanjaro er et udviklingsforløb for funktionsledere og ledere med personaleansvar i regionen.
Her får de redskaberne til at analysere og organisere deres enheder og lede sig selv og
medarbejderne mod et fælles
mål.
1

Sirius er et
lederudviklingsforløb for ledere af
ledere i regionen.
Her er den personlige ledelse og evnen
til visionært at tænke
fremad i centrum.
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— Jeg har kunnet bruge netværket hvis der har været
nogle situationer, som det var godt at tale om med
nogle uden for min egen afdeling.
Hun mener derudover at forløbet også har skabt en
fælles referenceramme lederne imellem:
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En af deltagerne på forløbet var ledende lægesekretær Anne Andreasen som deltog på et af de første
hold. For hende var det rigtigt givende at være sammen med og skabe relationer til kolleger fra andre
faggrupper. Efterfølgende har hun haft god nytte af
de netværk som blev dannet under forløbet.

— Når vi på et møde taler om ledelse, så er det som
om, at vi har fået et fælles sprog fordi vi har været af
sted på Kilimanjaro, lyder det fra Anne Andreasen.
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På lederudviklingsforløbet fandt den nye teamleder
gennem de mange praktiske øvelser og inspirerende
oplæg også ud af, hvor det er muligt at få hjælp
og finde viden som leder, ligesom hun fik et større
overblik over Region Midtjylland som organisation. Da
forløbets to moduler var gennemført, var resultatet
ifølge Anna Kirstine Goul tydeligt:
— Da jeg var færdig, havde jeg pludselig et fundament at stå på som leder – jeg var klar!”

Ledende lægesekretær Anne Andreasen, Regionshospitalet Randers og Grenå.
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Fleksibilitet

Fokus på fleksibel arbejdstilrettelæggelse, effektive arbejdsgange og opgaveforskydning rummer mange
potentialer. Det kan være med til at løse problemer omkring mangel på arbejdskraft, udnytte ressourcerne
effektivt og skabe sammenhæng og kvalitet i de borgerrettede ydelser. Det kan også være med til at fremme
kompetenceudvikling og bidrage til at indfri medarbejderes forventninger til en udviklende og fleksibel
arbejdsplads. Regionsrådet har sat særligt politisk fokus på arbejdstilrettelæggelse og arbejdsgange bl.a. i
forbindelse med budgetforligene, og i 2009 er der flere eksempler på gode initiativer.

Tværsektorielt samarbejde mellem kommuner og
børne- og ungdomspsykiatrien
Det er i overgangene mellem sektorerne at de hensigtsmæssige forløb skal stå distancen og vise deres
værd. Kommuner og Psykiatri og Social har ønsket at
arbejde med netop disse snitflader og har iværksat
en række samarbejdsprojekter. Birthe Jensen fra
Center for Kvalitetsudvikling har med lean-værktøjer
faciliteret en proces hvor medarbejdere fra kommuner og Psykiatri og Social har analyseret, hvordan
sags- og patientforløb kan forbedres.
Standarder for samarbejde
Når man skal samarbejde på tværs af sektorer, er det
vigtigt at vide hvem der gør hvad. Ellers risikerer man
at der bliver gjort dobbeltarbejdet, eller i værste fald
intet arbejde.
Arbejdet har derfor fokuseret på at beskrive det
gode samarbejde mellem parterne og har resulteret
i at der er beskrevet forløbsstandarder for udvalgte
patientkategorier.

Også afdelingssygeplejerske Lise Lund Elsberg ser
den nye måde at planlægge vagterne på som en
forbedring.
— Det er klart blevet lettere at lægge vagtskemaet,
for jeg slipper f.eks. for selv at indtaste alle medarbejdernes ønsker, og jeg skal ikke koordinere alle mulige
små huskelapper. Det er selvfølgelig ikke alle ønsker
jeg kan opfylde, men langt hen ad vejen går det op.
Den nye måde at planlægge vagtskemaet på er en del
af det landsdækkende forskningsprojekt Prioriteret
arbejdstid ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Formålet er at afdække hvilken betydning
det har for medarbejderne at få større indflydelse på
tilrettelæggelsen af egen arbejdstid. I 2011 offentliggøres den endelige rapport.
Se mere på www.arbejdsmiljoforskning.dk

Arbejdet fortsætter
— Vi har afholdt en række workshops for tre projektgrupper fra forskellige kommuner og fra børne- ungdomspsykiatrien. Der er et stort ønske om at arbejde
videre med forløbsstandarderne i 2010, hvor arbejdet
skal bringes fra projektlokalet ud til den daglige drift,
fortæller Birthe Jensen.
Mere indflydelse på vagtskemaet
Siden årsskiftet 2009/2010 har hver enkelt medarbejder på Opvågningen og Intensiv via internettet på
Regionshospitalet Randers kunnet ønske, hvornår de
gerne vil arbejde, holde fri og have ferie m.m. Medarbejderne har også kunnet sætte vetodage ind. Det er
fridage der ikke kan ændres på.
— Jeg synes det er positivt at det nu er muligt at ønske både på arbejdet og hjemmefra, og det er blevet
lettere at få arbejdstid og private aktiviteter til at gå
op. Nu kan jeg for eksempel skrive vagtønsker ind
hjemmefra så de går op med min mands arbejdstider
og vores forskellige arrangementer, fortæller sygeplejerske i Opvågningen Susanne Kirial.
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Afdelingssygeplejerske Lise Lund Elsberg, på
Regionshospitalet Randers og Grenå
Tid til kerneydelsen
Med Tid til Kerneydelsen har Center for Kvalitetsudvikling og Århus Universitetshospital, Skejby, udviklet
en metode, som hospitalsafdelinger kan bruge til
at blive skarpe på, hvad der er den sundhedsfaglige
kerneydelse. Med stigende pres på ressourcerne er
det vigtigt at luge ud i opgaver, som personalet ikke
finder, der giver værdi for patienterne.
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Uddannelse som katalysator
På regionens katalysatoruddannelse, som udbydes af Koncern HR, uddannes hvert år lokale
interne konsulenter for effektiviseringsprojekter.
En katalysator er det, der gør en kemisk proces
mere potent end ellers, og sådan nogle katalysatorer har regionen brug for til de mange forandringsprocesser. I 2008 blev der uddannet 20 og i
2008 blev der uddannet 21 katalysatorer.
Læs mere på: https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=1048

For at få det nødvendige grundlag til at tage den
tværfaglige diskussion i personalegruppen samles
der data ind i form af tidsregistreringer og observationsstudier. Data analyseres og skaber et faktabaseret grundlag for den videre proces. Næste skridt
er at diskutere opgaver og arbejdstilrettelæggelse i
personalegruppen. Processen giver her mulighed for
at diskutere kerneydelsesbegrebet, og den kan dermed være med til at sikre at personaleressourcerne
bruges fornuftigt.
Konkrete erfaringer fra analysen på Århus Universitetshospital, Skejby lyder: Vi vil gerne udføre administrative opgaver så længe de indgår som en del af
kerneydelsen. Vi vil ikke udføre kontrol som vi ikke
kan se mening med.
Metoden skaber dermed en platform hvorfra opgaveflytning og opgaveglidning faggrupperne imellem
kan diskuteres. Center for Kvalitetsudvikling arbejder
videre med Tid til kerneydelsen på andre sygehuse og
har også lavet aftale om en tilpasning af metoden til
psykiatrien.
Stuegang som konsultation
”Stuegang trækker ud i dag. Vi bliver ikke færdige i
dagvagten”. Alt for tit var dette kendsgerningen på
det medicinske sengeafsnit M2 på Regionshospitalet Silkeborg. Det fik Medicinsk Afdeling til at sætte
nyt fokus på stuegangen som tværfaglig disciplin.
Stuegangen er krumtappen i patientforløbet på et
medicinsk sengeafsnit.
Måtte tænke i nye baner
I samarbejde med Center for Kvalitetsudvikling, fik
M2 set nærmere på hvad der skal til for at få en glidende og effektiv afvikling af stuegangen i samarbej-

det mellem læger, sygeplejersker og sekretærer. En af
udfordringerne var at få fortrolighed under stuegang
på en 4-sengstue.
Her kom forslaget om at lade patienterne komme til
konsultation hos lægen og sygeplejersken på bordet.
— Vi var nødt til at prøve det af for at se om det gav
en bedre stuegang, udtaler afdelingssygeplejerske
Ulla Nielsen, som fik flyttet personalestuen midlertidigt for at indrette et konsultationsrum.

Stuegang sker nu med læge, sygeplejerske og patient
ved samme bord. På den store skærm kan de sammen
følge relevante skærmbilleder.
Fra pilot til permanent løsning
Den nye måde at gå stuegang på blev prøvet af med
stor tilfredshed for både personale og patienter.
Tiltaget blev evalueret med ord som:
·	bedre samarbejde mellem læge og sygeplejerske
som nu kan arbejde parallelt med diktering, ordination og dokumentation
·	mere fortrolighed og ligeværdighed overfor
patient - vi er i øjenhøjde omkring bordet, og patienten kan selv følge med på skærmen.
M2 arbejder nu videre med at få konsultationsrummet gjort til en permanent løsning for hele afsnittet.

Elektroniske personalesager
Alle hospitaler i Region Midtjylland er i perioden
juli-december 2009 gået over til elektronisk sagsbehandling af personalesager. I løbet af foråret
2010 indskannes alle hospitalernes ca. 23.000
gamle papirsager så hospitalerne fra sommeren
2010 kan sige helt farvel til deres papirsager og
tilgå personalesagen fuld elektronisk.
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Lavt sygefravær og godt arbejdsmiljø

7 | Lavt sygefravær og godt arbejdsmiljø
Et godt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær har ofte en positiv effekt på både medarbejdernes trivsel og
kvaliteten af og effektiviteten i det arbejde der udføres. Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, god ledelse og
fleksibel arbejdstilrettelæggelse har stor betydning for niveauet for sygefravær, og der er en etisk og personalepolitisk forpligtelse til at forsøge at gøre noget ved den del af fraværet som kan henføres til forhold på
arbejdspladsen.
Regeringen, de faglige organisationer, Danske Regioner m.fl. har stort fokus på emnet, og der er formuleret
ambitiøse nationale målsætninger om at nedbringe sygefraværet med 20% frem mod 2015. Regionens arbejdspladser skal være med til at forsøge at indfri målet. Initiativerne i dette afsnit vidner om en bredspektret og engageret indsats på området.
Skarpt fokus og lyst til forandring bragte
sygefravær ned

sitivt af medarbejderne og har medført et dramatisk
fald i antallet af overarbejdstimer.
Afdelingen har også indført projekt Kendt Jordemoderordning som består af, at jordemødrene sammen
– to og to – dækker ca. 500 fødende. De har kontakt
til kvinderne fra første besøg i ambulatoriet til selve
fødslen. De arbejder således en uge med vagt og en
uge fri.
Endelig har de prioriteret faglig udvikling og dygtiggørelse med en følordning og faglige fora hvor jordemødrene kan dele deres erfaringer og viderebringe
gode faglige ideer til hinanden.

Jordemødrene følger de samme kvinder fra første
besøg i ambulatoriet til fødslen.
Det har givet større arbejdsglæde på Jordemodercentret i Silkeborg, Regionshospitalet Silkeborg
I løbet af 2008 lykkedes det at nedbringe det gennemsnitlige sygefravær på Jordemodercentret i Silkeborg fra 20,5 sygedage pr. fuldtidsansat i 2007 til 6,9
sygedage i 2008. Fra 2008 til 2009 faldt sygefraværet
yderligere til 5,9 sygedage pr. fuldtidsansat. Det
betød et øget nærvær svarende til 1,5-2 fuldtidsstillinger. De gode resultater er ikke kommet af sig selv.
De har krævet et skarpt fokus fra ledelsen og samarbejdsvilje og lyst til forandring hos medarbejderne.
Værdier og anerkendelse har været udgangspunktet for dialogen om nedbringelsen af sygefraværet.
Dette har inddraget den enkelte medarbejder og
givet gode ideer og inspiration til at starte en opadgående spiral af trivsel på arbejdspladsen.
Initiativer på afdelingen
I forbindelse med langtidsfravær er alle ledige vagter
blevet dækket med vikar, hvilket er oplevet meget po-
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Samlet har initiativerne givet et stort løft i medarbejdernes oplevelse af trivsel på arbejdspladsen.
— Det er den udefinerbare ånd, som giver en utrolig
arbejdsglæde. Vi vil det her sammen, fortæller en
jordemoder.
Mere indflydelse på arbejdsplan har skabt større
tilfredshed
En af deltagerne i Projekt Nærvær i Arbejdet er Børneafdelingen B16 i Viborg.
På en indledende temadag fik medarbejderne afklaret hvad de konkret kunne gøre for at opnå deres mål
om at blive mere tilfredse i det daglige arbejde og
nedbringe sygefraværet. For medarbejderne på B16
handlede det først og fremmest om, at de får større
indflydelse på, hvordan deres arbejdstid bliver tilrettelagt.
Lise Eiskjær, afdelingssygeplejerske på børneafdelingen, fortæller: – Medarbejderne er selv med til at
planlægge deres arbejdstid i 8-ugers-perioder. Jeg
troede ikke det kunne lade sig gøre for medarbejderne at få det til at gå op i en højere enhed, men
det går fint. Antallet af vagter ligger fast, så det er
et spørgsmål om at få et regnestykke til at gå op - og
det gør det, siger Lise Eiskjær. — Indflydelsen på egen
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arbejdstid har givet alle en stærkere fornemmelse for
at få en arbejdsplan til at hænge sammen i forhold til
både arbejdspladsen og hjemmefronten.

Horsens og Brædstrup. Og der har ikke været nogen
ulykker i de afdelinger der har gennemført projektet!
Se i øvrigt afsnittet om Arbejdsulykker side 39.

Projektet har givet alle på børneafdelingen en større
forståelse for hvor vigtigt det er at folk kommer på
arbejde. Det betyder at det gennemsnitlige antal
sygedage pr. fuldtidsansat er faldet fra 20,01 sygedag
i 2008 til 14,25 sygedag pr. fuldtidsansat i 2009.

