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Sluttrapport for prosjekt «omorganisering av Moer sykehjem»: 

 

Prosjektet ble startet opp i september 2017 Prosjekteier er kommunestyret. 

Prosjektet har vært organisert i en styringsgruppe, en prosjektgruppe og en referansegruppe. 

Prosjektgruppa har hatt følgende medlemmer: 

 Marion Larsen, prosjektleder, avd. sykepleier avd. 1CD 

 Gro Svendstad, prosjektdeltager, enhetsleder Moer sykehjem 

 Mary Vic Balabadan, prosjektdeltager, avd. sykepleier avd. 1ABE 

 Dagmar Wergeland, prosjektdeltager, systemansvarlig GAT 

 Paul Ågedal, prosjektdeltager, kontroller 

 Wenche Basteson, prosjektdeltager, hovedtillitsvalgt Fagforbundet 
 

 
 
Prosjektleder har vært frikjøpt 0,5 årsverk i perioden. Disse midlene har også gått til å 

frikjøpe de andre lederne på Moer sykehjem i forbindelse med opplæring og kurs.  

Styringsgruppa er rådmannens ledergruppe.  

 

Referansegruppa har bestått av følgende: 
 

 Lene Heiaas, avdelingssykepleier 2AB 

 Catharina Kristiansen, avdelingssykepleier 2CD 

 Ken Patrick Bye, plasstillitsvalgt NSF 

 Agnieszka Kuzminska, fagsykepleier, deltager i prosjekt velferdteknologi 
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1.0 Sammendrag: 

1.1 Bakgrunn  

 

Mandat: 

Moer sykehjem har i dag en bemanningsplan som er eldre enn 10 år. Etter 

samhandlingsreformen i 2012 har det vært en stor endring i pasientgruppene. De er sykere, 

de har et større pleiebehov og behov for større medisinsk oppfølging enn tidligere. Dette 

stiller større krav til fagkompetanse. Teknologi har blitt gradvis tatt i bruk i tjenesten og 

utviklingen vil fortsette. I tillegg har det tilkommet flere nye arbeidsoppgaver som en del av 

tjenesten, herunder mathåndtering i avdelingene, blodtransfusjoner, økt antall pasienter 

med etablering av to dobbeltrom på hver langtidsavdeling. 

Summen av disse endringene medfører at eksisterende bemanningsplan er utdatert. Det er 

et behov for å tilpasse bemanningsplanen etter dagens arbeidssituasjon. Bedre utnyttelse av 

den enkeltes kompetanse. Det går med mye tid til å løse ad-hoc fravær, dette løses ofte med 

overtid og vikarbyrå innleie. Sykefraværet i institusjonstjenesten er generelt høyt. En bedre 

bemanningsplan og bedre tilpasning av arbeidshverdagen for de ansatte, kan bidra til å 

redusere sykefraværet og redusere behovet for overtid og vikar innleie. 

Ås kommune har som en offentlig virksomhet et mål om størst mulig grad av heltidskultur og 

helse som strategiske satsningsområder. 

De økonomiske rammene for tjenesten på sykehjemmet har vært krevende og i flere år har 

det årlig vært behov for å justere budsjettrammen i løpet av året.  Enkelte år har det likevel 

vært betydelige merforbruk. Det er viktig å få en bedre stabilitet og sikre en god 

sammenheng mellom tjenesten og de økonomiske rammene. Årsaken til merforbruket er 

økte oppgaver, med mer spesialisering, og høyere sykepleiefaglig og medisinsk faglig krav til 

tjenesten. Et eksempel på utvidet tjeneste er blodtransfusjon, som nå utføres på Moer 

sykehjem. Blodtransfusjon ble tidligere alltid utført i spesialhelsetjenesten, og dette krever 

forarbeid, gjennomføring og etterarbeid.  

Moer sykehjem skal utvide med 40 nye sykehjemsplasser, det antas at disse plassene vil bli 

brukt fra våren 2020. 

 

 

1.2 Forankring og mål: 

 

Arbeidet ledes av Omstillingsprosjekt – Krav om å jobbe smartere, bedre ressursutnyttelse 

og økonomiske gevinster. Prosjektet har sin forankring i styringsgruppa til 

Omstillingsprosjektet. I denne styringsgruppa sitter blant annet Rådmannen i Ås kommune. 

Rådmannen er også prosjekteier for Omstillingsprosjektet. I tillegg er enhetsleder for Moer 

sykehjem med i prosjektgruppa/arbeidsgruppa til «Omorganisering av Moer sykehjem». 
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Det er to overordnende resultatmål til Omstillingsprosjektet: 

1. Målet til prosjektet er Identifisere, prioritere, igangsette og gjennomføre tiltak som 
gir minimum 30 millioner kroner i innsparinger i perioden 2017-2020. 

2. Gjennomføre organisasjonsgjennomgang etterfulgt av nødvendige endringer. 
 

Handlingsprogram og kommuneplan: 

 Ås kommune skal ha videreutviklet sin posisjon som en attraktiv og fremtidsrettet 

arbeidsgiver 

 Ås kommunes behov for arbeidskraft skal være dekket og tilpasset kommunens 

organisasjon og tjenester 

 Kommunens satsning på heltid og helse som strategiske satsningsområder 

 

 

1.3 Prosjektarbeidet: 

 
Møter: 
Det har vært fast møtetidspunkt for arbeidsgruppen, med møter hver annen uke.  
Referansegruppa har vært innkalt på møte ca. hver 8 uke. 
 

