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Status i nærværsprosjektet



Fakta & prosjektets arbeidsfelt

• 1350 ansatte fordelt på 5 enheter.

• 70 ledere

• 5 hovedverneombud, 65 plassverneombud

• 15 foretakstillitsvalgte, 50 plasstillitsvalgte



Prosjektet; Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede

Mål:  Gjennomsnittlig sykefravær 6,5% 

Effektmål: Utvikle en nærværskultur som innebærer at:

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

• Pasientene opplever et stabilt behandlingsforløp, 
med økt kvalitet

• Omdømmet til Helgelandssykehuset styrket på bakgrunn av 
økt stabilitet og kvalitet

Arbeidsmiljø <-> Stabilitet <-> Kvalitet



• Planleggingsfase:
• Mandat, prosjektplan, interessentkartlegging, kommunikasjonsplan, budsjett,

søknader om eksterne midler samt utarbeider rapporteringsrutiner 

• Tiltak for å bygge felles fundament: 
• Enhetsvise samlinger for ledere, tillitsvalgte og verneombud

• Kartlegging av ledernes behov og innspill fra vernetjeneste og tillitsvalgte

• Enhetsvise allmøter for alle medarbeidere

• Utvikle nettside for prosjektet

• Omfattende  informasjonsarbeid  ut i organisasjon 

• Standardiseringstiltak

• Lederbistand

• Innovasjon - utviklet e-læringsprogram om nærværsarbeid, rettigheter og plikter  

• Historiefortelling: Suksesshistorier
• Formidler de gode historiene i eget foretak. Hensikt  Motivasjon og erfaringsdeling

Gjennomførte aktiviteter 2016



Resultat 2016 

Resultatutvikling: 
Økt tilstedeværelse med 0,9% fra 2015 til 2016

HF- 2016 HF- 2015 Mosjøen Sandnessjøen Mo Prehosp. 
tjenester

6,7% 7,6% 6,9% 6,6% 7,5% 6%



Vinner av Forbedringspris fra Helse Nord, 3.tertial 2016

Kandidaten er vurdert ut fra følgende 
kriterier:

• Kvalitet, trygghet, respekt

• Teamarbeid og tverrfaglighet

• Sterk medvirkning fra 
pasientnære medarbeidere

• Fokus på forbedring av rutiner 
og standarder

• Overføringsverdi til andre 
avdelinger og helseforetak

• Dokumentasjon av målbare 
resultater

Vinner tildelt kroner 250 000,-



Gjennomførte milepæler pr november 2017

1. Enhetsvise allmøter, runde 2

2. Arrangement ved utdeling av forbedringsprisen 

3. Kursdag med MIND – Styrkebasert – positiv psykologi

4. IA bistand og veiledning – enkeltsaker

5. Informasjon om nærværsprosjektet i avdelinger

6. Informasjonsbrev til alle medarbeidere

7. Informasjonsbrev til fastleger og sykehusleger

8. Enhetsvise møter med ledere som har sykefravær rundt 10%

9. Stimuleringstiltak. System for søkeprosess og behandling

10. Utarbeidelse av artikler til intranett og nærværssiden

11. Informasjon om Nærværsprosjektet for IA rådet i Nordland

12. Innføring i forbedringsarbeid/LEAN metodikk med UNN

13. Utarbeidet veiledning til ledere og medarbeidere - digital 
sykemelding



Resultat 2017 

Gjennomsnittlig sykefravær hittil i 2017 - 6,9%  jf. virksomhetsportalen pr 30.11.17







1. Når jeg ikke har det bra hva gjør jeg? (Brosjyre )

2. Hvem gjør hva når? (Prosedyre) 

3. Standard bestillingsfunksjon for ledere ved behov for 
bistand (Felles inngang for bistand)

4. Nærværskontrakt» (Midlertidige arbeidsavtaler ved utprøving)

Standardisering



Når jeg ikke har det bra, hva gjør jeg? (brosjyre)

Medarbeider som ikke har det bra, skal snakke med sin
leder, før lege kontaktes, når helsesituasjonen tillater det. 

Du og din leder kjenner avdelingen og sykehuset og kan 
sammen i større grad enn din lege vurdere mulige løsninger. 

Kan arbeidsgiver sammen med medarbeider tilrettelegge slik at 
grunnlaget for sykemeldingen bortfaller, vil det kanskje ikke være 
behov for sykemelding.



Enhetsvise møter med ledere, fravær rundt 10%

Enhet Gjennomført

Mo i Rana 22.06.17

Mosjøen 24.10.17

Sandnessjøen 17.10.17

Brønnøysund 06.10.17

Tema for møtet:
 Bakgrunn for møtet

 Orientere om prosjektet og bruk av 

nettsiden

o Standard prosedyre: 

Hvem gjør hva når? 

o Ny retningslinje om permisjon uten 

lønn begrunnet i helse

o Brosjyremateriell om rettigheter og 

plikter

o Mulighet for bestilling av bistand

 De ulike avdelingenes utfordringer, 

muligheter, behov og videre arbeid

 Erfaringsdeling

 Veien videre

 Presentasjon av: Kjønnsforskjeller i 

sykefravær på sykehus – Et 

forskningssamarbeid mellom Spekter, 

NSF og KLP utført av Sintef

 Eventuelt



Tiltak i avdelinger med fravær rundt  10%

• Informasjonsmøte om prosjektet, nærværskultur, standardiseringstiltak 
samt rettigheter og plikter – etterfulgt av individuelle prosess –
samtaler: Medarbeider, leder og HR/PG