Succes for kampagnen ’Tænk før du råber!’
Populær kampagne imod vold og trusler om
vold mod offentligt ansatte har haft stor effekt.
I kampagneperioden var der dagligt ca. 70.000
besøgende på hjemmesiden og debatten foregik både på
hjemmeside og på
facebook. Kampagnens formål har
været at sætte fokus
på at offentligt ansatte hver dag bliver udsat for
psykisk eller fysisk vold, bare fordi de passer deres
job

Kompetent Mobilisering
Fokus på ergonomi via Kompetent Mobilisering har
bragt antallet af ulykker i forbindelse med forflytninger ned på Regionshospitalet Horsens og Brædstrup.
En af hemmelighederne bag succesen er en engageret ledelse.
Kompetent Mobilisering er et tværfagligt projekt, der
handler om at få tunge løft ud af personalets hverdag. Det startede med at Ortopædkirurgisk afdeling
var med i et projekt, der med stor succes blev nomineret til den europæiske arbejdsmiljøpris og fik EU’s
arbejdsmiljøanbefaling.
Der er mange fordele ved at fjerne de tunge løft fra
hverdagen og i stedet anvende forflytningsteknik,
relevante hjælpemidler og patientens egne ressourcer. Medarbejderne har færre arbejdsskader og
dermed øget arbejdsglæde, og patienterne mobiliseres og genoptrænes hurtigere og indlæggelsestiden
reduceres.
Arbejdsmiljøkonsulent på Regionshospitalet Horsens, Henning Nellebjerg Rasmussen, fortæller:
— Når en ny afdeling skal i gang med projektet, danner styregruppen sig først et overblik over afdelingens niveau på forflytningsområdet. Dette danner
udgangspunkt for hvor der skal sættes ind. Der uddannes forflytningsvejledere, og det bliver vurderet
hvilke hjælpemidler der er behov for at anskaffe.
— Personalet oplever at arbejdsbelastningen er
blevet mindre. De føler sig mindre trætte i ryggen når
de går hjem fra arbejde. Og statistikkerne ser bedre
ud. Antallet af arbejdsulykker med sygefravær er
faldet fra 21 i 2008 til 11 i 2009 på Regionshospitalet

Flere årsager til lavt sygefravær på Grenen
Medarbejderne har færre sygedage på den sikrede
institution Grenen sammenlignet med andre dele af
psykiatri- og socialområdet.
Grenens forstander Lars Emil Andersen angiver flere
årsager til det lave sygefravær:
— Jeg tror at meget af det handler om, at vores medarbejdere har stor medindflydelse ved, atde er med til
at planlægge og udføre arbejdet med de unge. Men vi
gør også meget ud af at ansætte folk som udstråler
vilje, indstilling og engagement, siger han.
Som en anden årsag peger Lars Emil Andersen på
arbejdspladsens fokus på sundhed og motion. Det
indgår i behandlingsarbejdet at de unge har en aktiv
hverdag, og at de spiser sundt. For at de ansatte kan
fungere som et godt eksempel for de unge, er det
derfor nødvendigt at de selv lever sundt og er aktive,
også i fritiden.
Endelig peger han på at Grenen er hurtig til at tilbyde
psykologhjælp til medarbejdere, der har været udsat
for traumatiske oplevelser.

Projekt Nærvær i Arbejdet:
Siden februar 2009 har 18 arbejdspladser, heraf 15 i Region Midtjylland, deltaget i projektet som forløber
over 2 år. Målsætningen er at nedbringe sygefravær og sikre fastholdelse, samt at medarbejderne opnår
større tilfredshed og nærvær på arbejdet. Projektet koordineres af Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø i Region
Midtjylland og er finansieret af Forebyggelsesfonden.
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8 | Rekruttering og fastholdelse
Rekruttering og fastholdelse

Uanset aktuelle og fremtidige omstruktureringer og besparelser vil Region Midtjyllands arbejdspladser
stå overfor en række udfordringer i forhold til at kunne rekruttere og fastholde den nødvendige arbejdskraft. Udfordringerne hænger blandt andet sammen med den demografiske udvikling hvor gruppen af ældre
borgere bliver væsentligt større i løbet af de kommende år - samtidigt med at små årgange er på vej ind på
arbejdsmarkedet. På mange af regionens arbejdspladser er der en høj gennemsnitsalder, og der er en lav arbejdsløshed inden for de fleste faggrupper med mangel på arbejdskraft inden for nogle faggrupper. Regionen
har taget en række initiativer som skal imødegå udfordringerne. Initiativerne afspejler nødvendigheden af
en flerstrenget indsats for at sikre attraktive, innovative og effektive arbejdsplader der kan rekruttere og
fastholde.
Initiativer til fastholdelse og rekruttering
Der er behov for mange forskellige initiativer for
at rekruttere og fastholde medarbejdere. På nogle
områder er der, uanset den aktuelle situation med
omstruktureringer og besparelser, mangel på arbejdskraft (se vakanceopgørelserne s. 47). Der er
brug for at fastholde medarbejderne længere eller få
personale fra udlandet, mens der på andre områder
er behov for at forsøge at omplacere medarbejdere.
Her gør blandt andet HR afdelingerne en indsats for
at sikre forskellige tilbud til medarbejderne.

Rekrutteringssituationen frem mod 2020
I marts 2009 offentliggjorde Region Midtjylland
en analyse som belyser rekrutteringssituationen
frem mod 2020 for 8 udvalgte faggrupper inden
for sundhedsvæsenet i Midtjylland. Det konkluderes her blandt andet, at der specielt vil være mangel på sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i de kommende år, og der opfordres til at
gøre en særlig indsats for at forsøge at fastholde
seniorer længere på arbejdsmarkedet (Læs mere
på www.brmidtjylland.dk/sw10077.asp). Tilsvarende peger analyser vedrørende lægeområdet
på, at der også her vil være store rekrutteringsproblemer i de kommende år
Livsfasepolitik og aftale om seniorpolitiske tiltag
For at understøtte at Region Midtjyllands arbejdspladser kan rekruttere, fastholde og udvikle dygtige
medarbejdere i alle aldre og livsfaser, er der i MEDsystemet udformet en livsfasepolitik. I sammenhæng
med udformningen af livsfasepolitikken, er der
indgået en regionsdækkende aftale med de faglige
organisationer der gør det muligt lokalt at aftale
individuelt tilpassede seniorordninger”, som kan
medfinansieres af en regional seniorpulje under HRpuljerne på 8 mio. kr. Se i øvrigt afsnittet om Seniorordninger på side 30, og læs mere på www.hr.rm.dk
under politikker.
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Omplacering af medarbejdere ved besparelser og
organisationsændringer
Der er i MED-systemet aftalt retningslinjer for omplacering af medarbejdere i forbindelse med besparelser og omstruktureringer. Koncern HR yder hjælp
til omplacering og karrierevejledning til de berørte
medarbejder.
Personalegoder
Medarbejdere på Region Midtjyllands arbejdspladser
får tilbudt en lang række attraktive personalegoder
som f.eks. gratis kurser ved Folkeuniversitetet, bruttolønsordninger, gratis psykologhjælp osv. Læs mere
på www.rm.dk/job/personalegoder
Udenlandsk arbejdskraft
Særligt inden for det sundhedsfaglige område rekrutterer Region Midtjylland personale fra udlandet,
specielt sygeplejersker og læger. I den forbindelse
er Koncern HR behjælpelig med støtte i rekrutterings- og fastholdelsesprocessen. Erfaringerne med
rekruttering af arbejdskraft fra udlandet viser blandt
andet at det er vigtigt at involvere de lokale ledere og
medarbejdere, og at have dialog med de lokale tillidsrepræsentanter/faglige organisationer. Erfaringerne
viser også at personale med udenlandsk baggrund
skal understøttes, så de er ”klædt godt på” både fagligt, socialt og kulturelt, inkl. sprogundervisning. Se i
øvrigt afsnittet om Etnisk ligestilling på side 24.
Det Sociale Kapitel
Regionen Midtjyllands Sociale Kapitel sætter fokus på den forebyggende og sundhedsfremmende
indsats, fastholdelse af ansatte med nedsat eller
ændret arbejdsevne samt indslusning af personer
med særlige behov. Koncern HR yder konsulentbistand til at understøtte regionens arbejdspladser
i deres arbejde med Det Sociale Kapitel i form af
videns- og erfaringsformidling samt rådgivning og
vejledning om sygefravær og fastholdelse både
på generelt plan og i forhold til konkrete sager og
problemstillinger.
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jobsamtale. Senere kom de til individuelle jobsamtaler, og hun endte med at ansætte dem alle seks.

Fotograf Michael Harder

Gør det gerne igen
Dorte Baarup er ikke bange for at give ideen videre til
andre.
— Det har været en kanon god måde at gøre det på.
Jeg synes det kunne være spændende, hvis andre
også har mod på at afprøve det og se, om det kunne
give mere dynamik i ansættelserne, siger Dorte Baarup.
De seks nyuddannede sygeplejersker på E4.
Øverst Arnar, Mikkel, August og Martin. Nederst sidder Peter (t.v.) og Jakob, Århus Sygehus.

Strategi- og handleplan vedr. rekruttering og fastholdelse inden for psykiatriområdet
Inden for Psykiatri og Socialområdet er der udarbejdet en strategi- og handleplan vedr. rekruttering og
fastholdelse i børne-, ungdoms- og voksenpsykiatrien. Som et led i planen er der bl.a. arrangeret en
psykiatrisk sommerskole for sygeplejerskestuderende og medicinstuderende.
Ortopædkirurgisk Traumatologisk Afdeling E4 på
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus var både
dristig og viste evne til at tænke ud af boksen da
seks nyuddannede sygeplejersker henvendte sig
om job i afdelingen - sammen. De seks - alle mænd –
kendte hinanden fra studiet og talte allerede inden
dimissionen om at fortsætte samme sted når de var
færdige.
Seks mænd på een gang
To af de seks kendte afdeling E4 fra praktikophold i
studietiden og vidste derfor at deres fælles interesse
for akut sygepleje her kunne blive imødekommet. De
var samtidig opmærksomme på at afdelingen med
ca. 45 sygeplejersker sikkert ville være stor nok til
at tage imod dem som gruppe, uden at de ville blive
dominerende.
Lederen var med på idéen
Den bekymring slog også afdelingssygeplejerske
Dorte Baarup da hun fik den første henvendelse.
— Jeg overvejede selvfølgelig hvorfor de ville være
sammen alle seks – om de faktisk havde lyst til at
blive en del af afdelingen, eller om de ville blive en
gruppe i gruppen. Men hun stod og manglede en hel
del sygeplejersker, og sagde derfor ja til, at de sammen kunne komme på besøg til en slags indledende

Kampagner og annoncering
Rekruttering understøttes af kampagner. De imageskabende kampagner skal være med til at sikre at
sundhedsvæsnet også ses som en attraktiv arbejdsplads i fremtiden – særligt i forhold til de små
ungdomsårgange. Hertil kommer den løbende annoncering, blandt andet på nettet, som skal sikre den
løbende rekruttering. I 2009 blev der opslået omkring
3.500 stillinger.
Er du til grin? – kampagne vedr. rekruttering og fastholdelse af SOSU´er
I samarbejde med FOA, kommunerne, SOSU-skolerne
og Beskæftigelsesregion Midtjylland blev der gennemført en fælles rekrutterings- og imagekampagne
i 2009. I kampagnen blev der lagt vægt på den glæde
og varme, som er vigtig i arbejdet med omsorg og
pleje. Læs mere på www.erdutilgrin.dk
Mangfoldighedsindsatsen
Mangfoldighedsindsatsen skal medvirke til at
styrke Region Midtjylland som en attraktiv, mangfoldig og rummelig arbejdsplads og fremme at
personalesammensætningen afspejler mangfoldigheden i arbejdsstyrken. Mangfoldighedsindsatsen har tre hovedindsatsområder; ligestilling,
etniske ligestilling og handicapområdet, hvor
Koncern HR yder konsulentbistand til regionens
arbejdspladser.
Nyt koncept for job-annoncering og branding
I samarbejde med bl.a. repræsentanter fra koncernledelsen, MED-systemet og et eksternt bureau, er der
udviklet et nyt kreativt koncept for annoncering og
branding af Region Midtjylland som attraktiv arbejdsplads. I konceptet lægges der vægt på at medarbejderne, deres hverdag og faglighed kommer til at spille
en stor rolle i annonceringen. På www.midtjob.dk kan
man se det nye koncept og møde nogle af regionens
medarbejdere.
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9 | Uddannelse og faglig udvikling
Uddannelse og faglig udvikling

