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Forord
Forord

Personalesituationen i Region Midtjylland har på få år ændret sig drastisk fra, at der tidligere var ganske mange
vakante stillinger til en situation i 2011, hvor et betydeligt antal medarbejdere desværre er blevet opsagt eller
har måttet skifte til andre stillinger.
Denne udvikling skyldes primært, at de økonomiske rammer i både Region Midtjylland og det øvrige samfund
er indsnævret de seneste år. I 2010 besluttede Regionsrådet, at det var nødvendigt at gennemføre omfattende
strukturelle og organisatoriske ændringer, der kunne tage højde for blandt andet de økonomiske krav. Samtidigt skulle omstillingsplanen sikre, at Region Midtjylland fortsat kunne indfri forventningerne til et effektivt
sundhedsvæsen og levere sociale ydelser på højt internationalt niveau til gavn for alle.
Der er i 2011, som et led i omstillingsplanen, gennemført omfattende ændringer og tilpasninger, som bl.a. har
betydet en række fusioner af hospitaler og afdelinger, nedlæggelse af mange stillinger i hele organisationen og
omplaceringer og afskedigelser af mange medarbejdere.
Resultatet vedr. udviklingen i antallet af medarbejdere fremgår tydeligt af statistikkerne i denne personaleredegørelse. Samtidigt har det været nærliggende på de næste sider at bringe en række artikler og beretninger
om, hvordan omstillingsplaner og fusionsprocesser er forløbet på de enkelte hospitaler og i de enkelte enheder.
Det er helt afgørende her at fremhæve, at de omfattende processer og omplaceringer kun er lykkedes fordi
MEDsystemet og de faglige organisationer samt andre medarbejder– og arbejdsmiljørepræsentanter – både
regionalt og lokalt – har påtaget sig et stort ansvar. Der er ydet en kæmpe indsats og blandt andet udarbejdet
drejebøger og forhandlet retningslinjer for håndteringen af processerne – som undervejs er genforhandlet og
forbedret – så hele den vanskelige proces har kunnet gennemføres med afsæt i aftalte spilleregler og i et tæt
samarbejde mellem ledere og medarbejderrepræsentanter.
På baggrund af de mange vanskelige beslutninger og store organisationsændringer, med drastiske personlige
og private konsekvenser for en lang række nuværende og tidligere medarbejdere, er det tilfredsstillende at
konstatere, at de økonomiske mål for processerne er nået, og at Region Midtjylland afslutter 2011 økonomisk
med et tilfredsstillende resultat.
Personaleredegørelsen er rettet til politikere, ledere og medarbejdere. Både af ressource– og miljømæssige
hensyn er personaleredegørelsen for 2011 ikke trykt på papir, men findes elektronisk på regionens hjemmeside.
Her findes også personaleredegørelserne for 2009 og 2010. Adressen er: www.hr.rm.dk

Med venlig hilsen

Bo Johansen
Regionsdirektør
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Omstillingsplan til fremtidens sundhedsvæsen

Proces og evaluering i forbindelse med omstillingsplanen
Udviklingen i sundhedsvæsenet vil i de kommende år
forstærke en række af de udfordringer, som Region
Midtjylland allerede står over for i dag. Den er blandt
andet kendetegnet ved større lægefaglig specialisering, krav om mere effektiv udnyttelse af ressourcer
og nye teknologiske muligheder samt en demografisk
udvikling, som vil betyde flere ældre patienter og flere
kronisk syge. Denne udvikling vil medføre et stort pres
på regionens økonomi.
Regionsrådet besluttede den 23. februar 2011, at der
på sundhedsområdet skulle gennemføres besparelser
på 513 mio. kr. i 2011 stigende til 776 mio. kr. i 2012.
Besparelserne i 2011 skal imødekomme merudgifter
til vanskeligt styrbare områder som praksisområdet,
sygehusmedicin, nye behandlinger, patientskadeerstatninger og respiratorpatienter. I forbindelse med
budgetlægningen for 2011 blev der besluttet besparelser på 321 mio. kr. Omstillingsplanen til fremtidens
sundhedsvæsen øgede sparekravet i 2011 med 192
mio. kr.
Sparekravet stiger til 455 mio. kr. i 2012.
Koncernledelsen udarbejdede på den baggrund en
omfattende ”omstillingsplan”, som netop fik sit navn,
fordi besparelser på en halv milliard kroner krævede
dybtgående forandringer i koncernen. Målet var at
finde holdbare løsninger inden for de givne økonomiske rammer, og derfor valgte man at se på mulighederne for tværgående organisatoriske ændringer og
besparelser.
Omstillingsplanen lagde således bl.a. op til at samle
specialer på færre steder, til to hospitalsfusioner og
til en markant omstilling fra indlæggelser til ambulant
behandling. Planen rummede også store besparelser i
den centrale administration i regionshusene.
Planen blev sendt til høring og resulterede i mere
end 100 høringssvar fra bl.a. hospitaler, Psykiatri og
Social, specialeråd, kommuner, faglige organisationer
og administrationen.
Den 23. februar 2011 vedtog et flertal i regionsrådet
spareplanen, og realiseringen af besparelserne gik
herefter i gang.
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Proces
Involvering og dialog med MEDsystemet har været
vægtet højt i forbindelse med omstillingsplanen,
hvilket afspejles igennem hele processen – både med
hensyn forslagenes udformning og implementering.
Med hensyn til implementeringen blev der ultimo
2010 nedsat arbejdsgrupper for hvert af de 14 temaer, som koncernledelsens oplæg pegede på. MEDsystemet havde omfattende mødeaktivitet om både
spareforslag i eget område og tværgående spareforslag fra andre HMU– og budgetområder. Repræsentanter fra Regions-MEDudvalget deltog i Regionsrådets drøftelser om budget og omstillingsplaner.
I regi af MEDsystemet er der udformet en generel
drejebog vedrørende omplacering/afsked som følge
af besparelser og omstruktureringer i Region Midtjylland. Drejebogen følger de retningslinjer for omplacering og eventuel afsked af medarbejdere, som er
aftalt i RMU, og bygger på et ”mindsteindgrebsprincip”. Formålet med drejebog er at sikre, at de berørte
medarbejdere behandles lige ved omplaceringer/afsked som følge af besparelser og omstruktureringer.
Drejebogen kan tilrettes under hensyntagen til den
konkrete situation. Læs evt. mere på dette link:
www.rm.dk/via63395.html
Som supplement til den generelle drejebog, blev der
i samarbejde med repræsentanter fra alle hospitaler
beskrevet en række mulige scenarier for håndtering
af forskellige typer fusioner på tværs af afdelinger
og/eller HMU områder. Det blev også aftalt, at der
skulle tilbydes en række støttemuligheder med forskellige akuttilbud og andre skræddersyede personaletilbud som f.eks. hotlinefunktion, individuelle samtaler for medarbejdere, lederrådgivning og temamøder
for personalegrupper.

Omstillingsplan til fremtidens sundhedsvæsen
Evaluering – hovedpointer
Processen om udformning og implementering af
omstillingsplanen blev drøftet i forskellige sammenhænge i løbet af 2011. Hovedbudskaber fra disse
drøftelser blev skrevet sammen og kategoriseret og
har dannet baggrund for en evaluering af processen i
RMU i september 2011.
Blandt hovedpointerne var, at den pressede proces
i omstillingsplanen har været en stor udfordring.
Mange har givet udtryk for, at det ville have været
mere hensigtsmæssigt med en længere tidshorisont
til hørings– og implementeringsfasen. Blandt de
medarbejdere, der har været ”i spil”, er der dog givet
udtryk for forskellige ønsker til hastigheden. Nogle
har syntes, at processerne er gået for hurtigt, mens
andre gerne vil have haft processerne overstået og
skabt hurtigt afklaring.
Generelt set har MEDsystemet fungeret godt og
bidraget til at opretholde driften og et konstruktivt
samarbejde om implementering af de politiske beslutninger. Der er fra ledelsesside blevet udtrykt udbredt
tilfredshed med og anerkendelse af samarbejdet med
de faglige organisationer og tillids– og arbejdsmiljørepræsentanter.

Endelig har der i forbindelse med evalueringen i RMU
været fokus på beskæftigelses– og arbejdsmarkedspolitiske tiltag inkl. uddannelsespolitik. RMU aftalte i
december 2010, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe vedr. arbejdsmarkeds– og uddannelsespolitiske tiltag, som skulle undersøge mulighederne for at
gøre brug af rotationsordninger, varslingspulje mv.
i forbindelse med omstillingsplanen. RMU er senest
orienteret på et møde den 27. april 2012.
Aktuelt er der en række store rotationsprojekter
under forberedelse. F.eks. har Aarhus Universitetshospital i samarbejde med Aarhus Kommune designet et
stort jobbytte-projekt for sygeplejersker, og Psykiatri
og Social har ligeledes udarbejdet et projektforslag
om et uddannelses– og rotationsprojekt.
Af andre initiativer kan nævnes temadage om jobrotation, herunder samarbejde med Beskæftigelsesregion Midtjylland, jobcentrene og A-kasserne. Desuden
er der etableret en hjemmeside om jobrotation og
ydet støtte til en række lokale initiativer vedr. jobrotation, uddannelse m.v. Det er aftalt, at arbejdsgruppen
afholder et statusmøde i efteråret 2012.

Der er i løbet af processen opstået en række konkrete
problemstillinger, som er blevet løst på forskellige
niveauer i organisationen. I den forbindelse har Den
Regionale Gruppe vedr. Omplacering1 været et vigtigt
forum, hvor man har kunnet vende problematikker og
dilemmaer, hvilket har været med til at imødegå og
løse en række problemer.
Den generelle drejebog vedr. omstillinger har givet et
godt overblik over proceselementer og opmærksomhedspunkter og har været et godt afsæt for tilrettelæggelsen af lokalt tilpassede processer. Det er
blevet fremhævet, at det er vigtigt, at det er tydeligt,
hvad der er ”skal-elementer” ved omplacering og
afskedigelse – og at justere og klargøre forventninger
hos tillidsrepræsentanter og MEDsystem, samt at de
lokale tidsplaner aftales med de lokale tillidsrepræsentanter.
Ledelsens kommunikation vedr. omstillingsplanens
konsekvenser er ligeledes blevet fremhævet som
meget væsentlig. Tid til forklaringer og begrundelser kan være meget betydningsfuldt for den enkelte
medarbejder.
Gruppen består af ledere fra de respektive hospitaler og områder, repræsentanter for HR– og personaleafdelinger samt medarbejderrepræsentanter udvalgt af RMU – i daglig tale kaldet RGO.
1
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Personalekonsekvenser af
omstillings– og besparelsesprocesserne i 2011
Oversigt 1: Samlet oversigt for perioden
1. januar 2011 til 31. december 2011
Antal medarbejdere
Enhed

Oversigt 2: Varslet afsked eller ledere varslet ned i
niveau opdelt på faggrupper

Varslet
afsked
eller ledere
varslet ned
i niveau i
2011

Hospitalsenheden Horsens

12

Hospitalsenheden Vest
Hospitalsenhed Midt
heraf Silkeborg og Hammel Neurocenter
heraf Viborg og Skive

Sygeplejersker
Bioanalytikere

Procentfordeling

10

1%

247

28 %

7

1%
2%

Ergoterapeuter

228

Fysioterapeuter

9

1%

204

Jordemødre

14

2%

Øvrige Sundhedskartel

10

1%

174

20 %

Øvrige Social og Sundhedspersonale

20

2%

Servicemedarb./-ass.

24

3%

Pædagogisk Personale, Døgninstitutioner

90

10 %

Omsorgs– og Pædagogmedhjælpere

83

9%

Lægesekretærer

39

4%

Kontor– og It-personale

39

4%

Akademikere

14

2%

Ledere

70

8%

Øvrige faggrupper

28

3%

892

100 %

(39)
(165)

Social og Sundhedsassistenter
85

Aarhus Universitetshospital
heraf Skejby
heraf Århus Sygehus

65
(20)
(45)

Psykiatri og Social
heraf Psykiatri
heraf Social

(21)
(221)

242

52

De Vestdanske Friklinikker

4

Region Midtjylland samlet

892

Som det fremgår af oversigten, er 892 medarbejdere
blevet varslet til afsked i 2011 som følge af omstillings– eller besparelsesprocesser. I de 892 indgår der
på regionsplan 50 ledere, der er varslet et niveau ned
– eksempelvis fra afdelingssygeplejerske til basissygeplejerske eller fra kontorchef til specialkonsulent.
Af de 892 medarbejdere, der blev varslet afsked i
2011, var der ved årsskiftet 40 %, som var fratrådt
efter endt opsigelsesvarsel, 18 % var stadig i opsigelsesperioden, mens de resterende 42 % enten
var omplaceret til andet job, havde kontraopsagt i
opsigelsesperioden eller havde fået deres opsigelse
annulleret. Af de 40 %, der var fratrådt efter end
opsigelsesvarsel, stod nogle uden job, nogle ville gå
pension og nogle ville starte i et andet job umiddelbart efter opsigelsesperioden.
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Læger

Antal

14

Regionshospitalet Randers

Regionshusene

Faggrupper

Region Midtjylland samlet

Som det fremgår af opdelingen på faggrupper, er der
medarbejdere inden for stort set alle typer faggrupper, der har været ramt af varslinger om afsked.
At besparelserne har ramt faggrupperne forskelligt
hænger blandt andet sammen med hvilke typer funktioner/opgaver, der er omfattet af omstillingsplanen
og besparelserne. Dertil kommer, at der løbende sker
en udvikling i opgaveløsningen (f.eks. vedr. accelererede patientforløb), som har betydning for hvilken kompetence-/personalesammensætning, der matcher
den fremtidige opgaveløsning. Opgørelsen afspejler
også konsekvenserne af den særlige tendens, der er
indenfor det sociale område, hvor kommunerne efterspørger færre regionale tilbud end tidligere, hvilket
særligt påvirker gruppen af pædagogiske personale
og omsorgs– og pædagogmedhjælpere.

Omstillingsplan til fremtidens sundhedsvæsen
83 % af de 892 medarbejdere, der blev varslet afsked
eller er ledere varslet ned i niveau, er kvinder. Det
modsvarer tilnærmelsesvis, at 80 % af det samlede
antal medarbejdere i Region Midtjylland er kvinder.
Forklaringen på, at kønsfordelingen blandt de, der blev
varslet afskediget, ikke er helt sammenfaldende med
kønsfordelingen blandt alle ansatte, skal findes i, at de
faggrupper, hvor der blev varslet flest afskedigelser,
samtidig er de faggrupper, hvor der er flest kvinder
ansat. Således er 96,7 % af Region Midtjyllands sygeplejersker og 91,3 % af Region Midtjyllands social– og
sundhedspersonale kvinder (jf. tabel 7 side 30).
Oversigt 3: Varslet afsked eller ledere varslet ned i
niveau opdelt efter alder:
Aldersgrupper

Antal

Procentfordeling

4

0%

25-29

49

6%

9%

30-34

82

9%

13%

35-39

95

11 %

14%

40-44

112

13 %

13%

45-49

115

13 %

14%

50-54

127

14 %

14%

55-59

170

19 %

13%

60-64

114

13 %

6%

24

3%

1%

892

100 %

100 %

Under 25

65 og derover
Region Midtjylland samlet

Region
Midtjylland
procentfordeling
november
2011

Fremtidig opgaveløsning kan også have haft indflydelse på aldersfordelingen, hvis ændringerne kræver
andre faggrupper, som har et lavere aldersgennemsnit. Den enkelte afdeling kan samtidig have haft et
ønske om at kunne dække flest mulige timer og flest
mulige kompetencer inden for den lønsum, der er til
rådighed.
Endelig er der er nedlagt enheder/afdelinger i ”yderområder”, hvor medarbejderstaben har haft en højere
gennemsnitsalder, og der har været eksempler på
ældre medarbejdere, som ikke ønskede at blive omplaceret til en anden afdeling eller geografi.
I forbindelse med de gentagne besparelsesprocesser,
der er gennemført i Region Midtjylland i løbet af de
seneste år, er det hidtil lykkedes for størstedelen af
de medarbejdere, der har været varslet afskediget, at
opnå anden beskæftigelse i Region Midtjylland. Det
er dog løbende blevet vanskeligere at finde omplaceringsmuligheder som følge af de mange og omfattende besparelser og afskedigelsesrunder.

3%

Af oversigt 3 fremgår det, at der procentvis blev
varslet flere afskedigelser i aldersgrupperne fra 55 år
set i forhold til, hvor mange procent af alle ansatte i
Region Midtjylland, der er ansat i disse aldersgrupper.
Se endvidere side 21 f.f.
Blandt mulige forklaringer kan nævnes, at nogle af de
faggrupper, hvor der er varslet flest afskedigelser, er
faggrupper med et højt aldersgennemsnit. For eksempel var aldersgennemsnittet for social– og sundhedsassistenter ansat i Region Midtjylland 46,4 år. For enkelte
enheder, der har været specielt ramt af besparelser, var
aldersgennemsnittet for social– og sundhedsassistenter over 50 år. Til sammenligning var aldersgennemsnittet i 2011 for alle ansatte i Region Midtjylland 43,6 år.
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Hospitalsenheden Vest tog afsæt i social kapital
– Jeg ville selvfølgelig ønske, at jeg ikke var her, men
det er rart at mødes og snakke med mine kolleger, så
vi på den måde kan støtte hinanden, fortalte sygeplejerske Gitte Spicher, da hun i foråret 2011 deltog
i et fyraftensmøde i Hospitalsenheden Vest (HEV).
Gitte var en af i alt 130 medarbejdere fra enheden,
der mistede deres stillinger i forbindelse med interne
besparelser og Region Midtjyllands omstillingsplan
fra januar 2011.

