
1 

 

 
 

Prosjektplan/søknadsskjema 

 
Prosjektnavn 
 
Nærværsprosjektet  

Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede 

Kunde 
Helgelandssykehuset HF 
Postboks 601 
8607 Mo i Rana 

Prosjektleder 
Heidi M. Lysfjord 
Heidi.Lysfjord@Helgelandssykehuset.no 
 
 
Tlf. 75125244 
Tlf. 48228704 

Tidsramme for prosjektet 
Prosjektperiode er satt til 17.12.15 - 31.12.17   
 

Søknadssum 
 Det søkes om kroner 200 000,- 
 

Godkjent av styringsgruppen , Mo i Rana, 27.10.2015  

 
 Per Martin Knutsen, administrerende direktør 
 Fred A. Mürer, medisinsk direktør 
 Venche Abel, enhetsdirektør Mosjøen 
 Rachel Berg, enhetsdirektør Sandnessjøen 
 Thomas Skonseng, enhetsdirektør Mo i Rana 
 Bjørn Haug, enhetsdirektør for Prehospitale tjenester 

Bakgrunn for prosjektet 
 

 Helgelandssykehuset har over flere år hatt for høyt sykefravær 

Styresak 48/2016 
Vedlegg 4 
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 I løpet av 2015 har i snitt 37 av 70 avdelinger hatt sykefravær over 10%   

 Kulturforskjeller mellom sykehusenhetene - Helseforetaket består av 3 geografisk adskilte 
enheter; Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen/Brønnøysund og prehospitale tjenester. 

 Ulik og varierende grad av tilrettelegging 

 Variasjon i oppfølging og bistand til lederne  

 Ansatte kjenner ikke i god nok grad til rettigheter og plikter knyttet til IA avtalen    

Organisering 

Prosjekteier (PE) 
 
Sissel Reinfjell, HR – sjef 

 
Oppgave og ansvar: 
Prosjekteier har det totale og overordnede ansvaret for prosjektet og er som regel øverste ledelse i organisasjonen. 

 
Styringsgruppe (SG)   
 
Per Martin Knutsen, administrerende direktør 
Fred A. Mürer, medisinsk direktør 
Venche Abel, enhetsdirektør Mosjøen 
Rachel Berg, enhetsdirektør Sandnessjøen 
Thomas Skonseng, enhetsdirektør Mo i Rana 
Bjørn Haug, enhetsdirektør for  Prehospitale tjenester 
 
Oppgave og ansvar: 

 Styringsgruppen tar de overordnede beslutningene i prosjektet 

 Styringsgruppen fungerer i formelle styringsgruppemøter som avholdes med saksliste, dokumentasjon og referat  

 Styringsgruppens viktigste oppgaver er å bidra til at prosjektet får de nødvendige ressurser, gi råd i 
problemstillinger, gi aktiv støtte til prosjektleder, følge med i prosjektets fremdrift og kommunisere og ta de 
nødvendige beslutningene for prosjektet 

Prosjektleder (PL) 
 
Heidi M. Lysfjord 
 
Oppgave og ansvar: 

 Prosjektleder er den som har det operative ansvaret for prosjektet og er leder for prosjektgruppen 

 Prosjektleder har ansvaret for å utarbeide prosjektplaner og å bidra til at prosjektet følger planene 

 Skal holde styringsgruppen informert om fremdrift og resultater 

 Prosjektleder har et hovedansvar for kvalitetssikring av prosjektet i samarbeid med styringsgruppen 

Prosjektgruppe (PG) 
 
Bengt Erlingssønn, avdelingsleder kirurgisk avdeling – Mo i Rana 
Janne Kvalfors, avdelingsleder psykisk helse - Mosjøen 
Birgit Johansen, avdelingsleder kirurgisk avdeling - Sandnessjøen 
Tor Magnus Molund, Hovedverneombud (HVO) 
May Edel Lund, Hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbundet (HTV NSF) 
Eva M. Jørgensen Sørdal, HR rådgiver 
 