I en organisation med videntunge og serviceproducerende arbejdspladser er det vigtigt at have fokus på uddannelse og faglig udvikling. Dels for at sikre at opgaverne løses bedst muligt, og for at patienter og borgere
får den bedst mulige behandling og pleje. Dels også for at kunne rekruttere og fastholde den nødvendige arbejdskraft og bruge og udvikle medarbejdernes kompetencer bedst muligt. Der er da også sat særligt fokus
på uddannelse og faglig udvikling i blandt andet Kvalitetsreformen, 3-partsaftalerne og OK-08, og regionen
har mange aktiviteter på området.
Multidiciplinær efteruddannelse – efteruddannelse
på en anden måde!
For at forbedre behandling og overlevelse hos patienter med tyktarmskræft, satte den lægelige videreuddannelse i Region Nord i samarbejde med Koncern
HR, Efter- og Videreuddannelse et utraditionelt og
unikt efteruddannelsestiltag i værk.
I stedet for at tænke traditionelt har denne efteruddannelse haft fokus på uddannelse af de fagspecialer – multidisciplinære teams – der er tilknyttet et
patientforløb i tarmkræft. Samtlige fagspecialer, der
er involveret i behandling af tarmkræft, har været
inddraget, og der deltog i alt 120 overlæger inden
for kirurgi, onkologi, billeddiagnostik og patologi.
Desuden deltog sygeplejersker og radiografer. Det er
første gang i Danmark at man forsøger at løfte det
samlede behandlingsforløb gennem multidiciplinær
efteruddannelse.
Efteruddannelsesforløbet har strakt sig over to år og
har omfattet fire moduler. Hvert modul blev indledt
ved oplæg af internationalt førende specialister.
Efterfølgende blev de godt 120 deltagere delt op i
multidisciplinære workshops hvor specifikke cases
drøftedes sammen med de udenlandske specialister.
For at sikre den bedst mulige implementering, var
der efter hvert modul on-site visits hvor de udenlandske specialister besøgte deltagernes praksis. De
udenlandske specialister skulle assistere de danske
overlæger og videregive tips og tricks.
Der er under hele efteruddannelsesforløbet indsamlet data og materiale for at vurdere effekten af uddannelsesindsatsen. I løbet af foråret 2010 behandles
disse data med henblik på en effektvurdering.
Opgaveflytning ved mammografiscreening
Alle kvinder mellem 50 og 69 år skal have tilbudt en
brystundersøgelse. Undersøgelsen omfatter røntgenundersøgelse, en såkaldt mammografi. Det har
skabt behov for at uddanne screeningsassistenter
der er kvalificerede til at foretage mammografiske
billedoptagelser.
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Pr. 1.3.2008 er følgende uddannet: Alice V. Philippsen,
Anna Olesen, Annette Jørgensen, Birgitte Bek, Birthe
Eriksen, Claudia Kjærgaard, Helle B. Andersen, Helle
C. Christensen, Helle Schøning, Hanne L. Larsen,
Jethe Henriksen, Lene Nedergaard, Maj L. Hansen,
Ninna Andersen, Rebekka H. Kring og Sanne R. Pedersen. Hold 07152
I Region Midtjylland ansatte man 20 social- og sundhedsassistenter fordelt på fem enheder til opgaven.
De første screeningsassistenter blev færdiguddannet i foråret 2008. De har nu overtaget ansvaret
for billedoptagelserne ved brystkræftscreeningen
og er dem som kvinderne møder, når de kommer til
brystkræftscreening. Screeningsassistenterne er
uddannede til at modtage kvinderne, foretage selve
mammografien og vejlede kvinderne i forhold til de
spørgsmål de måtte have. Fortolkningen af billederne
bliver foretaget af en røntgenlæge.
For at kunne arbejde som screeningsassistent, har de
gennemgået et halvt års uddannelse der har vekslet
mellem teori og praksis. Sundhedsstyrelsen godkender uddannelsesforløbet når de to teoretiske prøver
er bestået, og der foreligger dokumentation på, at
assistenten har gennemført godkendte billedoptagelser på 200 kvinder.
Erfaringerne med de uddannede screeningsassistenter er gode. Dels er kvaliteten af billederne meget
tilfredsstillende, og dels er assistenterne glade for
deres nye funktion.
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I 2010 uddannes igen et nyt hold screeningsassistenter.
Spændende at opleve en arbejdsplads i udlandet
Region Midtjylland har sammen med kommunerne
Odense og Århus lavet et program hvor kontorelever
kan tage ni uger af deres uddannelse ved en offentlig
forvaltning i Wales hos City and County of Swansea.
Målet med Danish Trainees to Swansea er at klæde
eleverne på til den globaliserede verden og give dem
interkulturelle oplevelser.
Det var gennem sin uddannelsesvejleder, Kate
Gahner Larsen, at kontorelev Tanja Borum Nielsen,
Hospitalsenheden Vest, hørte om muligheden for at
blive udstationeret i Swansea, Wales. Hun tog imod
tilbuddet fordi det kunne gavne hendes karriere og
fremtidige jobmuligheder, og det lød spændende med
et ophold i udlandet.
Fagligt har det været spændende at se hverdagen på
en arbejdsplads et andet sted i verden.
De mange engelske fagudtryk på arbejdspladsen var
i starten en udfordring. Selvom det var en offentlig
arbejdsplads, kunne den på ingen måde sammenlignes med arbejdspladsen hjemme i Danmark.
Hvis hun skal nævne de tre bedste ting ved opholdet,
er det de søde mennesker hun har mødt, at hun har
fået et større kendskab til de engelske fagudtryk og
at hun har fået et engelsk eksamensbevis. Det har
også været givende at se hvordan arbejdspladser er
andre steder end i Danmark og lære, hvordan de gør
tingene.
Det har været en spændende oplevelse, og Tanja
Borum Nielsen vil helt sikkert opfordre andre elever
til at tage imod tilbuddet hvis de får det.
Selv er hun klar til at rejse ud igen, hvis hun får et
arbejde, hvor det er nødvendigt.
Region Midtjylland sendte i 2009 i alt fire elever af
sted til Wales. Heraf var to fra Regionshusene, og to
var fra Regionshospitalet Holstebro.
Ny uddannelse i Akut medicin
I forbindelse med etablering af de nye fælles akutte
modtageenheder ved sygehusene, er Region Midtjylland og Region Nordjylland gået sammen i et projekt
om etablering af en ny uddannelse i akut medicin.
Uddannelsen skal løfte kompetencerne hos både
sygeplejersker og speciallæger på de akutte modtageenheder og træne deltagerne i koordination,
samarbejde og teamdannelse.

Kontorelev Tanja Borum Nielsen, i Swansea, Wales
Undervisningen er tilrettelagt som både monofaglig
teoriundervisning og tværfaglig simulatorbaseret
teamtræning.
I oktober 2009 startede de første uddannelsesforløb
for 48 sygeplejersker og 24 læger. Sygeplejerskerne
afslutter forløbet i efteråret 2010, mens lægernes
forløb er 2-årig og først afsluttes i 2011.

Uddannelsescenter i Region Midtjylland
Region Midtjylland har fået et nyt uddannelsescenter på Olof Palmes Allé i Århus. Uddannelsescenteret byder på flere store undervisningslokaler og mødelokaler der er udstyret med moderne
pædagogiske hjælpemidler. Ved hjælp af fleksible
vægge er der mulighed for at udvide enkelte lokaler til større arrangementer på optil 70 personer
ad gangen.
Uddannelsescenteret skal først og fremmest
anvendes til regionens interne uddannelsesaktiviteter, og derfor har Koncern HR, Efter- og Videreuddannelse sit kontor i centeret.
Uddannelsescenteret kan desuden benyttes af
alle regionens ansatte til formål hvor gode lokaler
og optimale undervisningsforhold er ønskelige.
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10 | Personalestatistikker

Overblik

Kapitel 10 giver et samlet overblik over en række statistikker på HR-området. De fleste af statistikerne
er tilpassede versioner af det statistiske materiale som Koncern HR i forvejen har lavet enten årligt eller
kvartalsvist. Derudover er der en række statistikker der er lavet specifikt til denne redegørelse. Kapitlet er
tænkt som et opslagsværk hvor man kan få et hurtigt overblik over en række centrale personaletal vedrørende medarbejderne i Region Midtjylland. Der er i kapitlet statistikker om: ”antal fuldtidsstillinger”, ”køn
og alder”, ”etnisk ligestilling”, ”ligestilling”, ”ansatte på særlige vilkår”, ”seniorordninger”, ”sygefravær”,
”arbejdsulykker”, ”personaleomsætning”, ”vakancer” og ”lønudvikling”.
Der vil blive benyttet en række forskellige metoder/definitioner til opgørelse af personalet i Region Midtjylland. Dette skyldes at de mangeartede statistikker nødvendiggør forskellige opgørelsesmetoder og -tidspunkter. En af årsagerne til de forskellige opgørelser er at man i de fleste statistikker ser på november 2009,
mens der i sygefravær ses på hele året. En anden årsag er at en række statistikker opgøres pr. hoved (cprnummer), mens andre omregnes til fuldtidsstillinger. Desuden skal det særligt bemærkes, at det for statikken
vedrørende etnisk ligestilling har været nødvendigt at bestille et datatræk fra Danmarks Statistik, som er
udarbejdet for alle ansatte, som er aktive i lønsystemet pr 1.marts 2010.
De benyttede definitioner og afgrænsninger er nævnt efter hvert hovedafsnit.

Antal, køn og alder
Fuldtidsstillinger fordelt på enheder
En opgørelse for november 2009 viser at der var
27.953 fuldtidsstillinger i Region Midtjylland. De somatiske hospitaler repræsenterer samlet 20.327

fuldtidsstillinger. Opgørelsen i antal fuldtidsstillinger
omfatter månedslønnet og timelønnet personale på
alle ansættelsesformer (det vil sige inkl. ansatte på
særlige vilkår).

Figur 1: Antal fuldtidsstillinger november 2009
Århus Universitetshospital,
Århus Sygehus

6.059

Århus Universitetshospital,
Skejby Sygehus

2.850

Hospitalsenheden Vest
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Regionshospitalet Viborg,
Skive og Kjellerup

2.812

Regionshospitalet Randers og
Grenå

1.882

Regionshospitalet Silkeborg og
Hammel

1.624

Regionshospitalet Horsens og
Brædstrup

1.537

Psykiatri og Social

5.703

Stabe og fællesfunktioner

1.141

Regional Udvikling

142

SOSU elever

640
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Tabel 1: Fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper
Faggruppe

Antal
fuldtidsstillinger

Sygeplejersker

7.735

Social- og sundhedspersonale *

3.190

Lægesekretærer

2.065

Underordnede læger (reservelæger)

1.700

Kontor- og It-personale

1.309

Pæd. pers. og husholdn.led. døgninst.

1.276

Akademikere

1.270

Overlæger, lægelige chefer m.v.

1.091

Bioanalytikere

958

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere

838

Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse

835

Ledere på Sundhedskartellets område

820

Rengøringsassistenter

648

Fysioterapeuter

433

Syge- og sundhedspersonale øvrige, basis **

423

Erhvervsudd.serviceassistenter-og elever

349

Håndværkere m.fl.

324

Sygehusportører

290

Ergoterapeuter

278

Jordemødre

253

Ernæringsassistenter

247

Radiografer

204

Lærere, specialunderv. f. børn og voksne

160

Husassistenter

151

Farmakonomer

135

Chefer - ansat efter chefaftalen

130

Socialrådgivere

124

Øvrige faggrupper ***

715

Region Midtjylland i alt

27.953

* Social- og Sundhedspersonale er SOSU-assistenter, sygehjælpere, SOSU-hjælpere, plejere og SOSU-elever m.v.
** Syge- og Sundhedspersonale, øvrige, basis, består af
økonomaer, kliniske diætister, kliniske undervisere samt
laboranter mv.
*** Øvrige faggrupper er faggrupper på under 100 fuldtidsstillinger.

Den klart største faggruppe er sygeplejerskerne med
7.735 fuldtidsstillinger. Herefter følger social- og
sundhedspersonale med 3.190 fuldtidsstillinger og
lægesekretærerne med 2.065 fuldtidsstillinger.
Aldersfordeling og gennemsnitsalder
Gennemsnitsalderen i Region Midtjylland for alle ansatte var i november 2009 på 43,1 år. I november 2008
var gennemsnitsalderen 43,2 år og i 2007 var den på
43,1 år. Gennemsnitsalderen har altså været konstant
i regionens første 3 leveår.
Det senest opgjorte aldersgennemsnit fra det tidligere Århus Amt i 2005 var til sammenligning 44,2 år.
Det lavere aldersgennemsnit for Region Midtjylland
skal ses i sammenhæng med en anderledes personalesammensætning. Eksempelvis overgik en stor
gruppe gymnasielærere med høj gennemsnitsalder til
staten i forbindelse med strukturreformen.
Figur 2 viser fordelingen på aldersintervaller for alle
ansatte i Region Midtjylland i november 2009. Det
kendetegnende ved aldersfordelingen er at der var
meget jævn fordeling af ansatte i aldersintervallerne
fra 30 år til 59 år. I alle 5 års-intervallerne havde medarbejdere mellem 30 år og 59 år således en andel på
13-14 %. Derimod var under 2 % af de ansatte under
25 år, ca. 9 % mellem 25 og 29 år. Knap 6 % var mellem
60 og 64 år og under 1 % af de ansatte var 65 år eller
ældre. I alt var 6,59 % af de ansatte i Region Midtjylland over 60 år i november 2009.

Figur 2:
Aldersfordeling for ansatte i Region Midtjylland
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Tabel 2: Gennemsnitsalder opgjort på enheder og køn
Gennemsnitsalder
Kvinder

Mænd

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

43,2

42,9

44,4

Århus Universitetshospital, Skejby

42,7

42,3

44,8

Hospitalsenheden Vest

43,5

42,8

47,3

Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

43,2

42,6

46,5

Regionshospitalet Randers, Grenå

43,6

43,4

44,6

Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter, Skanderborg Sundhedscenter

42,7

42,3

45,5

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup

42,8

42,3

45,8

Psykiatri og Social

43,8

43,8

43,9

Stabe og fællesfunktioner

43,8

43,5

44,4

Regional Udvikling

44,9

42,9

46,5

Regions Midtjylland i alt

43,1

42,7

44,7

Gennemsnitsalderen for kvinder ansat i Region Midtjylland lå på 42,7 år hvilket var 2 år under gennemsnitsalderen for mænd, der var til 44,7 år.
Det stemmer fint overens med at der traditionelt er
ansat den største andel af mænd i de to faggrupper,
der har den højeste gennemsnitsalder (overlæger og chefer). Omvendt
ses det i tabel 3 at 10 af de 13 fagGns.alder fordelt på faggrupper
grupper med den laveste gennemsnitsalder er traditionelle kvindefag
Overlæger, lægelige chefer m.v.
Chefer
indenfor sundhedsområdet.

53,9
51,0
49,9

Ledere på Sundhedskartellets område

49,3

Socialrådgivere

48,1

Håndværkere m.fl.

47,4

Sygehusportører

46,4

Husassistenter

45,8

Lærere, specialunderv. f. børn og voksne

45,3

Kontor- og It-personale

44,8

Rengøringsassistenter

44,3

Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse

Faggruppe

Figur 3 viser gennemsnitsalderen
fordelt på de enkelte faggrupper.
Som det fremgår havde overlæger
den højeste gennemsnitsalder (53,9
år) efterfulgt af chefer (51,0 år) og
ledere på sundhedskartellets område
(49,9 år). Den klart yngste faggruppe
var ernæringsassistenter (25,9 år) efterfulgt af underordnede læger (36,7
år) og ergoterapeuter (37,6 år).

44,1

Social- og sundhedspersonale

44,0

Erhvervsudd.serviceassistenter-og elever

43,8

Lægesekretærer

43,7

Pæd. pers. og husholdn.led. døgninst.

43,4

Bioanalytikere

42,6

Farmakonomer

41,5

Sygeplejersker

41,5

Jordemødre

40,7

Akademikere

40,2

Radiografer

39,2

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere

39,2

Fysioterapeuter

37,6

Ergoterapeuter

36,7

Underordnede læger (reservelæger)
Ernæringsassistenter

25

25,9

35

45

Gennemsnitsalder
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55

Definitioner og afgrænsninger:
Kilde
Lokale Løndata fra Det Fælleskommunale Løndatakontor(FLD)
Indeholdt i datagrundlag
Antal medarbejdere i Region Midtjylland (opgjort i fuldtidsstillinger) der har præsteret timer, der er kommet til udbetaling vedrørende præstationsmåneden november 2009. Indeholder alle månedslønnede og
timelønnede, men ikke honorarlønnede. Data indeholder alle medarbejdere der har fået udbetalt løn fra
ét lønkontor i Region Midtjylland i november 2009 inklusiv eksempelvis fondsaflønnede, Friklinikken i Give,
praksisreservelæger og hospices mv. Tallet er således ikke en egentlig personaleforbrugsopgørelse for
Region Midtjylland idet flere af disse i givet fald skulle have været holdt ude.
Fuldtidsstillinger og FLD
FLD udregner personaleforbruget opgjort i fuldtidsstillinger for november 2009 ud fra timenormen for måneden. I november 2009 var der en timenorm for en fuldtidsansat medarbejder på 155,4 timer. En fuldtidsansat medarbejder ansat hele måneden med 10 overarbejdstimer vil således generere følgende personaleforbrug i november 2009: ((155,4+10)/155,4)=1,06
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Etnisk ligestilling
Region Midtjylland ønsker at fremstå som en attraktiv, mangfoldig og rummelig arbejdsplads.
Mangfoldighedsindsatsen, som er en del af Region
Midtjylland personalepolitik, forudsætter at personalesammensætningen afspejler mangfoldigheden i
arbejdsstyrken.