 

Møter/kurs i 2018 

22.0.18 Oppstartsmøte 

2608.18 Møte ang. kartleggingsskjema 

18.1018 Møte med arbeidsgruppa og referansegruppa 

30.10.18 ASCOM velferdsteknologi  

22.-24.11.18 GAT konferanse  

06.12.18 Møte med arbeidsgruppa og referansegruppa 
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Møter/kurs i 2019: 

04.01.19 Møte med arbeidsgruppa og referansegruppa 

17.01.19 Kurs i kalenderplan 

24.01.19 Møte med arbeidsgruppa 

31.01.19 Telefonintervju med Trondheim kommune 

07.02.19 Møte med arbeidsgruppa 

28.02.19 Møte med arbeidsgruppa og referansegruppa 

09.03.19 Hospitering Oslo Kommune 

14.03.19 Møte med arbeidsgruppa 

23.03.19 Møte med arbeidsgruppa – vikarpool 

30.05.19 Omvisning Ullerud sykehjem 

21.06.19 Møte med arbeidsgruppa og referansegruppa    

26.06.19 Kurs i GAT-analyse 

19.09.19 Presentasjon for styringsgruppa 

24.10.19 Møte med arbeidsgruppa og referansegruppa  

26.11.19 Møte med økonomi  
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2.0 Innledning 

Prosjektet er et delprosjekt under «Omstillingsprosjektet» til Ås kommune. Prosjektet har 
fått i oppdrag å se på effektive og smarte løsninger for Moer sykehjem. Det er opprettet en 
arbeidsgruppe for prosjektet og en referansegruppe. Alle lederne på Moer sykehjem har 
vært involvert i prosjektet. Og vi ser dette som et suksesskriterium. Dette har bidratt til 
realistiske løsninger og gitt et eierforhold til de som skal implementere resultatet av 
prosjektet. Resultatene av prosjektet skulle være ferdig implementert til 07.01.2019. 

Et av resultatmålene til prosjektet er å ivareta heltidsstillinger og helsefremmende turnuser. 

Det har vært gjennomført en stor kartleggingsundersøkelse av alle ansatte i faste stillinger 

på sykehjemmet. Her så vi også på rett kompetanse på rett sted. 

Prosjektet har favnet alle langtidsavdelingene på Moer sykehjem, men prosjektet har ikke 

involvert medisinsk korttidsavdeling. Dette er fordi medisinsk korttidsavdeling har en annen 

type drift. Driften der er mer uforutsigbar og fagspennet er stort.  

Arbeidsgruppen har innhentet erfaringer fra andre kommuner. Deriblant Frogn kommune, 

Trondheim kommune og Oslo kommune.  

Et av oppdragene i prosjektet var å avklare tidspunkt for servering av måltidene på Moer 

sykehjem. 

Velferdsteknolog var en del av mandatet, men ble tidlig i prosessen fjernet fra prosjektet. 

Grunnen er prosjektet «utvidelse av nytt sykehjem» allerede har dette i sitt prosjekt.  

 

Rammebetingelser for prosjektet:  

Tidsbruk: 

Planlagt startdato: 01.09.2017  

Sluttdato: 01.09.2018, senere forlenget til 07.01.2019. 

 

Økonomi:  

Det settes av 0,5 millioner til gjennomføringen av prosjektet. I hovedsak vil dette gå til å 

frikjøpe arbeidsgruppelederen med 0,5 årsverk. 

 

Ressursbruk:  

Prosjektleder 0,5 årsverk. 

Systemansvarlig GAT ca. 25 arbeidsdager 

Øvrige medlemmer ca. 10 arbeidsdager. 

 

Data og informasjon: 

Arbeidsgruppeleder har anledning til å involvere alle ansatte i kartleggingsøyemed, samt 

involvere nøkkelpersoner for innhenting av relevant data og informasjon. 
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2.1 Resultatmål 

 

RM1: 

Arbeidsgruppen skal utarbeide en anbefaling til ny bemanningsplan og ny turnus for  

Moer sykehjem som gir en samlet mer effektiv ressursbruk. 

RM2:  

Ny bemanningsplan og turnus skal implementeres ved Moer Sykehjem, med virkning fra 

07.01.2019.  

RM 3:  

Arbeidsgruppen skal vurdere om middagen på Moer sykehjem skal serveres til et senere 

tidspunkt enn den er pr i dag. 

   

RM 4: Andre resultatkrav: 

a) Arbeidsgruppen skal identifisere hvilke økonomiske gevinster som skal oppnås, 

sammenlignet med gjeldende driftsnivå. Ny bemanningsplan og turnus skal gi 

besparelser i forhold til dagens drift, tilsvarende 1 million kr. årlig. 

b) Arbeidet skal sikre en bedre utnyttelse av kompetanse. Ansatte med spisskompetanse 

utnyttes riktigere, særlig for sykepleierne. Dette er en kompetanse som i framtiden vil 

være vanskelig å få tak i, derfor må det sikres at fagligheten og ressursen brukes 

effektivt. 

c) Arbeidsgruppens metode, prosess og resultater skal sikres overføringsverdi for andre 

enheter i Ås kommune, da det forventes at tilsvarende prosjekt skal kunne gjennomføres 

i flere enheter. 

d) Arbeidsgruppen skal rapportere på hvordan heltidskultur og helsefremmende satsning er 

ivaretatt/hensyntatt i arbeidet. 