 
Oppgave og ansvar: 
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 Prosjektgruppen består av aktive prosjektdeltakere som arbeider sammen med prosjektleder om å planlegge å 
gjennomføre prosjektet  

 

Referansegruppe (RG) 
 
Nils Arne Aakvik, bedriftslege BHT 
Trond Briel, IA- kontakt ved Arbeidslivssentret 
Jonas Ottermo, HR rådgiver/Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver  
Raymond Karlsen og Anita Alsgård, HR rådgivere 
 
Oppgave og ansvar: 

 Referansegruppen består av personer med nyttig kompetanse som har sagt seg villig til å gi råd til 
prosjektorganisasjonen 

 Referansegruppen har ingen myndighet i prosjektet 

 

 

Oppfølging/møteplan 
 

Det er utarbeidet en rapporterings mal som benyttes i hele prosjektperioden. 
 
Det rapporteres på: 

 Status sykefravær 

 Endring uttrykt i årsverksforbruk 

 Aktiviteter som er gjennomført i perioden 

 Planlagte aktiviteter kommende periode 

 

Prosjektet rapporterer til: 

 Styringsgruppen for prosjektet 

 Styret i Helgelandssykehuset HF  

 Foretakets arbeidsmiljøutvalg (AMU) 

 Lokale arbeidsmiljøråd (AMR) i Mo, Mosjøen, Sandnessjøen og Prehospitale tjenester. 

Prosjektleder rapporterer i henhold til følgende plan: 
 

Rapporteringsarena          
Styringsgruppen 23.02 19.04 10.05 15.06 16.08 13.09 17.10 01.11 29.11 
Styret (1) 29.03 26.04 19.05 14.06 31.08 27.09 26.10 22.11 12.12 
AMU 09.03 27.04  09.06   21.10 30.11  
AMR  05.04 24.05   20.09  15.11  

 
(1) Styret i Helgelandssykehuset HF, mottar status i prosjektet månedlig som et eget vedlegg 

tilknyttet virksomhetsrapporten  
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Forventede resultater 
 

 Sykefravær stabiliseres på måltall 6,5 %  

 Tillit og åpenhet rundt sykefravær 

 Økt kunnskap i organisasjonen om leders og medarbeiders rettigheter og plikter 

 Innarbeide at medarbeider kontakter leder før lege når helsesituasjonen tillater det 

 Økt kunnskap og fokus på forebyggende arbeid 

 Nærværsarbeid med sterk forankring i lederlinjen, hos tillitsvalgte, verneombud og blant 
medarbeiderne i foretaket 

 Økt kunnskap om forbedringsarbeid i organisasjonen og sammenheng mellom sykefravær, 
arbeidsmiljø, stabilitet, kvalitet og omdømme 

 
I milepælsplanen er forventet resultat umiddelbart og på lang sikt beskrevet. 

 
 
Målgruppe for prosjektet  
 

 Målgruppen er alle ledere og medarbeidere i Helgelandssykehuset, ca 1350  

 Prosjektet vil ha spesielt fokus på de avdelingene som over tid har hatt et sykefravær på over 
10%. Enhetsdirektørene og områdesjefene vurderer hvilke avdelinger som bør få tilbud om 
bistand til å gjennomføre forbedringsprosjekter i egen avdeling knyttet til sykefravær  

 
 

Omfang og avgrensning 
 

Prosjektbeskrivelse 
 
Prosjektet planlegges gjennomført ved et tett samarbeid mellom ledere, verneombud, HR-Senteret 
og tillitsvalgte.  
 
Det skal utarbeides en interessentkartlegging som danner grunnlaget for utarbeidelse av 
kommunikasjonsstrategien som skal sikre prosjektet solid forankring i hele organisasjonen. 
 