Opgørelsen over ansatte i Region Midtjylland med en
anden etnisk baggrund er baseret på sammenkørsel
af data fra Danmarks Statistik og Silkeborg Løn. Statistikken er opgjort pr. 1. marts 2010.
I dette afsnit findes opgørelser over andelen af indvandrere og efterkommere ansat i Region Midtjylland
fordelt på udvalgte faggrupper, oprindelseslandegruppe og faggruppe samt køn.

Tabel 3: Personalesammensætning fordelt på faggrupper og etnisk oprindelse
Udvalgte faggrupper

Indvandrere og
efterkommere

Personer med
dansk
oprindelse

I alt

% Indvandrere
og
efterkommere

Sygeplejersker

385

9.354

9.739

3,95%

Social- og sundhedspersonale

287

4.369

4.656

6,16%

Underordnede læger (reservelæger)

449

2.056

2.505

17,92%

Lægesekretærer

38

2.273

2.311

1,64%

Kontor-og it-personale

58

1.605

1.663

3,49%

Omsorgs- og pædogogmedhjælpere

66

1.491

1.557

4,24%

Akademikere

99

1.345

1.444

6,86%

Pæd. pers. og huskoldn.led. døgninst.

55

1.362

1.417

3,88%

Servicemedarbejder, assistent

94

1.261

1.355

6,94%

Overlæger, lægelige chefer mv.

108

1.125

1.233

8,76%

43

1.079

1.122

3,83%

135

729

864

15,63%

Ledere, Sundhedskartellet

14

820

834

1,68%

Fysioterapeuter

25

607

632

3,96%

Ergoterapeuter

7

469

476

1,47%

Jordemødre

13

370

383

3,39%

Radiografer

38

191

229

16,59%

196

4.035

4.231

4,63%

2.110

34.541

36.651

5,76%

Bioanalytikere
Rengøringsassistenter

Øvrige grupper

Region Midtjylland i alt

Ser man på den største medarbejdergruppe udgør
andelen af indvandrere og efterkommere 3,95 %
af sygeplejerskerne. I den næststørste faggruppe,
social- og sundhedspersonale, varetager indvandrere
og efterkommere 6,16 % af stillingerne. Medarbejdersammensætning for de to største faggrupper reflekterer således målsætningen om at afspejle mangfoldigheden i arbejdsstyrken i rimelig grad.
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Ser man på den samlede lægegruppe (det vil sige
lægelige chefer, overlæger og reservelæger), som
tilsammen er den tredje største faggruppe, så udgør
andelen af indvandrere og efterkommere tilsammen hele 14,90 %. Indvandrere og efterkommere er
primært ansat i gruppen af yngre læger hvor de udgør
17,92 % af de ansatte, mens de i gruppen af overlæger alene udgør 8,76 % af de ansatte. Den samlede
lægegruppe lever dermed mere end op til målsætningen om at afspejle mangfoldigheden i arbejdsstyrken.

Tabel 4: Personalesammensætning i faggrupper fordelt efter oprindelsesgruppe
Faggrupper

Danmark

EUlande

Europa i
øvrigt

Sygeplejersker

9.354

163

116

13

12

9

69

2

1

9.739

Social- og sundhedspersonale

4.369

70

86

35

4

10

80

1

1

4.656

Underordnede
læger (reservelæger)

2.056

153

90

14

10

5

177

0

0

2.505

Lægesekretærer

2.273

15

16

0

1

0

5

0

1

2.311

Kontor- og itpersonale

1.605

21

15

5

1

3

12

0

1

1.663

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere

1.491

21

21

5

2

2

15

0

0

1.557

Akademikere

1.345

56

25

3

6

2

5

2

0

1.444

Pæd. pers. og hus
koldn.led. døgninst.

1.362

25

16

3

1

3

6

1

0

1.417

Servicemedarbejder, assistent

1.261

20

22

11

1

4

36

0

0

1.355

Overlæger, lægelige
chefer mv.

1.125

68

23

2

4

0

11

0

0

1.233

Bioanalytikere

1.079

10

9

4

0

2

18

0

0

1.122

Rengørings
assistenter

729

28

17

24

2

2

62

0

0

864

Ledere, Sundhedskartellet

820

10

2

0

1

0

0

1

0

834

Fysioterapeuter

607

10

10

0

1

0

3

1

0

632

Ergoterapeuter

469

3

1

0

0

0

3

0

0

476

Jordemødre

370

5

4

2

0

0

2

0

0

383

Radiografer

191

6

18

2

1

0

11

0

0

229

4.035

62

46

17

3

3

62

2

1

4.231

34.541

746

537

140

50

45

577

10

5

36.651

Øvrige

I alt

Afrika

Af nedenstående tabel 4 fremgår det, at i gruppen af
indvandrere og efterkommere ansat i Region Midtjylland kommer langt den største andel fra EU-lande
(35 %), Europa i øvrigt (25 %) og Asien (27 %), mens
kun 13 % kommer fra Afrika, Nordamerika, Oceanien.
Den store andel af indvandrere og efterkommere fra
andre EU-lande og det øvrige Europa er ikke så overraskende, idet det er de lande der geografisk ligger
tættest på Danmark. Den generelle mangel på læger,

Nordamerika

Sydog
Mellemamerika

Asien

Oceanien

Uoplyst

I alt

radiografer og sygeplejersker mv. må formodes at
have fået en del ansøgere fra disse lande til at søge
ansættelse i bl.a. Region Midtjylland. Manglen på
læger, radiografer og sygeplejersker mv. er også én
af årsagerne til, at efterkommere og indvandrere fra
Asien udgør så stor en andel af de ansatte.
Region Midtjylland har i hele sin levetid gjort flere
tiltag for at rekruttere personale til de mange vakante
stillinger – bl.a. indiske læger og tyske sygeplejersker.
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Tabel 5: Personalesammensætning fordelt på køn og etnisk oprindelse
Køn

Indvandrere

Efterkommere

Personer
med dansk
oprindelse

I alt

% Indvandrere og
efterkommere

1.293

98

27.687

29.078

4,78%

684

35

6.854

7.573

9,03%

Region Midtjylland i alt

1.977

133

34.541

36.651

5,76%

Befolkningen i Region Midtjylland

75.190

21.274

1.151.268

1.247.732

7,73%

Kvinder
Mænd

Samlet set er andelen af indvandrere og efterkommere blandt medarbejderne i Region Midtjylland 5,76 %.
Det fordeler sig med en andel på 9,03 % for mænd og
4,78 % for kvinder. Ser man på sammensætningen for
hele befolkningen i Region Midtjylland udgør indvandrere eller efterkommere 7,73 %. Dermed er andelen
af indvandrere og efterkommere ansat i Region Midtjylland samlet set ikke helt på niveau med andelen i
hele befolkningen i Region Midtjylland. Denne forskel
dækker over at mandlige indvandrere og efterkommere generelt er bedre til at komme i job end kvindelige indvandrere og efterkommere, hvilket har betydning for en arbejdsplads som Region Midtjylland med
en stor andel af kvinder ansat. Derudover indgår en

mindre del af indvandrere og efterkommere i arbejdsstyrken end for personer med dansk oprindelse. Tal
fra arbejdsmarkedsstyrelsens databank viser således,
at andelen af indvandrere og efterkommere udgør 6,2
% af arbejdsstyrken i den geografiske region midtjylland. For mændenes vedkommende udgør indvandrere og efterkommere 6,5 % af arbejdsstyrken i den
geografiske region midtjylland, og for kvindernes
vedkommende udgør indvandrere og efterkommere
5,8 % af arbejdsstyrken i den geografiske region midtjylland. Andelen af indvandrere og efterkommere
ansat i Region Midtjylland matcher således samlet set
næsten andelen på det øvrige arbejdsmarked i Region
Midtjylland.

Definitioner og afgrænsninger:
Kilde
Sammenkørsel af data fra Silkeborg Data og Danmarks Statistik
Indeholdt i datagrundlag
I datagrundlaget indgår alle aktive ansættelsesforhold (statuskode 1) i Region Midtjylland. Det samlede tal
på 36.651 dækker udover fastansatte på månedsløn også alle timelønnede og honorarlønnede. Tallet dækker over 30.250 månedslønnede og 6.401 timelønnede. Data er bestilt pr. 1. marts 2010. Danmarks Statistik
kan kun levere datakørsler pr. dags dato.
Indvandrere
Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. Hvis
der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen som
indvandrer.
Efterkommere
Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark.
Personer med dansk oprindelse
Personer, - uanset fødested/land – der har mindst én forælder, der både er dansk statsborger og født i
Danmark
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Ligestilling

kvindefag som sygeplejersker, social- og sundhedsplejersker og lægesekretærer udgør næsten halvdelen af alle ansatte i Region Midtjylland.

Region Midtjylland ønsker at arbejde helhedsorienteret med ligestilling. Ligestilling mellem kønnene
indebærer at mænd og kvinder har lige rettigheder,
muligheder og pligter.

I øvrigt er det værd at bemærke at kønsfordelingen
på lægeområdet er på vej til at skifte. På overlægeniveauet udgør mændene fortsat den største andel
med 71,2 %, mens det ses at kvinderne er kommet i
overtal blandt de underordnede læger med 57,2 %.

Det er blandt andet Region Midtjyllands mål at medvirke til at skabe en mere ligelig fordeling af kvinder
og mænd på regionens arbejdspladser på såvel medarbejder- som ledelsesniveau samt at sætte fokus
på rekruttering af mænd i typiske kvindefag. Tallene
i tabel 6 viser dog at der er en forholdsvis skæv kønsfordeling blandt de ansatte i Region Midtjylland, da
kvinder udgør 80,6 %. Det er ikke unaturligt da store

Tabel 6 viser kønsfordelingen blandt de større faggrupper i Region Midtjylland samt en underopdeling
af de knap 12.000 ansatte inden for Syge- og Sundhedspersonale.

Tabel 6: Kønsfordeling fordelt på større faggrupper november 2009
Udvalgte faggrupper

I alt

Kvinder

Mænd

Kvinder %

Mænd %

50

50

0

100,0%

0,0%

2.237

2.231

6

99,7%

0,3%

Jordemødre*

302

301

1

99,7%

0,3%

Farmakonomer*

148

147

1

99,3%

0,7%

Sygeplejersker*

8.655

8.366

289

96,7%

3,3%

263

254

9

96,6%

3,4%

1.055

1.016

39

96,3%

3,7%

11.915

11.431

484

95,9%

4,1%

63

60

3

95,2%

4,8%

Ergoterapeuter*

311

296

15

95,2%

4,8%

Øvr. syge- og sundhedspersonale*

377

354

23

93,9%

6,1%

3.892

3.611

281

92,8%

7,2%

Ledere, Sundhedskartellets område

829

768

61

92,6%

7,4%

Fysioterapeuter*

484

437

47

90,3%

9,7%

Rengøringsassistenter

843

742

101

88,0%

12,0%

Radiografer*

207

150

57

72,5%

27,5%

Servicemedarbejdere/-assistenter

1.144

796

348

69,6%

30,4%

Pædagogisk personale / døgn. inst.

1.430

948

482

66,3%

33,7%

Akademikere

1.389

858

531

61,8%

38,2%

Underordnede læger (reservelæger)

1.828

1.045

783

57,2%

42,8%

Omsorgs- og /medhjælpere

1.333

617

716

46,3%

53,7%

Chefer - ansat efter chefaftalen

130

40

90

30,8%

69,2%

Overlæger, lægelige chefer m.v.

1.113

320

793

28,8%

71,2%

31.951

25.751

6.200

80,6%

19,4%

Økonomaer*
Lægesekretærer

Ernæringsassistenter*
Bioanalytikere*
Total Syge- og sundhedspersonale, basis**
Kliniske diætister*

Social- og sundhedspersonale

Region Midtjylland i alt (alle faggrupper)

* faggruppen indgår i »Total Syge- og sundhedspersonale, basis«
** faggruppen består af i alt 11 under-faggrupper, som også indgår selvstændigt i tabellen
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Region Midtjylland har som de øvrige offentlige
arbejdspladser afgivet lovpligtig ligestillingsredegørelse for 2009.
Tabel 7: Kønsfordeling november 2008 og november 2009
Region Midtjylland

Andel
kvinder

Andel
mænd

November 2008

81,2 %

18,9 %

November 2009

80,6 %

19,4 %

Kønsfordelingen i Region Midtjylland er ændret en
smule fra november 2008 til november 2009 idet andelen kvinder er faldet fra 81,2 % til 80,6 %.
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Definitioner og afgrænsninger:
Kilde
Lokale Løndata fra Det Fælleskommunale Løndatakontor
Indeholdt i datagrundlag
Antal medarbejdere i Region Midtjylland (opgjort
i antal hoveder) der har præsteret timer, der er
kommet til udbetaling vedrørende præstationsmåneden november 2009. Indeholder alle månedslønnede og timelønnede, men ikke honorarlønnede.

Ansatte på særlige vilkår
En del af Region Midtjyllands sociale ansvar er blandt
andet, i størst mulig omfang, at tilbyde ansættelse på
særlige vilkår til ansatte, som får nedsat eller ændret
arbejdsevne samt indslusning af udefrakommende
personer med særlige behov. Samlet set er regionens
sociale ansvar i form af antal ansatte på særlige vilkår
øget i de 3 år Region Midtjylland har eksisteret. Ud-

over de tal der fremgår af statistikken, er der ansatte
med § 56 aftale, personlig assistance ordning, mentor
ordninger og sygemeldte der er i virksomhedspraktik. Alle disse ordninger er også en del af det sociale
ansvar. Samlet set viser tallene at Region Midtjylland i
sin levetid har manifesteret sig som en arbejdsplads,
der er bevist om sit sociale ansvar.