En ny begyndelse
En af dem, der fik plads til netop det, var Gitte Spicher.
På fyraftensmødet fik hun tid til at fordøje den nye
virkelighed og havde fundet sig til rette på et seksugers fuldtidskursus i kommunikation på VIA.
– Jeg er blevet klar over, at det jeg lærer på kurset, og
de erfaringer, jeg har med mig, kan bruges overalt. Så
jeg ser positivt på fremtiden. Det er en ny begyndelse,
fortalte Gitte Spicher.
Kollegial støtte
– Gittes historie er både unik, men samtidig et af flere
eksempler på, at vi i Hospitalsenheden Vest gør lidt
ekstra og støtter hinanden – også i svære situationer,
fortæller personalechef Lasse Plougstrup Hansen,
HEV.
I efterårets store undersøgelse af arbejdsmiljø, trivsel
og ledelse (TULE) var det netop kollegial støtte i vanskelige situationer, der scorede rigtigt højt i undersøgelsen. De to øvrige topscorer var, at medarbejderne i
Vest generelt oplever at have et spændende job, og at
man arbejder godt sammen.

Fyraftensmøde, HEV. Sygeplejerske Gitte Spicher (tv) i samtale med
den lokale næstformand i DSR i Holstebro, Bente Rasmussen (forrest)

Mulighedernes alliance
Fyraftensmødet var kommet i stand via et samarbejde mellem hospitalet, uddannelsesinstitutioner,
Jobcentrene og kommunerne i området. Rammen var,
at beskæftigelsesministeriet havde frigivet midler
til en såkaldt varslingspulje til brug for blandt andet
uddannelsesaktiviteter for opsagte medarbejdere i
opsigelsesperioden.
– Det er alliancen mellem jobcentrene og uddannelsesinstitutionerne, der virkelig kan hjælpe i denne
sag. Allerede nu kan uddannelsesinstitutionerne få et
indtryk af, hvad der er behov for og strikke fleksible og
målrettede løsninger sammen for dem, der er blevet
opsagt, fortalte Lykke Østerlin Koch fra Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse (DSA).
– Vi skal holde fast i, at dem, der er ramt, kan komme i
gang i deres opsigelsesperiode. Selvom de er opsagt,
så er deres afdelinger jo trængt af et hårdt arbejdspres
– blandt andet med indførelse af nye IT-systemer. Så ledelserne skal virkelig prioritere hårdt for at kunne give
de opsagte fri til at benytte de her tilbud, sagde hun.
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– Samme undersøgelse viste også, at vi i Vest kan
blive bedre til at give hinanden feedback, fortsætter
han, ligesom vi kan blive skarpere på, om det nu også
er de rigtige ting, vi bruger vores tid på.
Positive og negative udsagn – der nu er samlet op under overskriften, udvikling af virksomhedens sociale
kapital, som en målrettet satsning for Hospitalsenheden Vest i 2012.
Sammen om opgaverne
Der blev ikke talt så meget om begrebet ”social kapital” i HEV i løbet af 2011. Alligevel har det i praksis
været en central del af omstillingsprocessen i 2011,
og begreber herfra har både været benyttet og
oplevet af ledere og medarbejdere. Sociale kapital er
en egenskab, som sætter en organisations medlemmer i stand til at løse kerneopgaven i fællesskab. Det
forudsætter, at deltagerne evner at samarbejde, og
at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og
retfærdighed.
Som eksempel kan nævnes fusionen af de to onkologiske ambulatorier i Viborg og Herning, som blev samlet i Herning. I forbindelse med fusionen har afdelingen arbejdet med teamdannelse med fokus på faglig

Omstillingsplan til fremtidens sundhedsvæsen
sparring såvel monofagligt som tværfagligt. Tidligere
havde man både i Viborg og Herning arbejdet meget
selvstændigt (og alene) med egne patienter (alle
diagnoser) og tilrettelæggelse af sin egen arbejdsdag.
Processen ved etablering af teams har været ledet af
afdelingssygeplejersken i ambulatoriet samt en HR
konsulent med særlig viden på området. Arbejdet har
haft fokus på høj grad af medarbejderindflydelse, hvor
personalet på temaeftermiddage indenfor en udstukket ramme selv har skullet formulere hvilke værdier,
deres samarbejde skulle bygge på. Teamdannelsen har
været et positivt tiltag, men også en udfordring for den
enkelte medarbejder. Ved dannelsen af teams er fokus
flyttet fra den enkelte medarbejder til relationerne
mellem medlemmerne af det enkelte team.
Den fusionerede afdeling benytter sig fortsat af
tavlemøder hver 14. dag, hvor der fokuseres og gøres
status på problem– og udviklingsområder inden for
sygepleje og behandling. Alle personalegrupper
deltager og bliver hørt – og såvel store som små problemstillinger kan tages op til drøftelse af alle. Nogle
problemstillinger kan løses med det samme – andre
sættes på tavlen med henblik på nærmere problem
identifikation samt efterfølgende kvalitetsforbedringer og deadlines for arbejdet. Det er ledelsen, der
styrer tavlemøderne, men der lægges vægt på, at
møderne skal være et forum for dialog mellem ledelse
og medarbejdere. I relation til social kapital er der i
dette arbejde fokus på både tillid og samarbejde.
At afdelingen har fusioneret har også betydet, at der
har været behov for at få formuleret politikker på
flere områder, idet afdelingen er blevet større. Der er
f.eks. udarbejdet kursuspolitik og feriepolitik m.m.,
hvilket relaterer sig til begrebet retfærdighed i relation til social kapital.
Efter fusionen er der sket en fordobling af afdelingens behandlingsantal samtidig med, at antallet af
nye behandlinger er stigende. Arbejdet med teams
har gjort dette muligt!
– Ved at opbygge tværfaglige teams og skabe fælles
forum gennem tavlemøder har ledere og medarbejdere sat skarp fokus på deres indbyrdes relationer
og fælles koordineringen i afdelingen, påpeger
hospitalsdirektør Henning Vestergaard, HEV. De
arbejder målrettet med at opbygge gode faglige og
sociale relationer, der er præget af et fælles sprog,
fælles viden, fælles mål og en gensidig respekt.

– Gennem kommunikation og samarbejde kan medarbejderne i fællesskab løfte afdelingens kerneopgave –
at behandle patienter – selv om der er sket en fordobling af afdelingens behandlingsantal efter fusionen.
Arbejdet med social kapital og relationel koordinering
har gjort dette muligt, konkluderer han.

Kurser betalt af varslingspuljen
115 opsagte medarbejdere søgte
om at deltage i kurser betalt af varslingspuljen.
Der er bevilliget kurser i:		
yyKommunikation
yyDen motiverende samtale
yyBasis akutpleje
yyPalliativ indsats
yySårpleje
yyAlmen Hygiejne
yyDiplomuddannelse
yyDemens
yyIT
yyHjertekursus
yyTropemedicin
yyVidenskabsteori
yyKlinisk vejleder
yyKostvejleder
Fordelt på faggrupper
har følgende deltaget i kurser:
Sygeplejersker
Social– og sundhedsassistenter
Øvrige

38 %
32 %
30 %

Definition af virksomhedens sociale kapital
yyVirksomhedens sociale kapital er den egenskab
ved virksomheden, som sætter organisationens medlemmer i stand til at løse kerneopgaven i fællesskab.
yyFor at kunne løse denne kerneopgave er det
nødvendigt, at medlemmerne evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt
niveau af tillid og retfærdighed.
yyFx at medarbejderne udviser godt kollegaskab
hvor man ”gør mere end man strengt taget får
sin løn for, ”og hvor man ”giver uden at hensigten er at få det samme igen”.

PERSONALEREDEGØRELSE 2011|11

Omstillingsplan til fremtidens sundhedsvæsen

Store omstillinger i Hospitalsenhed Midt
I Region Midtjyllands omstillingsplan 2011-12 blev det
vedtaget, at hospitalerne i Viborg/Skive og Silkeborg/
Hammel skulle fusionere – en fusion, som fyldte
meget for både ledere og medarbejdere på de fire
hospitaler i 2011. Fusionen betød fælles hospitalsledelse og administration samlet i Viborg og desuden 14
underliggende afdelings– og afsnitsfusioner i organisationen.
Omstillingsplanen gav også væsentlig øget aktivitet
på flere områder samtidig med, at andre funktioner
skulle flyttes. Aktiviteten og medarbejderne fra Fri
klinikken i Brædstrup blev flyttet til Silkeborg under
Center for Planlagt Kirurgi. Gynækologisk/Obstetrisk

Afdeling i Silkeborg lukkede, og fødslerne blev fordelt
mellem hospitalerne i Viborg, Horsens og Randers.
Endelig blev onkologi og øre-, næse– og hals-funktion
flyttet fra Regionshospitalet Viborg til Hospitalsenheden Vest.
Antallet af fuldtidsstillinger i Hospitalsenhed Midt
blev i 2011 reduceret med 298, og 204 medarbejdere
blev varslet til afsked. Beskæftigelsesregion Midt oprettede en central varslingspulje, som Hospitalsenhed
Midt fik del i. Godt 1 mio. kr. fra varslingspuljen blev
brugt til forskellige initiativer for de varslede medarbejdere, blandt andet jobsøgningskurser, individuelle
samtaler og jobklubber

Fusion af fødeafdelinger med fokus på ligeværd
Fødsler kan ikke vente, så flyttebilerne holdt klar til at
køre udstyr og inventar til Viborg den dag, den sidste
kvinde fødte på Regionshospitalet Silkeborg. Dagen
efter skulle både fødende kvinder og jordemødre fra
Silkeborg i stedet til Kvindeafdelingen på Regionshospitalet Viborg.
Den 10. august 2011 lukkede fødeafdelingen på Regionshospitalet Silkeborg. De cirka 1250 årlige fødsler
skulle fordeles mellem hospitalerne i Viborg, Randers
og Horsens.
Personalet fra Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling i
Silkeborg indgik i en fusion med personalet på Kvindeafdelingen i Viborg, hvor størstedelen af fødslerne
fremover foregår.
– Alle var aktører i et ligeværdig spil i den forstand, at
både personalet fra Viborg og Silkeborg stod på lige
fod i forhold til de omplaceringer og afskedigelser,
der skulle gennemføres, forklarer chefjordemoder på
Kvindeafdelingen, Karen Marie Nielsen. I alt blev syv
medarbejdere udpeget til omplacering som følge af
denne fusion, heraf fire fra Viborg og tre fra Silkeborg.
Velfungerende samarbejde
At forene to personalegrupper med to forskellige kulturer er en proces, der tager lang tid, men på Kvindeafdelingen fungerer det daglige samarbejde rigtigt godt.
– Både jordemødre og social– og sundhedsassistenter har et forbilledligt samarbejde, og i det daglige
arbejder fylder det ikke, om man er ”Silkeborg-jor-
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demoder” eller ”Viborg-jordemoder”. Men det er en
lang proces, og det tager rigtigt lang tid, inden man
helt grundlæggende holder op med at tænke ”os” og
”dem”, fortæller Karen Marie Nielsen.
Professionelt personale
Af hensyn til gravide fra
Silkeborg er der arbejdet
på at bevare så mange
konsultationer og undersøgelser under graviditeten på Regionshospitalet
Silkeborg – noget som
også har ligget jordemødrene meget på sinde. De
jordemødre, der kom fra
fødeafdelingen i Silkeborg, varetager stadigvæk
jordemoderkonsultationerne der.

Chefjordemoder på Kvindeafdelingen, Midt, Karen Marie Nielsen

– Det har været så tydeligt, at for personalet drejer
det sig først og fremmest om patienterne. De har
været så professionelle hele vejen igennem, understreger Karen Marie Nielsen.
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Friklinikken rykkede ind – en anderledes omstilling
Med omstillingsplanen fulgte en fusion af aktiviteter
og medarbejdere fra Friklinikken Brædstrup ind i det
dagkirurgiske afsnit på Regionshospitalet Silkeborg.
På et halvt år skulle både medarbejdere og opgaver
integreres i Silkeborg – inden det store ambulante
rykind.
I første omgang er opgaven for friklinikken årligt at
forestå ca. 15.000 forundersøgelser og ca. 5.000 operationer inden for fire specialer: søvn, øjenkirurgi (grå
stær), varicekirurgi (åreknuder) og ortopædkirurgi.
I Dagkirurgisk Afsnit i Silkeborg var der inden omstillingsplanen 36 faste medarbejdere eksklusiv læger. I
Brædstrup var 15 sygeplejersker og 1 sekretær klar til
at følge med deres vante arbejdsopgaver til Regionshospitalet Silkeborg.

Nye kollegaer kigger på cpap-masker til søvnpatienter i Friklinikken.
Sygeplejerske Mette Bjerre Damgård (t.h.) er flyttet med søvnspecialet fra Brædstrup til Silkeborg. I midten sygeplejerske Dorte Krog
fra Silkeborg, der er blevet omskolet til søvnspecialet. T.v. deres
afdelingssygeplejerske Susanne Raakilde Jakobsen fra Dagkirurgisk
Afsnit, som Søvnklinikken hører under.

Ingen afskedigelser i friklinik-fusion
Ledelsen i Center for Planlagt Kirurgi og afdelingssygeplejerske Susanne Raakilde Jakobsen mente, at der
ville blive brug for hver og en – og flere end det. I dag
tæller afsnittet 58 fastansatte, og hertil kommer en
lang række læger på konsulentbasis eller fastsatte fra
Center for Planlagt Kirurgi.

”God ven-ordning” som isbryder
For at sikre en god integration af de nye kolleger opstod en ”god ven-ordning” før den fysiske fusion. Alle
fra Brædstrup blev ven med en kollega i Silkeborg.
– De nye brugte deres ”gode ven” fra Silkeborg til at
få svar på generelle spørgsmål, og på den måde var
der også nogle, de kendte lidt bedre, da de endelig
kom til Silkeborg 1. oktober, siger Susanne Raakilde
Jakobsen og fortsætter:

– Alle fastansatte var orienteret om, at der kunne ske
afskedigelser blandt både Silkeborg– og Brædstrup-ansatte, hvis der ikke blev brug for alle. Vi endte heldigvis
med at kunne love alle et job, og det endte sågar med,
at alle kom til at arbejde inden for de faglige specialer,
de kom fra, fortæller Susanne Raakilde Jakobsen.

– I 2011 fik vi flyttet produktionen og fusioneret
medarbejderstaben. Nu i 2012 kan vi kvalitetsudvikle
yderligere og finpudse koncepterne, og så kan vi udvikle hele vores afsnit socialt og arbejdsmiljømæssigt
– sådan ned i detaljen. Så langt var det umuligt at nå i
omstillingsåret.