Det skal gjennomføres en kartlegging av nåsituasjon og ønsket situasjons som involverer ledere og 
medarbeiderne i starten av prosjektet. Når kartleggingen er gjennomført vil ulike tiltak som kan bidra 
til utvikling av en nærværskultur med fokus på forebygging og reduksjon av sykefravær. Tiltakene 
iverksettes og evalueres fortløpende. 
 
Det utarbeides en milepælsplan som viser fremdriften i prosjektet. 
 
I bestillingen/initieringen fra foretaksledelsen fremgår det at prosjektet skal ta i bruk anerkjente 
metoder innen forbedringsarbeid.   
 

 
Prosjektmål 
 
Hovedmål/resultatmål:  
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Gjennomsnittlig sykefravær på 6,5% i løpet av prosjektperioden 17.12.15 - 31.12.17 
 
Effektmål: 
 
Etablere nærværskultur i foretaket: 
 

 Medarbeidere opplever ivaretakelse på en slik måte at de i størst mulig grad kan være i 
arbeid 

 Pasientene opplever et stabilt behandlingsforløp, med økt kvalitet 

 Omdømmet til Helgelandssykehuset HF er styrket på bakgrunn av økt stabilitet og kvalitet   
 

Avgrensing 
 
I prosjektet planlegges det å arbeide på tre nivå. Overordnet nivå med fellesinformasjon/ 
kompetanseøkning, gruppearbeid knyttet til kartlegging av nå- og ønsket situasjon. Samling av 
ledere, verneombud og tillitsvalgte. 
 
Avdelingsvis forbedringsarbeid hvor leder tilbys bistand til å prøve ut tiltak knyttet til sykefravær i 
egen avdeling. Her tenker prosjektgruppa at det kan rettes fokuset spesielt mot de avdelingene som 
over tid har hatt et sykefravær på over 10%. Enhetsdirektørene og områdesjefene vil bli forespurt 
aktuelle avdelinger.  
 
Individuell bistand. Ledere tilbys bistand/pådrivere i enkeltsaker knyttet til sykefravær eller 
forebygging av sykefravær  
 

Milepæler 
 

Milepæl Forventet resultat 
umiddelbart etter 
gjennomføring 

Forventet resultat 
på lang sikt 

Ansvarlig/frist 

M1: Når oppstartmøtet er gjennomført At det skapes engasjement 
og forankring blant 
deltakerne i prosjektet 

Deltakerne er informert 
om og føler eierskap til 
prosjektet 

Prosjektleder   & 
Prosjekteier 
 
17.12.15 

M2: Når prosjektmandatet er godkjent av 
styringsgruppa 

Prosjektet er forankret i 
organisasjonen og kan 
igangsettes 

Prosjektet blir 
gjennomført 

Prosjekteier 
23.02.16 

M3: Når kommunikasjonsplan er 
ferdigstilt 

Informasjon og 
markedsføring av 
prosjektet kan begynne. 
At prosjektet blir en 
«snakkis» i sykehuset 

Informasjonsflyten som 
bidrar til å skape 
eierforhold, 
kulturendring og 
engasjement 

Prosjektleder 
Første utkast 
23.02.16 

M4: Når prosjektets nettside er 
lansert/ferdigstilt 

Gi informasjon om 
prosjektet til alle ansatte. 
  

At nettsiden ved hjelp av 
bilder og historier bidrar 
til å holde trykk og 
engasjement i 
organisasjonen i hele 
prosjektperioden  

Prosjektleder 

M5: Når IA- nærværsdagene inkl. 
kartlegging er gjennomført 

Forankring av prosjektet 
hos lederne, tillitsvalgte og 
verneombudene. Økt 
kunnskap om de siste 
endringen i IA avtalen. 

At organisasjonen 
utvikler en 
nærværskultur basert på 
kjerneverdiene kvalitet, 
trygghet og respekt, og at 

Prosjektleder og 
prosjektgruppa. 
 
