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Coronapandemin
Dnr 1713-2020

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen beslutar om särskild ersättning till medarbetare enligt
förslag.
2. Den särskilda ersättningen, som beräknas kosta ca 16 mnkr, belastar
budgetmedel inom finansieringen.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen vill uppmärksamma och rikta ett särskilt tack till medarbetare som arbetat inom covid-vård eller i nära anslutning till covid-vård under
pågående pandemi. Hälso- och sjukvården befinner sig i en historisk situation som kräver stora ansträngningar för att hantera både den direkta covid19-relaterade vården och de indirekta effekterna. En kraftig omställning har
krävts för att upprätthålla sjukvården i sin helhet. Denna omställning har
inneburit utmaningar och en hög arbetsbelastning för i första hand hälso- och
sjukvårdspersonal samt yrkesgrupper i deras närhet.
Regionen vill uppmärksamma berörda medarbetare genom att betala ut en
särskild ersättning. Ersättningen ges för den extra belastning som covid-vård
innebär, det handlar både om fysisk och psykisk belastning samt kravet på
ökad flexibilitet.

Sammanfattning
Coronapandemin har inneburit stora utmaningar och en extrem arbetsbelastning för berörd hälso- och sjukvårdspersonal och yrkesgrupper i deras närhet. Regionen vill därför rikta ett särskilt tack och uppmärksamma deras
prestationer genom att betala ut en särskild ersättning. Denna betalas ut till
hälso- och sjukvårdspersonal i direkt covid-19 relaterad verksamhet samt
andra yrkesgrupper i nära anslutning till covid-19 verksamhet. Ersättningen
som uppgår till ca 16 miljoner kronor omfattar ca 1 500 medarbetare.

Ärendet
Coronapandemin har stor påverkan på samhället och människor såväl globalt
som nationellt och lokalt. Hälso- och sjukvården befinner sig i en historisk
situation som kräver omfattande ansträngningar för att hantera både den
direkta covid-19-relaterade vården och de indirekta effekterna. En kraftfull
omställning har krävts för att upprätthålla sjukvården i sin helhet. Hälso- och
sjukvården har på ett genomgripande sätt påverkats av den omfattande smittspridningen som har inneburit att många patienter har varit i behov av avancerad sjukhusvård. Pandemin har ställt höga krav på förändrade arbetssätt,
snabb kunskapsinhämtning och hög arbetsbelastning bland berörd personal.
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Många medarbetare har exempelvis fått förändrade arbetsuppgifter, ändrade
arbetstider, ny arbetsplats och ibland ny arbetsort.
Med anledning av den extraordinära situationen under 2020 föreslås en särskild ersättning till medarbetare som tjänstgjort inom covid-vård samt medarbetare inom verksamheter i direkt anslutning till covid-vård. Ersättningen
betalas ut i form av ett engångsbelopp.
Särskild ersättning föreslås utbetalas enligt nedanstående modell:






Tillsvidareanställd personal samt visstidsanställd personal med månadslön som har arbetat minst 75 timmar under perioden mars-augusti 2020
på covid-enheter erhåller 5 000 kronor i form av ett engångsbelopp.
Ersättningen utbetalas i januari 2021.
Tillsvidareanställd personal samt visstidsanställd personal med månadslön som har arbetat på covid-enheter minst 145 timmar under perioden
november 2020-januari 2021 erhåller 8 000 kronor i form av ett engångsbelopp. Ersättningen utbetalas i mars 2021
Tillsvidareanställd personal samt visstidsanställd personal med månadslön som har arbetat minst 145 timmar i direkt anslutning till covidvård under perioden november 2020-januari 2021 erhåller 3 000 kronor
i form av ett engångsbelopp. Ersättningen utbetalas i mars 2021

Medarbetare kan under november 2020 till januari 2021 ha arbetat både i
den direkta covid-vården och i definierade verksamheter i direkt anslutning
till covid-vården. För dessa individer utgår endast en ersättning per tidsperiod.
Den särskilda ersättningen beräknas kosta ca 16 miljoner kronor. Kostnaden
tas från budgetmedel inom finansieringen.
Berörda covid-verksamheter
De verksamheter som berörs av den särskilda ersättningen är följande:





Covid vårdavdelningar Kiruna, Gällivare, Kalix, Piteå, Sunderbyn (avd
31, 35 och 61)
C-IVA i Piteå
IVA (Sunderbyn, Gällivare)
CIMA (intermediärvårdsavdelning) Sunderbyn

De yrkesgrupper som omfattas inom berörda covid-verksamheter är: sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, verksamhetschef, vårdchef, enhetschef.
Berörda verksamheter i anslutning till covid-vård
De verksamheter som berörs av den särskilda ersättningen är följande:


Akutmottagningar, samtliga sjukhusorter

ANSVARIG AVDELNING

DOKUMENT-ID

VERSION

[Gäller för verksamhet]

ARBGRP516-612677461-82

0.1

ANSVARIG CHEF
Karin Larsson

HANDLÄGGARE
Karin Larsson

Sida 3 (3)









Ambulansen, samtliga orter
Helikopterverksamheten i Gällivare
Bild och funktionsmedicin, samtliga sjukhusorter
Laboratoriemedicin, samtliga sjukhusorter
Dialysverksamhet i Piteå och Sunderbyn
Lokalvård
PCR-provtagning, luftvägsmottagningar samt hemsjukvård inom Primärvård
De yrkesgrupper, i anslutning till covidvården, som omfattas är: sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, undersköterskor, ambulanssjukvårdare som har
arbetat med covidrelaterad vård, läkare på helikopter, lokalvårdare som arbetat i covid-verksamheter samt biomedicinska analytiker som jobbat med
covid-analyser inom laboratoriemedicin.
Finansiering
Den särskilda ersättningen i form av engångsbelopp, beräknas kosta ca 16
mnkr. Kostnaden tas från budgetmedel inom finansieringen.
Protokollsutdrag skickas till:

Regiondirektör
Avdelningsdirektörer
Divisionschefer
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