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Bakgrunn og forankring 
Det har i en lengre periode vært stort trykk på helsesektoren på å redusere uønsket deltid blant 
arbeidstakerne. Helse Midt-Norge har vedtatt at uønsket deltid skal reduseres med 20 % i 2012. 
Adm. direktør har gitt meg i oppdrag å utarbeide en struktur for årsplanlegging i hele RMN 
(rusforetak Midt-norge)HF, og gjennomføre BRA-turnus ordninger (se vedlegg 1) på egen 
klinikk, med tanke på innføring i hele foretaket. 
 
Problemstilling og målsetning 
Det er jobbet mye med hvordan man kan redusere uønsket deltid i helsevesenet. Jeg kan ikke se 
at vi har funnet funksjonelle virkemidler som ivaretar hverken arbeidstakeres behov, 
arbeidsgivers behov eller behovet for turnusordninger innen en forsvarlig økonomiske ramme. 
Vi ønsker derfor å prøve ut en ny struktur for årsplanlegging av aktiviteter i RMN HF. Dette for å 
styre ressursene gjennom året. Ved Trondheimsklinikken skal vi videreutvikle 
arbeidstidsordninger for turnuspersonalet og årsplanlegging med målsetning om at disse 
verktøyene skal redusere uønsket deltid og ivareta arbeidstakernes behov, arbeidsgivers behov og 
samtidlig ikke øke lønnskostnadene. 
 
Vi ønsker å ta utgangspunkt i erfaringene fra Hurum kommune som har endre fra å se på ulike 
poster i lønnsbudsjettene (fast lønn, vikarkostnader, ferievikarkostnader) til en pott for 
lønnsmidler som fordeles på stillingsandeler som de ansatte „velger“ fra år til år.  
Denne måten å organisere arbeidstiden for turnusansatte skal vurderes innført i hele foretaket 
dersom målsetningene oppnås. Se vedlegg: ”Helhet, deltid og frihet til å velge” for detaljene i 
dette.  
 
Effektmål 
Redusere uønsket deltid med minst 20 % uten økte kostnader i 2013.  
 
Resultatmål 

1. Innhente erfaringer fra steder i helsevesenet hvor man har lyktes med å redusere uønsket 
deltid i tråd med nasjonale målsettinger. 

2. Ny struktur for turnusplanlegging og stillingsplanlegging innføres 

3. Evaluering av modellen etter 6 måneder med tanke på innføring i hele foretaket. 

 
 

 2



Analyse og argumentasjon 
Politisk  diskuteres nå en  lovfesting av rett til 100 % stilling. Dette vil gi store utfordringer i 
helsevesenet som i stor grad er avhengig av deltidsstillinger pga døgndrift. Det er matematisk 
vanskelig å få til arbeidsplaner som ivaretar en rimelig andel helgearbeid og minimalt med 
deltidsstillinger.   
Arbeidstidsordningene er tradisjonelt sterkt regulert gjennom tariffavtaler og involvering av 
fagforeninger. Mange praktiserer ordninger med ”godkjenning” av turnus av tillitsvalgte før de 
taes i bruk, noe som ikke avtaleverket krever.  
Det er behov for mer fleksible arbeidstidsordninger i virksomheter som har døgndrift. Flere 
modeller er prøvd ut, vi kan nevne ”oljeturnus” og behovsrelatert arbeidstid (BRA). Det gjøres 
også forsøk med å opprettholde nåværende arbeidsplaner og jobbe på tvers av avdelinger og øke 
helgebelastningen for ansatte. http://fafo.no/pub/rapp/20105/20105.pdf 
Arbeidstakerne og fagforeningene er ikke fornøyde med de ordningene som går ut på å arbeide 
hyppigere helger eller på flere avdelinger, noe reaksjonene fra St. Olavs hospital og Trondheim 
kommune viser. Dette er spesielt relevant for sykehusavdelinger med spesialiserte tjenester som 
krever opplæring.  
Det er derfor behov for å se om vi kan etablere ordninger som er mer fleksible både i 
turnusplanlegging, virksomhetsplanlegging for å finne løsninger som både ivaretar eier og 
pasienters behov behandling og oppfølging gjennom døgnet og arbeidstakernes behov.  
Det er mye som tyder på at dette kan gjøres gjennom en struktur i driften som består av fire 
elementer:  