Holdet, der den 10. august var med på sidste vagt – og fødsel – på Regionshospitalet Silkeborg. Fra venstre: Jordemoder Christina Denice Jensen,
social– og sundhedsassistent Jeanette Block Mikkelsen, jordemoder Lise Jensen, jordemoder Jette Wølck, jordemoder Pernille Skovdal Larsen,
jordemoder Charlotte Tyrsted og jordemoder Lotte Fink. Nu benyttes lokalerne, der før var føde– og barselsgang, blandt andet af Friklinikken.
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På jagt efter levende værdier!
Fra personalepolitik til medarbejderkompas på Aarhus Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital har fået sin første
personalepolitik. Den er skabt af de ansatte – for de
ansatte. Målet med personalepolitikken er at sikre
udviklingen af en arbejdsplads, hvor samspillet mellem ledere og medarbejdere er kendetegnet ved en
rummelig arbejdsplads med gode rammer for opgaveløsningen, en klar retning og stærke relationer. Vejen
dertil går gennem værdierne dialog, dygtighed og
dristighed og ikke mindst ordentlighed. Ordentlighed
er det, der binder værdierne sammen og er det gennemgående kendetegn for alle handlinger på Aarhus
Universitetshospital.
Som med nye stater, der starter med at udarbejde en
forfatning, har også hospitaler, der fusionerer, brug
for at skabe et grundlag at virke på. Ikke en grundlov,
men nogle grundlæggende spilleregler for det samspil,
der skal være mellem ledelse og medarbejdere, for at
hospitalet kan nå visioner og mål og være en attraktiv
og udviklende arbejdsplads. En personalepolitik.
På jagt i organisationen
Både på Skejby og Aarhus Sygehus var der før fusionen værdibaserede personalepolitikker. Det kunne
have været en let opgave at foretage en redaktionel
sammensmeltning af de to politikker. Men når man er
en ambitiøs virksomhed, springer man ikke over, hvor
gærdet er lavest og vælger den bekvemme genvej,
når omvejen ser ud til at være turen værd.
Hoved-MEDudvalget nedsatte et Personalepolitisk
Udvalg, der som det første fik til opgave at udarbejde
et udkast til personalepolitik.
Fra ”skrivebords-værdier” til levede værdier
– En værdibaseret personalepolitik skal kunne genfindes i praksis. Det er afgørende, at medarbejdere og
ledere kan se værdi-ordene omsat i handling, fortæller chefsygeplejerske Vibeke Krøll, der som formand
for Personalepolitisk Udvalg stod i spidsen for arbejdet med personalepolitikken.
Ofte ser man virksomheder overgå hinanden i selvrosende superlativer, når de fremstiller deres værdier
i personalepolitikker, mener hun. Værdierne bliver
da hurtigt opfattet som floskler, fordi værdier netop
kun er troværdige, når der handles efter dem, og når
værdierne lever i organisationen.
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Derfor valgte Personalepolitisk Udvalg at gå ud i
organisationen for at opspore de levede værdier og
spørge medarbejderne, hvad der giver arbejdsglæde,
frem for at sidde i et mødelokale og finde på værdier
”der lyder godt”.
36 afdelinger og 60 interviews på 3 timer
Et helt almindeligt og klassisk møde på 3 timer blev
omdannet til aktivt feltarbejde. De 12 medlemmer af
udvalget blev sendt ud på hospitalets matrikler, udstyret med notesbøger og nysgerrighed. Det krævede
en velkoordineret indsats og et par taxabonner.
– Det krævede dristighed at ”forstyrre” og stille åbne
spørgsmål uden at kende svarene. At møde det, der
var og tage det med hjem, der kom, beretter FTR Pia
Schjerbeck, der som næstformand i udvalget, deltog i
feltarbejdet.
Det åbenhjertige hospital
Vel hjemme blev indtrykkene fra udforskningen
af virkeligheden på
hospitalet bearbejdet og
tematiseret. De fleste var
positivt overraskede, eller
ligefrem overvældede,
over den positive imødekommenhed, de blev
mødt med. Stærkest stod
indtrykkene om en ambi- FTR Pia Schjerbeck. Foto: Pia
Crone, Aarhus Universitetshospital
tiøs arbejdsplads med høj
faglighed, som medarbejderne på Aarhus Universitetshospital er stolte af at være en del af.
Aarhus Universitetshospital er en organisation med
en klar retning, sagde medarbejderne. Relationer til
kolleger, samarbejdspartnere og ledelse er betydningsfulde. Særligt de gode kolleger er værdifulde.
Det er også vigtigt, at der er gode rammer for opgaveløsningen. Både de fysiske og de rammer, der handler
om klarhed på opgaven og balance mellem krav og
ressourcer. Endelig er det også en meget rummelig
organisation – var nogle af de udsagn, der mødte
medlemmerne af Personalepolitiks Udvalg.
Regionens værdier lever!
For udvalget var det særligt glædeligt at konstatere,
at de 3 værdier fra Region Midtjyllands personalepolitik faktisk lever i bedste velgående på Aarhus Universitetshospital, og at medarbejdere og ledere henviser
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til dem og lever efter
dem. Dialog – dygtighed
– dristighed er centrale
værdier på Aarhus Universitetshospital. Ikke bare af
navn, men også af gavn!
Personalepolitik i spil
For at få endnu flere
medarbejdere involveret
i skabelsen af personalepolitikken blev der afholdt
6 fokusgruppeinterviews
med i alt 60 medarbejdere
fra de 6 centre. Målet var
at få medarbejdere og
ledere til at tale om hverdagens begivenheder og
situationer, hvor personalepolitikkens værdier
kommer i spil og er betydChefsygeplejerske Vibeke Krøll (tv) i samtale med sygeplejerskerne Irene Brunhøj Christiansen (tv) og
sygeplejerske Merete Ørnekoll, børneafdelingen A 2. Foto: Tonny Foghmar, Aarhus Universitetshospital
ningsfulde. Deltagerne
blev bedt om at forholde
sig til konkrete personalepolitiske dilemmaer: Hvad
binder Aarhus Universitetshospital sammen i et værskal kendetegne den måde, arbejdspladsen håndterer
dimæssigt fællesskab med Region Midtjylland.
disse dilemmaer på? Hvad skal være tydeligt? Hvilke
værdier skal bringes i spil? Hvad skal medarbejderen
Personalepolitikken er dermed blevet både et kompas
gøre? Hvad skal ledelsen gøre? Hvilke erfaringer har I
at navigere efter, en ledetråd at orientere sig efter og
fra jeres hverdag? – blev der spurgt.
konkrete færdselsregler i det daglige samarbejde i
fremtiden på Aarhus Universitetshospital.
– Der var god energi og masser af dialog mellem
ledere og medarbejdere i ”spillet”. Det blev tydeligt,
Gå bare derud!
at medarbejdere og ledere først og fremmest ønsker
Erfaringerne fra Aarhus Universitetshospital viser, at
en arbejdsplads, hvor ordentlighed kendetegner
det ikke behøver at være tungt og ressourcekrævenalle handlinger, fortæller Vibeke Krøll. Ordentlighed
de at involvere mange medarbejdere. Ved at spørge
er omtanke, respekt og ansvarlighed. Der skal være
medarbejderne og involvere perspektiver fra mange
sammenhæng mellem det vi siger, og det vi gør – at
medarbejdere skabes et stærkt grundlag, stor opbakbehandle den enkelte individuelt – med respekt for
ning og et særligt ejerskab. Og der ligger en særlig
fællesskabet og helheden i afdelingen.
værdi i at spørge de medarbejdere, der ikke normalt
er aktive i Råd og Udvalg, men simpelthen ”passer
Kursen er sat for
deres arbejde”.
samarbejdet på Aarhus Universitetshospital
De mange input fra både interviews og fokusgrupProcessen har gjort det klart, at personalepolitikken
per blev sat sammen, og visuelt tegnede der sig et
ikke bare er noget vi har fundet på. Vi har set og hørt,
billede af et kompas. Kompassets fire hjørner symboat den allerede lever derude, som værdier i organisaliserer de overordnede rammer, der skal kendetegne
tionen, er Pia Schjerbeck og Vibeke Krøll enige om.
samarbejdet på Aarhus Universitetshospital som
arbejdsplads: klar retning, stor rummelighed, stærke
relationer og gode rammer. De regionale værdier er
rygraden i personalepolitikken og dermed i midten
af kompasset, forklarer Pia Schjerbeck. Værdierne
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De 5 spor i Horsens
Det er aldrig nemt at være ansat på en arbejdsplads,
hvor der skal spares. Det er ingen hemmelighed,
at det skaber frygt, usikkerhed og mistillid hos de
ansatte. Det er også konklusionen ved Hospitalsenheden Horsens, som har været, og stadig er, præget
af omstilling.

der er tilpas med kræfter til både at modtage patienterne og til at færdigbehandle dem, udtaler ledende
overlæge Ove Gaardboe.
Dette gælder både Skadestuen, hvor patientantallet
dog næsten er stabilt, og med hensyn til modtagelse
af patienter til indlæggelse, hvor antallet er steget
med 10% om året de seneste 3-4 år. Akutafdelingen
har været nødt til at bede om flere ressourcer, men
har samtidig trimmet arbejds– og forretningsgange,
systemer og retningslinjer.
– Vi har styrket det tværfaglige samarbejde i afdelingen og samarbejdet mellem os og de andre afdelinger.
Det gælder både de afdelinger, der modtager patienter fra os, og de afdelinger, der leverer undersøgelser
af vores patienter, understreger Ove Gaardboe.

Regionshospitalet Horsens

I sådanne situationer er det dog vigtigt at se fremad
og være åben for de udfordringer, fremtiden må bringe, så Hospitalsenheden Horsens også fremadrettet
kan levere positive resultater for både patienterne,
økonomisk og personalemæssigt.
Som situationen ser ud lige nu, og har gjort det i et
stykke tid, skal Hospitalsenheden Horsens yde mere, i
en bedre kvalitet, men for færre penge. Som en følge
af denne nye dagsorden står hospitalsenheden overfor nye udfordringer. For at kunne imødekomme disse
udfordringer på den bedst mulige måde, har man i
Horsens arbejdet med disse 5 spor:
yyLettere adgang til subakutte
ambulatorietider og faglig rådgivning
yyJournalskrivning uden ventetid
yyHurtige diagnostiske undersøgelser og svar
yyFlere speciallæger til stede i Akutafdelingen
yyBedre internt samarbejde for at optimere patientstrømme og med særlig fokus på samarbejde med
kommuner og praktiserende læger.
Organisationsudvikling i Akutafdelingen
I forlængelse af de 5 spor, og for at blive bedre til at
møde fremtidens udfordringer, har Akutafdelingen
ved Hospitalsenheden Horsens arbejdet særligt med
organisationsudvikling.
– Vi må hele tiden tilpasse organisationen – altså
selvfølgelig ikke hele, hele tiden – men vi skal sikre, at
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I Akutafdelingen arbejder man med organisationsudvikling ved løbende at afholde møder i afdelingsledelsen, i ledergruppen og med de fastansatte læger, hvor
der drøftes organisatoriske forhold. Der drøftes også
vision, værdier og strategier.
– Vi ændrer på ledelsesstrukturen – og evaluerer på
dette. Vi har konsulenthjælp til opfølgning på ’verdens
dårligste TULE-undersøgelse’ – som godt nok også
blev lavet på et tungt, tungt tidspunkt. Og vi drøfter
os selv med hospitalsledelsen og med vores ’bestyrelse’ = Driftsrådet, forklarer Ove Gaardboe.
Akutafdelingen er nået til
den erkendelse, at de hele
tiden skal være på tæerne,
og at mange indsatser
ikke kan gennemføres som
punktaktioner, men må
tænkes ind som et løbende
arbejde.
Om hvordan fremtiden
vil arte sig efter de store
Ledende overlæge ved Akutafforandringer som følge af delingen Ove Gaardboe
omstillingsplanen, siger Ove Gaardboe:
– Solen skinner altid i fremtiden, og vi er der lige
om lidt. Men den skinner altid lidt mere i den næste
fremtid, og vi vil altid være et sted, hvor forandringer
er mere regel end undtagelse – ikke nødvendigvis
anderledes end i resten af vores lille verden, men vi bor
i et krydsfelt.

Omstillingsplan til fremtidens sundhedsvæsen

HR-kontaktpersoner hjælper medarbejdere
Regionshospitalet Randers har lagt vægt på en god
og ordentlig personaleproces i forbindelse med omfattende omplaceringer og afskedigelser i 2011. – Det
er helt afgørende for de berørte medarbejdere og for
hospitalets omdømme, pointerer hospitalsdirektør
Thomas Pazyj.
Regionshospitalet
Randers og Grenaa har
igennem de seneste
år gennemgået flere
sparerunder med væsentlige reduktioner i
antallet af ansatte. Flere
afsnit og afdelinger er
blevet lagt sammen, og
der er nu oprettet et
Hospitalsdirektør, Thomas Pazyj,
sundhedshus i Grenaa.
Regionshospitalet Randers
Flere medarbejdere er
blevet omplaceret til stillinger i afsnit andre steder
på hospitalet, enkelte afdelinger blev fusioneret med
andre hospitaler og flere er blevet varslet afsked.
Forventningsafstemning
Regionshospitalet Randers har fulgt Region Midtjyllands retningslinjer og oplæg i forhold til den
personalepolitiske proces og den enkelte medarbejders vilkår i opsigelsesperioden. For bedst muligt at
understøtte en ordentlig behandling valgte hospitalet
at udpege to HR konsulenter som særlige kontaktpersoner for de omplacerede medarbejdere. Et brev til
partshøringen beskrev HR konsulenternes og Personaleafdelingens rolle i opsigelsesperioden, og hvad
der forventedes af den enkelte medarbejder, samt
uddybede hvad fortrinsretten indebar.

mulighederne inden partshøringsbrevet sendes. HR
konsulenterne på Regionshospitalet Randers har dog
arbejdet på at videreformidle stillinger i hele medarbejderens opsigelsesperiode.
I forbindelse med det generelle ansættelsesstop i
regionen udformede Personaleafdelingen en proces
omkring stillingsopslag, så hospitalsledelsen kunne
forholde sig til alle stillingsopslag og eventuelt give
dispensation til opslag. Formålet var at sikre, at der
ikke blev slået stillinger op, som kunne besættes med
ansatte indenfor eget HMU-område.
I hele processen har personaleafdelingen haft en tæt
og konstruktiv dialog med personaleorganisationerne
omkring håndteringen af både enkeltsager og generelle principper.
Presset arbejdsmarked
Til trods for at Personaleafdelingen oplever, at der
er brugt mange ressourcer og meget energi på at
videreformidle jobs og føre dialog med organisationer
og berørte medarbejdere, så har svære betingelser på
arbejdsmarkedet generelt desværre betydet, at det
ikke har været muligt at finde job til alle.
– Under hele det vanskelige forløb har udgangspunktet altid været at sikre en ordentlig og værdig proces.
Det har de berørte medarbejdere krav på. Vi håber, at
de, på trods af de triste omstændigheder, vil sige, at
de har fået en ordentlig behandling, slutter Thomas
Pazyj.

Personaleafdelingen har samtidig lagt vægt på at
gøre den lokale ledelse opmærksom på de særlige
vilkår, som medarbejdere i omplaceringstilbud kommer med – herunder fortrinsretten til at komme til
samtale til relevante stillinger.
Udvidet hjælp til jobsøgning
Der er hele tiden gjort meget ud af at videreformidle
stillingsannoncer på hospitalet og i regionen, selvom
det i perioder har været yderst sparsomt med opslag
pga. situationen på arbejdsmarkedet og ansættelsesstop i Region Midtjylland. Regionens drejebog for
omplaceringer og afskedigelser angiver, at personaleafdelingen som minimum afsøger omplacerings-

HR konsulenterne Tanya Østerskov Ravnholm og Jacob Høier
Vestergaard
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Drejebog giver overblik og styr på timing
Erfaringerne fra Psykiatri og Social er, at en minutiøs
drejebog skaber overblik og mulighed for styring i
komplicerede omlægninger
Skærpede faglige og økonomiske krav har gennem
2010-12 stillet Psykiatri og Social (PS) overfor store
organisatoriske udfordringer, der er mundet ud i omfattende og langvarige omstruktureringer i to tempi.
Forandringer som involverer hele organisationen og
kalder på rettidig omhu.
For at styrke behandlingsindsatsen gik Aarhus Universitetshospital, Risskov i 2010 fra, at afdelingerne
var organiseret efter optageområder, til at afdelinger
og ambulatorier var organiseret efter specialer.
I perioden 2011 frem mod årsskiftet 2012-13 er det
hele det sociale område og den fælles administration
for PS, som står for tur. Baggrunden her er en fortsat
vigende efterspørgsel.
I udgangspunktet to forskellige problemstillinger, som
begge bliver løst ved at fusionere og omlægge enheder for at tilpasse opgaveløsningen til nye krav og en
ny virkelighed.
Proces i ro og orden
– Når alt kommer til alt er der vel ingen, som ønsker
nedskæringer og påtvungne ændringer i en organisation. Omvendt er også større omlægninger en del
af den regionale hverdag, som vi kender den. Derfor
er det meget vigtig at få gennemført selve processen frem mod den endelige implementering af de
vedtagne omlægninger i ro og orden og med størst
mulig overblik og kontrol, fortæller Tanja Schaumann
Lundgaard kontorchef for HR, løn og personale i PS.

Det er velkendt, at når man rokker ved fundamenterne i en organisation, opstår der uvægerligt tvivl
om fremtiden hos medarbejdere og ledelser. Der har
været, og der er stadig meget på spil for hele PSorganisationen i de store forandringsprojekter.
I PS er der særlig fokus på og respekt for tidlig medarbejderinvolvering. Tidlig involvering giver medarbejderne mulighed for at kvalificere de ledelsesbeslutninger, som løbende bliver truffet og dermed påvirke
den fremtidige arbejdssituation både i forhold til
opgaver og jobsikkerhed.
Det ligger helt i overensstemmelse med et andet af
de centrale PS-fokusområder: At bevare trivslen hos
medarbejderne under store omstruktureringer så sygefraværet forbliver lavt, og produktiviteten forbliver
høj.
– Det, der er brug for i sådan en proces, er nærværende ledelse. Men hvis en lokale ledelse skal bruge
en masse energi på at skabe sig overblik, får ledelsen
ikke mulighed for at være nærværende, forklarer
Tanja Schaumann Lundgaard.
– Den problemstilling har vi som central administration forsøgt at løse ved, at vi har påtaget os opgaven
med at danne det store forkromede overblik, fortsætter hun og tilføjer:
– Det giver god mening, netop fordi vi som central
administration jo oplever flere omlægninger end de
lokale grene af organisationen. Den erfaring har vi
mulighed for og pligt til at samle op og genbruge i det
omfang, det er muligt.
Overblik bliver til drejebog
Udgangspunktet for det, som senere blev til "Drejebogen", var omlægningerne af afdelingerne på Aarhus
Universitetshospital, Risskov. I den indledende proces
blev det i detaljer beskrevet, hvem der skulle løse
bestemte opgaver og hvornår.
Til sidst blev alle detaljer lagt over i et regneark, hvor
opgaverne blev parret med ansvarspersoner, tidsfrister, hjælpere med mere.