Mo i Rana: 04.04.16 
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At de kjenner eierskap til 
det arbeidet 
organisasjonen skal i gang 
med.  Gruppearbeid hvor 
ledere, verneombud og 
tillitsvalgte kommer med 
innspill knyttet til nå- og 
ønsket situasjon. At IA – 
nærværsdagene bidrar til å 
skapes motivasjon og 
forventninger om at arbeid 
med sykefraværet skal bli 
mer forutsigbart og 
effektiv. At lederne skal 
oppleve at deres innspill til 
forbedring settes i system 
og at oppfølging av 
sykemeldte blir enklere og 
bedre.  

medarbeidere opplever 
seg ivaretatt. 
At lederne opplever at 
foretaket har et system 
som er forutsigbart og 
fungerer for dem når de 
har medarbeidere som er 
sykemeldte, og at de har 
handlefrihet til å gjøre 
tiltak for å forhindre 
sykefravær. 
At lederne i utøvelse av 
sitt lederskap bidrar til 
utvikling av 
nærværskultur i 
foretaket. 

Sandnessjøen & 
Prehospitale- 
tjenester: 
06.04.16 
 
 
Mosjøen: 
11.04.16 
 

M6: Når IA-bistand for lederne; Standard 
felles e-post for bestilling av hjelp og 
bistand er iverksatt 

Umiddelbart har alle ledere 
en plass de melder behov 
for bistand/pådriver i en 
sykefraværssak. Eller et 
behov for å forebygge 
sykefravær 

At ledere får hjelp ihht til 
behov, HR får 
kontinuerlig økt kunnskap 
om sykefraværet og 
organisasjonen utvikler 
løsningskompetanse 
 
 

Prosjektleder 

M7: Når Prosjektgruppa har gjennomført 
metodeopplæring knyttet til 
forbedringsarbeid 

Kunnskap om hvordan man 
praktisk arbeider for å 
jobbe med bl.a.  
kontinuerlig forbedring 

Vise gjennom handling at 
foretaket har utviklet en 
nærvær-  og 
forbedringskultur som 
styrker arbeidsmiljøet og 
sikret stabil drift med 
kompetente 
medarbeidere 

Prosjekteier 
Prosjektleder 
 
 

M8: Når avdelingsvise 
forbedringsprosjekt er gjennomført (MIR, 
MSJ, SSJ, Prehosp) 

Økt kunnskap om årsaker 
og sammensetninger som 
påvirker, og skaper 
sykefravær ved avdelingen.  
Det tenkes at 
forbedringsprosjektene i 
første omgang har et 
intervall på tre måneder, 
med ukentlig 
evalueringsmøter. 

At organisasjonen 
stimuleres til å utvikle 
forbedringskompetanse 
og det skapes en kultur 
for at det arbeide med 
utfordringen til løsning er 
funnet.  

Prosjektgruppa 
m/fl. 

M9: Når IA- e-læringskurs er utviklet 
gjennomgått med lederne 

At lederne gis informasjon 
om innholdet i 
medarbeidernes 
e-læringskurs 

Oversikt over hvem gjør 
hva når i 
sykefraværsarbeidet. 
«Slik gjør vi det hos oss» 

Prosjektleder 

M10: Når IA e-læringskurs for 
medarbeiderne er gjennomført 

Ha kunnskap om hva 
medarbeider skal gjøre ved 
sykefravær. 
Økt kunnskap om å arbeide 
i en IA virksomhet. Hvem 
gjør hva når.» Slik gjør vi 
det hos oss» 
Kjenne til sine rettigheter 
og plikter. Være i stand til å 
bidra positivt til eget 
arbeidsmiljø 

Ha kunnskap om hva 
medarbeider skal gjøre 
ved sykefravær.  
Føle seg trygg, inkludert 
og ivaretatt. Ha kunnskap 
om avtalen slik at 
medarbeider kan bidra 
sammen med sin leder å 
finne god løsninger ved 
helsesvikt.  