Tabel 8: Ansatte på særlige vilkår 2007-2009
Ansættelsesform

Fleksjob (62)

Feb 2007
Fuldtidsstillinger

Feb 2008

Helårsansatte

Fuldtidsstillinger

Feb 2009

Helårsansatte

Fuldtidsstillinger

Nov 2009

Helårsansatte

Fuldtidsansatte

Helårsansatte

297

498

318

546

354

617

376

658

Jobtræning (07)

75

82

94

99

47

51

98

105

Servicejob (69)

24

28

19

23

14

17

13

16

Skånejob (68)

25

57

19

47

17

46

15

42

421

664

450

715

432

730

502

821

I alt

Definitioner og afgrænsninger:
Kilde
InfoRM
Fuldtidsstillinger og InfoRM
Opgørelse af antal præsterede arbejdsårsværk i opgørelsesperioden. Antal arbejdsårsværk beregnes ud fra
antallet af normtimer for månedslønnede og indberettede timetal for timelønnede på baggrund af den generelle fuldtidsnorm for opgørelsesperioden. Forskellen på denne opgørelsesmetode og den, der anvendes i
det indledende afsnit om personaleforbrug, er at overarbejde mv. for månedslønnede ikke tælles med her.
Helårsansatte og InfoRM
Helårsansatte er antallet af ansatte = antal »hoveder«. Der tages ikke hensyn til om personen er fuldtids- eller deltidsbeskæftiget. Derimod tages der hensyn til, hvor stor en del af perioden personen har været ansat.
Derfor kan antallet af helårsansatte være mindre end 1 hvis personen ikke har været ansat hele perioden.
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Seniorordninger
I forbindelse med OK-08 blev midlerne fra trepartsaftalen udmøntet til konkrete seniorordninger i form
af en seniorbonus for regionernes medarbejdere.
Seniorbonussen kan efter eget valg konverteres til
ekstra fridage eller mere til pensionsopsparingen.
Foretager den enkelte medarbejder ikke aktivt et valg,
udbetales seniorbonussen.
Generelt er aldersgrænsen for at komme i betragtning 60 år. For nogle medarbejdere på LO-området
med fysisk og/eller psykisk belastede jobs er grænsen
dog kun 58 år, mens den for læger er 62 år.
Tabel 9: Antal medarbejdere fordelt på
seniorbonus, pensionsbidrag og seniortimer
Medarbejdere, der er berettiget til seniorbonus

3.048

Medarbejdere, der har valgt seniorbonus

2.040

Medarbejdere, der har valgt pensionsbidrag

162

Medarbejdere, der har valgt seniortimer

846

Som det fremgår af tabel 9, er der i Region Midtjylland
3.048 medarbejdere der er berettiget til seniorbonus.
Heraf vælger 2.040 medarbejdere at beholde seniorbonussen og få den udbetalt, mens kun 162 konvertere seniorbonussen til pensionsbidrag og 846 vælger
at benytte seniorbonussen til ekstra fritid.

Medarbejdernes valg

28%
Seniorbonus
Pensionsbidrag Senior

5%

Seniortimer

67%

I Region Midtjylland er der desuden en central pulje
til medfinansiering af individuelle seniorordninger
indgået efter ”Rammeaftale som seniorpolitik”. Pr.
november 2009 ydes der i alt tilskud til 385 individuelle seniorordninger.
Læs mere i afsnittet om livsfasepolitik på side 16.
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Sygefravær
Sygefraværsstatistikken for 2009 er baseret på
udtræk fra Region Midtjyllands ledelsesinformationssystem InfoRM. I InfoRM er det muligt at trække
fraværsstatistik på alle organisatoriske niveauer i
Region Midtjylland fra regionsniveau til personniveau.
Sygefraværsstatistikken viser det registrerede
sygefravær i forhold til følgende fire fraværsårsager:
Arbejdsskader, delvis syg, sygedage og § 56 timer 1.
Sygefraværet generelt
I sygefraværsstatistikken for 2009 indgår et personaleforbrug svarende til 27.011 fuldtidsstillinger set
som gennemsnit over hele året.
Det gennemsnitlige sygefravær for ansatte ved Region Midtjylland under ét var i 2009 på 12,12 sygedage svarende til et sygefravær på 4,95 %. Det samlede
sygefravær i 2009 svarer til 1.341 fuldtidsstillinger.

Til sammenligning var sygefraværet i 2008 i gennemsnit 11,82 dage svarende til et sygefravær på 4,82 %.
Korttidssygefraværet er steget fra 7,10 sygedage i
2008 til 7,49 sygedage i 2009, mens langtidssygefraværet er faldet fra 4,72 sygedage i 2008 til 4,63 sygedage i 2009. Der er samlet set tale om en lille stigning
i sygefraværet fra 2008 til 2009. En del af forklaringen
på stigningen skal findes i, at der i 2008 var en konflikt
primært på sundhedsområdet, der sænkede sygefraværet i en periode.
Fordelt på sektorer fordeler sygefraværet sig med
11,55 gennemsnitlige sygedage pr. fuldtidsstilling for
sundhedsområdet, 14,75 for Social og Psykiatriområdet, 7,60 for Regional Udvikling, 9,14 for Fællesstabe
og 10,39 for SOSU-elever.
Tabel 10: Sygefravær 2009 – Region Midtjylland
Antal fuldtidsstillinger

27.011

Gnsn. sygedage pr. fuldtidsstilling

12,12

Gnsn. sygedage (kort) pr. fuldtidsstilling

7,47

Gnsn. sygedage (lang) pr. fuldtidsstilling

4,63

Fravær i procent

4,95 %

* Bemærk at fraværsårsager såsom barns 1. sygedag samt graviditetskomplikationer ikke indgår i sygefraværsstatistikken.
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Sygefraværet fordelt på sektorer og
administrationen
I de følgende tabeller vises sygefraværet fordelt på
sektorer med videre.

i Sundhedsstabe inkl. Præhospital med 8,68 sygedage
i gennemsnit.

Sygefraværet på sundhedsområdet var i 2009 på
11,55 sygedage pr. fuldtidsstilling svarende til en
sygefraværsprocent på 4,74. Det højeste gennemsnitlige sygefravær var at finde på Regionshospitalet
Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg
Sundhedscenter2 med 14,42 sygedage og det laveste

Sygefraværet var i 2009 i Psykiatri og Social 14,75
sygedage pr. fuldtidsstilling svarende til en sygefraværsprocent på 6,09. Det højeste gennemsnitlige
sygefravær var på Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Center med 16,41 sygedage svarende til 6,60 %. Det
laveste sygefravær var i Psykiatri- og Socialstabe
med 6,23 sygedage i gennemsnit svarende til en
sygefraværsprocent på 2,05.

Tabel 11: Sygefravær 2009 – Sundhedsområdet
Antal

Antal
fuldtidsstillinger

Gnsn.
sygedage
pr. fuldtidsstilling

Gnsn. sygedage (kort)
pr. fuldtidsstilling

Gnsn. sygedage (lang)
pr. fuldtidsstilling

Fravær i
procent

Århus Universitetshospital,
Århus Sygehus

5.916

12,19

7,60

4,59

4,94 %

Århus Universitetshospital, Skejby

2.683

10,20

7,21

2,98

4,30 %

Hospitalsenheden Vest

3.374

11,75

6,81

4,94

4,90 %

Regionshospitalet
Viborg, Skive og Kjellerup

2.734

10,13

6,93

3,20

4,23 %

Regionshospitalet
Randers, Grenå

1.838

11,05

7,01

4,05

4,53 %

Regionhospitalet Silkeborg,
Hammel Neurocenter,
Skanderborg Sundhedscenter

1.596

14,42

8,24

6,18

5,91 %

Regionshospitalet
Horsens, Brædstrup og Odder

1.411

12,40

7,68

4,72

5,02 %

Friklinikken i Brædstrup

107

10,12

6,37

3,74

4,63 %

Sundhedsstabe inkl. Præhospital

559

8,68

5,81

2,87

3,02 %

20.219

11,55

7,27

4,28

4,74 %

Gnsn.
sygedage
pr. fuldtidsstilling

Gnsn. sygedage (kort)
pr. fuldtidsstilling

Gnsn. sygedage (lang)
pr. fuldtidsstilling

Total Sundhed

Tabel 12: Sygefravær 2009 – Psykiatri og Social
Antal
fuldtidsstillinger

Fravær i
procent

Center for
Børn, Unge og Specialrådgivning

1.295

12,93

7,38

5,55

5,57 %

Center for Voksensocial

1.702

16,11

8,36

7,75

6,61 %

479

16,41

8,94

7,47

6,60 %

1.962

15,17

9,50

5,68

6,23 %

137

6,23

4,62

1,62

2,05 %

5.576

14,75

8,45

6,30

6,09 %

Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Center
Regionspsykiatrien
Administration, psykiatri og social

Total Psykiatri og Social

Sygefraværet i Regional Udvikling var i 2009 på 7,60 sygedage i gennemsnit svarende til en sygefraværsprocent
på 2,51.
Det skal bemærkes at hvis man skal sammenligne sygefraværet på Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og
Skanderborg Sundhedscenter med de øvrige somatiske hospitaler, udgør sygefraværet på Hammel Neurocenter i 2009 20,90
sygedage pr. fuldstidsstilling. Holder man Hammel Neurocenter udenfor så var sygefraværet på Regionshospitalet Silkeborg
12,19 sygedage pr. fuldtidsstilling, hvilket ligger på niveau med de øvrige somatiske hospitaler.
2
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Tabel 13: Sygefravær 2009 – Regional Udvikling
Antal
fuldtidsstillinger
Total Regional Udvikling

Gnsn.
sygedage
pr. fuldtidsstilling

136

7,60

Gnsn. sygedage (kort)
pr. fuldtidsstilling
5,17

Gnsn. sygedage (lang)
pr. fuldtidsstilling
2,43

Fravær i
procent

2,51 %

Sygefraværet i Fællesstabene var i 2009 på 9,14 sygedage i gennemsnit svarende til en sygefraværsprocent på
3,29. cvb

Tabel 14: Sygefravær 2009 – Fællesstabe
Antal
fuldtidsstillinger
Total, Fællesstabene

Gnsn.
sygedage
pr. fuldtidsstilling

486

9,14

Gnsn. sygedage (kort)
pr. fuldtidsstilling
6,03

Gnsn. sygedage (lang)
pr. fuldtidsstilling
3,11

Fravær i
procent

3,29 %

Sygefraværet for SOSU-elever var i 2009 på 10,39 sygedage i gennemsnit svarende til en sygefraværsprocent
på 3,99
Tabel 15: Sygefravær 2009 – SOSU-elever
Antal
fuldtidsstillinger
Total, SOSU-elever

Gnsn.
sygedage
pr. fuldtidsstilling

594

10,39

Gnsn. sygedage (kort)
pr. fuldtidsstilling
7,68

Gnsn. sygedage (lang)
pr. fuldtidsstilling
2,71

Fravær i
procent

3,99 %

Sygefraværets udvikling
Somatiske hospitaler
I tabel 16 kan man se sygefraværets udvikling i
perioden 2005 til 2009 på de somatiske hospitaler.
Hospitalsområdet er det eneste område hvor det
giver mening at sammenligne data tilbage i amternes
tid. Sygefraværet steg samlet set gradvist i perioden
2005 til 2007 fra 11,28 i 2005 til 11,90 i 2007. Det skal
bemærkes at Århus Universitet, Skejby og Hospitalsenheden Vest havde et faldende sygefravær i
perioden.

I 2009 stiger sygefraværet på alle hospitaler bortset
fra Regionshospitalet Viborg der kan notere sig et
fald og Århus Universitetshospital, Skejby ligger nogenlunde status quo. Det gennemsnitlige sygefravær
er steget fra 11,17 til 11,63 sygedage pr. fuldtidsansat. Her spiller konflikten i 2008 som nævnt ind. Set
i dette lys er der ikke tale om en dramatisk stigning.
Sammenligner man med 2007 er der således tale om
et fald fra 11,90 til 11,63.

I 2008 faldt sygefraværet til gengæld på alle hospitaler set i forhold til 2007. En del af faldet i sygefraværet skyldes konflikten i foråret/forsommeren hvilket
er belyst nærmere i sygefraværsstatistikken for 2008.
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Tabel 16: Gennemsnit antal sygedage pr. fuldtidsstilling i perioden 2005 – 2009 på somatiske hospitaler samt
Psykiatri og Social inkl. Stabe
Hospital

2005

2006

2007

2008

2009

Århus Universitetshospital,
Århus Sygehus

12,18

13,21

13,36

12,07

12,19

Århus Universitetshospital, Skejby

10,83

10,81

10,54

10,18

10,20

Hospitalsenheden Vest

10,98

10,40

10,65

11,05

11,75

Regionshospitalet
Viborg, Skive, Kjellerup

10,36

11,47

11,40

10,58

10,13

Regionshospitalet Randers, Grenå

10,26

10,04

10,70

10,25

11,05

Regionshospitalet Silkeborg,
Hammel Neurocenter,
Skanderborg Sundhedscenter

12,41

12,63

14,35

12,06

14,42

Regionshospitalet
Horsens, Brædstrup, Odder

11,39

11,89

11,61

11,70

12,40

11,28

11,65

11,90

11,17

11,63

Total for somatiske hospitaler

Bemærk: Der er anvendt den samme metode som i sygefraværsstatistikken i øvrigt til opgørelse af sygefraværet uanset
opgørelsesår og hospital. Det betyder at ovenstående tal kan afvige fra amternes offentliggjorte sygefraværsstatistikker
de pågældende år, da amterne har opgjort sygefraværet på forskellig vis. Der er i statistikken, uanset hvad hospitalerne har
været benævnt i amterne, anvendt hospitalernes navne i Region Midtjylland

Psykiatri og Social, Regional Udvikling, Sundhedstabe samt Fællestabe
I tabel 17 kan man se sygefraværets udvikling i perioden 2007-2009 for Psykiatri og Social inkl. stabe.

Det fremgår, at sygefraværet på Psykiatri og Social
inkl. stabe har været nogenlunde konstant i perioden.

Tabel 17: Gennemsnit antal sygedage pr. fuldtidsstilling i perioden 2007 - 2009
Område
Psykiatri og Social inkl. adm.

2007

2008

2009

14,74

14,81

14,75

I tabel 18 kan man se sygefraværet på de øvrige områder. Her har der generelt været en stigende tendens.
Tabel 18: Gennemsnit antal sygedage pr. fuldtidsstilling i perioden 2007 - 2009
Område

2007

2008

2009

Regional Udvikling

6,57

5,22

7,60

Fællesstabe

5,41

10,02

9,14

Sundhedsstabe inkl. Præhospital

7,81

8,99

8,68

Tabel 17 og 18 opsamler de områder hvor det ikke vil være muligt at lave historik længere tilbage end til regionens dannelse 1. januar 2007. Områderne kan ikke meningsfuldt sammenlignes med hinanden pga. af meget
forskellig personalesammensætning og deraf følgende meget forskelligartede jobfunktioner
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Sygefravær og faggrupper
I tabel 19 kan man se sygefraværet i 2008 og 2009 og
forskellen fordelt på større faggrupper. Der er store
forskelle i niveauet for sygefraværet mellem faggrupperne. Husassistenterne har et gennemsnitligt
sygefravær på 23,40 sygedage pr. fuldtidsansat, mens
lægelige chefer har det laveste sygefravær med et
gennemsnit på 3,58 sygedage pr. fuldtidsansat. Det
fremgår, at det gennemsnitlige sygefravær for de
fleste faggruppers vedkommende ligger i et stabilt
niveau med en tendens til en lille stigning i sygefraværet.