Kontorchef, Tanja Schaumann Lundgaard, PS Løn og Personale,
Horsens
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– Der er rigtig mange store og små detaljer i sådan en
omlægning, og ingen må glemmes. Samtidig er rækkefølge og timing af forskellige tiltag mindst ligeså vigtig,
for at forløbet lander ordentligt i forhold til medar-
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bejdere og tilpasses i forhold til andre presserende
opgaver, forklarer Tanja Schaumann Lundgaard.
Drejebogen genanvendes på socialområdet
Det viste sig hurtigt, at drejebogen var et meget
anvendeligt redskab for både lokale ledere og den
centrale ledelse, der hele tiden kunne følge fremdriften i omlægningerne via drejebogen.
De gode erfaringer fra psykiatrien bliver netop nu
genbrugt i forbindelse med omlægningerne på socialområdet. For til trods for at de to driftsområder i
udgangspunktet er meget forskellige, er der alligevel
så mange opgaver, der går igen, at genbrug af drejebogen har vist sig at være oplagt.
Omstillingsprocessen på socialområde er desuden
suppleret med et inspirationskatalog med opmærksomhedspunkter i forhold til omstillingsprocessen.
I forhold til fremtidige organisatoriske omlægninger
i Psykiatri og Social er det besluttet at arbejde videre
med drejebogen, så man til enhver tid har en bruttoliste klar, når en omlægning skal sættes på skinner.
Og der er allerede bud efter den opdaterede udgave
drejebogen, når man til efteråret 2012 tager hul på
interne omlægninger i Psykiatri Vest.

yyPS omstillingsdrejebog blev lavet i forbindelse
omlægningerne på Aarhus Universitetshospital Risskov i 2011. I alt 211 opgaver skrevet på
liste og matchet med ansvarshavende personer lokalt og centralt, hjælpere, tidsfrister,
aktuel status.
yyDrejebogen genanvendelse i forbindelse med
omlægning af socialområdet og den centrale
administration i PS, og den kommer i anvendelse igen til efteråret 2012, når Regionspsykiatrien Vest skal igennem en intern omlægning.
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Personalestatistikker
Personaleredegørelsen 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 udarbejder enten årligt
eller kvartalsvist. Derudover er der en række statistikker, der er lavet specifikt til denne redegørelse.
Statistikafsnittene er tænkt som et opslagsværk, hvor
man kan få et hurtigt overblik over en række centrale
personaletal om medarbejdere ansat i Region Midtjylland. Der er statistikker om:
yyAntal, køn og alder
yyEtnisk ligestilling
yyLigestilling mellem køn
yyAnsatte på særlige vilkår
yySeniorordninger
yySygefravær
yyArbejdsulykker
yyPersonaleomsætning
yyUdvikling i personaleforbrug
yyLønudvikling
I personalestatistikkerne benyttes en række forskellige metoder/definitioner til opgørelse af personalet. Dette skyldes, at de mangeartede statistikker
nødvendiggør forskellige opgørelsesmetoder med
hensyn til opgørelsestidspunkt og beregningsteknik.
De fleste statistikker bygger på tallene for november
2011, mens der f.eks. vedr. sygefravær ses på tal for
hele året. En række statistikker opgøres pr. hoved
(cpr-nummer), mens andre statistikker omregnes til
fuldtidsstillinger. Statistikker om etnisk ligestilling
bygger på data fra Danmarks Statistik og viser alle
ansatte, som er aktive i lønsystemet i februar 2012.
De benyttede definitioner og afgrænsninger er beskrevet nærmere efter hvert hovedafsnit.
Der gøres opmærksom på, at en række statistikker i
Personaleredegørelse 2011 sammenligner forskellige
hospitalsenheder i Region Midtjylland. I forbindelse
med processen vedr. omstillingen til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland, som blev iværksat
i efteråret 2010, er fire hospitalsenheder fusioneret
til to med virkning fra 1. april 2011: Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Århus Universitetshospital, Skejby er fusioneret til Aarhus Universitetshospital, og Regionshospitalet Viborg, Skive og
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Regionshospitalet Silkeborg, Hammel er fusioneret til
Hospitalsenhed Midt. I denne personaleredegørelse
for 2011 behandles det statistiske materiale i relation
til de nye hospitalsenheder.
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Antal, køn og alder
Fuldtidsstillinger fordelt på enheder
Opgørelsen viser, at der i 2011 var 26.887 fuldtidsstillinger i Region Midtjylland. De somatiske hospitaler
repræsenterer samlet 19.597 fuldtidsstillinger. Opgørelsen i antal fuldtidsstillinger omfatter månedslønnet og timelønnet personale på alle ansættelsesformer (dvs. inkl. ansatte på særlige vilkår).
Figur 1: Antal fuldtidsstillinger november 2011
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Fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper
Den klart største faggruppe er sygeplejersker med
7.674 fuldtidsstillinger. Herefter følger social– og
sundhedspersonale med 2.686 fuldtidsstillinger og
lægesekretærer med 2.025 fuldtidsstillinger.
Aldersfordeling og gennemsnitsalder
Gennemsnitsalderen i Region Midtjylland for alle
ansatte var i november 2011 på 43,6 år. Samme tidspunkt året før var gennemsnitsalderen 43,4 år, mens
den i 2008 og 2009 henholdsvis var 43,2 år og 43,1 år.
Gennemsnitsalderen har således været ret konstant
i regionens levetid, dog med en lille stigning. Den lille
stigning har sammenhæng med den lavere personaleomsætning de seneste år (se tabel 28).
Figur 2 viser fordelingen på aldersintervaller for alle
ansatte i Region Midtjylland i november 2011. Det
kendetegnende ved aldersfordelingen er, at der var
meget jævn fordeling af ansatte i aldersintervallerne
fra 30 år til 59 år, dog med et lille fald i intervallet
35-44 år og en stigning omkring de 50 år. I november
2011 ses det, at der er sket en stigning i forhold til
årerne før i aldersintervallerne 35-39 år og 50 – 60 år.
I alt var 7,17 % af de ansatte i Region Midtjylland over
60 år i november 2011 mod 6,54 % i november 2010.

Tabel 1: Fuldtidsstillinger fordelt på faggrupper
Faggruppe

Antal
fuldtidsstillinger

Sygeplejersker

7.674

Social– og sundhedspersonale

2.686

Lægesekretærer

2.025

Yngre læger

1.897

Akademikere

1.426

Kontor– og It-personale

1.264

Overlæger, lægelige chefer m.v.

1.172

Pædagogisk personale og husholdningsledere. Døgninst.

1.109

Bioanalytikere

963

Ledere på Sundhedskartellets område

728

Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse

722

Omsorgs– og pædagogmedhjælpere

603

Rengøringsassistenter

524

Erhvervsudd.serviceassist. og -elever

474

Fysioterapeuter

421

Syge– og sundhedspersonale øvrige,
basis

351

Håndværkere m.fl.

324

Jordemødre

272

Ergoterapeuter

265

Sygehusportører

265

Radiografer

242

Ernæringsassistenter

243

Farmakonomer

139

Lærere, specialunderv. f. børn og
voksne

136

Socialrådgivere

127

Chefer – ansat efter chefaftalen

120

Husassistenter

119

Øvrige faggrupper*

593

Region Midtjylland i alt

26.887

* Øvrige faggrupper er faggrupper under 100 fuldtidsstillinger
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Figur 2: Aldersfordeling for ansatte i Region Midtjylland
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Tabel 2: Gennemsnitsalder opgjort på enheder og køn
I alt

Kvinder

Mænd

Aarhus Universitetshospital

43,4

43,1

44,4

Hospitalsenheden Vest

44,3

43,8

46,9

Hospitalsenhed Midt

44,0

43,7

46,1

Regionshospitalet Randers

44,4

44,3

44,8

Regionshospitalet Horsens

43,2

42,8

45,5

Psykiatri– og Social

44,6

44,4

45,1

Stabe og fællefunktioner

44,1

43,9

44,3

Regional Udvikling

46,0

44,1

47,6

SOSU-elever

31,6

31,6

32,0

Region Midtjylland i alt

43,6

43,3

45,0

Gennemsnitsalderen for kvinder ansat i Region Midtjylland var på 43,3 år, hvilket var knap to år lavere end
gennemsnitsalderen for mænd, der var 45,0 år.
Figur 3 viser gennemsnitsalderen fordelt på de

enkelte faggrupper. Som det ses, har overlæger den
højeste gennemsnitsalder (54,4 år), efterfulgt af chefer (51,2 år) og ledere på sundhedskartellets område
(51,1 år). De yngste faggrupper er yngre læger (36,4
år) og ergoterapeuter (39,4 år).
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Figur 3: Gennemsnitsalder fordelt på faggrupper
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Især på hospitalerne er der større forskelle på gennemsnitsalderen for kvinder og mænd, hvilket skyldes, at
en stor andel af de ansatte mænd er overlæger, som er
faggruppen, hvor der er den højeste gennemsnitsalder.
Sammenholdes figur 3 med tabel 7 ses modsat, at 7 af
de 10 faggrupper med den laveste gennemsnitsalder,
er faggrupper med markant flest kvinder.
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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, som er kommet til udbetaling vedrørende præstationsmåneden november 2011. Data
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
2011 inklusiv eksempelvis fondsaflønnede, Friklinikken i Give,
praksisreservelæger og medarbejdere på hospicer mv. Tallet
er således ikke en egentlig personaleforbrugsopgørelse for
Region Midtjylland.
Opdeling af datagrundlag
I personaleredegørelsen for 2011 er opdeling af data på
hospitaler/institutioner sket på baggrund af organisatorisk
tilhørsforhold, mens data i tidligere redegørelser har været
opdelt ud fra institutionskoder/brugernumre (=der hvor de
ansatte har været i løn)
Fuldtidsstillinger og FLD
FLD udregner personaleforbruget opgjort i fuldtidsstillinger for november 2011 ud fra timenormen for måneden.
I november 2011 var der en timenorm for en fuldtidsansat
medarbejder på 162,8 timer. En fuldtidsansat medarbejder
ansat hele måneden med 10 overarbejdstimer vil således
generere følgende personaleforbrug i november 2011:
((162,8+10)/162,8)=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, skal medvirke til, at personalesammensætningen afspejler mangfoldigheden i arbejdsstyrken. Se Region Midtjyllands personalepolitik på
hjemmesiden: www.hr.rm.dk

Opgørelsen over ansatte i Region Midtjylland med en
anden etnisk baggrund er baseret på sammenkørsel
af data fra Danmarks Statistik og Silkeborg Data.
Statistikken er opgjort pr. februar 2012.
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
feb-12

Personer med
dansk oprindelse
feb-12

I alt
feb-12

%
indvandrere og efterkommere
feb-12

%
indvandrere og efterkommere
feb-11

%
indvandrere og efterkommere
udvikling

Sygeplejersker

346

8.770

9.116

3,80%

3,85%

-0,06%

Social– og sundhedspersonale

283

3.740

4.023

7,03%

6,74%

0,30%

Yngre Læger

449

1.882

2.331

19,26%

19,54%

-0,28%

Lægesekretærer

30

2.183

2.213

1,36%

1,47%

-0,12%

Akademikere

91

1.427

1.518

5,99%

6,60%

-0,60%

Kontor-og it-personale

59

1.458

1.517

3,89%

3,18%

0,71%

Overlæger, lægelige chefer mv.

137

1.280

1.417

9,67%

9,20%

0,47%

Pæd. pers. og husholdn.ledere
døgninst.

45

1.285

1.330

3,38%

3,67%

-0,29%

Omsorgs– og pædogogmedhjælpere

56

1.221

1.277

4,39%

4,57%

-0,18%

Servicemedarbejdere-/ assistent

85

1.075

1.160

7,33%

7,57%

-0,24%

Bioanalytikere

54

1.015

1.069

5,05%

4,53%

0,52%

135

642

777

17,37%

15,44%

1,94%

Ledere på sundhedskartellets
område

10

719

729

1,37%

1,25%

0,12%

Fysioterapeuter

21

518

539

3,90%

3,34%

0,56%

Ergoterapeuter

Rengøringsassistenter

9

392

401

2,24%

1,92%

0,32%

Jordemødre

11

373

384

2,86%

3,17%

-0,31%

Radiografer

39

220

259

15,06%

16,06%

-1,01%

Øvrige grupper
Region Midtjylland i alt

231

4.155

4.386

5,27%

4,98%

0,29%

2.091

32.355

34.446

6,07%

5,98%

0,09%*

* Antallet af personer i denne tabel er højere end antallet af fuldtidsstillinger i tabel 1 side 8, idet opgørelsen rummer alle personer i lønsystemet inkl. honorarlønnede, jf. ”definitioner og afgrænsninger sidst i afsnittet”.

Ser man på den største medarbejdergruppe, udgør andelen af indvandrere og efterkommere 3,80 % af sygeple-
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jerskerne i februar 2012. Det er et lille fald fra 3,85 % i
den tilsvarende opgørelse fra 2011. I den næststørste
faggruppe, social– og sundhedspersonale, varetager
indvandrere og efterkommere 7,03 % af stillingerne.
Det er en stigning fra 6,74 % i 2011.
Ser man på den samlede lægegruppe (dvs. lægelige
chefer, overlæger og yngre læger), som tilsammen
er den tredje største faggruppe, så udgør andelen
af indvandrere og efterkommere tilsammen 15,63
%, hvilket er lidt mindre end i 2011, hvor andelen var
16,06 %. Indvandrere og efterkommere er primært
ansat i gruppen af yngre læger, hvor de udgør 19,26 %
af de ansatte (mod 19,54 % i 2010), mens de i gruppen af overlæger og lægelige chefer udgør 9,67 %

af de ansatte (mod 9,20 % i 2010 – altså her en lille
stigning).
De øvrige større faggrupper med høj andel af indvandrere og efterkommere er radiografer med 15,06 %
og rengøringsassistenter med 17,37 %.
De faggrupper, som har lavest andel af indvandrere
og efterkommere, er lægesekretærer med 1,36 %
samt ledere indenfor sundhedskartellet med 1,37 %.

Tabel 4: Personalesammensætning i faggrupper fordelt efter oprindelseslandegruppe
Faggrupper

Danmark

EUlande

Europa i
øvrigt

Afrika

Nordamerika

Syd–
og
Mellemamerika

Asien

Oceanien

Uoplyst

I alt

Sygeplejersker

8.770

129

107

18

9

9

71

2

1

9.116

Social– og sundhedspersonale

3.740

62

89

40

3

13

74

2

0

4.023

Yngre Læger

1.882

160

96

12

5

6

170

0

0

2.331

Lægesekretærer

2.183

17

10

0

1

0

2

0

0

2.213

Akademikere

1.427

46

26

2

6

2

8

1

0

1.518

Kontor-og it-personale

1.458

19

14

7

1

4

13

0

1

1.517

Overlæger, lægelige chefer
mv.

1.280

66

35

2

6

1

27

0

0

1.417

Pæd. pers. og husholdn.led.
døgninst.

1.285

23

13

1

1

3

4

0

0

1.330

Omsorgs– og pædogogmedhjælpere

1.221

22

16

4

0

3

11

0

0

1.277

Servicemedarbejder-/ assistent

1.075

19

15

11

0

2

38

0

0

1.160

Bioanalytikere

1.015

9

14

5

0

2

24

0

0

1.069

Rengøringsassistenter

642

22

17

29

2

5

60

0

0

777

Ledere på sundhedskartellets område

719

8

1

0

0

0

0

1

0

729

Fysioterapeuter

518

9

7

1

0

0

3

1

0

539

Ergoterapeuter

392

3

2

0

0

0

4

0

0

401

Jordemødre

373

3

4

2

0

0

2

0

0

384

Radiografer

220

6

17

2

1

0

13

0

0

259

4.155

69

54

18

4

6

78

2

0

4.386

32.355

692

537

154

39

56

602

9

2

34.446*

Øvrige grupper

I alt

* Antallet af personer i denne tabel er højere end antallet af fuldtidsstillinger i tabel 1 side 8, idet opgørelsen rummer alle personer i lønsystemet
inkl. honorarlønnede, jf. definitioner og afgrænsninger sidst i afsnittet.

PERSONALEREDEGØRELSE 2011|27

Etnisk ligestilling
Af tabel 4 fremgår det, at i gruppen af indvandrere
og efterkommere, som er ansat i Region Midtjylland,
kommer langt den største andel fra EU-lande (33 %),
Asien (29 %) og Europa i øvrigt (26 %), mens kun 12
% kommer fra Afrika, Nordamerika, Syd– og Mellemamerika samt Oceanien. Den store andel af indvandrere og efterkommere fra andre EU-lande og det
øvrige Europa er ikke så overraskende, da det er de
lande, der geografisk ligger tættest på Danmark.

gerne til, at efterkommere og indvandrere fra Asien
udgør så stor en andel af de ansatte. Region Midtjylland har tidligere gjort en særlig indsats for at rekruttere personale fra andre lande – bl.a. indiske læger
og tyske sygeplejersker, hvilket især i 2007, 2008 og
2009 øgede andelen af indvandrere og efterkommere
indenfor disse faggrupper.
Denne tendens er imidlertid aftaget de seneste år,
hvor sparerunder og omstillingsprojekter mv. dels
har bevirket, at antallet af vakante stillinger indenfor disse faggrupper er faldet markant, dels at den
stigende ledighed indenfor faggrupperne har medført, at rekrutteringsmulighederne indenfor det nære
geografiske område er forbedret.

Den generelle mangel på læger, radiografer og sygeplejersker mv. i de første år af Region Midtjyllands levetid fik en del ansøgere fra nabolande til Danmark til
at søge ansættelse i bl.a. Region Midtjylland. Manglen
på læger, radiografer og sygeplejersker mv. i de første
år af Region Midtjyllands levetid er også én af årsa-

Tabel 5: Personalesammensætning fordelt på køn og etnisk oprindelse
Køn

Kvinder
Mænd
Region Midtjylland i alt
Beskæftigede i geografisk
region Midtjylland

Indvandrere

Efterkommere

Personer
med dansk
oprindelse

I alt

%
indvandrere
og efterkommere

1.248

111

25.470

26.829

5,1%

688

44

6.885

7.617

9,0%

1.936

155

32.355

34.446

6,1%

36.412

3.908

568.338

608.658

6,6%

* Antallet af personer i denne tabel er højere end antallet af fuldtidsstillinger i tabel 1 side 8, idet opgørelsen rummer alle personer i lønsystemet inkl. honorarlønnede, jf. definitioner og afgrænsninger sidst i afsnittet.

Samlet set er andelen af indvandrere og efter
kommere blandt ansatte medarbejdere i Region Midtjylland 6,1 %, hvilket er en stigning fra 6,0 % i 2010 og
5,8 % i 2009. Det fordeler sig med en andel på 9,0 %
for mænd og 5,1 % for kvinder. Ser man på sammensætningen for beskæftigede i den geografiske region
Midtjylland, udgør indvandrere eller efterkommere 6,6
%. Dermed er andelen af indvandrere og efterkommere ansat i Region Midtjylland ikke helt på niveau
med andelen af beskæftigede i den geografiske region
Midtjylland.
Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler mangfoldigheden i arbejdsstyrken.
Måltallet for Region Midtjylland er i 2012 fastsat til 6,6
%. Måltallet er fastsat på baggrund af tal fra Danmarks Statistik for andelen af indvandrere og efterkommere for beskæftigede i den geografiske region
Midtjylland. Med en andel i 2011 på 6,1 % ansatte
indvandrere og efterkommere nærmer Region Midt-
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jylland sig generelt målsætningen. Som det fremgår
af tabel 3, er andelen af indvandrere og efterkommere
inden for nogle faggrupper allerede på niveau med
eller over det generelle måltal.
Som supplement til de nævnte måltal på 6,6 % for alle
indvandrere og efterkommere, arbejdes der i Region
Midtjylland særskilt med måltal for indvandrere og efterkommere fra henholdsvis vestlige og ikke vestlige
lande. I tabel 6 ses det, at måltallet for indvandrere
og efterkommere fra vestlige lande kan fastsættes til
3,0 % og tilsvarende kan måltallet for indvandrere og
efterkommere fra ikke vestlige lande fastsættes til
3,6 %. Region Midtjylland ligger med 2,8 % (vestlige)
og 3,2 % (ikke vestlige) en anelse under de fastsatte
måltal.