 

 

2.2 Effektmål 

 

Gevinstrealisering 

 Økt trygghet og opplevd kvalitet for pasienter 

 Bedre utnyttelse av samlet fagkompetanse i hverdagen, særlig sykepleiernes 
spisskompetanse 

 Bedret arbeidsmiljø, økt score på 10-faktor 

 Økt andel helhetidsstillinger 

 Bidra til strategien om Helse som strategisk arbeidsområde 

 Redusere sykefraværet med X %. (Prosjektgruppas anmerkning; uspesifisert I 
mandatet) 

 Økt ressursutnyttelse, stabilitet og forutsigbarhet i bruk av faste ansatte, gir 
økonomisk mer forutsigbart, mindre "sløsing" og økt etterlevelse av rutiner. Dette 
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bidrar til økt lønnsomhet tilsvarende 1 million kr. (redusert ulike typer vikarbruk, 
overtid, antall årsverk, sykefravær, for eksempel mindre bruk av 1:1) 

 Styrket personal- og fagledelse på grunn av mindre tidsbruk til administrasjon av ad-
hoc 

 Færre rapporterte avvik og færre AML-brudd 
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3.0 Kartleggingsundersøkelsen 

 

Kartleggingsskjema: 

Undersøkelsen ble sendt til 122 ansatte, og 104 ansatte svarte. Svarprosent på 85 gir et godt 

grunnlag for å jobbe videre med tilbakemeldingene.  

Vi har hatt en omfattende spørreundersøkelse av alle ansatte i faste stillinger på  

Moer sykehjem. Dette gjaldt ansatte på langtidsavdelingene. Medisinsk Korttidsavdeling er 

ikke inkludert i dette prosjektet. Undersøkelsen var ikke anonym fordi vi ønsket å bruke 

svarene i videre arbeid i prosjektet. Det ble informert om undersøkelsen på personalmøte på 

alle avdelingene, via SMS og e-post. Det ble i tillegg hengt opp informasjon på alle vaktrom 

på Moer sykehjem. I tillegg ble det sendt ut påminnelse til de som ikke hadde deltatt på SMS 

og e-post. Undersøkelsen kunne besvares i perioden 01.11.- 14.12.2018. Siden enkelte 

ansatte kun jobber hver 3 helg ønsket vi at undersøkelsen skulle være i en slik lengde at alle 

hadde mulighet til å besvare når de var på jobb.  

Undersøkelsen ble lagt på MinGAT, slik at det var mulighet for å besvare den hjemme.  

Kartleggingen ble delt inn i fire kategorier: 

- Turnus 

- Døgnrytme 

- Utdanning 

- Velferdsteknologi (dette ble fjernet kort tid etter oppstart fordi det blir ivaretatt i to 

andre prosjekter)  

I undersøkelsen kommer det frem at 79 % er fornøyd med sin turnus pr i dag. Og 77 % var 

fornøyde med sin stillingsprosent. 

72 % ønsket å jobbe hver 3 helg som vi har pr i dag.  Kun 18 % kunne tenke seg å jobbe hver 

4 helg med langvakter.  

Vi ønsker å skaffe oversikt over hvor stor stillingen hver ansatt selv ønsket seg. Da vi vet at 

noen er fornøyd med en deltidsstilling.  

 

 

3.1 Turnus 

 
Moer sykehjem har todelt turnus, dag- og aftenvakter eller turnus på natt.  Det er ca. 100 
årsverk knyttet til sykehjemmet fordelt på 200 personer. Mange ansatte har siden 2008 fått 
økt stillingene sine. Sykehjemmet har rullerende turnus med helligdags- og 
sommerferieturnuser. Turnusen rullerer hver 6 uke. Turnusen vår kalles på folkemunne en 
«ønskelig turnus». Som vi ser i kartleggingen så er ca. 80% fornøyd med nåværende 
turnusordning. I all turnusopplæring frarådes man i å lage spesialtilpassede turnuser fordi 
det skaper mye jobb når ansatte slutter og annen person tiltrer. Av erfaring ser vi at dette 
ikke stemmer, og vi antar at noe av årsaken er at vi er såpass stor bedrift. Det gir oss mange 
muligheter til å tilpasse uten at det får store konsekvenser for andre ansatte. I tillegg har 
sykehjemmet liten utskifting av sykepleiere og fagarbeidere. I dette legger vi at vi tilpasser 
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turnuser etter ønsker, så langt det driftsmessig lar seg gjøre. Ansatte jobber i størst
utstrekning hvertredje helg, men noen jobber også hver fjerde eller hver annen helg. Turnusen på
natt rullerer hver fjerde uke.

Dagens turnusordning
Det er stilt 6 spørsmål knyttet til hvordan de ansatte opplever dagens turnus. En samlet
score for spørsmålene viser at 88 % av de ansatte er fornøyde med dagens turnus.

På spørsmål om hvordan den enkelte stiller seg til ulike turnusordninger viser resultatene at
dagens ordning med jobb hver 3. helg gir best score. Hele 90 % svarer at dagens
helgemønster passer bra. Det er likevel også interessant at det for 30-40 % av de ansatte
også kan passe bra å arbeide langvakter hver 4. helg, eller jobbe hver 2. helg. Resultatene
viser at det er variasjoner i den enkeltes ønsker. En mer fleksibel turnusordning som kan
skape muligheter for større variasjon mellom ulike ansattes turnuser er interessant å se
nærmere på.
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Travelhet i løpet av et døgn

Figuren viser de ansattes opplevelse av døgnrytmen ved Moer sykehjem, målt i hele timer. De
oransje toppene viser hvilke tidspunkter flest ansatte synes det er mest travelt. Tilsvarende
viser de grønne områdene når på døgnet flest har svart at det er minst travelt. Dataene gir et
informasjonsgrunnlag som er nyttig i videre utviklingsarbeid. Kl. 08:30, 12:30, 17:30 og 19:30 er
de mest travleste tidspunktene, og dette er knyttet til stell og måltider. Kl. 11:30, 14:30-16:30
og 21:30 er de minst travle tidspunktene.

