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Bakgrunn 
Det vises til styresak 079/02 O i styremøte 23. august 2002.  Fravær er et stort og omfattende 
prosessprosjekt som favner mer enn selve fraværet i seg selv.  Skal en kunne redusere 
fraværet generelt og sykefraværet spesielt er det viktig å se dette i sammenheng med god 
ressursutnyttelse, redusere bruk av overtid/merarbeid, se på arbeidstidsordninger og utnyttelse 
av eksisterende kapasitet, avklare bemanningsbehov og til sist utfordre bruk av 
stillingshjemler som i stor grad hindrer en bedre medarbeiderutnyttelse.  For å sikre en 
gjennomgripende endring av fraværet og ressursutnyttelsen vil det være viktig å sette i verk to 
integrerte prosessprosjekter. 
 
Kommentarer 
Beskrivelse – reduksjon av sykefravær 
Bakgrunn 
Det har vært en økning i sykefraværet i helseforetakene de siste årene. Økningen er for så vidt 
i tråd med utviklingen i arbeidslivet generelt, men ligger likevel over det gjennomsnittlige 
sykefraværet på landsbasis.   
 
Vi ser også at det er store forskjeller i sykefraværet mellom ulike personellgrupper, mellom 
avdelinger og mellom sykehus. 
 
Det har vært stort fokus på dette fra myndighetenes og partene i arbeidslivets side. Våre 
helseforetak har vist stor interesse for å gripe fatt i problemstillingene, og ansattes 
organisasjoner likeså. Med bakgrunn i dette vil Helse Vest sette i gang et prosjekt for å sette 
fokus på sykefraværet og for å redusere det. 
 
Inkluderende arbeidsliv 
Partene i arbeidslivet sammen med myndighetene har inngått en avtale om inkluderende 
arbeidsliv. Denne har tre målsettinger. Sykefraværet skal reduseres, antallet som i dag faller 
utenfor arbeidslivet som følge av sykdom eller funksjonshemning skal redusere og 
gjennomsnittsalderen for de som går ut av arbeidslivet skal økes. Helse Vest vil legge denne 
avtalen til grunn for sitt arbeid med sykefraværsproblematikken, og inngå en avtale med 
Trygdeetaten om dette. 
 



 

Det er grunn til å nevne, uten at det skal problematiseres nærmere i dette dokumentet, at den 
første målsettingen om reduksjon av sykefraværet kan møte utslag av effekten av de to andre 
målsettingene. 
 
Fravær i Helse Vest i januar – juni 2002 
I løpet av det første halve året har helseforetakene målt følgende sykefravær: 
 
Helseforetak Leger Sykepl. Spes.spl. Hj.pl./ 

barnepl.
Øvrige Fravær 

totalt i % 
Antall 
dager 

Helse Bergen 3,4 7,3 8,8 11,6 9,2 8,4 73432 
Helse Stavanger 4 7,4 6,9 8,7  6,8 30834 
Helse Førde      6,5 13610 
Helse Fonna      7,9 13610 
 
Landsgjennomsnittet for samme periode var 6,35 %. I vår region har Rogaland det lavest 
fraværet med 4,7 %, mens Hordaland ligger høyest med 6,1 %. Sogn og Fjordane har 5,55 %. 
Landsgjennomsnittet for spesialisthelsetjenesten var 7,55 %. 
 
Både landsgjennomsnittet generelt og spesialisthelsetjenesten hadde en økning fra første til 
andre kvartal i år på 0,3 %. 
 
Mål 
Helse Vest setter seg som mål å redusere sykefraværet med 25 % innen utgangen av 2004. 
 
Reduksjon av sykefraværet har både en arbeidsmiljømessig side og en økonomisk side. Det 
finnes omfattende statistikk som omhandler årsakene til sykefravær i arbeidslivet generelt. 
Disse peker klart i retning av at fravær i økende grad begrunnes langs den psykososiale 
dimensjon. Som arbeidsgiver vil Helse Vest ta et ansvar for å gripe fatt i de problemstillinger 
som måtte ligge til grunn for vårt eget fravær. 
 
NHO har i sine beregninger av kostnadene ved sykefravær lagt til grunn at en fraværsdag 
koster arbeidsgiver kr. 3.000,-. Legger en disse til grunn, koster sykefraværet helseforetakene 
til sammen kr. 789 mill. kroner i år. Det er ikke gjort tilsvarende beregninger for 
sykehussektoren spesielt. Med utgangspunkt i disse tallene vil en reduksjon på 25 % gi en 
besparelse på 197 mill. kr. 
 
Organisering av prosjektet 
Enkelte av helseforetakene har satt i gang et arbeid med reduksjon av sykefraværet allerede. 
Helse Vest sin rolle i prosjektet vil være å legge til rette for erfaringsoverføring og være 
pådriver, tilrettelegger og koordinator. 
 
Arbeidet må gjøres i foretakene med utgangspunkt i deres aktuelle lokale problemstillinger.  
 
