
 

                     Side 1 av 1 

Styresak 125/2017: Nærværsprosjektet - status 
 
Møtedato: 12.12.2017 
Møtested: Mo i Rana, Scandic Meyergården 
 
 
Formål: 
Orientere styret om status i nærværsprosjektet og veien videre. 
 
Bakgrunn: 
I sak 91/2015 vedtok styret å bruke inntil 2,4 millioner kroner over to år på tiltak for å redusere 
sykefraværet. Prosjektet Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede ble iverksatt, og det ble 
utarbeidet en toårig handlingsplan. Målsettingen fra Helse Nord og oppdragsdokumentet var et 
sykefravær på under 7,5%. Prosjektet tok mål av seg om et nærvær på 93,5%. 
 
Fra 2015 til 2016 økte nærværet med 0,9%. Gjennomsnittlig sykefravær lå på 6,7%. Hittil i 2017 
er gjennomsnittlig sykefravær på 6,9%. Legger man til grunn at en dags sykefravær hos en 
ansatt koster 2500 kroner kan dette gi en besparelse på cirka 3,66 millioner kroner fra 2015 til 
2016. Andre effekter er økt kvalitet i behandling og tjenester ved at fast personell har økt 
nærvær. 
 
I prosjektperioden har prosjektgruppa hatt samarbeid med flere aktører, blant annet KLP sin 
HMS –avdeling. Tilbakemeldingen fra deres kontaktperson er at det er gjort et imponerende 
arbeid, og de oppfordret sterkt til at prosjektperioden bør utvides med ett år. Det er lagt et 
solid grunnlag for å jobbe med kulturendring, og det er planlagt krevende aktiviteter framover. 
Det er bekymringsfullt hvis prosjektet avsluttet som planlagt den 31.12.17. Fundamentet som 
prosjektet har etablert, kan smuldre bort og organisasjonen vil risikere å falle tilbake til 
utgangspunktet. 
 
Med dette som bakgrunn, samt de resultat som er oppnådd i prosjektperioden, vedtok 
foretaksledelsen følgende i møte 28. november, sak 309/2017:  
 
Prosjektet videreføres ut 2018. Prosjektet er ledergruppens verktøy for å holde 
oppmerksomheten på prosessen med å utvikle en helsefremmende nærværskultur. Å jobbe med 
kulturendring krever tid og fokus, ellers faller organisasjonen lett tilbake til utgangspunktet. Den 
økonomiske rammen vurderes og AD kommer tilbake til saken etter sluttføring av budsjett 
2018. 
 
Vedtaksforslag: 
Styret tar saken til orientering, og bifaller at prosjektet videreføres til 31.12.2018. 
 
Fred A. Mürer 
Konst. Administrerende direktør 
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