Tallene viser at faggrupperne med lavest sygefravær
er de faggrupper, hvor der traditionelt er et højt uddannelsesniveau og deraf følgende et højt lønniveau.
Det er også disse grupper der har en høj andel af
mænd.

Tabel 19: Sygefravær på faggrupper
Fordelt på faggrupper

Fuldtidsansatte
2009

Sygedage pr.
fuldtidsansat
2009

Sygedage pr.
fuldtidsansat
2008

Forskel
2008-2009

Husassistenter

139

23,40

20,58

2,82

Erhvervs.udd.serviceass./elever

315

21,03

18,25

2,78

Servicemedarbejder, assistent

855

19,92

19,05

0,87

Rengøringsassistenter, døgnområdet

600

18,77

20,15

-1,38

Social- og sundhedspersonale

2.502

17,51

18,35

-0,84

Pædagoger, døgninstitutioner

1.149

16,75

17,43

-0,68

Lægesekretærer

1.981

13,31

13,06

0,25

Sygehusportører

286

13,24

12,91

0,33

Socialrådgivere, ovk.

104

12,57

9,78

2,79

Ergoterapeuter

367

12,42

12,65

-0,23

Kontor- og it-personale

1.107

12,33

13,21

-0,88

Sygeplejersker

6.651

12,21

10,99

1,22

27.011

12,12

11,82

0,30

Sundhedskartellet, Køkkenpersonale

355

12,07

13,77

-1,70

Omsorgsmedhjælpere

751

11,42

12,18

-0,76

Håndværkere

313

11,30

10,04

1,26

Farmakonomer

127

11,08

10,82

0,26

1.125

10,88

9,50

1,38

Jordemødre

235

10,58

12,44

-1,86

SOSU elever

594

10,40

9,58

0,82

Radiografer

183

10,27

9,89

0,38

Bioanalytikere

942

9,92

10,21

-0,29

Fysioterapeuter

484

9,92

9,68

0,24

Lærere spec.uv./almen voksenudd.

146

9,53

7,73

1,80

1.280

7,29

6,55

0,74

Ledere Sundhedskartellet

826

6,27

7,03

-0,76

Overlæger, overenskomstansatte

734

5,95

6,82

-0,87

1.758

5,35

4,85

0,50

Chefaftale

138

3,83

1,87

1,96

Lægelige chefer

378

3,58

4,55

-0,97

Region Midtjylland i alt

Øvrige sundhedskartellet

Akademikere

Yngre læger
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Sygefravær og køn
Som det ses i tabel 20 er 4/5 af de ansatte i Region
Midtjylland kvinder. Kvinderne har i gennemsnit i
2009 et sygefravær på 12,76 sygedage svarende til
5,20 %. Mændenes sygefravær ligger på 8,77 sygedage svarende til 3,69 %. Kvinders højere sygefravær
skal ses i sammenhæng med ovenstående tabel:

Sygefravær på faggrupper. Det er de typiske kvindefag der har det høje sygefravær, og i disse grupper
har mændene også et højt sygefravær. Det er dermed
tilsyneladende i højere grad faggruppen end kønnet
der isoleret set påvirker sygefraværets størrelse.

Tabel 20: Sygefravær fordelt på køn
Køn

Antal fuldtidsstillinger

Sygefravær i
procent 2009

21.683

5,20 %

12,76

12,50

+0,26

Mænd

5.328

3,69 %

8,77

8,49

+0,28

Total

27.011

4,95 %

12,12

11,82

+0,30

Kvinder

Udviklingen i sygefraværet fordelt på køn ses i den
efterfølgende figur 5. Det ses, at sygefraværet for
mændene er steget fra 2007 til 2009, mens sygefra-

Gns. sygedage i
2009

Gns. sygedage i
2008

Forskel 2008 –
2009

været for kvinder fra 2007 til 2009 er faldet fra 13,19
sygedage til 12,76 sygedage pr. fuldtidsstilling.

Figur 5: Udvikling iUdvikling
sygefraværi sygefravær
2007-2009 fordelt
på køn fordelt på køn
2007-2009
14
13

13,19
12,50

12,76
12,29

Gnsn. sygedage

12

11,82

11

12,12

2007

10

2008

9

8,45 8,49

2009

8,77

8
7
6
Kvinder

Mænd

I alt

Køn

Sygefravær og alder
Belyser man i stedet sygefraværet fordelt efter medarbejdernes alder så viser der sig nogle klare tendenser. Sygdom i perioder på 1-28 dage falder generelt jo
ældre medarbejderne bliver, mens langtidssygdommen (29 dage og opefter) stiger med alderen.
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Sidstnævnte er en konsekvens af at des ældre man
bliver, des større er risikoen for at blive ramt af alvorlige længerevarende sygdomme, eksempelvis kræft
eller kroniske lidelser. Sygefravær fordelt på 5 års
intervaller for alle regionens ansatte ses i tabel 21.

Tabel 21: Sygefravær fordelt efter aldersgrupper
Alder

Antal fuldtidsstillinger

15-19

107

20-24

Gns sygedage
(kort) i 2009

Gns sygedage
(lang) i 2009

Sygefravær i
procent

7,32

6,75

0,57

2,73 %

784

10,51

8,18

2,33

4,17 %

25-29

2.740

9,87

7,36

2,52

4,21 %

30-34

3.688

10,95

7,37

3,59

4,64 %

35-39

3.569

12,32

7,80

4,52

5,08 %

40-44

3.571

12,19

7,88

4,31

4,93 %

45-49

3.774

11,99

7,52

4,46

4,89 %

50-54

3.748

12,86

7,13

5,74

5,24 %

55-59

3.378

13,37

7,24

6,14

5,38 %

60-64

1.427

13,38

6,36

7,02

5,32 %

225

7,73

4,33

3,40

3,14 %

27.011

12,12

7,47

4,53

4,95 %

65-

Total

Gns sygedage i
2009
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Definitioner og afgrænsninger:
Kilde
InfoRM Fravær baseret på data fra Silkeborg Data.

Indeholdt i datagrundlag
Sygefraværsstatistikken for 2009 bygger på de oplysninger der er indberettet til Silkeborg Data Løn ud fra
de registreringer, der er foretaget i vagtplanlægningssystemer (primært Tjenestetid) eller i fraværsregistreringssystemet (Regionshuse mv.). Metodemæssigt er der taget udgangspunkt i en fælles forståelse
mellem de fem regioner om grundlaget for udarbejdelse af fraværsstatistiker. Samtlige regionens ansatte
inkl. timelønnede, ansatte i arbejdstilbud, fleksjob og skånejob i perioden 1. januar 2009 til 31. december
2009 indgår i fraværsstatistikken.

Fuldstidsansatte/fuldtidsstillinger:
Antal fuldtidsansatte/fuldtidsstillinger er en opgørelse af antal præsterede arbejdsårsværk i opgørelsesperioden. Antal arbejdsårsværk beregnes ud fra antallet af normtimer for fastlønnede og det indberettede
timetal for timelønnede på baggrund af den generelle fuldtidsnorm for opgørelsesperioden.

Fraværsårsager
Sygefraværsstatistikken viser det registrerede sygefravær i forhold til følgende fire fraværsårsager: Arbejdsskader, delvis syg, sygedage og § 56 timer.

Sygedage pr. fuldtidsstilling
Det gennemsnitlige antal sygedage pr. fuldtidsstilling er opgjort som antallet af fraværsdage på arbejdsdage.

Kort- og langtidssygdom
Det korte sygefravær er defineret som det gennemsnitlige antal sygedage pr. fuldtidsstilling opgjort som
antallet af fraværsdage på arbejdsdage hvor antallet af sammenhængende sygedage er mindre end 29
dage. Det længerevarende sygefravær er defineret som det gennemsnitlige antal sygedage pr. fuldtidsstilling opgjort som antallet af fraværsdage på arbejdsdage hvor antallet af sammenhængende sygedage er
mindre end 29 dage.

Fravær i procent
Det procentvise sygefravær er beregnet som forholdet mellem antal sygetimer og antal præsterede årsværk opgjort i timer.

Fuldstidsansatte/fuldtidsstillinger:
Antal fuldtidsansatte/fuldtidsstillinger er en opgørelse af antal præsterede arbejdsårsværk i opgørelsesperioden. Antal arbejdsårsværk beregnes ud fra antallet af normtimer for fastlønnede og det indberettede
timetal for timelønnede på baggrund af den generelle fuldtidsnorm for opgørelsesperioden.
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Arbejdsulykker
Dette afsnit omfatter alle ulykker der er hændt i
2009. Det samme gør sig gældende mht. tallene for
2007-2008. I Region Midtjylland anmeldes alle ulykker
uanset om disse medfører fravær eller ej.
Første afsnit handler om arbejdsulykker der omfatter
ulykker hændt i kalenderåret 2009 samt udvikling i
forhold til tidligere år. Herefter er der et afsnit om arbejdsbetingede lidelser anmeldt i kalenderåret 2009
samt udvikling i forhold til 2008.

Tabel 22 viser at antallet af ulykkesanmeldelser er
2.045 i 2009. Det samlede antal anmeldelser er således steget med ca. 14 % i forhold til 2008. Antal ulykker med fravær i 2009 er 523. Det svarer til en stigning
på ca. 22 % i forhold til 2008. For alle fire år gælder at
cirka hver fjerde anmeldte ulykke medfører fravær
(se nederste række).

Ulykker – overordnet
Tabel 22 viser alle arbejdsulykker for Region Midtjylland hændt i 2009 sammenlignet med 2007-2008.
Tabellen viser også andelen af ulykker med og uden
fravær samt fraværsulykkernes andel af det samlede
antal anmeldelser.
Tabel 22: Ulykkesanmeldelser 2007-2009
År

2007

2008

2009

Anmeldelser

1.866

1.792

2.045

Heraf uden fravær

1.381

1.364

1.522

Heraf med fravær*

485

428

523

26%

24%

26%

Fraværsulykkers
andel af samlet antal
anmeldelser

* Anmeldelsespligtige ulykker efter loven
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Tabel 23: Arbejdsulykker fordelt på enheder
Driftsområde

Anmeldelser i
alt

Ulykker med
fravær

Århus Universitetshospital,
Århus Sygehus

428

95

5.916

19

12

16

Århus Universitetshospital, Skejby

193

29

2.683

10

13

11

Regionshospitalet Randers, Grenå

143

22

1.838

16

15

12

Regionshospitalet Silkeborg,
Hammel Neurocenter,
Skanderborg Sundhedscenter

145

41

1.596

23

16

26

Hospitalsenheden Vest

244

53

3.374

10

9

16

Regionshospitalet
Viborg, Skive og Kjellerup

144

33

2.734

10

14

12

22

12

1.518

14

15

8

714

234

5.576

39

33

42

Stabe og fællesfunktioner

5

2

1.046

-

-

2

Regional Udvikling

1

1

136

-

-

7

Social- og sundhedselever

0

0

594

-

-

0

Hospice Djursland

6

1

38

-

-

32

2045

523

27.049

19

17

19

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup
Psykiatri og Social inkl. stab

Region Midtjylland

Antal
fuldtidsstillinger

Frekvens
2007

Frekvens
2008

Frekvens
2009

Frekvensen er lig med antallet af ulykker med fravær pr. 1000 præsterede fuldtidsstillinger i det givne år.

Ulykker, fravær og frekvens
Tabel 23 viser de anmeldte arbejdsulykker i 2009
fordelt på enheder med specificering af fravær og
frekvens. Alle aflønnede ansatte er med i opgørelsen
og omfatter således fuldtidsansatte, deltidsansatte
og timelønnede.
Tabel 23 viser blandt andet frekvenser for 2007 til
2009 indenfor alle områder. For både Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens ses et klart
fald i 2009 sammenlignet med både 2007 og 2008.
Århus Universitetshospital, Skejby og Regionshospitalet Viborg er faldet i frekvens fra 2008 til 2009, men
begge ligger marginalt højere end i 2007. For Århus
Universitetshospital, Århus Sygehus ses en stigning
i forhold til 2008, men et fald i forhold til 2007. For
Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenheden Vest
samt Psykiatri og Socialområdet ses en stigning i
forhold til både 2007 og 2008.

Arbejdsulykker fordelt på årsagskategorier
Af tabel 24 nedenfor ses f.eks. at der er anmeldt 561
ulykker indenfor årsagskategorien ”Ulykker med
udsættelse for smitterisiko”, men heraf er ”kun” 6 af
ulykkerne med fravær.

Tabel 24 – sidste kolonne – viser at årsagskategorien
”Ulykker – fysisk” udgør 215 af 523 fraværsulykker.
Det svarer til 41 % af alle fraværsulykker i 2009. Årsagskategorien ”Fysisk vold og psykisk vold” omfatter
21 % af alle fraværsulykker i 2009. Årsagskategorien
”Personforflytning og – håndtering” er ansvarlig for
20 % af alle fraværsulykker i 2009.
Tabel 24: Anmeldte ulykker fordelt på årsagskategorier
Årsagskategorier

2009
heraf
med
fravær

Ulykker med udsæt. for smitterisiko

561

6

Fysisk vold og psykisk vold

489

111

Ulykker – fysisk

530

215

Ulykker – kemisk

29

2

Personforflytning og -håndtering

208

105

Håndtering af værktøj, ting,
maskiner m.m.

103

44

Afværge af fald (spontan indgriben)

40

17

Andet

85

23

0

0

2045

523

Ikke oplyst

I alt
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2009
anmeldelser i
alt

Figur 6: Ulykker med fravær fordelt på årsagskategorier 2007-2009
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Ulykker med fravær fordelt på årsagskategorier
2007 - 2009

Af figur 6 ses det at fraværsulykker indenfor årsagskategorien ”Ulykker – fysisk” har været stigende
siden 2007, og er steget med 46 % siden 2007.

af værktøj, ting, maskiner med mere” følger samme
tendens. Årsagskategorien ”Personforflytning og –
håndtering” er stort set på samme niveau alle tre år.