Etnisk ligestilling
Tabel 6: Andel indvandrere og efterkommere fra vestlige og ikke vestlige lande
Køn

Indvandrere
og efterkommere
- vestlige
lande

Indvandrere
og efterkommere
- ikke vestlige lande

Kvinder

641

718

Mænd

333

Region Midtjylland i alt
Beskæftigede i geografisk
region Midtjylland

Ialt

% Indvandrere og efterkommere
- vestlige
lande

% Indvandrere og efterkommere
- ikke vestlige lande

26.829

2,4%

2,7%

399

7.617

4,8%

5,2%

974

1.117

34.446

2,8%

3,2%

18.194

22.126

608.658

3,0%

3,6%

* Antallet af personer i denne tabel er højere end antallet af fuldtidsstillinger i tabel 1 side 8, idet opgørelsen rummer alle personer i lønsystemet inkl. honorarlønnede, jf. definitioner og afgrænsninger sidst i afsnittet.

Definitioner
Kilde
Sammenkørsel af data fra Silkeborg Data og Danmarks
Statistik.
Kilde
I datagrundlaget indgår alle aktive ansættelsesforhold (statuskode 1) i Region Midtjylland. Det samlede tal på 34.446
dækker udover fastansatte på månedsløn også alle timelønnede og honorarlønnede. Tallet dækker over 28.435 månedslønnede og 6.011 timelønnede. Data er bestilt i februar 2012.
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. Hvis der ikke
findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen
er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som
efterkommer.
Personer med dansk oprindelse
Personer, – uanset fødested/land – der har mindst én forælder, der både er dansk statsborger og født i Danmark
Vestlige/ikke vestlige lande
Vestlige lande omfatter Norden, EU-lande samt Andorra,
Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten,
Canada, USA, Australien og New Zealand.
Ikke-vestlige lande omfatter alle øvrige lande.
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Ligestilling mellem køn
Ligestilling mellem kønnene er en del af Region
Midtjyllands mangfoldighedspolitik. Det indebærer,
at mænd og kvinder har lige rettigheder, muligheder
og pligter. Se Region Midtjyllands personalepolitik på
hjemmesiden: www.hr.rm.dk

Tabel 7: Kønsfordeling fordelt på større faggrupper november 2011
Udvalgte faggrupper

I alt

Kvinder

Mænd

Kvinder %

Mænd %

Økonomaer*

42

42

0

100,0%

0,0%

Jordemødre*

343

342

1

99,7%

0,3%

2.201

2.192

9

99,6%

0,4%

153

151

2

98,7%

1,3%

Kliniske diætister*

68

67

1

98,5%

1,5%

Laboranter*

43

42

1

97,7%

2,3%

253

245

8

96,8%

3,2%

Sygeplejersker*

8.647

8.358

289

96,7%

3,3%

Bioanalytikere*

1.046

1.005

41

96,1%

3,9%

11.875

11.375

500

95,8%

4,2%

Ergoterapeuter*

305

291

14

95,4%

4,6%

Ledere på Sundhedskartellets område

733

678

55

92,5%

7,5%

Øvrige syge– og sundhedspersonale*

249

229

20

92,0%

8,0%

3.264

2.980

284

91,3%

8,7%

Fysioterapeuter*

473

420

53

88,8%

11,2%

Husassistenter

179

155

24

86,6%

13,4%

Rengøringsassistenter

672

573

99

85,3%

14,7%

Erhvervsudd.serviceassistenter-og elever

495

405

90

81,8%

18,2%

1.435

1.093

342

76,2%

23,8%

Radiografer*

253

183

70

72,3%

27,7%

Servicemedarb./-assistenter

997

667

330

66,9%

33,1%

Pæd. pers. og husholdn.led. døgninst.

1.270

805

465

63,4%

36,6%

Akademikere

1.516

938

578

61,9%

38,1%

Yngre Læger

1.961

1.151

810

58,7%

41,3%

Omsorgs– og pæd.medhj. samt pæd. ass.

994

428

566

43,1%

56,9%

Chefer – ansat efter chefaftalen

120

43

77

35,8%

64,2%

1.204

387

817

32,1%

67,9%

Håndværkere m.fl.

328

33

295

10,1%

89,9%

Sygehusportører

287

22

265

7,7%

92,3%

30.520

24.472

6.048

80,2 %

19,8 %

Lægesekretærer
Farmakonomer*

Ernæringsassistenter*

Total syge– og sundhedspersonale, basis**

Social– og sundhedspersonale

Kontor– og It-personale mv., Regioner

Overlæger, lægelige chefer m.v.

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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Det er blandt andet Region Midtjyllands mål at
medvirke til, at der bliver en mere ligelig fordeling af
kvinder og mænd på regionens arbejdspladser – både
blandt medarbejder og ledere – og at sætte fokus
på rekruttering af mænd i typiske kvindefag. Tallene i tabel 7 viser dog, at der er en forholdsvis skæv
kønsfordeling blandt de ansatte i Region Midtjylland,
da kvinder udgør 80,2 %. Det er ikke overraskende, da
store kvindefag som sygeplejersker, social– og sundhedspersonale og lægesekretærer udgør næsten
halvdelen af alle ansatte i Region Midtjylland.

lægeniveauet udgør mænd fortsat den største andel
med 67,9 %, mens kvinder er kommet i overtal blandt
yngre læger med 58,7 %.
Tabel 7 viser kønsfordelingen blandt de større faggrupper i Region Midtjylland og en underopdeling af
de knap 12.000 personer inden for Syge– og sundhedspersonale (sundhedskartellet, basis).
Region Midtjylland har som de øvrige offentlige
arbejdspladser afgivet lovpligtig ligestillingsredegørelse for 2010.

I øvrigt er det værd at bemærke, at kønsfordelingen
på lægeområdet er på vej til at ændre sig. På over-

Tabel 8: Kønsfordeling november 2008 – november 2011
Region Midtjylland

Andel kvinder

Andel mænd

November 2008

81,2 %

18,9 %

November 2009

80,6 %

19,4 %

November 2010

80,3 %

19,7 %

November 2011

80,2 %

19,8 %

Kønsfordelingen i Region Midtjylland er ændret lidt
fra november 2008 til november 2011, idet andelen
kvinder er faldet fra 81,2 til 80,2 %.

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 2011.
Indeholder alle månedslønnede og timelønnede, men ikke
honorarlønnede.
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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 at indsluse ledige personer både
med og uden særlige behov.
Samlet set har Region Midtjylland påtaget sig et
større socialt ansvar i de godt fem år, regionen har
eksisteret, når man ser på antallet af ansatte på

særlige vilkår. Ud over antallet, der fremgår af tabel
9, skal medregnes ansatte med § 56 aftale, personlig
assistance ordning, mentor ordninger og sygemeldte
i virksomhedspraktik. Alle disse ordninger hører også
med til 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 9: Ansatte på særlige vilkår
Ansættelsesform

Feb 2009

Nov 2009

Nov 2010

Nov 2011

Fuldtidsansatte

Helårsansatte

Fuldtidsansatte

Helårsansatte

Fuldtidsansatte

Helårsansatte

Fuldtidsansatte

Helårsansatte

Fleksjob (62)

354

617

376

658

372

642

341

592

Jobtilbud (07)

47

51

98

105

110

117

195

211

Servicejob (69)

14

17

13

16

11

12

8

8

Skånejob (68)

17

46

15

42

14

38

14

36

432

730

502

821

507

809

558

847

I alt
Kilde: InfoRM

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 de 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 personer. 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

Seniorordninger
Den Regionale Organisationsrepræsentation (DRO)
og Akademikernes Centralorganisation (AC) indgik i
januar 2010 en permanent aftale med Region Midtjylland om indgåelse af senioraftaler i henhold til rammeaftalerne om seniorpolitik. De indgåede senioraftaler kan via den regionale seniorpulje opnå tilskud på
60 % af ansættelsesstedets udgift til senioraftalen.

Tabel 10: Indgåede senioraftaler opgjort på faglige
organisationer
Region
Midtjylland
vilkår

Århus
Amt
vilkår

DSR

88

26

114

HK

66

13

79

FOA

51

11

62

FAS*

54

Danske Bioanalytikere

33

17

50

Jordemoderforeningen

10

2

12

Dansk Metal

7

2

9

Der er i alt 443 senioraftaler i Region Midtjylland, der i
opgørelsesperioden 1. oktober 2010 – 30. september
2011 er givet tilskud til via finansiering fra regionens
seniorpulje.

Socialpædagogernes
Landsforbund

7

0

7

3F

5

1

6

Dansk Psykologforening

2

3

5

De 443 senioraftaler er indgået med i alt 26 forskellige faglige organisationer. Nedenfor ses en fordeling
af antal senioraftaler fordelt på alle de faglige organisationer, der er indgået senioraftaler med.

Yngre Læger

5

0

5

Dansk Socialrådgiverforening

3

1

4

Teknisk Landsforbund

3

1

4

Journalistforbundet

1

2

3

Ledernes Hovedorganisation

3

0

3

Pharmadanmark

2

1

3

Arkitektforbundet

2

0

2

Danske Ergoterapeuter

0

2

2

Danske Fysioterapeuter

2

0

2

Ingeniørforeningen

2

0

2

Dansk El

1

0

1

Konstruktørforeningen

1

0

1

Kost– og ernæringsforbundet

1

0

1

Magisterforeningen

0

1

1

Malerforbundet

0

1

1

Træ-Industri-Byg

1

0

1

Ikke oplyst

5

4

9

355

88

443

Forud for den permanente aftale om senioraftaler, var
der i Region Midtjylland i perioden 1. oktober 2007 – januar 2010 en midlertidig aftale om indgåelse af senioraftaler, hvor tilskudsprocenten var 50 %. Den midlertidige aftale blev indført med virkning fra 1. oktober 2007
samtidig med opsigelsen af den senioraftale, der var
gældende for medarbejdere fra det tidl. Århus Amt.

Organisation

I alt

I alt

54

*I Århus Amt var overlægerne ikke omfattet af seniorpuljen.
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Sygefravær

Sygefravær
Sygefraværsstatistikken for 2011 er baseret på
udtræk fra Region Midtjyllands ledelsesinformationssystem, InfoRM. I InfoRM er det muligt at trække
fraværsstatistik på alle organisatoriske niveauer fra
regionsniveau til personniveau.
Sygefraværsstatistikken viser det registrerede sygefravær i forhold til følgende fire fraværsårsager:
Arbejdsskader, delvis syg, sygedage og § 56 timer.2

Sygefraværet generelt
I sygefraværsstatistikken for 2011 indgår et personaleforbrug svarende til 26.604 fuldtidsstillinger set
som gennemsnit over hele året.
Det gennemsnitlige sygefravær for ansatte ved Region Midtjylland under ét var i 2011 på 11,44 sygedage
svarende til et sygefravær på 4,73 %. Det samlede
sygefravær i 2011 svarer til 1.259 fuldtidsstillinger.
Som det ses, er der samlet set tale om et lille fald i
sygefraværet fra 2010 til 2011 i antal gennemsnitlige
sygedage pr. fuldtidsstilling.

Tabel 11: Sygefravær 2011 – Regionsniveau
År

Antal fuldtidsstillinger

Gnsn. sygedage
pr. fuldtidsstilling

Gnsn. sygedage
(kort) pr. fuldtidsstilling

Gnsn. sygedage
(lang) pr. fuldtidsstilling

Fravær i
procent

2010

27.381

11,51

7,00

4,51

4,73 %

2011

26.604

11,44

6,72

4,72

4,73 %

Sygefraværet fordelt på sektorer,
stabe og fællesfunktioner
I de følgende tabeller vises sygefraværet fordelt på
sektorer med videre.
Sygefraværet på de somatiske hospitaler inkl. Præhospitalet var i 2011 på 10,53 sygedage pr. fuldtidsstilling svarende til en sygefraværsprocent på 4,39
%. Det højeste gennemsnitlige sygefravær på de 5
hospitsenheder var på Hospitalsenhed Midt3 med
10,99 sygedage. Det laveste var på Regionshospitalet
Horsens, Brædstrup med 9,63 sygedage.

2

Bemærk at fraværsårsager som barns 1. sygedag samt graviditetskomplikationer ikke indgår i sygefraværsstatistikken.

Det skal bemærkes, at når man sammenligner sygefraværet på Hospitalsenhed Midt med de øvrige somatiske hospitaler, så udgør
sygefraværet på Hammel Neurocenter i 2011 16,17 sygedage pr. fuldstidsstilling. Holder man Hammel Neurocenter udenfor, så ligger
sygefraværet på Hospitalsenheden Midt på 10,34 sygedage pr. fuldtidsansat,
3
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Sygefravær

Tabel 12: Sygefravær 2011 – Somatiske hospitaler samt Præhospitalet
Antal fuldtidsstillinger

Gnsn. sygedage pr. fuldtidsstilling

Aarhus Universitetshospital

8.986

10,73

6,75

3,98

4,44 %

Hospitalsenhed Midt

4.004

10,99

6,30

4,70

4,56 %

Hospitalsenheden Vest

3.247

10,32

6,11

4,21

4,39 %

Regionshospitalet Randers

1.720

9,95

6,20

3,76

4,17 %

Regionshospitalet Horsens

1.393

9,63

6,04

3,59

3,98 %

101

7,71

5,27

2,44

3,54 %

Præhospitalet

85

6,30

4,21

2,09

3,39 %

Total Sundhed

19.536

10,53

6,43

4,10

4,39 %

Vestdanske Friklinikker

Gnsn. sygedage (kort)
pr. fuldtidsstilling

Gnsn. sygedage (lang)
pr. fuldtidsstilling

Fravær i
procent

Sygefraværet var i 2011 i Psykiatri og Social 14,57 sygedage pr. fuldtidsstilling svarende til en sygefraværsprocent på 6,15. Socialområdet havde et gennemsnitligt sygefravær på hhv. 15,74 sygedage og 6,70 %, men
Psykiatrien (inkl. Psykiatri og Social administrationen) havde et gennemsnitligt sygefravær på 13,38 sygedage i
gennemsnit svarende til en sygefraværsprocent på 5,60 %.
Tabel 13: Sygefravær 2011 – Psykiatri og Social
Antal fuldtids-stillinger

Gnsn. sygedage pr. fuldtidsstilling

Gnsn. sygedage (kort)
pr. fuldtidsstilling

Gnsn. sygedage (lang)
pr. fuldtidsstilling

Fravær i
procent

Psykiatrien inkl. PS,
Administrationen

2.601

13,38

7,98

5,39

5,60 %

Socialområdet

2.609

15,74

7,65

8,10

6,70 %

Total Psykiatri og Social

5.210

14,57

7,82

6,75

6,15 %

Sygefraværet i Regional Udvikling var i 2011 på 10,52 sygedage i gennemsnit eller en sygefraværsprocent på
2,83.
Tabel 14: Sygefravær 2011 – Regional Udvikling
Antal fuldtids-stillinger

Total, Regional Udvikling

137

Gnsn. sygedage pr. fuldtidsstilling
10,52

Gnsn. sygedage (kort)
pr. fuldtidsstilling
7,28

Gnsn. Sygedage (lang)
pr. fuldtidsstilling
3,24

Fravær i
procent

2,83 %
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Sygefraværet i Stabe og fællesfunktioner var i 2011 på 10,19 sygedage i gennemsnit eller en sygefraværsprocent på 3,49.
Tabel 15: Sygefravær 2011 – Stabe, fællesfunktioner samt Præhospital
Antal fuldtids-stillinger

Total, Stabe, fællesfunktioner

1.042

Gnsn. sygedage pr. fuldtidsstilling
10,19

Gnsn. sygedage (kort)
pr. fuldtidsstilling

Gnsn. sygedage (lang)
pr. fuldtidsstilling

5,97

4,22

Fravær i
procent

3,49 %

Sygefraværet for SOSU-elever var i 2011 på 15,53 sygedage i gennemsnit svarende til en sygefraværsprocent
på 6,03.
Tabel 16: Sygefravær 2011 – SOSU-elever
Antal fuldtids-stillinger

Total, SOSU-elever
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678

Gnsn. sygedage pr. fuldtidsstilling
15,53

Gnsn. sygedage (kort)
pr. fuldtidsstilling

Gnsn. sygedage (lang)
pr. fuldtidsstilling

7,47

8,06

Fravær i
procent

6,03 %

Sygefravær
Sygefraværets udvikling
Somatiske hospitaler
Tabel 17 viser sygefraværets udvikling i perioden 2007
til 2011 på de somatiske hospitaler. Sygefraværet var
i 2007 på 11,90 sygedage pr. fuldtidsstilling. Dermed
var sygefraværet på hospitalerne i Region Midtjyllands første leveår på det hidtidigt højeste niveau.
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 2008.
I 2009 steg sygefraværet på alle hospitaler bortset fra
Regionshospitalet Viborg, der kunne notere et fald,
mens Århus Universitetshospital, Skejby lå nogenlunde status quo. Det gennemsnitlige sygefravær
steg fra 11,17 til 11,63 sygedage pr. fuldtidsansat. Her
spillede konflikten i 2008 som nævnt ind. Set i dette
lys var der ikke tale om en dramatisk stigning.