3.2 Heltid på Moer sykehjem

Frem til avdeling 1E ble lagt ned hadde vi 11,2154 årsverk ansatt på fast sykelønnsrefusjon. I
tillegg kom ansatte fra bogruppe 1E inn etter 01.03.19. Avdeling 1E ble lagt ned på grunn av
utbygging av Moer sykehjem. Dette var ca. 7 årsverk. Det vil si at ansatte på
sykelønnsrefusjon var ca. 18 årsverk, fordelt på 44 personer. Avdelingssykepleierne har
aktivt jobbet med omplassering av ansatte, laget turnus til ansatte på flere avdelinger,
endret turnuser for å ivareta overtalligheten, ikke utlyst ledige stillinger og utvidet
stillingsprosenter ved å jobbe oftere helg, og flere tiltak. Alt dette har vært i samarbeid med
tillitsvalgte.

Ifølge SSB har alle kommuner i Norge utstrakt bruk av deltidsstillinger i turnusdrift. Vi
betegner stillinger under 100 % som deltidsstilling og stillinger under 40 % som småstillinger.

Det er vanskelig å rekruttere fagkompetanse til deltidsstillinger og småstillinger.
Effektiviteten er lavere med mye deltid da det krever mer administrasjon, flere å
kommunisere med og deltidsansatte har lavere kontinuitet. I Ås kommune er det pr i dag
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normalt å jobbe hver tredje helg. Antall oppgaver er fordelt utover hele døgnet, og det er ca. 

like mange ansatte på kveld som på dag. Dette gjelder også i helger. Med nåværende 

bemanningsplan og ønske om å ha så mange som mulig i store stillinger medfører dette 

automatisk mange småstilling. Ledelsen på Moer sykehjem har siden 2008 tilstrebet at så 

mange som mulig som ønsker det, kan øke stillingene sine.  I kartleggingen vår finner vi at 

82 % av alle ansatte er fornøyd med nåværende stillingsstørrelse. Dette er svært bra, og 

viser etter vår mening at politikken vi har ført fra 2008 har fungert.  

 

3.2.1 Paragraf 14.4A og 14-9 

 

På sykehjemmet er totalt 1346,9 % ansatt på fast sykelønnsrefusjon (pr. 01.01.2019). Dette 

antallet er i kontinuerlig endring. Turnus på sykehjem er å anse som en «levende 

organisme».  

Av disse er 1026,99 % ansatt etter §14-4A og §14-9, og vi har fått krav fra 31 ansatte om 

utvidelse av stillingen sin. I snitt har disse ansatte økt stillingen sin med 33 %.  

Da de første kravene fra ansatte kom etterlyste vi retningslinjer på hvordan Ås kommune 

skulle ivareta denne overtalligheten. Vi er kjent med at mange kommuner ivaretar 

overtalligheten på overordnet nivå, og at utvidelse av stillinger også vil være i ledige stillinger 

i andre enheter enn man har ansettelsesforhold. På denne måten vil arbeidskraften kunne 

fordeles i hele kommunen. En assistent på sykehjemmet vil kunne gå inn i andre 

assistentstillinger i kommunen for eksempel i barnehage og renhold. Moer sykehjem har 

assistentstillinger kun i helger, det vil si småstillinger. Siden tilgangen på faglærte vikarer er 

svært begrenset benytter vi assistenter på vikarvakter i tillegg. Når disse assistentene får 

utvidet stilling vil de måtte få vakter fra ledige sykepleierstillinger for at vi ikke skal gå utover 

vår bemanningsplan. Dette fører til økt ansvar på sykepleiere/fagarbeidere som er ansatt 

fordi assistenter har erstattet fagarbeidere og sykepleiere. Dette kunne vært unngått ved at 

assistentene ble ivaretatt på overordnet nivå og overført til eksisterende assistentstillinger i 

andre enheter.  

De siste årene har flere ansatte krevd økt stilling med § 14-4A og §14-9. Det var Nedenfor 

følger en spesifisering av de to paragrafene i Arbeidsmiljøloven:  

 

§14-4A - Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid. 

Deltidsansatte som de siste 12 mnd. jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til 

stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan 

dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger.  Vi regner 12 mnd. tilbake i 

tid fra kravet er mottatt.  Det vil si at arbeidstakere har rett til en fast stilling tilsvarende 

faktisk arbeidstid ved merarbeid. 

Det er derfor viktig å jobbe systematisk og strategisk med å ansette personer med rett 

kompetanse ut ifra virksomhetens behov, i store stillinger. Da vil omfanget av merarbeid 

kunne reduseres. 
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§ 14-9- Midlertidig ansettelse 

Sykehjemmet praktiserer i utgangspunktet med at alle arbeidstakere skal ansettes fast. Men 

ved behov kan avtale om midlertidig ansettelse likevel kan inngås. Dette praktiserer ved for 

eksempel ved permisjoner, sykdom over lengere tid, praksisarbeid og ledige stillinger som er 

vanskelig å rekruttere riktig kompetanse i. 

Avtale om midlertidig stilling inngås når arbeidet er midlertidig. Det kan ansettes for inntil 12 

måneder av gangen.  Arbeidsgiver skal minst en gang i året drøfte bruken av midlertidig 

ansettelse med de tillitsvalgte., blant annet grunnlaget for og omfanget av slike ansettelser, 

samt konsekvenser for arbeidsmiljøet. 

Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn 4 år etter første 

ledd a eller i mer enn 3 år etter første ledd b og f, skal anses som fast ansatt slik at reglene 

om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. 

 

3.3 Kompetanse 

 

Realkompetanse består av formell kompetanse (basert på utdanning) og uformell 

kompetanse (basert på erfaring). Mange oppgaver i kommunehelsetjenesten er basert på 

formell kompetanse. Noen oppgaver kan kun gjennomføres av sykepleiere, andre oppgaver 

kan delegeres til helsefagarbeidere og noen oppgaver kan gjennomføres av alle nivåer. 