Inden for årsagskategorien ”Fysisk vold og psykisk
vold” er der sket en stigning fra 2008 til 2009 efter et
fald fra 2007 til 2008. Årsagskategorien ”Håndtering
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Figur 7: Antal ulykker fordelt på anciennitet
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Figur 7 illustrerer alle anmeldte ulykker i Region Midtjylland 2008 og 2009 fordelt på anciennitet opgjort
som: Ved skift mellem afdelinger på et sygehus følger
ancienniteten med, ved skift mellem sygehuse starter
ancienniteten forfra.
Det ses at 32 % af alle anmeldelser involverer ansatte
med 0-1 års anciennitet. Det ses desuden at 54 % af
alle anmeldelser i Region Midtjylland i 2009 involverer
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ansatte med 0 til 3 års anciennitet. Endeligt ses det
at stigningen i ulykkesanmeldelser fra 2008 til 2009
primært ligger hos ansatte med 0-4 års anciennitet.
Yderligere analyser af arbejdsulykker bliver offentliggjort i bilag til Arbejdsmiljøredegørelsen for 2009.

Figur 8: Anmeldte arbejdsbetingede lidelser fordelt på diagnose 2008/2009
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Arbejdsbetingede lidelser
Der er i 2009 anmeldt 216 arbejdsbetingede lidelser.
Det er 36 flere end i 2008 hvor der blev anmeldt 180
lidelser. Det svarer til en samlet stigning på 20 %.
Figur 8 illustrerer anmeldte arbejdsbetingede lidelser
fordelt på diagnoser for både 2008 og 2009.

Øvrige

Figuren viser et fald i anmeldelser indenfor ”Psykisk
sygdom / gener” i 2009 på 23 % i forhold til 2008.
Der ses en betydelig stigning på 34 % i anmeldelser
indenfor bevægeapparat i 2009 i forhold til 2008.
Det fremgår også at der er anmeldt over dobbelt så
mange hudsygdomme i 2009 som i 2008. Endeligt ses
der en stigning på 35 % i anmeldelser indenfor øvrige
i 2009 set i forhold til 2008.

Definitioner og afgrænsninger:
Kilde
Arbejdstilsynet og arbejdsskadestyrelsen.
Efterfølgende bearbejdet af Koncern HR Fysisk
Arbejdsmiljø.
Fuldstidsansatte/fuldtidsstillinger:
Antal fuldtidsansatte/fuldtidsstillinger er en
opgørelse af antal præsterede arbejdsårsværk i
opgørelsesperioden. Antal arbejdsårsværk beregnes ud fra antallet af normtimer for fastlønnede
og det indberettede timetal for timelønnede på
baggrund af den generelle fuldtidsnorm for opgørelsesperioden.
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Personaleomsætning
Personaleomsætningen er defineret som et gennemsnit af tilgange og afgange set i forhold til det
samlede antal ansatte (månedslønnede ansat på
ordinære vilkår). Opgørelsen sammenligner to givne
tidspunkter.
Personaleomsætningen på regionsniveau medtager
kun omsætning ind og ud af regionen. Det vil sige at
et skifte fra eksempelvis Århus Universitetshospital,
Skejby til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
ikke regnes som en ”omsætning” på regionsniveauet.
For perioden november 2008 – november 2009 er personaleomsætningen for Region Midtjylland opgjort
til 14,7 %. Det tilsvarende tal for perioden november
2007 – november 2008 er på 15,8 %.
Tabel 25: Personaleomsætning på regionsniveau
2007-2009
Region Midtjylland

Antal
Antal
Personaleafgange tilgange omsætning

Nov. 2007 – Nov. 2008

3.635

4.652

15,8 %

Nov. 2008 – Nov. 2009

3.534

4.432

14,7 %

Personaleomsætningen viser gennemsnittet af til- og
afgange, og derfor påvirkes personaleomsætningsprocenten af vækst eller nedgang i det samlede antal
i ansatte (op- eller nednormering).
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Derfor kan man sideløbende med den egentlige personaleomsætning også se isoleret på til- og afgange i
såkaldte til- og afgangsprocenter. Differencen mellem
til- og afgangsprocent vil være et udtryk for en stigning eller en nedgang i det samlede antal ansatte.
Tabel 26: Til- og afgangsprocenter for
Region Midtjylland 2007-2009
Region Midtjylland

Afgangs
procent

Tilgangs
procent

Nov. 2007 – Nov. 2008

14,1 %

18,1 %

Nov. 2008 – Nov. 2009

13,2 %

16,6 %

I tabel 27 ses antal til- og afgange samt personaleomsætning fordelt på hospitaler/enheder. I personaleomsætningen for et hospital og/eller enhed tæller
en intern flytning fra eks. Århus Universitetshospital,
Århus Sygehus til Århus Universitetshospital, Skejby

med i personaleomsætningen. Personaleomsætningen på et hospital/enhed vil derfor altid være større
end personaleomsætningen på regionsniveau der
ikke tæller interne flytninger med, og de to niveauer
kan derfor ikke sammenlignes.

Tabel 27: Personaleomsætning på hospital/enhedsniveau 2009
Hospital/enhed

Antal afgange

Antal tilgange

Personaleomsætning

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

895

1.184

17,7

Århus Universitetshospital, Skejby

355

537

17,1

Hospitalsenheden Vest

607

600

16,6

Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

407

515

16,3

Regionshospitalet Randers, Grenå

304

338

17,0

Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter, Skanderborg Sundhedscenter

303

326

18,5

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup

299

252

18,6

-

-

-

111

179

16,0

20

19

14,4

Psykiatri og Social*
Stabe og fællesfunktioner
Regional Udvikling

* Psykiatri og Social blev lagt sammen til en organisation den 1. januar 2009. Det er ikke muligt at trække tal for personaleomsætning hen over denne dato

Personaleomsætning fordelt på alder
Personaleomsætningen fordelt på aldersgrupper
fremgår af figur 9.
Den største personaleomsætning findes i aldersgrupperne fra 20 til 39 år.

Den relativt høje personaleomsætning blandt de
yngre medarbejdere kan forklares med den traditionelt høje mobilitet i aldersgruppen. Årsagen til den
stigende omsætning blandt de ældre er tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Figur 9: Personaleomsætning* fordelt på alder
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*Personaleomsætning er defineret som et gennemsnit af eksterne tilgange og afgange set i forhold til det samlede antal
ansatte.
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Personaleomsætning fordelt på faggrupper

at sikre fortsat rekruttering til de pædagogiske uddannelser, så der på sigt sikres veluddannet pædagogisk personale til institutionerne.
For de underordnede læger er forkalringen på den
høje personaleomsætning bl.a. turnusordningerne.
De faggrupper med lavest personaleomsætning er
ledende syge- og sundhedspersonale (5,3 %) og over
læger (6,6 %).

Den højeste personaleomsætning findes hos omsorgs- og pædagogmedhjælpere (28,5 %) og hos
underordnede læger (26,9 %). Disse faggrupper ligger traditionelt højt mht. personaleomsætning. For
omsorgs- og pædagogmedhjælpere er forklaringen
at der dels ansættes flere vikarer, og dels fordi at
mange unge ansættes i før-uddannelsesstillinger for

Figur 10:
Personaleomsætning* fordelt på faggrupper
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*Personaleomsætning er defineret som et gennemsnit af eksterne tilgange og afgange set i forhold til det samlede antal
ansatte.
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Definitioner og afgrænsninger:
Kilde
Lokale Løndata fra Det Fælleskommunale Løndatakontor.

Indeholdt i datagrundlag
Datagrundlaget indeholder alle månedslønnede,
herunder overenskomstansatte, tjenestemænd,
reglementsansatte og elever. Alle timelønnede er
holdt ude af datagrundlaget. Desuden ses bort fra
ekstraordinært ansatte, det vil sige ansatte i fleksjob, jobtræning, servicejob og skånejob.

Opgørelsen er opgjort i ”antal hoveder”
I personaleomsætningsstatistikken opgøres
tilgange, afgange og antallet af ansatte i alt med
udgangspunkt i de personer(cpr.nr.) der har fået
udbetalt løn henholdsvis november 2008 og 2009.
Opgørelsen er med andre ord i ”antal hoveder”.

Hvad er en personaleomsætningsprocent?
Personaleomsætningen er defineret som et gennemsnit af tilgange og afgange set i forhold til det
samlede antal ansatte. Opgørelsen sammenligner
to givne tidspunkter.

Afgangsprocent
Her kigger man isoleret på afgange set i forhold til
de samlede antal ansatte. Opgørelsen sammenligner to givne tidspunkter.

Tilgangsprocent
Her kigger man isoleret på tilgange set i forhold til
de samlede antal ansatte. Opgørelsen sammenligner to givne tidspunkter.
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Vakanceopgørelse
Region Midtjylland indsamler to gange årligt tal for
vakancesituationen på alle arbejdspladser i Region
Midtjylland.
Som vakancestillinger regnes:
XX Stillinger som har været slået op, hvor der ingen
kvalificerede ansøgere var
XX Stillinger som ikke slås op, fordi det forventes, at
der ingen ansøgere vil være
XX Stillinger der som følge af manglende ansøgninger, er besat med en person fra en anden
faggruppe
XX Stillinger der som følge af manglende ansøgninger, er besat med en vikar/vikarer

I tabellen herunder ses vakanceopgørelse opgjort i
Region Midtjylland pr. 1. november 2009.
Det fremgår at det især er inden for lægeområdet,
der er problemer med vakancer i Region Midtjylland.
Vakancetallene har været endnu højere i de tidligere
år, men er blevet udlignet af behovet for omstruktureringer og besparelser på flere områder.

Tabel 28: Vakante stillinger fordelt på faggrupper
Stilling

Øvrige sygeplejersker
Sygeplejersker med special
uddannelse i anæstesi

Vakante
stillinger
omregnet til
fuldtidsstillinger:

Heraf vakante
lederstillinger (fuldtids
stillinger med
ledelsesansvar)

125,8

3

20

Sygeplejersker med special
uddannelse i intensiv sygepleje

3

Sygeplejersker med special
uddannelse i psykiatri

1

Antal af de
vakante stillinger besat med
en person fra
en anden faggruppe*
93

Besatte
fuldtids
stillinger inden
for faggruppen

7.719,4

6

Speciallæger, overlæger

79,8

Speciallæger, afdelingslæger

66,5

325,4

11

1.293,4

Yngre læger, andre stillinger
Yngre læger, Introduktionsstillinger

21,5

Yngre læger, uddannelsesstillinger
(minus introduktionsstillinger)

21,1

Yngre Læger, uklassificeret
(ikke uddannelsstilling)

1

Audiologiassistenter

8

20

2

Distriktspersonale & Socialrådgivere

7,3

Fysioterapeuter

2,6

Lægesekretærer

35,5

3

Professor

1

1

Radiografer

7

Serviceassistenter
SOSU-personale

Total

10,1
123,6
(kun socialrådgivere)
433,4
11

-

10

1

424,8

2.063,7

204,0

11,7

* (som følge af manglende ansøgninger fra den ønskede faggruppe)
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995,9

447,3
1.857,2

29

120

15.473,4

Definitioner og afgrænsninger:
Kilde
Webbaseret spørgeskemaundersøgelse hvis sigte har været at afdække vakancesituationen på alle institutioner og afdelinger i Region Midtjylland pr. 1. november 2009
Indeholdt i datagrundlag
De stillinger der er medregnet som vakante, er stillinger som det ikke er lykkedes at besætte ved stillingsopslag.
Opgørelsen er inklusiv:
• Stillinger som har været slået op, hvor der ingen kvalificerede ansøgere var.
• Stillinger som ikke er opslået, fordi det forventes, at der ikke vil være ansøgere.
• Stillinger der som følge af manglende ansøgninger, er besat med personer fra en anden faggruppe.
• Stillinger, der som følge af manglende ansøgninger, er besat med vikarer.
Følgende stillinger er ikke med i opgørelsen:
• Ledige stillinger som er ubesat, men hvor den nyansatte endnu ikke er tiltrådt, hvilket gælder uansat om
der går 1 eller 6 måneder før den nyansatte tiltræder stillingen.
•
Stillinger der i en kortere eller længere periode står ledige som følge af barsel/orlov.
• Stillinger som ikke besættes som led i gennemførelsen af omstillinger og besparelser etc., og stillinger,
der ikke er budgetmæssig dækning for.
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Lønudvikling
Den gennemsnitlige lønudvikling i Region Midtjylland
fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 har været på 4,9
%. Det svarer til at den gennemsnitlige månedsløn er
steget med 1.711 kr. i perioden. Årsstigningstakten på
de 4,9 % omfatter alle ansatte. Hvis der ses bort fra
til- og fratrædelser og fra avancementer i perioden
– er lønudvikling for ansatte i samme stilling begge
år på 6,4 %. Det er værd at bemærke at det er første
gang siden Region Midtjyllands dannelse, at lønstigningen er den højeste blandt regionerne.

I tabel 29 ses lønstigningen pr. 4. kvartal 2008-2009
og for de fire foregående kvartaler. Det fremgår at
stigningen for november 2007 – november 2008 var
på niveau med gennemsnittet for alle regioner, og
lønstigningen for februar 2008 – februar 2009 var
væsentlig under gennemsnittet for alle regioner.
Forklaringen på den ekstraordinært høje lønudvikling
for perioden november 2008 - november 2009 ligger i
udbetalingen af særydelser (genetillæg) hvilket belyses senere i afsnittet ”Regionerne sammenlignet”.

Tabel 29: Lønstigninger i procent pr. år fordelt på kvartaler
Årsændring 4 foregående kvartaler
4. kvartal
2007-2008

1. kvartal
2008-2009

2. kvartal
2008-2009

3. kvartal
2008-2009

Års
ændring
4. kvartal
2008-2009

Alle ansatte, Region Midtjylland

6,1

5,8

------

------

4,9

Samme stilling, Region Midtjylland

7,0

6,7

------

------

6,4

Samme stilling, alle regioner

7,0

7,2

------

-----

6,0

* Efter anbefaling fra Det Fælleskommunale Løndatakontor er der ikke blevet udarbejdet en lønstatistik for 2. kvartal 20082009, da tallene ikke er retvisende på grund af strejken.
** Data for 3. kvartal 2008-2009 er udeladt pga. konstaterede fejl i datagrundlaget.