Prosjektleder m/fl. 
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M11: Når opplæring i «Den nødvendige 
samtalen» og «Skrive søknad om 
tilretteleggingstilskudd» med mere er 
gjennomført 

At lederne tilbys veiledning 
i gjennomføring av den 
nødvendige samtalen.  
At lederne kjenner til 
hvordan de enklest skal gå 
frem for å kunne søke om 
økonomisk støtte til NAV 

Økt kompetanse og 
trygghet i gjennomføring 
av krevende samtaler. 
 
At det skal oppleves som 
en grei oppgave å søke 
om tilskudd 

Prosjektleder 
m.fl. 

M12: Når lederopplæring i bruk av 
sykefraværsmodulen i personalportalen 
er gjennomført 

Kunnskap om hvordan 
portalen bør brukes for at 
den skal være et effektiv 
hjelpemiddel ved 
sykefraværsoppfølging 
 
 

Bruke modulen for å ha 
oversikt over de 
langtidssykemeldte 

Prosjektleder  
m. fl. 

M13: Når ny modul om nærværsarbeid i 
lederprogrammet er utarbeidet 

At modulen implementeres 
i lederprogrammet for nye 
ledere  

Ledere er kulturbærere. 
Det forventes at ledere i 
sitt lederskap aktivt 
bidrar gjennom handling 
til utvikling av 
nærværskulturen som er 
basert på foretakets 
verdigrunnlaget  
 

Prosjektleder og HR 
Senteret 

M14: Når prosjektet er avsluttet og 
implementert i organisasjonen 

At alle vet hvem gjør hva 
når.  
At hver medarbeider og 
ledere kan si «slik gjør vi 
det hos oss» og oppleve at 
handlemåten tjener både 
medarbeider, leder og 
pasientene  

At lederne og 
medarbeiderne fortsetter 
etter de nye 
innarbeidede rutinene 
som etableres i 
prosjektperioden 

Prosjektleder 
ansvarlig for at 
slutten på 
prosjektet markeres 

 

Vurdering av risiko 
.  
 
 Bruk følgende framgangsmåte for å definere mulige risikofaktorer i ditt prosjekt: 
• Identifiser mulige faktorer som kan hindre framgang i prosjektet i prosjektfasen 
• Hva er sannsynligheten for at faktorene vil inntreffe på en skala fra en til fem (1=ingen sannsynlighet / 5=svært sannsynlig at denne 

faktoren vil inntreffe)? 
• Hvis den/de inntreffer, hvilken konsekvens har det for prosjektfasens gjennomføring på en skala fra en til fem (1=Svært få konsekvenser 

/ 5=det vil ha svært store konsekvenser for prosjektets framgang og måloppnåelse om denne faktoren skulle oppstå)? 
• Multipliser sannsynlighet med konsekvens f eks 3X5=15 og du får et tall på risikofaktoren 

• De mest kritiske suksessfaktorene vil være de faktorer som med stor sannsynlighet kan inntreffe og som samtidig har store 
konsekvenser for framdriften og måloppnåelsen i prosjektet. 

 
 
 

Faktorer som kan hindre framgang Sannsynlighet Konsekvens Risikofaktor 
Motstand mot prosjektet i organisasjonen  2 5 10 

Prosjektet får ikke innvilget eksterne prosjektmidler 3 3 9 

Tidspress i organisasjonen fører til at prosjektet blir 
nedprioritert 

3 5 15 

Prosjektet er ikke forankret i ledelsen 1 5 5 

Informasjon om prosjektet er mangelfull 2 5 10 

Prosjektdeltakere får redusert mulighet til å prioritere 
prosjektet 

2 5 10 



8 

 

Resultatet av ferdigstilt prosjekt blir ikke implementert i 
organisasjonen (implementeres fortløpende) 

2 5 10 

 

 

 

Håndtering av risiko 
 

Faktorer som kan hindre framgang Risikofaktor Forebyggende tiltak 
Motstand mot prosjektet i organisasjonen 10 Involvere de som er berørt av prosjektet 

 
Beskrive nytteverdien av prosjektet for 
organisasjonen 
 

Prosjektet får ikke innvilget eksterne 
prosjektmidler 

9 Det er satt av interne midler til prosjektet, MEN 
innvilges midler fra KLP vil prosjektet kunne bruke 
egne midler i større grad på ulike tiltak. Eksempelvis 
til å effektivisere utprøving av medarbeider på tvers 
av avdelingene. 