1. Årsplanlegging av driften 

2. Årsplanlegging av lønsskostnadene til turnusansatte 

3. Årsplanlegging av stillingsandeler 

4. BRA-turnus ordninger 

For å lykkes med dette er det nødvendig med god planlegging og bred involvering i ledelse på 
alle nivåer og med personalgrupper, tillitsvalgte og verneombud. Jeg vil derfor foreslå å danne en 
prosjektgruppe bestående av ledere på døgnavdelinger, tillitsvalgte på døgnavdelinger og 
klinikkverneombud.  
Jeg vil foreslå rapportering til klinikkleder og personalsjef fra denne gruppa.  
 
Interessentanalyse 

• Turnusansatte 

• Fagforeninger 

• Ledergruppa på klinikken 

• Personalsjef 

• Adm.dir. 

• Økonomidirektør 

• Ledelse i resten av foretaket 

Se vedlagte interessentanalyse 
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Budsjett 
Prosjektet skal gjennomføres innfor rammene vi har og det trengs ikke budsjett.  
 
ROS analyse 
Se vedlegg 
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Milepælsplan 2012 
 
Aktivitet/milepæl April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des, 
Prosjektbeskrivelse  
ferdig 

         
Undersøkelse av 
resultater andre steder 

          
Innføring av ny struktur 
for stillingsplanegging 
og turnusplanlegging 
drøftes med arbeidtaker-
organisasjonene 

         

Beslutning i ledermøte 
om innføring av ny 
modell 

         

Planlegging av ny 
struktur sammen med 
personalgrupper 

         

Fordeling av 
stillingsplan for 2013 

         
Årsplanlegging for 2013          
 
2013 
 
Aktivitet/milepæl Januar  Februar Mars April Mai juni 
Innføring av ny modell       
Evaluering       
Evaluering presenteres 
for adm.dir og 
personalsjef med tanke 
på innføring i hele 
foretaket 

      

 
     = Milepæler   = Aktivitet 
 

 

Vedlegg 
Heltid, deltid frihet til å velge, evalueringsrapport av Hurummodellen 
Interessentanalyse 
Risikoanalyse 
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Interessentanalyse for utviklingsprosjekt x i helseforetak y

Interessentgrupper HoldnPåvirkning

Turnusansatte 7 8
Er i utgangspunktet postivie, men det trengs mye informasjon og opplæring i den nye strukturen. 
Har stor påvirkning på utfallet av prosjektet

Fagforeninger 7 10
Er i utgangspunktet postivie, men det trengs mye informasjon og opplæring i den nye strukturen. 
Har stor påvirkning på utfallet av prosjektet.

Ledergruppen på klinikken 8 10

Prosjektet er mest relevant for ledere av døgnavdelingen, men det er nødvendig å forankre i 
hele ledergruppa for å sikre hjelp og støtte til gjennomføring. Hele gruppa må også være med på 
årsplanlegging. 

Personalsjef 10 9 Er veldig engasjert i å få handlet på problemstillingen om redusert deltid, men mangler verktøy. 

Adm. dir. 10 9 Er veldig engasjert i å få handlet på problemstillingen om redusert deltid, men mangler verktøy. 

Økonomidirektør 10 9 Er veldig engasjert i å få handlet på problemstillingen om redusert deltid, men mangler verktøy. p j gg pp p
Ledelse i resten av foretaket 7 10 involverer lederne, presenterer resultater og som er forandret helt i toppledelsen. 