Konkret vil Helse Vest ta et aktivt ansvar for  

- opprette prosjektorganisasjonen 
- å sikre gode og hensiktsmessige registreringsverktøy som  

o gir et korrekt bilde av situasjonen i våre turnusbaserte virksomheter  
o måler likt i alle foretakene 

- å legge til rette for kartlegging av årsaker. Også legge til rette for rutiner for 
måling av medarbeidertilfredshet 



 

- å bidra med eksternt finansierte prosjekter for å løse konkrete problemstillinger 
- å skape motivasjon rundt prosjektet gjennom 

o ”kick-off” arrangementer 
o holde fokus på prosjektet og målsettingene 
o vurdere belønningssystem 

- å skape en arena for informasjon, kunnskap og utveksling av ideer 
- forankre prosjektet i Helse Vests styringsstruktur både regionalt og lokalt 

 
 
Ressursutnyttelse 
Følgende nøkkeltall foreligger som et resultat av å kartlegge noen enkle styringsparametere 
for medarbeiderforhold: 
 
• Antall medarbeidere 18 058.  Hvorav 7674 medarbeidere har reduserte/delte stillinger 

– 10 % av legene, 54%  av sykepleierne, 49% av spesialsykepleierne, 65% av 
hjelpepleierne og 17%  øvrige grupper 

 
• Overtid utgjør frem til august 458 000 timer 

– 20% uttak av leger, 22% uttak av sykepleiere, 14% uttak av spesialsykepleiere, 
6% av hjelpepleiere og 35% av øvrige grupper 

 
• Ledige stillinger 164,5 

– Leger 41,4, sykepleiere 35, spesialsykepleiere 64,5, hjelpepleiere 3,75, øvrige 
grupper 19,5 

– Legene står for 25% av de ledige stillingene, sykepleierne for 21%, 
spesialsykepleierne for 39%, hjelpepleierne for 2% og de øvrige gruppene for 
12% av ledige stillinger total 

 
Refleksjoner: 

– Høy andel deltid uansett kategori 
– Leger utgjør 8% av medarbeiderne men tar ut 20% av samlede overtidstimer 

og har samtidig høyest gjennomsnittlig arbeidstid for de som er i hel stilling 
– Gruppen øvrige utgjør 48% av totalt antall medarbeidere, har en andel av 53% 

av det totale sykefraværet, og 38% av overtidsuttaket 
– Overtidsuttaket for sykepleiere er 22% med en  deltidsandel på 46% 
 

Ser en disse tallene i sammenheng med et fravær som over en toårsperiode representerer en 
kostnad på 1,5 milliarder er det nødvendig å se disse tallene i en større sammenheng.   
 
Mål 
Prosjektet har som målsetting å skape en situasjon som samlet gir bedre kvalitet i 
pasientbehandling, bedre arbeidssituasjon for medarbeiderne og ordninger som totalt sett gir 
en mer rasjonell drift. 
 
Bedre kvalitet i pasientbehandlingen 
 Med utgangspunkt i at en i dagens drift i større eller mindre grad kan finne innslag av 
følgende: 

- turnusordninger som ikke avspeiler verken den planlagte produksjonen eller det 
aktuelle behovet for å yte ø-hjelp 



 

- turnusordninger som generer innslag av innleid ukjent, og til dels lite kvalifisert, 
personell 

- turnusordninger som ikke gir optimal utnyttelse av avansert og kostbart utstyr 
 
skal prosjektet avklare om det kan etableres ordninger som bidrar til å øke kvaliteten på 
pasientbehandlingen. 
 
Bedre arbeidssituasjon for medarbeiderne 
Prosjektet skal avklare om det kan lages arbeidstidsordinger som ansatte opplever som totalt 
sett bedre enn dagens turnusplaner. I tillegg til de forhold som er knyttet til ens egen 
opplevelse av arbeidstidsordningen med henblikk på fleksibilitet, forutsigbarhet o.a., er det 
grunn til å anta at reduksjon av sykefravær og andre forhold som resulterer i innleie av 
vikarer, vil oppleves som positivt. 
 
Økonomi 
Prosjektet skal avklare om en annen organisering av arbeidstiden kan gi direkte økonomisk 
gevinst ved mindre utbetalinger av ubekvemstilegg, bedre utnyttelse av eller mindre bruk av 
personellressurser, økt produksjon o.a., eller en indirekte gevinst gjennom for eksempel lavere 
sykefravær, lavere fravær av annen karakter, mindre innleie av vikarer - både sommervikarer 
og vikarer ved tilfeldig fravær. 
 
Arbeidet vil omfatte 

- skaffe seg en oversikt over hva som er forsøkt av andre løsninger med gode 
resultater både på sykehus og i andre døgnbaserte virksomheter 

- vurdere hensiktsmessige modeller for å sikre at nødvendig kompetanse er 
tilgjengelig 

- definere prosjekter 
- finne steder å prøve ut ulike modeller 
- evaluere disse 
- gjøre de vellykkede prosjektene tilgjengelig for resten av Helse Vest og evt. andre 

HF 
 
Eksempler på modeller som kan vurdere nærmere: 

- nordsjøturnus 
- arbeid hver 2. helg 
- årsturnus 
- ønsketurnus 
- fellesturnus for to eller flere enheter/poster/etasjer/bygg osv. 
- ressursbase (tidl. kalt vikarpool) 
- nyttiggjøring av produktivitetsavtalen for å skape bedre arbeidstidsordninger (se 

vedlegg) 
 
Organisering 
Det foreslås følgende arbeids- og rollefordeling 
 
Styringsgruppe 
Styringsgruppen består av direktørene i helseforetakene, adm. direktør i Helse Vest RHF og to 
ansattes representanter.  
 
 



 

 
Prosjektgruppe 
Prosjektgrupper som består av representanter fra helseforetakene og ansattes organisasjoner.  
 
Ansattes organisasjoner 
Tillitsvalgte inviteres til å delta med to representanter i styringsgruppen og blir representert i 
prosjektgrupper som blir etablert. Tilsvarende vil de tillitsvalgte være representert i eventuelle 
lokale/foretaksvise prosjekter. Vi legger til grunn at et aktivt engasjement fra tillitsvalgte fra 
alle organisasjoner er nøkkelen til å lykkes med prosjektet. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Det iversksettes prosjekter som forankres i det enkelte helseforetak og sikrer god medvirkning 
fra ansattes representanter.  Styret ønsker å bli holdt orientert om fremdriften i prosjektet. 
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