Overenskomstmæssig aftalt lønforbedring og den
faktiske lønudvikling
Af tabel 30 fremgår hvilke lønforbedringer de
centrale overenskomstmæssige parter har aftalt i
forbindelse med indgåelse af overenskomsten i 2008
for perioden november 2008 til november 2009.
Det fremgår af tabel 30, at den aftalte lønforbedring
for perioden er på 4,90 %. Den faktiske lønudvikling
for alle ansatte i Region Midtjylland ligger dermed
på niveau med den (ved overenskomstindgåelsen)
aftalte gennemsnitlige lønforbedring for perioden.
For ansatte i samme stilling har lønudviklingen været
højere end den aftalte lønforbedring.
Generel skal det bemærkes at hverken den faktiske

lønudvikling for alle ansatte eller for ansatte begge år
i samme stilling, kan forventes at være fuldstændig
den samme som den lønudvikling, de overenskomstmæssige parter oprindelig har aftalt og forudsat i
den generelle overenskomstaftale.
Forklaringen er at lønudviklingen er påvirket af en
række strukturelle faktorer. Lønudviklingen for alle
ansatte må således alt andet lige forventes at ligge
lige under eller omkring den aftalte lønstigning på
grund af personaleomsætningen i perioden. Omvendt
må lønudviklingen for ansatte i samme stilling begge
år forventes at ligge over den aftalte lønforbedring
på grund af anciennitetsstigninger og større muligheder for tildeling af lokale lønmidler3.
Se uddybende forklaring side 54.

Tabel 30. Aftalte lønforbedringer 4. kvt. 2008 – 4. kvt. 2009
01.01.09

3

01.04.09

01.10.09

I alt

Generelle lønforbedringer mv.

2,71 %

1,33 %

4,04 %

Lokal løndannelse

0,85 %

ATP

0,01 %

I alt

0,01 %

0,01 %

3,56 %

Se nærmere forklaring sidst i afsnittet ”Vejledning til læsning af lønstatistik”.
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0,85 %

1,33 %

4,90 %

Det er skal i sammenhæng med foranstående nævnes at Region Midtjylland i forbindelse med lønforhandlingerne i 2009 anvendte mere end de 0,85 %,
der blev afsat ved indgåelsen af overenskomsten til
lokale løndannelse pr. 1. april 2009. I alt blev det sam-

lede beløb der blev tildelt til lokale løndannelse ved
forhandlingerne 13,13 % højere, end det forudsatte,
hvilket fremgår af tabel 31. Til sammenligning var
forbrugsprocenten for Region Midtjylland på 106,52
% ved forhandlingerne i 2010.

Tabel 31: Opgørelse af udmøntningsgarantien i Region Midtjylland 2009
Udmøntningsgarantigrupper

Udmøntningsgarantibeløb
2009*

Forbrug**

Forbrugspct.

REGION/KTO AC,Ledere (Gr.6)

15.264.000

17.210.594

112,75 %

REGION/KTO SL, FOA, LC (Gr.7)

4.776.000

4.973.361

104,13 %

REGION/KTO Resten (Gr.8)

9.725.000

12.879.861

132,44 %

ARF Sundhedskartellet (Gr.10)

28.508.000

30.859.798

108,25 %

Sum

58.273.000

65.923.615

***113,13 %

*Udmøntningsgarantibeløbet er beregnet af Det Fælles Kommunale Løndatakontor på baggrund af løndata
marts 2009.
**Forbruget er beregnet på baggrund af løndata fra Silkeborg Data.
*** Ved forhandlingerne i 2010 var forbrugsprocenten 106,52%

Regionerne sammenlignet
Figur 11 sammenligner lønudviklingen i regionerne.
Som det fremgår har Region Midtjylland en større
lønudvikling end de øvrige regioner, hvis man kigger
isoleret på bruttolønnen. En analyse af tallene viser
dog, at ses der bort fra særydelser (genetillæg) og
pension, så har Region Midtjylland den næstlaveste
udvikling, mens Region Nordjylland den kraftigste
udvikling4. En nærmere undersøgelse af den store
stigning i udbetalingen af særydelser i november
2009 set i forhold til november 2008 viser at der er
følgende 3 typer tillæg, der især stiger: aften/nattillæg, søndagstillæg og weekendtillæg.

Det kan dermed konstateres, at der i november 2009
er en gennemsnitlig højere udbetaling pr. medarbejder til arbejde på skæve arbejdstidspunkter. Det
skyldes en højere aktivitet aften/nat og weekend, og
at man i Region Midtjylland er blevet bedre til at udnytte mulighederne i overenskomsten og bruge timer
der tildeler særydelser frem for FEA-timer. Dette er
samlet set en billigere løsning for regionen, men det
påvirker lønudviklingen i statistikken i opadgående
retning idet man flytter udgifter fra FEA-timer, som
ikke en del af statistikken, til særydelser, som er en
del af statistikken.

Region Midtjylland har i perioden haft en ekstraordinær høj udbetaling af særydelser(genetillæg) sammenlignet med de
øvrige regioner, mens Nordjylland har haft et direkte fald i udbetalingen af særydelser(genetillæg).
4
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Figur 11. Lønstigning i procent for alle regioner
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* Lønudviklingen er målt på personale der har været ansat på begge opgørelsestidspunkter i samme stilling.

Det fremgår af figur 12, at Region Midtjylland med et lønniveau på 36.619 kr. i november 2009 ligger under Region Syddanmark og Region Hovedstaden.
Figur 12. Lønniveau i kr. for alle regioner
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* Lønudviklingen er målt på personale der har været ansat på begge opgørelsestidspunkter i samme stilling.
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Lønudviklingen på driftsområdeniveau
Tabel 32 og 33 viser den kvartalsvise årsstigningstakt for lønudviklingen på driftsområdeniveau for henholdsvis
ansatte i samme stilling og alle ansatte.
Generelt skal man være opmærksom på, at forskelle i lønudviklingen kan henføres til flere forhold. Blandt andet
vil den konkrete faggruppe- og anciennitetssammensætning indenfor et område spille en rolle for udviklingen.
Tabel 32: Udvikling i lønniveau for ansatte begge år i samme stilling i driftsområder og stabe
Driftsområde

Løngennemsnit
4. kvartal 2008 i kroner

Løngennemsnit
4. kvartal 2009 i kroner

Årsændring 4. kvartal
2008-2009 i procent

Horsens inkl. Brædstrup

33.273

35.538

6,8

Hospitalsenheden Vest

34.348

36.731

6,9

Regionshospitalet Randers

34.534

36.852

6,7

Regionshospitalet Silkeborg

33.046

35.143

6,3

Universitetshospitalet, Skejby

36.628

38.822

6,0

Regionshospitalet Viborg

33.800

36.059

6,7

Universitetshospitalet, Århus
Sygehus

35.183

37.385

6,3

Friklinikken i Brædstrup

31.691

34.431

8,4

Sundhedsstaben

39.590

42.109

6,4

-

-

-

Fællesstabene

36.803

38.936

5,8

Regional Udvikling

42.834

45.313

5,8

34.404

36.619

6,4

Psykiatri og Social

Region Midtjylland

* Elever indgår i gennemsnitsberegningen
** Psykiatri og Social blev lagt sammen til en organisation den 1. januar 2009. Det er ikke muligt at trække for lønudviklingen
hen over denne dato.

Tabel 33: Udvikling i lønniveau for alle ansatte i driftsområder og stabe
Driftsområde

Løngennemsnit
4. kvartal 2008 i kroner

Løngennemsnit
4. kvartal 2009 i kroner

Årsændring 4. kvartal
2008-2009 i procent

Horsens inkl. Brædstrup

33.355

35.073

5,2

Hospitalsenheden Vest

34.015

35.963

5,7

Regionshospitalet Randers

34.351

36.475

6,2

Regionshospitalet Silkeborg

33.061

34.833

5,4

Skejby Sygehus

36.882

38.537

4,5

Regionshospitalet Viborg

33.728

35.835

6,2

Århus Sygehus

35.019

36.569

4,4

Friklinikken i Brædstrup

33.239

35.890

8,0

Sundshedsstaben

39.307

41.276

5,0

Psykiatri & Social

-

-

-

Fællesstabene

36.780

38.189

3,8

Regional Udvikling

42.648

44.497

4,3

Region Midtjylland

33.993

35.644

4,9

* Elever indgår i gennemsnitsberegningen
** Psykiatri og Social blev lagt sammen til en organisation den 1. januar 2009. Det er ikke muligt at trække for lønudviklingen
hen over denne dato.

PERSONALEREDEGØRELSE 2009|53

Lønudviklingen på køn i driftsområder og stabe
Tabel 34: Lønudvikling på køn i driftsområder og stabe for ansatte ansat begge år i samme stilling
Dritsområde

Årsændring 4. kvartal 2008-2009 i procent
Kvinder

Mænd

I alt

Horsens inkl. Brædstrup

6,4

7,9

6,8

Hospitalsenheden Vest

6,2

9,7

6,9

Regionshospitalet Randers

6,7

6,8

6,7

Regionshospitalet Silkeborg

6,5

6,0

6,3

Universitetshospitalet, Skejby

6,2

5,8

6,0

Regionshospitalet Viborg

6,7

6,8

6,7

Universitetshospitalet, Århus Sygehus

6,0

6,9

6,3

-

-

-

6,6

5,4

6,4

-

-

-

Fællesstabene

5,6

6,0

5,8

Regional Udvikling

6,1

5,7

5,8

Region Midtjylland

6,3

6,6

6,4

Friklinikken i Brædstrup
Sundhedsstaben
Psykiatri og Social

* Elever indgår i gennemsnitsberegningen
** Psykiatri og Social blev lagt sammen til en organisation den 1. januar 2009. Det er ikke muligt at trække for lønudviklingen hen over denne dato.
*** Friklinikken i Brædstrup indeholder for få mænd til at kunne sammenligne.

Vejledning til læsning af lønstatistik
Ved læsning af lønstatistikken skal man være opmærksom på en række forhold der kan påvirke
talmaterialet og derved tolkningen af dette. Nedenfor
oplistes en række faktorer der kan påvirke lønudviklingen:
XX Nyansættelser og fratrædelser (personaleomsætning)
XX Ændret personalesammensætning, fx i form af
en generel konvertering af en faggruppe
XX Tidspunkt for/hyppighed af forhandlinger
XX Ændringer i andelen af tjenestemandsansatte
XX Anvendelse af lokale lønmidler til andet end løn
XX Genetillæg kan enten anvendes til udbetaling
eller afspadsering
XX Omstrukturering af udbetalt løn fra overarbejde/FEA til særydelser eller omvendt
XX Centralt aftalte tillæg indgår i statistikken
XX Engangsbeløb
XX Køn - tilsyneladende forskelle i kønnenes
lønstigningstakt, kan i virkeligheden (pga. det
kønsopdelte arbejdsmarked) skyldes forskelle i
de enkelte faggruppers lønudvikling.
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Forklaringer på, at lønudviklingen afviger fra de
overenskomstmæssigt aftalte lønstigninger
Hverken den faktiske lønudvikling for ”alle ansatte”
eller for ”ansatte begge år i samme stilling” kan forventes at være fuldstændig lig med den lønudvikling,
som de overenskomstmæssige parter oprindelig har
aftalt og forudsat i den generelle overenskomstaftale.
Forklaringen er blandt andet at den faktiske lønudvikling er afhængig og påvirkelig af en lang række
strukturelle faktorer ved den konkrete organisatoriske enhed, der måles på. Personaleomsætning og
personalesammensætning er nogle af de vigtigste
strukturelle faktorer.

I forhold til måling af den faktiske lønudvikling for
”alle ansatte” i en given periode vil personaleomsætningen påvirke lønudviklingen:
XX Personaleomsætning: Ud fra en gennemsnitsbetragtning i en given periode har personale
der bliver ansat i Region Midtjylland, en lavere
anciennitet end det personale, der i perioden
forlader Region Midtjylland, og de må dermed
forventes at have en lavere gennemsnitsløn.
Det vil isoleret set påvirke lønudviklingen for alle
ansatte i nedadgående retning.
Det er vurderingen, at lønudviklingen for ”alle ansatte” er den måling, der kommer tættest på et resultat,
der kan sammenlignes med den lønforbedring, som
overenskomstens parter har aftalt ved de generelle
forhandlinger. Blot skal ovenstående betragtning
huskes når sammenligningen skal tolkes. Historisk set
har lønudviklingen for alle ansatte været marginalt
lavere end den aftalte lønstigning.

De væsentligste forklaringer på at lønudviklingen for
”ansatte begge år i samme stilling” er højere end de
aftalte stigninger ved de centrale overenskomstforhandlinger er:
XX Anciennitetsstigninger: Når man belyser lønudviklingen for ansatte begge år i samme stilling, er
der ingen til- og afgange. Der er i langt de fleste
overenskomster aftalt anciennitetsstigninger
der ikke er en del af de aftalte stigninger, men
normalt finansieres ved løbende personaleomsætning. Anciennitetsstigninger vil mht. ansatte
begge år have fuldt gennemslag.
XX Lokale lønmidler: Når man kigger på gruppen
af ansatte begge år i samme stilling, vil de alt
andet lige have en generelt højere anciennitet
og specifikt en større erfaring med præcist den
jobfunktion de varetager for Region Midtjylland.
Dermed har denne gruppe en overrepræsentation når man ser på tildelingen af lokale lønmidler, da der ikke ret ofte udloddes lokale midler til
ansatte, der endnu ikke har været ansat i mindst
1 år.
Derudover er der en række andre strukturelle faktorer som kan påvirke den målte lønudvikling medhensyn til såvel ”alle ansatte” som ”ansatte begge år i
samme stilling” - eksempelvis timingen af de lokale
lønforhandlinger, omstrukturering af udbetalt løn fra
overarbejde/FEA til særydelser og omvendt, udbetaling af engangsbeløb m.v.,

Definitioner og afgrænsninger:
Kilde
Det Fælleskommunale Løndatakontor.
Indeholdt i datagrundlag
I statistikken er såvel måneds- som timelønnede
medtaget, herunder overenskomst-ansatte,
tjenestemænd, reglementsansatte og elever. Derimod ses der bort fra ekstraordinært ansatte, det
vil sige ansatte i flexjob, jobtræning, servicejob og
skånejob, da man ønsker at se på lønudviklingen
for ordinære ansættelser.
To former for afgrænsninger i lønstatistikkerne
I lønstatistikkerne er der to former for lønstatistikker der anvendes til at belyse forskellige
aspekter mht. lønudviklingen.
Alle ansatte – vælges typisk når formålet er at få
et totalbillede af lønudviklingen for hele organisationen.
Ansatte begge år i samme stilling - vælges hvis
man ønsker at se bort fra de såkaldte strukturelle
effekter, det vil sige statistikken er renset for alle
nyansættelser og fratrædelser. Vælges typisk når
man vil sammenligne på et mere ensartet grundlag.
Lønbegrebet
Det anvendte lønbegreb refererer til bruttolønnen og består af følgende løndele: Grundløn,
kvalifikationsløn, funktionsløn, resultatløn,
udligningstillæg, ej færdig forhandlet løn, andre
tillæg, overgangstillæg, eget og arbejdsgivers
pensionsbidrag, særydelser(genetillæg) og særlig
feriegodtgørelse. Overarbejde og Frivillig ekstraarbejde indgår ikke i opgørelserne.
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