I 2010 skete der imidlertid et markant fald til 10,76
sygedage pr. fuldtidsansat. Alle hospitaler undtaget
Hospitalsenheden Vest lå i 2010 på det laveste niveau
de seneste 5 år.
I 2011 er sygefraværet på Hospitalsenheden Vest og
Regionshospitalet Horsens faldet, mens sygefraværet på Regionshospitalet Randers er status quo. På de
fusionerede hospitalsenheder er der tale om sammenlægning af hospitaler med stor forskel i niveauet
på sygefravær i årerne 2007-2010. Sygefraværet på
det fusionerede Aarhus Universitetshospital ligger
i 2011 under niveauet for 2010, som kan beregnes
til 11,04 sygedage i gennemsnit. Modsat er sygefraværet for Hospitalsenhed Midt steget fra beregnede
10,64 sygedage i gennemsnit i 2010 til 10,99 i 2011.

Tabel 17: Gennemsnit antal sygedage pr. fuldtidsstilling i perioden 2007–2011
Hospital/enhed

2007

2008

2009

2010

Århus Sygehus

13,36

12,07

12,19

11,70

Skejby

10,54

10,18

10,20

9,59

10,65

11,05

11,75

10,63

Regionshospitalet
Viborg mv.

11,40

10,58

10,13

9,56

Regionshospitalet
Silkeborg mv.

14,35

12,06

14,42

12,51

Regionshospitalet Randers

10,70

10,25

11,05

9,93

9,95

Regionshospitalet Horsens

11,61

11,70

12,40

10,74

9,63

Total for somatiske hospitaler

11,90

11,17

11,63

10,76

10,53

Aarhus Universitetshospital
Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Midt

2011
10,73
10,32

10,99

Psykiatri og Social, Regional Udvikling, Stabe og fællesfunktioner
Tabel 18 viser sygefraværets udvikling i perioden 2007-2011 for Psykiatri og Social inkl. stabe.
Det fremgår, at sygefraværet på Psykiatri og Social inkl. stabe har været nogenlunde konstant i perioden – dog
med en svagt faldende tendens.
Tabel 18: Gennemsnit antal sygedage pr. fuldtidsstilling i perioden 2007 – 2011
Område
Psykiatri og Social, inkl. administration

2007

2008

2009

2010

2011

14,74

14,81

14,75

14,61

14,57
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Sygefravær
I tabel 19 kan man se sygefraværet på de øvrige områder. Her har der generelt været en stigende tendens.
Tabel 19: Gennemsnit antal sygedage pr. fuldtidsstilling i perioden 2007 – 2011
Område

2007

2008

2009

2010

2011

Regional Udvikling

6,57

5,22

7,60

10,37

10,52

Stabe og Fællesfunktioner

6,52

9,48

8,89

9,18

10,19

Det skal bemærkes, at de enkelte områder vist i tabel
18 og 19 ikke umiddelbart kan sammenlignes pga. af
meget forskelligartede funktioner og deraf følgende
meget forskellig personalesammensætning. Eksem-

Sygefravær og faggrupper
Tabel 20 viser sygefraværet i 2010 og 2011 samt
forskellen fordelt på større faggrupper. Der er store
forskelle i niveauet for sygefraværet mellem faggrupperne. Husassistenter havde et gennemsnitligt
sygefravær på 21,57 sygedage pr. fuldtidsansat, mens
chefer havde det laveste sygefravær med et gennemsnit på 2,61 sygedage pr. fuldtidsansat.
Det fremgår, at det gennemsnitlige sygefravær for
halvdelen af faggrupperne er faldvet mens der er en
stigning i den anden halvdel af faggrupperne. Sygefraværet for sygehusportører er dog næsten fordoblet, hvilket skyldes, at langtidssygefraværet er steget
fra 5,12 sygedage til 10,83 sygedage. Sygefraværet
for Jordemødre og omsorgsmedhjælpere er ligeledes
steget markant.
Tallene viser, at faggrupperne med det laveste sygefravær, er faggrupper med et højere uddannelsesniveau.
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pelvis vil der være stor forskel på, om man er i et job
med patientkontakt, om disse patienter eventuelt
kan reagere meget udadvendt, eller om man har et
kontorjob.

Sygefravær
Tabel 20: Sygefravær på faggrupper
Fordelt på faggrupper

Sygedage pr.
fuldtidsansat
2011

Sygedage pr.
fuldtidsansat
2010

115

21,57

22,39

-0,82

1.082

18,13

16,98

1,15

Sygehusportører

266

17,95

12,28

5,67

Rengøringsassistenter

494

17,38

16,76

0,62

Erhvervs.udd.serviceass./-elever

465

17,30

20,59

-3,29

2.107

16,72

16,79

-0,07

Servicemedarbejder

743

16,26

17,25

-0,99

SOSU elever

677

15,53

12,95

2,58

Lærere spec.uv./almen voksenudd.

138

15,35

17,85

-2,50

Omsorgsmedhjælpere

639

15,04

12,14

2,90

Socialrådgivere

112

13,37

12,44

0,93

Kontor– og it-personale

1.138

12,63

12,64

-0,01

Lægesekretærer

2.001

12,54

12,73

-0,19

26.604

11,44

11,51

-0,07

Sundhedskartellet, Køkkenpersonale

354

11,40

10,54

0,86

Jordemødre

266

11,40

7,87

3,53

Farmakonomer

132

10,73

11,85

-1,12

Sygeplejersker

7.644

10,56

11,44

-0,88

Ergoterapeuter

321

10,39

11,99

-1,60

Håndværkere

317

9,30

7,62

1,68

Radiografer

242

9,29

11,94

-2,65

Bioanalytikere

970

9,29

9,09

0,20

479,78

8,86

7,86

1,00

1.404

7,52

7,52

0,00

836

5,73

5,22

0,51

1.868

5,49

5,39

0,10

Lægelige chefer

355

5,03

4,45

0,58

Ledere Sundhedskartellet

760

5,00

4,78

0,22

Chefaftale

124

2,61

4

-1,39

Husassistenter
Pædagoger, døgninstitutioner

Social– og sundhedspersonale

Region Midtjylland i alt

Fysioterapeuter
Akademikere
Overlæger
Yngre læger

Fuldtids-ansatte 2011

Forskel
2010-2011
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Sygefravær og køn
Som det ses i tabel 21, er 4/5 af de ansatte i Region
Midtjylland kvinder. Kvinderne har i gennemsnit i 2011
et sygefravær på 11,91 sygedage svarende til 4,90
%. Mændenes sygefravær ligger på 9,02 sygedage
svarende til 3,82 %. Kvinders højere sygefravær kan
ses i sammenhæng med tabel 20: Sygefravær på faggrupper.

Der er tilsyneladende et højere sygefravær i faggrupper med høj andel af kvinder. I disse faggrupper har
mændene også et højere sygefravær. Det er tilsyneladende i højere grad faggruppen end kønnet, der
isoleret set har størst sammenhæng med omfanget
af sygefravær.

Tabel 21: Sygefravær fordelt på køn
Køn

Antal fuldtidsstillinger

Kvinder

Gns. sygedage i
2011

Gns. sygedage i
2010

Forskel 2010 til
2011

21.215

4,90 %

11,91

12,11

-0,20

5.389

3,82 %

9,02

8,30

+0,72

26.604

4,73 %

11,44

11,51

-0,07

Mænd
Total

Sygefravær i
procent 2011

Udviklingen i sygefraværet fordelt på køn vises i den
efterfølgende figur 4. Det ses, at sygefraværet for
mændene er nogenlunde stabil fra 2007 til 2010 og så
med en stor stigning i 2011, mens sygefraværet for
kvinder fra 2007 til 2011 er faldet fra 13,19 sygedage
til 11,91 sygedage pr. fuldtidsstilling.

Figur 4: Udvikling i sygefravær 2007-2011 fordelt på køn

14
13

Gnsn. sygedage

12

Udvikling i sygefravær 2007-2011 fordelt på køn
2007

13,19
12,50

12,76
12,29

12,11
11,91

11,82 12,12 11,51
11,44

11
10
9,02

8,77

9

8,45 8,49

8,30

8
7
6
Kvinder

Mænd
Køn
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I alt

2008
2009
2010
2011

Sygefravær
Sygefravær og alder
Belyser man sygefraværet fordelt efter medarbejdernes alder, er der følgende tendenser. Sygdom i perioder på 1-28 dage er konstant på tværs af aldersintervaller, mens langtidssygdommen (29 dage og opefter)
stiger med alderen. Sidstnævnte er en konsekvens

af, at jo ældre man er, jo 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 vises i
tabel 22.

Tabel 22: Sygefravær 2011 fordelt efter aldersgrupper
Alder

Antal fuldtidsstillinger

Gns. sygedage
i 2011

Gns. sygedage
(kort) i 2011

Gns. sygedage
(lang) i 2011

Sygefravær i
procent

15-19

95

9,71

6,43

3,28

3,71 %

20-24

623

8,97

6,71

2,25

3,60 %

25-29

2.529

9,35

6,46

2,89

4,02 %

30-34

3.572

10,64

6,93

3,71

4,49 %

35-39

3.743

11,15

6,85

4,30

4,67 %

40-44

3.375

11,58

6,96

4,62

4,83 %

45-49

3.627

11,44

6,54

4,90

4,73 %

50-54

3.707

12,05

6,41

5,64

4,95 %

55-59

3.447

13,17

6,62

6,55

5,28 %

60-64

1.601

11,15

5,77

5,38

4,44 %

285

10,34

4,27

6,07

4,07 %

26.604

11,44

6,72

4,72

4,73 %

65Total

Sygefraværets længde
Figur 5 viser antallet af sygefraværsperioder fordelt efter sygefraværets længde. I figuren tæller
enhver sygemelding for én periode uanset længden.
Diagrammet viser, at langt de fleste sygefraværsperioder er under en uges varighed. Ud af samlet set
knap 94.000 sygefraværsperioder i 2011 faldt 84.041
perioder ind under kategorierne ”perioder under en
uges varighed”. Dette svarer til ca. 90 % af perioderne.
Endvidere faldt 717 af perioderne som sygefravær
af over 90 dages varighed svarende til 0,76 % af alle
sygefraværsperioderne.
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Sygefravær
Figur 5 Antal sygefraværsperioder opdelt efter længde
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Periodelængde
Ser man på andelen af sygefraværet fordelt efter
længden af fraværet, tegner der sig et noget andet
billede. Her faldt 36,00 % af sygefraværet i perioder
på under 7 dage. Ser man på det helt lange sygefravær af over 90 dages varighed, så udgjorde andelen
24,98 % af det samlede sygefravær til trods for, at det
kun udgjorde 0,76 % af alle sygemeldinger (figur 5).
Tallene fremgår af figur 6.

Figur 6 Sygefraværsperiodernes andel af de samlede sygefravær
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29-89
dage

>= 90
dage

Sygefravær
Sygefraværets fordeling på ugedage
Figur 7 viser, at der ikke i Region Midtjylland er sammenhæng mellem sygefravær fordelt på ugedage.
Fraværet er jævnt fordelt på ugens fem første dage
med den højeste andel på tirsdage (16,05 %), efterfulgt af onsdage (16,04 %), torsdage (15,74 %),
mandage (15,12 %) og fredage (14,89 %). Den laveste
andel af sygefraværet findes på lørdage (11,19 %)

og søndage (10,96 %). Forklaringen er formentlig, at
medarbejdere, der bliver syge eksempelvis fredag
aften, og ikke har arbejdsdag før mandag, typisk først
sygemelder sig mandag morgen, hvis de stadigvæk er
syge. Derfor vil der udelukkende være registreret sygefravær af helt kort varighed på lørdage og søndage
for de medarbejdere, der har vagter på disse dage.

Figur 7 Sygefravær og ugedage
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Sygefravær
Definitioner og afgrænsninger:
Fravær i procent
Kilde

Det procentvise sygefravær er beregnet som forholdet mel-

InfoRM Fravær er baseret på data fra Silkeborg Data.

lem antal sygetimer og antal præsterede årsværk opgjort i
timer.

Indeholdt i datagrundlag
Sygefraværsstatistikken for 2011 bygger på de oplysninger,

Fuldtidsansatte/fuldtidsstillinger:

der er indberettet til Silkeborg Data ud fra de registrerin-

Antal fuldtidsansatte/fuldtidsstillinger er en opgørelse af

ger, der er foretaget i vagtplanlægningssystemer (primært

antal præsterede arbejdsårsværk i opgørelsesperioden.

Tjenestetid) eller i fraværsregistreringssystemet (Regions-

Antal arbejdsårsværk beregnes ud fra antallet af normtimer

husene mv.). Metodemæssigt er der taget udgangspunkt i

for fastlønnede og det indberettede timetal for timelønnede

en fælles forståelse mellem de fem regioner om grundlaget

på baggrund af den generelle fuldtidsnorm for opgørelses-

for udarbejdelse af fraværsstatistiker. Samtlige regionens

perioden. Årsnormen i 2011 var 1924 timer.

ansatte inkl. timelønnede, ansatte i arbejdstilbud, fleksjob
og skånejob i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011
indgår i fraværsstatistikken.
Fuldtidsansatte/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.
Sygedage (arbejdsdage)
Det samlede antal fraværsdage opgjort i arbejdsdage. Dvs.,
at kun dage, hvor der er registreret fraværstimer, er medregnet (dvs. dage, hvor medarbejderen skulle have været på
arbejde).
Sygedage (kalenderdage)
Det samlede antal registrerede fraværsdage i en fraværsperiode, dvs. inklusiv lørdage/søndage og helligdage, selvom
medarbejderen ikke skulle have været på arbejde disse dage.
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 større end 29 dage.
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Arbejdsulykker
Hermed følger overblik over anmeldte arbejdsulykker
og arbejdsbetingede lidelser i 2011.

klinikker. Udtrækket er leveret af Arbejdsskadestyrelsen.

Arbejdsulykker omfatter ulykker hændt i kalenderåret. Det gælder alle nævnte år i denne oversigt. I
Region Midtjylland anmelder vi alle ulykker, uanset om
disse medfører fravær eller ej. Alle ulykker anmeldes
i Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsens elektroniske anmeldelsessystem EASY. Data vedrørende
fravær forårsaget af arbejdsulykker omfatter det forventede fravær, der angives ved anmeldelse. Udtrækket er leveret af Arbejdstilsynet.

Alle data er efterfølgende bearbejdet af Koncern HR,
Fysisk Arbejdsmiljø. En mere fyldestgørende oversigt
over anmeldte arbejdsulykker og arbejdsbetingede
lidelser findes i Arbejdsmiljøredegørelse 2011 – Del B
og Del C. www.rm.dk/via15472.html

Arbejdsbetingede lidelser omfatter lidelser anmeldt
i kalenderåret. Det gælder alle nævnte år i denne
oversigt. Stort set alle anmeldelser foregår via ansattes egen læge, tandlæge eller via arbejdsmedicinske

Ulykker – overordnet
Tabel 23 viser anmeldte arbejdsulykker for Region
Midtjylland fra 2007 til 2011. Tabellen viser også
andelen af ulykker med fravær samt den andel, som
ulykker med fravær udgør af det samlede antal ulykker med og uden fravær.

Tabel 23: Anmeldte arbejdsulykker 2007-2011
År

2007

2008

2009

2010

1866

1792

2045

2060

485

428

523

512

457

Fraværsulykkernes andel i %

26

24

26

25

22

Frekvens5

10

8,7

10

9,8

8,9

Ulykker med og uden fravær
Ulykker med fravær

Af tabel 23 ses, at der er 2100 anmeldte ulykker med
og uden fravær i 2011. Antallet af anmeldte ulykker
med fravær er 457 i 2011, hvilket er 11 % færre end
i 2010, og 13 % færre set i forhold til 2009. Det er et
klart fald. Det samlede antal ulykker er stort set uforandret – se også note 1. Antallet af ulykker uden fravær er steget, hvilket er forventeligt, da der har været
ekstra fokus på ulykker i forbindelse med ulykkesindsatsen, og det må forventes, at der også er en vis
underrapportering i Region Midtjylland. Mange andre
ulykkeskampagner har vist, at antallet af anmeldelser

2011
6

2100

stiger, når der sættes fokus på ulykkesforebyggelse.
Dette skyldes, at underrapporteringen falder.
Af tabellen ses desuden, at frekvensen i 2011 er 8,9.
Frekvensen er således faldet, idet frekvenserne i
2010, 2009 og 2007 lå mellem 9,8 – 10. Det vurderes,
at året 2008 er atypisk i forhold til ulykker. Det skyldes, at der blev leveret færre arbejdstimer på grund
af strejken blandt dele af sundhedskartellets medlemmer i 2008.
4

48 af de 2100 ulykker (alle uden fravær) stammer fra et driftsom-

råde, der i de fire foregående år ikke har anmeldt disse.
Frekvenserne angives som antallet af ulykker med fravær per 1 mio. præsterede arbejdstimer, da det er den mest udbredte måde at udregne
frekvens på. Dermed sikres det bedste sammenligningsgrundlag. Tidligere har frekvensudregningerne været angivet som antallet af ulykker
med fravær per 1000 præsterede fuldtidsstillinger. Ulykkesfrekvensen udregnes med udgangspunkt i ulykker med fravær, da denne metode er
mest pålidelig, og medfører størst troværdighed.
5
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Ulykker, fravær og frekvens
Tabel 24 viser de anmeldte arbejdsulykker i 2011, fordelt på HMU-områder med specificering af fravær og frekvens.
Tabel 24: Anmeldte arbejdsulykker 2007-2011 på hospitaler/institutioner
Driftsområde

Ulykker med og
uden fravær

Ulykker med
fravær

Frekvens 2010 6

Frekvens 2011 7

Aarhus Universitetshospital

630

129

7,4

7,3

Regionshospitalet Randers

122

24

7,3

7,2

Hospitalsenhed Midt

206

44

7,6

5,6

Hospitalsenheden Vest

197

49

7,1

7,5

89

20

8,9

7,4

Psykiatri og Social inkl. administration

843

184

20,0

17,8

Stabe og fællesfunktioner
(her inkl. Regional Udvikling)

8

3

1,5

1,3

Andre

1

1

-

3,4

Hospices

4

3

-

-

2.100

457

9,8

8,9

Regionshospitalet Horsens

Region Midtjylland

Tabel 24 viser antallet af ulykker med og uden fravær
samt ulykker med fravær for 2011, fordelt på de nye
HMU’er / driftsområder. Desuden ses ulykkesfrekvenser for 2011 og 2010 på hvert område. Det ses, at den
samlede ulykkesfrekvens for Region Midtjylland er
mindre i 2011 end i 2010. Der ses et større fald i ulykkesfrekvensen fra 2010 til 2011 på Hospitalsenhed
Midt og indenfor Psykiatri og Social. Der ses også et
fald på Regionshospitalet Horsens. De øvrige områder
er stort set uforandrede.