Tidspress i organisasjonen fører til at 
prosjektet blir nedprioritert 

15 Prosjektleder tar dette evt. opp med prosjekteier 
Dersom dette blir en situasjon må dette spilles inn på 
agendaen for ledermøtet/ styringsgruppemøter  
Vurdere innleie av eksterne hjelpere 

Prosjektet er ikke forankret i ledelsen 5 Prosjekteier og prosjektleder kommuniserer 
nødvendigheten av ledergruppens/styringsgruppens 
støtte dersom det er ønskelig at prosjektet skal 
gjennomføres  

Informasjon om prosjektet er mangelfull 10 Kommunikasjonsplan er utarbeidet. I planen fremgår 
det også hvilke arenaer det gis informasjon om 
prosjektet. 
Det skal utarbeides en nettside for prosjektet som 
forteller om utviklingen av prosjektet i tekst og bilder  

Prosjektdeltakere får redusert mulighet til å 
prioritere prosjektet 

10 Avklar om den evt. reduserte muligheten til 
deltakelse er for en korter eller lengre periode. 
Vurdere om noen fra referansegruppen kan komme 
mer aktivt inn i prosjektarbeidet. 
Vurdere om prosjektet kan kjøpe inn flere ressurser 

Resultatet av ferdigstilt prosjekt blir ikke 
implementert i organisasjonen (implementeres 

fortløpende) 

10 Dersom de planlagte tiltakene ikke bidrar til å 
redusere sykefraværet, må organisasjonen starte en 
ny kartleggingsrunde for å finne ut om det er 
«steiner» man ikke har snudd. 
Foretaket har som mål å utvikle en nærværskultur og 
fokus på forbedring, da kreves det at det jobbes med 
tematikken til den mest optimale drifts- og 
samhandlingsformen er funnet.  

 

 

Plan for evaluering 
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1. Prosjektgruppa planlegger evalueringen av prosjektet 
2. Med utgangspunkt i milepælsplanen utarbeides en skjematikk, spørreskjema, som kan 

brukes til å evaluere prosjektet 
3. Spørreskjema til ledere, vernetjeneste, involverte medarbeidere og tillitsvalgte 
4. Foretaket har god erfaring med å kombinere bruk av spørreskjema med lunchmøter hvor 

tema er å evaluere et gjennomført prosjekt. Arbeidsformen legger til rette for erfaringslæring 
og effektivt tidsbruk.  

5. Medarbeider /sykemeldte som har vært involvert i ulike utprøving/tiltak/ fått nye 
arbeidsoppgaver/ny avdeling, involveres for å få evaluert medarbeiders erfaring/opplevelse 
av ulike tiltak  

6. Evaluering av prosjektet kan vurderes som tema for gruppearbeid på årlig 
verneombudssamling 

7. Evaluering av prosjektet som tema på foretakstillitsvalgtmøter 
8. Innspill fra involverte parter samles i en sluttrapport for prosjektet 
9. Prosjektgruppa er ansvarlig for at det gjennomføres en evaluering av prosjektet 

 

Status sykefravær 
 

 Grafen viser totaltallene for sykefraværet i foretaket i 2015.  

 Gjennomsnittlig sykefravær for 2015 var 7,6% 
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Økonomi 
 

 Prosjektet genererer ingen inntekter. Måloppnåelse vil gi sparte personalkostnader 
tilsvarende 6,5 mill 

 

 Prosjektet søker kun KLP om eksterne prosjektmidler 
 
 
 

Ressursbruk  
 

 Vedlagt følger budsjett i henhold til KLP mal. 
 