Kartleggingen skulle avdekke om de ansatte følte at de fikk benyttet sin kompetanse i det 

daglige. Politikken på Moer sykehjem de siste årene er at det er lønnsomt for avdelingene å 

ha mange sykepleiere fordi vi da har en større buffer ved fravær. Det er også viktig å ha 

sykepleiere fordi det er økende krav til sykepleiefaglig oppfølging av pasientene våre. Hvis 

man ser dette opp mot rekrutteringsproblemene vi har fått ifht sykepleiere vil det fremover 

være fornuftig å se på hvilke oppgaver som må gjøres av hvilken faggruppe. Dette har ikke 

vært fokusert på i mandatet, men det er noe som er viktig å se på fremover. Hvordan vi kan 

skolere helsefagarbeidergruppen vil være vesentlig for hvordan vi kan møte fremtidige 

sykepleiefaglige utfordringer.  

I kartleggingen fikk vi en oversikt over ansatte som ønsket seg øket kompetanse. Resultatene 

herfra må ses på  forhold til de som ønsker å utdanne seg i vårt fag. Mange hadde ønsker om 

andre retninger. Når det gjelder delen om videreutdanning kan det se ut som mange er 

interessert i videreutdanning. Men når vi fordyper oss i svarene ser vi at de fleste er 

assistenter som ønsker kurs eller ikke relevant utdanning. Vi ser også at fagpersoner ønsker 

utdanning og det blir ivaretatt i kompetanseplanene. 

Vi ser tendensene til at det blir færre sykepleiere de neste årene. Vi blir derfor nødt til å se 

på andre løsninger når det gjelder sykepleierne på sykehjemmet. I arbeidsgruppen har det 

blitt diskutert om sykepleierne bør gå på topp i en «sykepleiepool» som kun gjør 

sykepleieoppgaver. Og at kompetansen til helsefagarbeidere bør økes med en aktuell 

videreutdanning.  

I kartleggingen har det også vært fokus på rett kompetanse til rett sted og tid. Det er flere 

ansatte som mener at kjøkkenoppgaver tar store deler av vaktene.  
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Funn: Videreutdanning

Svarene viser et stort ønske og mål om videre utdanning hos den enkelte ansatte. Svarene
knyttet til disse spørsmålene vil i vesentlighet følges opp i medarbeidersamtaler med den
enkelte.

3.4 Rett kompetanse på rett sted

I kartleggingsundersøkelsen svarte 86 % at de brukte mye tid på kjøkkenarbeid og på
arbeidsoppgaver som ufaglærte med fordel kan utføre.

I sommer testet vi derfor ut avdelingsvertstillinger. Om sommeren er halve staben på ferie til
enhver tid. Dette innebærer at det er færre sykepleiere og hjelpepleiere i pleien. Det er
utfordrende å skaffe sommervikarer med fagbakgrunn. Ofte er sommervikarene ufaglærte
med liten erfaring fra helsevesenet. Ved å bruke kjøkkenassistenter på hver bogruppe i
sommer frigjorde dette fagkompetanse. Slik at faglærte kunne bruke sin kompetanse direkte
på pasientene, istedenfor på kjøkkenet. Tilbakemeldingene fra i sommer var utelukkende
positive. Dette er en viktig erfaring som vi ønsker å ha med videre i fast turnus, da får vi
frigjort fagkompetanse og får rett kompetanse på rett sted. Bemanningen på
langtidsavdelingene er uforandret siden 2008. Pasientenes situasjon og faglige oppgaver har
endret seg drastisk siden samhandlingsreformen i 2012. Ved å øke bemanningen med
ufaglærte/assistenter som avdelingsverter vil vi kunne rendyrke fagoppgaver til
fagpersonene.

Funn: Utnyttelse av kompetanse i arbeidet

44 % av respondentene svarer at de i stor grad utfører arbeidsoppgaver som andre
faggrupper med fordel kan gjøre. Ytterligere 35 % svarer i noen grad. Selv om det viser seg
at enkelte respondenter har misforstått spørsmålet viser svarene at det bør sees nærmere
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på muligheter for å organisere arbeidet annerledes. Når vi ser på kommentarene som de
ansatte har gitt i svarene framkommer det at både i kjøkkentjeneste, praktisk stell og
annet praktisk arbeid er de mest gjennomgående innspillene til endringer.

Det er noen ulike trekk i innspillene fra sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.
Sykepleierne ønsker i størst grad å gjøre oppgaver som krever sykepleiekompetanse, mens
helsefagarbeidere i hovedsak trekker fra kjøkkentjeneste som oppgaver de bruker for mye
tid på. Assistentene er de som i minst grad svarer at de utfører oppgaver andre kunne
utført. Sykehjemmet har i to somre gjennomført prosjekt/forsøk med avdelingsverter.
Dette er assistenter som har kjøkkenoppgavene som den viktigste oppgaven. I tillegg er de
avdelingens «ansikt utad» ved å ta imot besøkende, pårørende og være på stuene for
pasientene.

3.5 Helsefremmende arbeid

AML;
Lovens formål er:
Åsikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt
arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en
velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale
utvikling i samfunnet (§1-1a)

Dette relateres inn i dette prosjektet ved en tilnærmingmed tiltak både på det
organisatorisk overordnete nivået (ved for eksempel type turnus som velges),
arbeidsplassnivået (hvordan vakter fordeles ifht ansatte, vaktbelastning, mm.) og på
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individnivå (individuelle tilpasninger ut ifra den ansattes ønsker/behov).  

Vi har i prosjektet knyttet ønskelige turnuser til de gode resultatene ved eksisterende turnus 

og arbeidstidsordninger. En konsekvens av helsefremmende arbeids kan være å redusere 

sykefraværet. I dette prosjektet har vi også hatt andre mål som å øke de ansattes 

arbeidsmotivasjon, øke de ansattes trivsel og arbeidsevne. Ut ifra kartleggingen ses det at de 

aller fleste uttrykker at de er fornøyd med eksisterende turnus.  