Arbejdsulykker fordelt på årsagskategorier
I tabel 25 ses nærmere på fordelingen af ulykker med
og uden fravær samt ulykker med fravær i forhold til
årsagskategorier. Tabellen viser alle anmeldte ulykker for Region Midtjylland i 2010 og 2011 fordelt på
årsagskategorier. Det ses, at 75 % af ulykkerne med

og uden fravær er fordelt på 6 kategorier.
Fysisk vold, akutte tunge belastninger – personer, fald
og sammenstød er de 4 kategorier, der har flest ulykker med fravær – se også figur 8. Fysisk vold tegner
sig for ca. 15 % af ulykkerne med fravær. Akutte tunge
belastninger – personer tegner sig for ca. 18 %. Indenfor kategorien fald ligger ca. 19 %, og sammenstød
tegner sig for ca. 14 %. Tilsammen udgør de 4 kategorier 66 % af ulykkerne med fravær. Antallet af ulykker
med fravær indenfor de 4 kategorier er faldet i 2011
sammenlignet med 2010. De fire kategorier har som
følge heraf også faldende frekvenser. Det kan endnu
ikke fastslås om de faldene frekvenser er en tendens
eller tilfældig variation. Det er heller ikke entydigt om
faldene kan tilskrives et mindre personaleforbrug, eller øget fokus via ulykkesindsatsen i form af nyhedsbreve, konferencen om ulykkesforebyggelse, arbejdsmiljøuddannelsens fokus på ulykker m.m.

Frekvensen er som tidligere nævnt antallet af ulykker med fravær per 1 mio. præsterede arbejdstimer. SOSU-elevernes præsterede arbejdstimer er fordelt forholdsmæssigt på HMU’erne indenfor somatikken samt Psykiatri og Social, da det er her deres ulykker anmeldes.
Præsterede arbejdstimer er antallet af fuldtidsstillinger gange 1924 timer (i både 2010 og 2011), da en fuldtidsstilling svarer til en medarbejder,
der får løn for 1924 timer i 2011, fordelt på arbejde og fravær med løn (herunder inkluderet sygefravær, barselsorlov, barns 1. og 2. sygedag og
omsorgsdage).
6

Det skal bemærkes, at når man sammenligner sygefraværet på Hospitalsenhed Midt med de øvrige somatiske hospitaler, så udgør
sygefraværet på Hammel Neurocenter i 2011 16,17 sygedage pr. fuldstidsstilling. Holder man Hammel Neurocenter udenfor, så ligger
sygefraværet på Hospitalsenheden Midt på 10,34 sygedage pr. fuldtidsansat.
7
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Tabel 25: Arbejdsulykker fordelt på årsagskategorier
Årsagskategorier

Ulykker med og
uden fravær
2010

2011

med fravær
2010

Frekvens

2011

2010

2011

Fysisk vold

356

401

87

69

1,7

1,4

Psykisk vold

242

233

20

23

0,4

0,5

21

24

14

8

0,3

0,2

413

396

1

3

0

0,1

Skæreskader med smitterisiko

22

43

1

0

0

0

Stænk og sprøjt med smitterisiko

87

86

5

2

0,1

0

Udsættelse for kemisk påvirkning

34

42

3

5

0,1

0,1

Udsættelse for el, varme/kulde, stråling

24

29

10

8

0,2

0,2

Tab af kontrol over tekniske hjælpemidler

70

52

26

20

0,5

0,4

Uhensigtsmæssigt vrid ifm. akavede arbejdsstillinger

56

26

43

16

0,8

0,3

214

219

89

83

1,7

1,6

28

37

11

20

0,2

0,4

Fald

207

198

94

87

1,8

1,7

Sammenstød

190

199

78

64

1,5

1,3

96

115

30

49

0,6

1

2060

2100

512

457

9,7

8,9

Traumatiske hændelser
Stikskader med smitterisiko

Akutte tunge belastninger – personer
Akutte tunge belastninger – ting

Andet

I alt

Figur 8: Ulykker med fravær 2007-2011 fordelt på årsagskategorier
Ulykker med fravær fordelt på årsagskategorier
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Arbejdsulykker fordelt på anciennitetsgrupper
Af Arbejdstilsynets landsdækkende statistik for
anmeldte arbejdsulykker fra 2003 til 2006 fremgik, at
nyansatte på landsplan er overrepræsenteret i ulykkesstatistikken.

ulykkesstatistikken. Dog er antallet af anmeldelser for
nyansatte (0-1 års anciennitet) faldet i 2011 sammenlignet med både 2009 og 2010. Det hænger blandt
andet sammen med, at antallet af tilgange (se tabel
28 i det efterfølgende afsnit omhandlende personaleomsætning) i Region Midtjylland har været faldende
i samme periode. Året 2008 er som tidligere nævnt
atypisk.

Nedenfor i figur 9 fordeles arbejdsulykker med og
uden fravær i Region Midtjylland i årene 2008-2011 på
anciennitetsgrupper op til 20 år. Det generelle billede
er, at grupperne med lav anciennitet fylder meget i

Figur 9 Antal ulykker fordelt på anciennitet
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Udvikling i anmeldte arbejdsbetingede lidelser
Tabel 26 viser udviklingen i anmeldte lidelser fordelt på diagnose i årene 2007 – 2011.
Tabel 26: Arbejdsbetingede lidelser
Diagnose

2007

2008

2009

2010

2011

Psykisk sygdom / gener

62

71

56

49

45

Bevægeapparat

57

58

85

59

51

Hudsygdomme

28

25

49

42

32

4

11

12

3

1

16

16

16

13

8

I alt

166

180

218

166

137

Frekvens

3,4

3,7

4,2

3,2

2,7

Kræftsygdomme
Øvrige

Af tabel 26 ses at det samlede antal anmeldte arbejdsbetingede lidelser er faldet 36 % over 2 år og er
nu lavere end ved regionens start. For den enkelte
diagnose er variationerne større. For diagnosen
”Psykisk sygdom/gener” ser det dog ud til, at der er en
faldende tendens.
Der er et lavere antal af anmeldelser samlet set i
2011. Antallet af anmeldelser topper i 2009. Om det

skyldes, at 2009 er atypisk eller om der er en faldende
tendens efter 2009, er det for tidligt at konkludere.
Det er dog vigtigt at tage med et stort forbehold, da et
lavere antal anmeldelser ikke kan tages direkte som
udtryk for bedre forebyggelse, fordi udsættelsen kan
være sket flere år i forvejen eller kan være betinget af
anmeldepraksis / godkendelsespraksis eller ændret
fokus i omgivelserne.

Arbejdsbetingede lidelser fordelt på sagsstatus
I tabel 27 ses status på de sager, der er anmeldt i 2011 til Arbejdsskadestyrelsen.
Tabel 27: Sagsstatus 2011 for anmeldte arbejdsbetingede lidelser
Sagsstatus

Psykisk sygdom / gener

Bevægeapparat

Andre

I alt

0

3

20

23

31

46

10

87

4

0

0

4

Under behandling

10

2

11

23

I alt

45

51

41

137

Anerkendt
Afvist
Henlagt

Af de 137 anmeldte sager i 2011 er 23 indtil videre
blevet anerkendt, 87 er afvist og 23 er stadig under
behandling. Endeligt er 4 sag henlagt. Tabel 27 viser,
at langt de fleste anmeldelser indenfor både psykisk
sygdom / gener og bevægeapparat bliver afvist. En
tredjedel af anmeldelserne indenfor diagnosen andre
er blevet anerkendt. De indberettede data rummer

ikke detaljer, der giver mulighed at vurdere hvilke
arbejdsbetingede lidelser, der ligger bag. I perioden
2007-2011 anerkendes typisk 20-23 % af de anmeldte
sager, dog er 2009 atypisk med 27 % anerkendte sager. Der er hverken belæg for at konkludere, om procenten af ”anerkendte” har ændret sig eller om der en
faldende tendens fra det atypiske niveau i 2009.
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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 (i dette afsnit november 2010 og november 2011).
Personaleomsætningen på regionsniveau medregner
kun omsætning ind og ud af regionen. Dvs., at når en
medarbejder flytter fra eksempelvis Aarhus Universitetshospital til Regionshospitalet Randers betragtes
det ikke som en ”personaleomsætning” på regionsniveauet.

Tabel 28 viser, at for perioden november 2010 – november 2011 er personaleomsætningen for Region
Midtjylland 11,1 %. Det tilsvarende tal for perioden
november 2009 – november 2010 er 12,3 %. Der er
således tale om en klart faldende tendens.
Som det ligeledes ses i tabel 28, så er der i perioden
november 2010 – november 2011 langt flere afgange
end tilgange. Det skyldes den store omstillingsplan,
der blev gennemført i 2011 på hospitalerne og det
administrative område, hvorfor der i størstedelen af
2011 var indført regionalt ansættelsesstop.

Tabel 28: Personaleomsætning på regionsniveau 2007-2011
Region Midtjylland

Antal afgange

Antal tilgange

Personaleomsætning

Nov. 2007 – Nov. 2008

3.635

4.652

15,8 %

Nov. 2008 – Nov. 2009

3.534

4.432

14,7 %

Nov. 2009 – Nov. 2010

3.399

3.363

12,3 %

Nov. 2010 – Nov. 2011

3.600

2.369

11,1 %

Personaleomsætningen viser gennemsnittet af til– og
afgange, og derfor påvirkes personaleomsætningsprocenten af vækst eller nedgang i det samlede antal
ansatte (op– eller nednormering).
Det er derfor interessant, sideløbende med den

egentlige personaleomsætning, også at se isoleret på
til– og afgange i såkaldte til– og afgangsprocenter,
som det vises i tabel 29. Differencen mellem til– og
afgangsprocent er udtryk for en stigning eller et fald
i det samlede antal ansatte. Opgørelsen viser et markant fald i tilgangsprocenten for 2011.

Tabel 29: Til– og afgangsprocenter for Region Midtjylland 2007-2011
Region Midtjylland

Afgangsprocent

Tilgangsprocent

Nov. 2007 – Nov. 2008

14,1 %

18,1 %

Nov. 2008 – Nov. 2009

13,2 %

16,6 %

Nov. 2009 – Nov. 2010

12,3 %

12,2 %

Nov. 2010 – Nov. 2011

13,1 %

8,6 %
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I tabel 30 ses antal til– og afgange samt personaleomsætning fordelt på hospitaler/enheder. I personaleomsætningen for et hospital og/eller enhed tæller interne flytninger (eks. Hospitalsenhed Midt til Aarhus
Universitetshospital) med i personaleomsætningen.

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

Tabel 30: Personaleomsætning på hospital/enhedsniveau 2011
Hospital/enhed

Antal afgange

Aarhus Universitetshospital

Antal tilgange

Personaleomsætning %

1.199

1.134

12,7

Hospitalsenheden Vest

630

366

14,4

Hospitalsenhed Midt

766

462

14,7

Regionshospitalet Randers

315

218

15,0

Regionshospitalet Horsens

237

263

17,5

Psykiatri og Social

872

617

14,4

8

7

5,4

140

142

12,3

Stabe og fællesfunktioner
Regional Udvikling

Personaleomsætning
fordelt på alder
Personaleomsætningen fordelt på aldersgrupper
fremgår af figur 10. Den største personaleomsætning
findes i aldersgrupperne fra 20 til 39 år og blandt
ansatte over 60 år.

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
>25

25-29

30-34

35-39

Figur 10: Personaleomsætning fordelt på alder
Den relativt høje personaleomsætning blandt de
yngre medarbejdere kan forklares med den tradi-
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>65

tionelt høje mobilitet i aldersgruppen, samt at den
aldersgruppe også typisk påtager sig flere vikariater.
Årsagen til den højere omsætning blandt de ældre er

Personaleomsætning
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Personaleomsætning fordelt på faggrupper
Personaleomsætning for udvalgte faggrupper

Figur 11: Personaleomsætning fordelt på udvalgte faggrupper 2009-2011
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Definitioner og afgrænsninger:
Den højeste personaleomsætning findes hos yngre
læger (25,8 %) samt omsorgs– og pædagogmedhjælpere (22,6 %). Disse faggrupper ligger traditionelt
højt mht. personaleomsætning. For omsorgs– og
pædagogmedhjælpere er forklaringen, at der dels
ansættes flere vikarer, og dels at mange unge ansættes i før-uddannelsesstillinger for at sikre fortsat
rekruttering til de pædagogiske uddannelser, så der
på sigt sikres veluddannet pædagogisk personale til
institutionerne.

Kilde
Lokale Løndataweb fra Det Fælleskommunale Løndatakontor.
Indeholdt i datagrundlag
Datagrundlaget indeholder alle månedslønnede, herunder
overenskomstansatte, tjenestemænd, reglementsansatte
og elever. Alle timelønnede er holdt uden for datagrundlaget.
Desuden ses bort fra ekstraordinært ansatte, dvs. ansatte i
fleksjob, jobtræning, servicejob og skånejob.

For yngre læger er forklaringen på den høje personaleomsætning bl.a. turnusordningerne. Faggrupper med laveste personaleomsætning er chefer (2,8
%), ledere på sundhedskartellets område (5,0 %), og
overlæger (5,4 %).

Det Fælleskommunale Løndatakontor har ændret en anelse
i opgørelsesmetoden i 2011. Ændringen omhandler registreringen af ansatte med to ansættelsessteder. For Region
Midtjylland har det ikke den store betydning, idet hver
hospitalsenhed/institution benytter en selvstændig opdeling
af lønsystemet.

Personaleomsætningen er for de fleste faggruppers
vedkommende faldet i forhold til forrige opgørelsesperiode. Det skyldes primært væsentligt færre
tilgange i forbindelse med indførelsen af regionalt
ansættelsesstop i store dele af opgørelsesperioden.

Opgørelsen er opgjort i antal personer
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 2010 og 2011. 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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Udvikling i personaleforbrug 2009-2011
Personaleforbruget i Region Midtjylland nåede sit
højeste niveau i 2. kvartal 2010 med godt 27.500 fuldtidsansatte medarbejdere. Personaleforbruget havde
forud for dette haft en pæn vækst i løbet af 2009 og
første halvår af 2010. I andet halvår af 2010 skete der
et markant fald i personaleforbruget. Den nedadgå-

ende tendens fra første halvår 2011 er fortsat i andet
halvår og viser et fald fra 26.844 fuldtidsstillinger i
2. kvartal 2011 til 26.155 fuldtidsstillinger i 4. kvartal
2011. Faldet skyldes blandt andet, at der som følge af
omstillingsplanen pr. 31. december 2011 er fratrådt i
alt 356 personer.8

Udvikling i personaleforbrug

Figur 12 Udvikling i personaleforbrug Region Midtjylland i alt
Region Midtjylland i alt
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Definitioner og afgrænsninger:
Kilde

Udregning af personaleforbrug for en medarbejder

InfoRM – rapporten ”løn– og personaleforbrug”

I 2011 er timenormen for en fuldtidsansat medarbejder på
1924. En fastansat medarbejder på fuldtid og med 100 over-

Indeholdt i datagrundlag

arbejdstimer i løbet af 2011 vil således generere følgende

I denne opgørelse af personaleforbruget er anvendt samme

personaleforbrug ((1924+100)/1924 = 1,05.

metode, som i rapporten ”personale– og lønforbrug” i
InfoRM. I rapporten optælles samtlige medarbejderes præsterede timer i de enkelte kvartaler til normaltjeneste, overarbejde, frivilligt ekstraarbejde samt betalt fravær(sygdom,
barsel og ferie mv.). Timerne divideres med den timenorm,
der skal til for at præstere ”en fuldtidsstilling” i de enkelte
kvartaler. Timenormen var eksempelvis i 2011 på 1924.
Metoden indebærer at både personaleforbruget for en medarbejder på barsel og hendes/hans vikar indgår i opgørelsen

Opgjort i notat udarbejdet af Koncern HR pr. 9. februar 2012 vedrørende omfanget af afskedigelser i Region Midtjylland i perioden 1. januar –
31. december 2011.
8
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Lønudvikling
Lønudviklingen i Region Midtjylland
Den gennemsnitlige brutto-månedsløn9 er steget fra
36.383 kr. til 36.668 kr. i Region Midtjylland fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011. Stigningen på 285 kr. udgør
en gennemsnitlig lønudvikling (årsstigningstakt) på
0,8 %.
Lønudviklingen på de 0,8 % omfatter alle ansatte
i den givne periode. Dvs. de ansatte, der er kommet til eller har forladt regionen i perioden indgår
i opgørelsen. Hvis der ses bort fra til– og afgange i
perioden – og dermed de lønbesparelser/merudgifter,

der opstår i forbindelse hermed10 og desuden ses bort
fra de lønstigninger, der skyldes avancement, så fås
en lønudvikling for ansatte i samme stilling begge år
ligeledes på 0,8 %.
Tabel 31 viser de kvartalsvise årsstigningstakster for
lønudviklingen i de seneste 5 kvartaler for alle ansatte
og ansatte i samme stilling i Region Midtjylland samt
den gennemsnitlige udvikling for regionerne tilsammen.

