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Remissyttrande - Förordning om statsbidrag för att
främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg, dnr
S2021/02252
Region Sörmland har erbjudits att yttra sig över rubricerad remiss och
redogör nedan för sina ställningstaganden och skäl.
Arbetssätt och arbetsmetoder

Arbetssätt och arbetsmetoder är viktigt att arbeta med inom hälso- och
sjukvård, väsentligt viktigare än arbetstidsmodeller. I det avseendet anser
Region Sörmland att det är olyckligt att det inte är möjligt att söka för
åtgärder som redan tillämpas i verksamheten vilket gör att projekt med goda
resultat kan komma att ställas utanför möjligheten att omfattas.
Regionen menar vidare att denna uteslutning av ordinarie arbetsmiljöarbete
kan leda till en negativ konkurrens mellan ordinarie arbetsmiljöarbete och
arbetsmiljöarbete inom ramen för förslaget.
Arbetstidsmodeller

Trots krav på ny och icke prövade modeller ges exempel på modeller som
prövats och inte alltid fallit väl ut. Dessutom begränsar förslaget arbete på
ett sätt som inte främjar arbetsmiljöarbetet i verksamheten.
Att experimentera med arbetstidsmodeller som sannolikt innebär mindre
arbetad tid blir kontraproduktivt, särskilt när arbetad tid är en bristvara om
det inte omedelbart gör att exempelvis sjukfrånvaron minskar omedelbart
vilket inte är ett sannolikt scenario.
Berörda yrkesgrupper

Utifrån hur förslaget är formulerat kommer bara ett fåtal yrkesgrupper att
beröras. Inga andra exempel ges och regionen förordar att fler grupper
omfattas då samverkan mellan yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården är
ett område där potentialen för nya arbetsmetoder och arbetssätt finns.
Fokus bör vara på de personalgrupper som har risk för sjukskrivningar till
följd av dålig arbetsmiljö med stress, hög arbetsbelastning och stor fysisk
ansträngning. Insatser bör vidare vara kopplade till verksamheter med behov
i termer av minskad personalomsättning och höga sjuktal, Region Sörmland
menar att det är svårt att driva projekt lyckosamt i den typen av verksamhet.
Administrativa resurser

Region Sörmland gör bedömningen att det kommer att krävas omfattande
administrativa insatser då förslaget bygger på att oprövade insatser ska
formeras till projekt som skulle kunna rendera projektmedel.
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Samverkan

Eventuella insatser bör göras i samverkan med lokala parter. För att projekt
ska kunna leda till bestående resultat bör de åtgärder som omfattas av
projektet genomföras i samverkan mellan arbetsmarknadens parter på
central nivå.
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