Forklaring
Når du endrer tallene for henholdsvis påvirkning og holdning, endres de automatisk i matrisen under. Forklar dine angivelser i kommentarfeltet so
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ROS ANALYSE 
 
Interessenter 
 

1. Turnusansatte 
2. Fagforeninger 
3. Ledergruppa på klinikken 
4. Personalsjef 
5. Adm.dir. 
6. Økonomidirektør 
7. Ledelse i resten av foretaket 

 

 Sannsynlighet 
Konsekvens 1. Nær 

utelukket 
2. Lite 
sannsynlig 

3. Middels 
sannsynlig 

4. Svært 
sannsynlig 

4.  
Katastrofal 

    

3.  
Alvorlig 

4, 5, 6, 7, 8  2, 3  1, 9, 10, 11  

2.  
Liten 

  
 

  

1.  
Ubetydelig 

    

 

Aktuelle hendelser: ’ 
Scores med sannsynlighet x konsekvens 
 

1. Turnusansatte ønsker ikke endring i arbeidstidsordninger. (3x3) 
2. Turnusansatte forstår ikke det nye systemet (2x3) 
3. Fagforeningene ønsker ikke endring i arbeidstidsordningene (2x3) 
4. Fagforeningene forstår ikke det nye systemet (1x3) 
5. Ledergruppa ønsker ikke å innføre nytt system for turnusplanlegging (1x3) 
6. Ledergruppa ønsker ikke å forplikte seg til årsplanlegging (1x3) 
7. Ledergruppa forstår ikke det nye systemet (1x 3) 
8. Personalsjef ønsker ikke endring i arbeidstidsordningen (1x3) 
9. Personalsjef forstår ikke det nye systemet (3x3) 
10. Foretaksledelsen ønsker ikke å forplikte seg til årsplanlegging. 
11. Manglende kompetanse på bruk av IT systemer (ressursstyring) i avdelingene. (3x3) 



Tiltaksplan 
 
Hendelse Tiltak 
1. Turnusansatte ønsker ikke endring 
i arbeidstidsordningene 

God informasjon til hele gruppa planlegges i 
prosjektet. Fokus på fordelene et nytt system vil 
gi i kommunikasjonen.  

9. Personalsjef forstår ikke systemet Sørge for god informasjon og god dialog med 
personalsjef i alle faser av prosjektet. 

10. Foretaksledelsen ønsker ikke å 
forplikte seg til årsplanlegging. 

God informasjon om sammenhengen i 
årsplanlegging og turnusplanlegging i det nye 
systemet. Avtale med personalsjef og adm. dir 
om et informasjonsmøte om prosjektet.  

11. Manglende kompetanse på bruk 
av IT systemer (ressursstyring) i 
avdelingene. 

Det utarbeides i prosjektet en opplæringsplan 
for personalet som har dette som 
arbeidsoppgaver. Gjennomføringen av 
opplæringen må gjøres før endringene innføres.  

2. Turnusansatte forstår ikke det nye 
systemet. 

God informasjon til personalgruppene underveis 
og via tillitsvalgtes deltakelse i prosjektgruppa. 
God opplæring i det nye systemet og felles 
spilleregler for hvordan det skal gjennomføres 
avtales i prosjektgruppa. Prosjektet orienteres 
om i samarbeidsmøter og personalmøter 
underveis i prosessen.  

3. Fagforeningene ønsker ikke 
endring i arbeidstidsordningene 

Tillitsvalgte deltar i prosjektgruppa og får 
innblikk i måten å jobbe på og fordelene med 
denne metodikken.  

4. Fagforeningene forstår ikke det 
nye systemet 

Tillitsvalgte deltar i prosjektgruppa og får 
innblikk i måten å jobbe på og fordelene med 
denne metodikken. 

5. Ledergruppa ønsker ikke å innføre 
nytt system for turnusplanlegging  
6. Ledergruppa ønsker ikke å 
forplikte seg til årsplanlegging  
7. Ledergruppa forstår ikke det nye 
systemet  
 

Fast informasjon om prosjektet i ledermøtene på 
innhold og status i arbeidet. Skap forståelse for 
systemet og innholdet i prosjektet.  

8. Personalsjef ønsker ikke endring i 
arbeidstidsordningen 

Anser dette så lite sannsynlig at det ikke er 
behov for tiltak.  
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