
Chefer i vården som trivs i
sitt jobb och som känner stolt-
het över sina insatser, trots en
accelererande arbetsbelastning!
Det är bara endel av sanningen
i en arbetsmiljöenkät vid Regi-
onsjukhuset i Örebro. En annan
del talar om de avdelningsan-
svariga läkarna …

Sjukhusledningen har vid tre tillfäl-
len sedan 1994 mätt hur all personal vid
Regionsjukhuset uppfattar sin arbetssi-
tuation och arbetsmiljö. Dessa enkäter
är en del av ett sjukhusövergripande åt-
gärdspaket, det sk kak-projektet (kvali-
tet–arbetsmiljö–kompetens).

I arbetsmiljöenkäterna finns också
fördjupade analyser av just vårdchefer-
nas situation. Samma frågebatteri/mät-
metod har använts varje gång, vilket gör
detta till en för Sverige unik kartlägg-
ning över tid av just vårdchefers sits!

Nu är då den senaste mätningen klar.
Och kontentan i rapporten är positiv! 

Idag har vårdcheferna, totalt sett, en
bättre kläm på sjukhusets verksamhets-
idé och mål. De känner sig mer delakti-
ga. Känslan av delaktighet har ökat re-
jält bland chefer, medan icke-chefer no-
terat en mycket blygsam förändring.

Cheferna tycker att de har bättre till-
gång till information och större möjlig-
heter att också kommentera den. Och
dessutom – flertalet av dem känner att
de oftare får bättre gehör.

Chefer får stöd och hjälp
Vid Regionsjukhuset i Örebro har

sjukhusledningen målmedvetet – och
efter konstens alla regler – sedan sex år
drivit ett utvecklingsarbete för att för-
bättra chefernas arbetsmiljö.

Nu tycks det som om den insatsen
börjar ge utdelning, åtminstone delvis.

Gunilla Zettergren, socionom och
utvecklingssekreterare vid ledningssta-
ben, Regionsjukhuset i Örebro, beskri-
ver idén med detta sk chefsprogram:

– Vi ställer höga krav på våra chefer.
Därför måste vi också stötta och hjälpa
dem, så att de inte står ensamma i de
svåra situationer som ibland kan uppstå.

– Chefsprogrammet är en samman-
fattning och strukturering av det stöd
och den handledning vi ger klinik- och
basenhetscheferna: mentorskap, nät-
verk, grundläggande chefsutbildning,

faktautbildning, chefsseminarier, re-
krytering, avveckling osv.

Programmet har reviderats varje år –
bl a efter de svar som cheferna givit i ar-
betsmiljöenkäterna och den intervju-
runda Gunilla Zettergren årligen gör.

Under de gångna åren har satsningen
blivit mer konkret: Från chefskurser
och -utbildning till mer av individuell
handledning och direkta utvecklingsin-
satser.

– Det är det som de vill ha, säger Gu-
nilla Zettergren, som har en ovanlig po-
sition i svensk sjukvård. Hon arbetar på
heltid med chefsutveckling på uppdrag
av sjukhusdirektören, personalchefen
och klinikcheferna.

En dialog behövs
Så – mer inflytande, större möjlighe-

ter att påverka verksamheten och bättre
återkoppling i jobbet, så tycker chefer-
na som idag även känner ett större en-
gagemang för att utveckla sig själva och
verksamheten.

Årliga utvecklingssamtal är de facto
också vanligare bland sjukhusets chefer
än bland icke-cheferna. En vits med
samtalen är ju just att öka förståelsen för
och engagemanget i utvecklingen av
verksamheten, betonas i rapporten.

Cheferna trivs idag i jobbet, de kän-
ner stolthet över sitt arbete, och de fun-
derar mer sällan på att sluta än vad andra
personalgrupper på sjukhuset gör, trots
att deras arbetsbelastning har ökat be-
tydligt snabbare än övriga gruppers! 

Men – samtidigt tycker de anställda
vid Regionsjukhuset att just ledarskap
och återkoppling har försämrats. Sam-
tidigt visar de dock ett mycket högt en-
gagemang för jobbet och för att utveck-
la sig själva och verksamheten.

Denna diskrepans kräver ökad dia-
log mellan chefer och anställda, bl a om
vad som kan göras för att förbättra kom-

munikationen, poängteras i rapporten. 
Och – det stora undantaget i denna

specialrapport är de avdelningsansvari-
ga läkarna, den grupp som ligger sämst
till. De »skattar över lag lägre än övriga
chefskategorier» och de »skattar betyd-
ligt oftare i linje med vad anställda utan
formellt chefskap gör».

Vad gäller mätfaktorer som delaktig-
het, återkoppling, måltydlighet, lärande
i arbetet och verksamhetens effektivitet
så är de avdelningsansvariga läkarnas
värden långt under övriga chefers.

De har hög arbetsbelastning (lika
hög som klinikcheferna) och hög
arbetstakt. Dessutom är de mer emotio-
nellt utmattade än andra chefer, och de
anger en lägre grad av sk psykisk ener-
gi. Och det sociala klimatet på arbets-
platsen ger de inte mycket för.

Deras roll måste förtydligas, betonas
i rapporten.

Gunilla Zettergren kommenterar:
– Vi måste prioritera den gruppen,

det visar rapporten tydligt. Deras posi-
tion har varit diffus, och det är viktigt att
vi backar upp dem. Vi arbetar nu med att
få fram en utbildning för ledarutveck-
ling som riktar sig just till dem. De mås-
te få tydlighet och stöd i sin chefsroll.

Om cheferna mår bra …
Om cheferna mår bra, så gynnar det

organisationen och övriga medarbetare
– det är en utgångspunkt i rapporten,
som poängterar att här behövs juste-
ringar, t ex: »En tydligare ledningsorga-
nisation som bygger på väl definierade
roller, förväntningar och en arbetsför-
delning och arbetssätt som stimulerar
engagemang och delaktighet …» 

Och ett fortsatt chefsprogram är vik-
tigt: »… för att ge enskilda chefer väg-
ledning i hur arbetssituationen och ar-
betsbelastningen kan hanteras. I detta
ingår också frågor om balans mellan ar-
bete och fritid och hälsa- och livsstil.»

Birgit Wilhelmson
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Arbetsmiljösatsning
gav utdelning … delvis
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De avdelnings-
ansvariga läkarnas
position har varit
diffus, och det är nu
viktigt att vi backar
upp dem. De måste
få tydlighet och
stöd i sin chefsroll,
säger Gunilla
Zettergren.