Tabel 31. Lønstigninger i procent pr. år fordelt på kvartaler
Årsændring 4 foregående kvartaler
4. kvartal
2009-2010

1. kvartal
2010-2011

2. kvartal
2009-2010

3. kvartal
2010-2011

Årsændring 4.
kvartal 20102011

Alle ansatte

2,9

2,9

1,3

1,0

0,8

Samme stilling

2,7

2,8

0,9

0,7

0,8

Gennemsnit for
regionerne – alle
ansatte

2,5

2,5

0,9

0,6

0,8

Gennemsnittet
for regionerne –
samme stilling

2,4

2,6

1,0

0,7

1,0

Kilde: Det Fælles Løndatakontor

Som det ses i tabel 31 er lønudviklingen for alle ansatte og ansatte samme stilling begge år den samme i
4. kvartal 2011.
Niveauet for lønudviklingen har været relativt lavt
de seneste perioder, og er faldet en anelse fra 3. til
4. kvartal. Det hænger blandt andet sammen med, at
der ikke har været udmøntninger fra den såkaldte reguleringsordning11 siden 1. oktober 2009 og der heller
ikke i perioden har været centralt aftalte stigninger i
overenskomst 2011.

Lønudviklingen for alle ansatte vil normalt ligge under
lønudviklingen for ansatte i samme stilling begge år.
I et år med normal personaleomsætning og et stabilt
antal ansatte vil det ud fra en gennemsnitsbetragtning være sådan, at de ansatte, der bliver ansat i
Region Midtjylland har en lavere anciennitet end de
ansatte, der forlader Region Midtjylland – og dermed
en lavere løn. Det påvirker lønudviklingen i nedadgående retning.

Bruttoløn 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 Frivilligt
ekstraarbejde indgår ikke i opgørelserne.
9

10

Alt efter om der ansættes en højere eller lavere lønnet ny medarbejder – eller slet ikke ansættes en ny medarbejder

Alle offentlige ansattes løn reguleres efter en særlig reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det private arbejdsmarked (der findes en særskilt reguleringsprocent for hhv. staten og kommuner og regioner under et.)
11
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Desuden vil ansatte i samme stilling begge år i højere
grad kunne opnå de overenskomstbestemte anciennitetsstigninger og have et bedre grundlag for at opnå
del af de lokale lønmidler, når de er ansatte i hele årsperioden, der opgøres. Det vil påvirke lønudviklingen
for ansatte samme stilling begge år i opadgående retning. I modsat retning trækker, at lønstigninger med
baggrund i avancement ikke tælles med i lønudviklin-

gen for ansatte samme stilling begge år (da stillingen
ikke er den samme).
Når der i perioden ikke er forskel på årsændringen for
alle ansatte og for ansatte i samme stilling, skal det
ses i lyset af en periode med faldende personaleomsætning og en stram økonomisk situation.

Regionerne sammenlignet
Når der ses på lønudviklingen for alle ansatte ligger Region Midtjylland præcis på gennemsnittet
for regionerne. Alle regioner ligger forholdsvis lavt
i lønudvikling, hvilket samlet set skyldes, at der ikke
har været centrale stigninger i overenskomsterne for

2011, at der ikke har været afsat forlodsfinansierede
midler til lokal løn, og endelig at der ikke har fundet
udmøntning sted fra den såkaldte reguleringsordning
i perioden.

Figur 13. Lønstigning i procent for alle regioner – alle ansatte
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Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor og egne beregninger

Figur 14 viser lønudviklingen for ansatte begge år i samme stilling (dvs. til– og afgange holdes ud). Denne opgørelse viser også at Region Midtjylland i 4. kvartal ligger lidt under det samlede gennemsnit for regionerne.
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Figur 14 Lønstigning i procent for alle
regioner – ansatte
begge
år -i 2011
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Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor og egne beregninger

For at minimere betydningen af konjektur– og metodebaserede udsving, samt skævheder med baggrund

i forskellig termin for lønforhandlinger vises lønudviklingen i figur 15 over et længere tidsrum.

Indekseret lønudvikling for regionerne
fra 1. kvartal 2008 - 4. kvartal 2011
Figur 15 Indekseret lønudvikling for regionerne fra 1. kvt. 2008 til 4. kvt. 2011 for alle ansatte
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* 2. kvt. 2008 er udgået pga. strejken, hvorfor denne periode er sat til indeks 100.

Figur 15 viser lønudviklingen for alle ansatte siden
februar 2008 opgjort som indeks. Som det fremgår ligger den gennemsnitlige lønudvikling for Region Midtjylland i det lange tidsperspektiv på niveau med den
12

gennemsnitlige udvikling for regionerne 12. Der sammenlignes kun på opgørelsesmetoden ”alle ansatte”
– da opgørelsesmetoden ”samme stilling begge år” får
mindre betydning, når der opgøres over en årrække.

Den kraftige lønudvikling i andet kvartal 2009, skyldes udmøntningen af organisationspuljerne fra OK-08, som blev effektueret i april 2009
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Den kvartalsvise stigningstakt siger intet om lønniveauet i forhold til andre regioner, og som det fremgår
af figur 16, er lønniveauet (bruttoløn) i Region Midtjyl-

land i november 2011 på 36.668 kr., og dermed under
gennemsnittet for regionerne.

Figur 16 Gennemsnitligt lønniveau for regionerne 4. kvartal – alle ansatte
Gennemsnitlig lønniveau november 2011
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Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor og egne beregninger
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Lønudviklingen på institutionsniveau
Tabel 32 viser den kvartalsvise årsstigningstakt for
lønudviklingen på alle ansatte opgjort pr. institution.
Som tidligere beskrevet, kan en række forhold spille
ind på den konkrete lønudvikling for alle ansatte –
herunder personaleomsætning, besparelser mv.
I tabel 32 ses det at Hospitalsenheden Vest og Hospi-

talsenhed Midt haft den største lønudvikling for alle
ansatte, men det er også to af de hospitaler, der har
været mest i spil i omstillingsplanen, og ligesom det
gjorde sig gældende på regionsniveau, så vil afskedigelser begrundet i besparelser oftest betyde, at
andelen af ansatte med en løn under gennemsnittet
bliver mindre og dermed ensbetydende med, at det
gennemsnitlige lønniveau pr. tilbageværende medarbejder bliver højere.

Tabel 32. Udvikling i lønniveau for alle ansatte på institutionsniveau
Institution

Løngennemsnit 4. kvartal 2010 i kroner

Løngennemsnit 4. kvartal 2011 i kroner

Aarhus Universitetshospital

37.658

37.981

0,9 %

Hospitalsenheden Vest

36.223

36.761

1,5 %

Hospitalsenhed Midt

35.922

36.282

1,0 %

Regionshospitalet Randers

37.347

37.455

0,3 %

Regionshospitalet Horsens

36.243

36.597

1,0 %

Psykiatri og Social

34.465

34.770

0,9 %

Stabe og fællesfunktioner

40.596

40.418

-0,4 %

Regional Udvikling

45.836

45.161

-1,5 %

36.383

36.668

0,8 %

1

Region Midtjylland

2

Årsændring 4. kvartal
2010-2011 i procent

Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor og egne beregninger
1) Af statistikmæssige hensyn indgår Præhospitalet og Det nye universitetshospital (DNU)
2) Elever indgår i gennemsnitsberegningen for hele Region Midtjylland

I denne sammenligning mellem hospitaler og administration er det vigtigt at være opmærksom på,
at forskelle i lønudviklingen/lønniveauet også kan
henføres forhold som faggruppe– og anciennitetssammensætning indenfor et område. Det ses tydeligt
i lønniveauet for Regional Udvikling og i Stabe og
fællesfunktioner, at det er områder med et flertal af
akademikere samt områder med regionens højeste
gennemsnitsalder 13.
Desuden bør man være opmærksom på, at der er stor
forskel på størrelsen af de sammenlignede institutio-

13

ner. Således skyldes den negative lønudvikling i Regional udvikling primært afgang af enkelte personer
med løn markant over gennemsnittet. Men i alt 137
fuldtidsansatte skal der naturligt nok ikke så meget til
at skabe udsving, som i de meget større hospitals-institutioner, der spænder fra godt 1.300 fuldtidsstillinger på Regionshospitalet Horsens til Aarhus Universitetshospital med knap 9.000 fuldtidsstillinger.
Ses der kun på lønudviklingen/lønniveauet for ansatte samme stilling begge år, så er lønudviklingen
meget ens på alle områder i Region Midtjylland.

Den kraftige lønudvikling i andet kvartal 2009, skyldes udmøntningen af organisationspuljerne fra OK-08, som blev effektueret i april 2009
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Tabel 33 Udvikling i lønniveau for ansatte samme stilling begge år på institutionsniveau
Institution

Løngennemsnit 4. kvartal 2010 i kroner

Løngennemsnit 4. kvartal 2011 i kroner

Aarhus Universitetshospital

37.788

38.173

1,0 %

Hospitalsenheden Vest

36.765

36.987

0,6 %

Hospitalsenhed Midt

35.706

35.900

0,5 %

Regionshospitalet Randers

36.964

37.085

0,3 %

Regionshospitalet Horsens

36.464

36.826

1,0 %

Psykiatri og Social

34.915

35.244

0,9 %

40.784

41.023

0,6 %

Stabe og fællesfunktioner

1

Årsændring 4. kvartal
2010-2011 i procent

* Den målte udvikling er behæftet med nogen usikkerhed, da der i perioden har været gennemført organisatoriske ændringer som påvirker

Regional Udvikling

Region Midtjylland

2

45.714

45.913

0,4 %

36.897

37.193

0,8 %

Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor og egne beregninger
1) Af statistikmæssige hensyn indgår Præhospitalet og Det nye universitetshospital (DNU)
2) Elever indgår i gennemsnitsberegningen for hele Region Midtjylland

Ser man på en indekseret lønudvikling for i perioden
nuværende lønniveau, eller det lønniveau, der var
1. kvartal 2008 – 4. kvartal 2011 (figur 17) har Reudgangspunktet ved indeksstarten. Som det også
gionshospitalet Randers den højeste lønudvikling,
ses i tabel 32 og 33 ligger Stabe– og fællesfunktioner
mens Stabe– og fællesfunktioner har den laveste
langt fra lavest i lønniveau – tværtimod har Stabe– og
lønudvikling. Det er igen vigtigt ikke kun at se isoleret
fællesfunktioner det næsthøjeste lønniveau.
på lønudviklingen, da den ikke siger noget om detIndekseret lønudvikling i Region Midtjylland
opgjort på institutionsniveau

Figur 17: Indekseret lønudvikling for alle ansatte på institutionsniveau
fra
kvt. 2008
fra 1. kvartal 2008 til
4. 1.
kvartal
2011 til 4. kvt. 2011
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110,7

Stabe og fællesfunktioner

112,1

Hospitalsenheden Vest
Regionshospitalet Horsens mv.

114,0

GENNEMSNIT

114,0

Regional Udvikling

114,0
114,5

Psykiatri og Social
Aarhus Universitetshospital

114,9

Hospitalsenhed Midt

115,1

Regionshospitalet Randers mv.

115,2
100

102

104

106

108

110

112

114

116
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* Den målte udvikling er behæftet med nogen usikkerhed, da der i perioden har været gennemført organisatoriske ændringer som påvirker
validiteten af data.
Ved en indeksering som i figuren udligner man udgangspunktet for grafen, ved at sætte alle værdier til indeks 100. Dermed slettes al
forudgående historik, og det bliver således lettere at sammenligne lønudviklingen områderne i mellem, da nogle områder traditionelt set har
haft en højere løn.
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Lønudvikling
Lønudviklingen institutionsniveau – kønsopdelt
Tabel 34 viser den kvartalsvise årsstigningstakt for
lønudviklingen på driftsområdeniveau for alle ansatte
fordelt på køn.
Man skal være opmærksom på, at forskelle i lønudviklingen kan henføres til en række strukturelle og
demografiske forhold. Blandt andet vil den konkrete

faggruppe– og anciennitetssammensætning indenfor køn og område have indflydelse på udviklingen
ligesom ændringer i faggruppefordelingen – eksempelvis pga. besparelser – også vil have en indvirkning.
Desuden vil der pga. regionens kønsfordeling på 80 %
kvinder og 20 % mænd lettere kunne opstå udsving på
lønudviklingen for mænd.

Tabel 34 Lønudvikling opgjort på institutionsniveau og køn – alle ansatte
Institution

Årsændring 4. kvartal 2010-2011 i procent
Kvinder

Mænd

I alt

Aarhus Universitetshospital

1,2

-0,1

0,9

Hospitalsenheden Vest

0,6

5,5

1,5

Hospitalsenhed Midt

1,0

0,4

1,0

Regionshospitalet Randers

0,7

-2,7

0,3

Regionshospitalet Horsens

1,1

-0,8

1,0

Psykiatri og Social

0,9

1,0

0,9

0,4

-1,3

-0,4

-1,6

-1,2

-1,5

0,9

0,6

0,8

Stabe og fællesfunktioner

1

Regional Udvikling
Region Midtjylland

2

Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor og egne beregninger
1): Af statistikmæssige hensyn indgår Præhospitalet og Det nye universitetshospital (DNU).
2) Elever indgår i gennemsnitsberegningen

Som det ses i tabel 34 er der et markant udsving for
lønudviklingen (alle ansatte) for mænd på Hospitalsenheden Vest. Det samme udsving så man i lønstatistikken for 3. kvartal 2011. Årsagen er, at Hospitalsenheden Vest i november 2010 havde i alt 42,2 mandlige
fuldtidsansatte i faggruppen speciallægekonsulenter,
mens der i november 2011 kun var 1,8 mandlige
fuldtidsansatte speciallægekonsulenter tilbage. Pga.
besparelser har man skåret markant ned på brugen af
speciallægekonsulenter, og idet deres løngennemsnit
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lå under gennemsnittet for mænd på Hospitalsenheden Vest har det påvirket lønudviklingen markant
– især fordi de mandlige ansatte på Hospitalsenheden Vest kun udgør i alt 520 fuldtidsstillinger. Der er
selvfølgelig ligeledes skåret ned på brugen af kvindelige speciallægekonsulenter, men da de kun udgjorde
4 ud af i alt knap 3000 fuldtidsstillinger, har det ikke
påvirket lønudviklingen for kvinder på Hospitalsenheden Vest i samme omfang.

Lønudvikling

Hvis lønudviklingen opgøres via opgørelsesmetoden
”samme stilling begge år” – der som tidligere beskrevet ”renser” for ændringer i antal og til– og afgange

på en enhed fås i tabel 35 et mere jævnt billede af den
kønsopdelte lønudvikling.

Tabel 35 Lønudvikling opgjort på institutionsniveau
og køn – samme stilling begge år
Institution

Årsændring 4. kvartal 2010-2011 i procent
Kvinder

Mænd

I alt

Aarhus Universitetshospital

1,1

0,7

1,0

Hospitalsenheden Vest

0,5

1,4

0,6

Hospitalsenhed Midt

1,0

-0,9

0,5

Regionshospitalet Randers

0,6

-0,8

0,3

Regionshospitalet Horsens

1,0

0,8

1,0

Psykiatri og Social

0,9

1,1

0,9

Stabe og fællesfunktioner

0,9

0,2

0,6

Regional Udvikling

0,5

0,3

0,4

0,9

0,5

0,8

1

Region Midtjylland

2

Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor og egne beregninger
1): Af statistikmæssige hensyn indgår Præhospitalet og Det nye
universitetshospital (DNU).
2) Elever indgår i gennemsnitsberegningen
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Vejledning til læsning af lønstatistik

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:
yyNyansættelser og fratrædelser
(personaleomsætning)
yyÆndret personalesammensætning, fx i form af en
generel konvertering af en faggruppe
yyTidspunkt for/hyppighed af forhandlinger
yyÆndringer i andelen af tjenestemandsansatte
yyAnvendelse af lokale lønmidler til andet end løn
yyGenetillæg kan enten anvendes til udbetaling eller
afspadsering
yyOmstrukturering af udbetalt løn fra overarbejde/
FEA til særydelser eller omvendt
yyCentralt aftalte tillæg indgår i statistikken
yyEngangsbeløb
yyKøn – tilsyneladende forskelle i kønnenes lønstigningstakt, kan i virkeligheden (pga. det kønsopdelte arbejdsmarked) skyldes forskelle i de enkelte
faggruppers lønudvikling.
Ved læsning af den kønsopdelte lønstatistik gøres
opmærksom på, at den samlede lønudvikling i procent
ikke nødvendigvis ligger imellem de 2 kønsbestemte
procentsatser for lønudviklingen. Dette skyldes, at
kønsfordelingen (forholdet mellem lønudviklingsgennemsnittene) i regionen kan ændre sig mellem de 2
opgørelsestidspunkter, hvilket ændre den samlede
lønsum, som igen ændre den samlede lønudvikling.
Dette illustreres ved nedenstående regneeksempel.

Antal
ansatte
År 1
Kvinder
Mænd
Gns. i alt

Gns.
Løn
År 1

Antal
ansatte
År 2

2.299,1

34.825

514,7
2.813,8
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Gns.
Løn
År 2

Lønsum
År 1

2.339,3

36.143

50.437

513,6

52.397

37.681

2.852,9

39.069

80.066.833

Lønsum
År 2

Gennemsnit

84.549.145

3,78 %

25.959.686

26.910.867

3,89 %

106.026.520

111.460.011

3,68 %

Vejledning til læsning af lønstatistik
Definitioner og afgrænsninger
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, dvs. ansatte i flexjob, jobtræning, servicejob
og skånejob, da man ønsker at se på lønudviklingen for
ordinære ansættelser.
Opgørelsesmetoder benyttet i lønstatistikkerne
I lønstatistikkerne er der to opgørelsesmetoder, 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, dvs.
statistikken er renset for alle nyansættelser og fratrædelser.
Vælges typisk når man vil sammenligne på et mere ensartet
grundlag.
Lønbegrebet
Der anvendes begrebet bruttoløn i lønstatistikken. Bruttolønnen 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 frivilligt ekstraarbejde indgår ikke i opgørelserne.
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