• Avdelingssamling med gruppearbeid relatert til nærværskultur og fokus 
på hvordan avdelingen kan utvikle eget arbeidsmiljø 

• Bistand fra BHT, sykepleiefaglig veiledning

• Bistand fra UNN, Introduksjon og veiledning i bruk av Lean

• Avdelingssamling med fokus på arbeidsmiljø, rolleavklaring og 
samarbeid mellom sykepleier og hjelpepleier 

• Arbeidsmiljøtur, deler av en avdeling, samhandling internt 

• Fellesaktivitet. Avdeling med turnus arbeidere. Leie av gymsal 

• Gruppesamtale med utgangspunkt i en avdeling, samtale om ikke-jobb-
relater fravær (24 timers  mennesket)



Prosjektet fokuserer også på de som er på jobb

Stimuleringstiltak: Avdelinger med  sykefravær på 6,5 % eller lavere kunne søke. 
Fellestrekk, mulige suksessfaktorer for økt nærvær i Helgelandssykehuset ?:

• Kompetanseheving, faglig oppdatering
• Medbestemmelse, samhold/gruppefølelse
• Fokus på arbeidsmiljø, arbeidsglede og nærvær
• Faglige og sosiale sammenkomster. Turer og fellesopplevelser
• Innvirkning, takhøyde for meningsutvikling
• Respektfull adferd og god tone
• Humor
• Individuell tilrettelegging/tilpasning
• Endringskompetanse. Til enhver tid gjøre det beste ut av situasjon/driftsramme
• Samarbeid med tillitsvalgte og verneombud
• Involvere og ivaretakelse av nyansatte
• Mest mulig forutsigbar drift 
• Raust og involverende lederskap

• Kontrollspennet for ledere mellom 8 – 26 medarbeidere



Bruk av prosjektmidler 2016 & 2017

Styremøte 14.-15.12 2015

• Sak 91/2015: Økt nærvær for 
kvalitet og arbeidsglede

Vedtak: Styret vedtar å anvende 
inntil 2,4 mill. kr over to år på 
tiltak for å redusere 
sykefraværet. Styret ber om 
jevnlig rapportering vedrørende 
utvikling av tiltakene.

• Forbedringsprisen fra Helse 
Nord kr 250 000,-

• Prosjektmidler fra KLP 

kr. 150 000,-

• Nærværskontrakter inngått 
for kr. 514 817,-

• Tiltak i avdelinger over 10%: 
Kr. 232 000,-

• Stimuleringsmidler i 
avdelinger < = 6,5%:
Kr. 131 500,-

• Kompetansetiltak:
Kr. 58 000,-

• Annet: Kr. 87 860,-

• Totalt: 1 024 177



ÅR Sykedager Kostnader for sykefravær Snitt aktive tilsatte 

2015 22 881 57 203 150 1341

2016 21 415 53 537 425 1381

2017 17 814 44 534 425 1409

Besparelse ved reduksjon av sykefravær

I beregningen er det lagt til grunn at en sykefraværsdag koster kr 2500,-
(Kilde: NAVs IA-WEB basert på tall fra SSB)

Med dette som utgangspunkt vil besparelsen fra 2015 til 2016 tilsvarer kr 3 665 725,-

Tallene er fra virksomhetsportalen



• Sette i drift e-læringskurset, Nærvær, rettigheter og plikter

• Enhetsvise dagskurs for lederne – Relasjonelt mot/den nødvendige 
samtalen

• Enhetsvise tilbud til lederne: Opplæring i bruken av personalportalen 
ved oppfølging av medarbeider, praktisk opplæring i å søken 
forebyggings- og tilretteleggingstilskudd, samt BHT-honorar for IA 
virksomheter, fritak fra arbeidsgiveravgift  

• Felles arrangement som bidrag til helsefremmende kulturutvikling for  
medarbeidere 

• Bistå flere ledere i avdelinger med høyt sykefravær (rundt 10%) samt
oppfølging av gjennomførte møter med lederne

• Evaluering av tiltak

Milepæler som ikke er gjennomført



Kjønnsforskjeller i sykefravær på 
sykehus

Et forskningssamarbeid mellom 
Spekter, NSF og KLP –

utført av Sintef



Vi finner at HMS-arbeidet i 
sykehus i liten grad er koblet til 
arbeid med risikofaktorene for 
arbeidsrelatert sykefravær. HMS-
begrepet forstås snevert er i stor 
grad adoptert fra 
industritenkningen der sikkerhet 
har hovedfokus for å unngå 
ulykker og skader. Dette er ikke 
det mest relevante i sykehus, og 
HMS-arbeidet bør heller rettes 
inn mot et mål om at folk skal stå 
lenge i arbeid.

Hovedfunn 4



Basert på forskningsrapporten

• Dette betyr at det er et potensial for redusert 
sykefravær også i sykehus, med de rette 
tiltakene. Vi anbefaler at det arbeides systematisk 
med risikofaktorene for arbeidsrelatert 
sykefravær innenfor HMS-arbeidet gjennom et 
styrket partssamarbeidet. Dette betyr at både 
ledelsen, verneombud og tillitsvalgte, går 
sammen om å få en felles forståelse for 
risikofaktorer og gjør forpliktende avtaler i 
forhold til tiltak og gjennomføring av disse.  



Prosjektleders anbefaling til styringsgruppa:

• Prosjektet videreføres ut 2018

Fordi:

• Prosjektet er styringsgruppens/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 uendret 