I kartleggingen vår undersøkte vi belastningen ved å veksle mellom dag- og kveldsvakter og 

antall vakter i strekk i forbindelse med helg. Funnene her viser at eksisterende turnus 

ivaretar ansattes helse fordi 73 % er fornøyd med belastningen det medfører å veksle 

mellom dag og kveld. 87 % er fornøyd med antall vakter i strekk i forbindelse med helg. 

Dette er områder vi har spesielt fokus på.  

I spørreundersøkelsen svarte de ansatte på om de var fornøyde med egen turnus. Det ble 

stilt spørsmål om helgemønster, skifte mellom dag- og kveldsvakter og stillingsstørrelse. 

Resultatet var at 79 % var fornøyd med eksisterende turnus. Dette er også en viktig grunn til 

at vi valgte å ikke forandre eksisterende turnus. Bemanningsplanen kan ikke endres uten 

tilførte midler, derfor har vi ikke kommet med dette som et alternativ i dette prosjektet. 

Bemanningsplanen definerer antall personer og stillingskategorier på de forskjellige vaktene 

i løpet av døgnet. Bemanningsplanen er laget etter antall stillingshjemler godkjent i 

eksisterende budsjett. Det aller meste av budsjettet på Moer sykehjem er knyttet til 

lønnsmidler. En turnusplan viser når den enkelte ansatte skal jobbe og når den skal ha fri. 

Planen er knyttet til bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og tariffavtalen.  

Funn: Egen stilling 

74 % av respondentene er fornøyd med egen stillingsprosent. 26 % er ikke fornøyd, disse 

ønsker i all vesentlighet større stillinger. Dette er i utgangspunktet et relativt godt resultat. 

Samtidig er det et potensiale for å legge bedre til rette for de som ønsker å arbeide mer. 

Dette vil følges opp individuelt, i tillegg til at prosjektet videre også skal ivareta 

heltidskultur som et satsningsområde. Enkelte av de som ønsker høyere stillingsandel er 

det andre utenforliggende årsaker til at disse ikke har kapasitet til å øke stillingsandelen. I 

og med at lederne på sykehjemmet har jobbet aktivt med heltidskultur var disse funnene 

kjente for oss. Det er driftsmessige og ivaretagelse av ansatte som gjør at vi ikke kan 

imøtekomme alle ønskene.  
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Figuren viser hvor stor andel av de ansatte som har ulike stillingsbrøker ved Moer sykehjem, i
underkant av 50 % har 80 % stilling eller mer.
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4.0 Alternative lederverktøy for administrering av turnus, bemanningsplaner og 

analyse av drift. 

 

En del av kartleggingen har vært å høre på erfaringer fra andre kommuner. Vi har under 

prosjektet besøkt Frogn kommune og Oslo kommune. Vi har også hatt telefonintervju med 

Trondheim kommune. 

Formålet med besøkene og samtalene vi har hatt med andre kommuner er å kunne få en 

bedre forståelse for hva for eksempel GAT- analyse, kalenderplan og rutiner generelt på 

sykehjemmet. 

 

4.1 Kalenderplan 

 

Kalenderturnus og døgnrytmeplan  

Under besøkene og på et kurs vi hadde med GAT ble det bekreftet at det er lang 

administrasjons tid. Det er mye forarbeid og kartlegging som må gjøres i forkant av 

utarbeidelse av en bemanningsplan.  

Kalenderplan er en ikke rullerende arbeidsplan/turnus, basert på drift. Den defineres og 

gjennomsnitt beregnes over et gitt antall måneder, eks 3, 6, 9 eller 12 måneder. Det er 

dermed ikke behov for å utarbeide egne hjelpe/høytidsturnuser.  Målet er at bemanningen 

skal være dekket gjennom hele perioden med mindre man har vakante stillinger. 

I god tid før kalenderplanen iverksettes, starter man arbeidet med å definere 

avdelingsoppgaver i en døgnrytmeplan. Med dette som utgangspunkt utarbeides 

avdelingens bemanningsplan innfor rammen av tilgjengelige årsverk. Dermed skal 

kalenderplanen sikre en faglig og riktig bemanning i samsvar med avdelingens 

arbeidsoppgaver. 

Ansatte kan legge inn sine vaktønsker for kalenderperioden via MinGat (egen ønskemodul).  

Fravær som ferie, permisjoner, kurs, avspasering osv. registreres i kalenderplanen. Dette er 

med på å gi god oversikt over vikarbehovet. På den måten kan kalenderplan gjøre arbeidet 

med vikaradministrasjon enklere, samt redusere bytter, overtid og forskyvninger. Her ligger 

det også muligheter for å øke deltidsstillinger.  

Prosjektgruppa gjennomførte en kursdag i Kalenderplan med Gat/Visma i januar 2018. 

Like etter kurset hadde prosjektgruppe et telefonintervju med Trondheim kommune, ved 

Gørill Brekk. Trondheim kommune startet med kalenderplan i 2013 som utgangspunkt for 

heltidsprosjekt/redusere deltid i kommunen. Vi fikk høre om deres positive og negative 

erfaringer med kalenderplan. 
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Konklusjon: 

Erfaringer tilsier at det er lang administrasjonstid, og dette gjør at prosjektgruppen ikke 

ønsker å gå over til denne ordningen. I mandatet er et av effektmålene at lederen skal bruke 

mindre tid på administrasjon.  Ås kommune jobber for heltidskultur, men har ikke 

konkretisert hva dette er på samme måte som Trondheim kommune har gjort. I Trondheim 

skulle ingen ha mindre enn 80% stilling i prosjektet. Det vil også medføre en endret måte å 

planlegge for den enkelte ansatte. Med resultatene fra kartleggingen vil det være vanskelig å 

garantere at det blir en bedre ordning enn de føler at de har i dag.  

 

4.2 Ønsketurnus 

 

Ønsketurnus tar utgangspunkt i en rullerende arbeidsplan/turnus kalt baseplan. Denne 

kobles til en ønskeplanperiode slik at hver enkelt ansatt skal kunne ønske seg vakter. Dersom 

den ansatte ikke har noen ønsker, så er det baseplanen som blir den ansattes ønske. En 

ønskeplan består av flere faser.  

I korte trekk fungerer fasene på følgende måte; 

 Fase 0, klargjøringsfasen;  
Ønskeplanperioden opprettes av leder og settes i Fase 1. 
 

 Fase 1, ønskefasen; 
Planen blir tilgjengelig for ansatte i MinGat. Her kan man skrive inn de vaktene man 
ønsker seg og/eller de dagene man ønsker fri.  
 

 Fase 2, hjelpefasen;  
I denne fasen har man mulighet til å flytte seg fra vakter det er for mange ansatte på, 
eller flytte seg til vakter der det er for få ansatte. Dersom man flytter på seg, hjelper 
man avdelingen. På den måten kan man opparbeide seg poeng i ønskeplanperioden. 
Det blir definert egne poengregler for dette.  
 

 Fase 3, landingsfasen;  
I denne fasen vil ikke planen lenger være tilgjengelig for den ansatte i MinGat.  Leder 
ferdigstiller og iverksetter ønskeplanen. Ansatte vil deretter se hvor mange prosent 
av ønskene som ble oppfylt. 

Kajaveien bolig for personer med funksjonshemning, startet med ønsketurnus i 2009. I 
samtale med lederen ved boligen er erfaringene med ønsketurnus så positive for både leder 
og ansatte at de ikke kan tenke seg å gå tilbake til tradisjonell rullerende turnusordning.   

Konklusjon:  
I prosjektets kartleggingsundersøkelse er ca.  80 % av de ansatte fornøyde med eksisterende 
turnus. På bakgrunn av dette mener prosjektgruppen at vi har en ønskelig turnus. Prosjektet 
mener at det må være tungtveiende grunner for å endre eksisterende turnusordning.  
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4.3 GAT- analyse 

 

GAT – analyse: 

Et verktøy vi ønsket oss for å bedre få oversikt over sykefravær og overtid. GAT-analyse er 

kjøpt inn og alle lederne på Moer sykehjem har fått opplæring. 

Gat-analyse er en ny modul i Gat, innkjøpt i juni 2018. Implementeringen fikk fortgang 

gjennom påtrykk fra dette prosjektet. Kort fortalt er denne modulen et verktøy for analyse 

av allerede lagrede Gat-data, for eks. korttids- og langtidssykefravær pr. avdeling eller 

ansatt, ekstraarbeid, overtid, forskyvning av arbeidstid, AML trend osv.  Datagrunnlaget 

bearbeides og visualiseres i grafer og søyler etc. På den måten blir det enklere for lederne å 

holde oversikt ved sin(e) avdeling(er).  

Modulen som er en separat web applikasjon og er tilgjengelig fra menylinjen i hovedfanen 

Rapportsenter.  

Prosjektgruppa besøkte Oslo kommune sykehjems-etaten for å høre om deres erfaringer 

med Gat-analyse og kalenderplan.  I forbindelse med deres prosjekt «Effektiv 

ressursutnyttelse» kom det klart frem at Gat-analyse var det verktøyet som gjorde viktige 

styringsdata lett tilgjengelig for ledere. Vi fikk en god gjennomgang av deres erfaringer 

innenfor dette feltet.  

Konklusjon; 

GAT-analyse gir god oversikt og er et viktig lederverktøy som brukes daglig.  

 

4.4 Vikarpool 

 

Vikarpoolen vil gi oss en samlet oversikt over alle ansatte på sykehjemmet som er ansatt på 

refusjonsmidler. Det vil bli lettere å dekke fravær på hele huset og det vil være økonomisk 

lønnsomt. 

Sykehjemmet har fravær grunnet sykdom, ferie, permisjoner, kompetanseheving ol. som må 

dekkes uansett. Vikarpoolen vil dekke dette fraværet først, deretter brukes ekstravakter. 

Vikarpoolen har ingen hele stillinger ennå. Men sykehjemmet jobber aktivt med å redusere 

de faste sykevikarene slik at det etter hvert er mulig å utlyse 80 - 100 % stillinger som 

fagarbeidere i vikarpoolen. Målet er å ha bare fagarbeidere i vikarpoolen. 

Prosjektgruppen ser dette som et ledd i å rekruttere ansatte til utvidelsen av  

Moer sykehjem. Med tilsvarende drift ved utbyggingen av sykehjemmet skal det rekrutteres 

50 årsverk fordelt på 100 personer.  

På sykehjemmet er 11,2154 årsverk ansatt på fast sykelønnsrefusjon. Av disse er x årsverk 

ansatt etter paragraf 14-4A og 14-9. I tillegg så kommer ansatte fra 1E inn etter 01.03.2019. 

ca. 7 årsverk. 
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Det ble vedtatt i kommunestyre at Moer sykehjem kunne ansatte 10 årsverk på 
refusjonsmidler. På sykehjemmet er det allerede ansatt 6,9 årsverk etter paragraf 14-4A og 
paragraf 14-9. Og 4,1 årsverk for å beholde og rekruttere sykepleiere. I tillegg til disse, er det 
avdeling 1E med 7 årsverk. Avd 1E legges ned 01.03.2019 og har 7 årsverk som må 
omplasseres i ledige stillinger på sykehjemmet eller i vikarpoolen. 
Siden det er så mange som allerede er ansatt på refusjonsmidler blir ingen nye stillinger lyst 

ut. Alle ansatte som er ansatt etter §14-4A og §14-9 har en fast prosent av stillingen sin 

tilknyttet en avdeling. De blir da lønnet fra fastlønnskontoen. Den delen av stillingen som er 

økt etter paragrafene blir satt i vikarpoolen. Inntil nå har de blitt satt inn ved fravær på 

enkelte avdelinger. Hvis det ikke er fravær blir de gående på topp. Det er vanskelig for 

sykehjemmet å ha en total oversikt over hvilke avdelinger som har vikarer på topp.  

 

Konklusjon: 

Vi startet vikarpoolen 07.01.2019. Se ellers slutt-konklusjonen.  
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5.0 Tidspunkt for måltider

Sykehjemmet har tidligere hatt en kartlegging av endring av tidspunkt for servering av
måltider. Denne kartleggingen gikk til både pasienter og pårørende. Svarene er tidligere
presentert ref sak 17/02180-1. Majoriteten av pasientene ønsker at det skal være som i dag,
majoriteten av pårørende ønsker at middagen skal flyttes til et senere tidspunkt. Ut ifra
vaktbelastningen som de ansatte har svart på i kartleggingen lar det seg ikke gjøre å flytte
middagen uten at bemanningsplanen styrkes.

En del av mandatet var å se på tidspunkt for serveringer av måltider på sykehjemmet. Dette
var en del av prosjektet som tok mye tid. Dette fordi det var politisk interesse lokalt og
nasjonalt om temaet. I tillegg var det stor interesse i media om saken. Prosjektgruppa
drøftet hvordan denne påvirkningen ville kunne påvirke våre beslutninger. Vi hadde fokus på
å se faglig effekter og faglige erfaringer fra andre kommuner opp mot hva våre pasienter
ønsket. Faglig innspill fra institusjonslegen som kjenner våre pasienter godt var også viktig.

Travelhet i løpet av et døgn

Figuren viser de ansattes opplevelse av døgnrytmen ved Moer sykehjem, målt i hele timer. De
oransje toppene viser hvilke tidspunkter flest ansatte synes det er mest travelt. Tilsvarende
viser de grønne områdene når på døgnet flest har svart at det er minst travelt. Dataene gir et
informasjonsgrunnlag som er nyttig i videre utviklingsarbeid. Kl. 08:30, 12:30, 17:30 og 19:30 er
de mest travleste tidspunktene. Kl. 11:30, 14:30-16:30 og 21:30 er de minst travle
tidspunktene. I disse periodene avvikles blant annet de ansattes lunsjpauser. I tillegg er ansatte
med pasientene på aktiviteter, følger til undersøkelser, frisør/fotpleier, mm.
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14:30-16:30 er dokumentasjonsperioder for de ansatte. Da har de fleste pasientene en hvil 

etter middag. Samme periode er ofte med redusert bemanning hvis det er vikarer som er leid 

inn. Da er disse vaktene ofte forkortet med 1-1,5 timer.  

 

Ut ifra døgnrytme belastningen (se figur over) ser vi at vi med eksisterende bemanningsplan 

ikke kan flytte ansatte fra dagvakt til kveldsvakt eller omvendt. Dette er avklarende med 

tanke på å flytte middag til et senere tidspunkt på dagen. Se vedlegg vedr sak.  
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6.0 Konklusjon  

 

Vi har drøftet i prosjektgruppen at turnus kun er et virkemiddel for å ivareta en 

bemanningsplan. Summen av endringer av driften på Moer sykehjem medfører at 

eksisterende bemanningsplan er utdatert. Det er et behov for å tilpasse bemanningsplanen 

etter dagens arbeidssituasjon. I og med at resultatet av kartleggingen viser at ca. 80 % av de 

ansatte er fornøyde med nåværende turnus, ser vi det vanskelig å innføre ny turnus for hele 

sykehjemmet. I mandatet har det vært stort fokus på å lage ny turnus, det er å anta at dette 

ikke har noen effekt hvis man ikke øker bemanningsplanen. Å øke bemanningsplanen ligger 

utenfor våre økonomiske rammer. Dette kan ikke gjøres ved tilpasninger, kun ved tilføring av 

nye midler.  

Vi kommer ikke i mål økonomisk ved å legge om en turnus fordi det er rammebetingelsene 

som må endres/økes for at vi skal ha noe større handlingsrom. Vi ser at løsning er å ansette 

på refusjon. I fjor hadde sykehjemmet et sykefravær på 10,44 %. Det tilsvarer 10 årsverk. 

Som en del av dette prosjektet fikk vi anledning til å ansette 10 årsverk på sykelønnsrefusjon. 

Vikarpoolen startet 07.01.2019. Sykehjemmet har ikke fått ansatt etter intensjonen i dette 

vedtaket fordi det allerede er mange ansatte som har fått utvidet stillingen etter AML §14-4a 

og §14-9. Det jobbes svært aktivt med å fordele disse ansatte til andre tilsvarende stillinger i 

kommunen.  Prosjektet mener at dette er ansatte hvor ansvaret for å finne stilling til bør 

ligge på et annet nivå enn kun på sykehjemmet. Vi erfarer fra andre kommuner at dette 

ansvaret ligger hos HR-avdelingen. De ansatte kan dermed vurderes for tilsvarende stillinger 

i andre enheter. Eksempelvis assistent på sykehjemmet som krever høyere stilling tilbys i 

andre kommuner stilling ved SFO eller barnehage.  

Vi må ha variabel lønn tilsvarende ferieavvikling for 100 årsverk og noe variabel lønn for å 

dekke opp sykefravær på natt. Vi tenker at disse 10 årsverkene i stor utstrekning kan 

besettes av fagarbeidere med erfaring. Vi har en god sykepleiedekning, og tenker at 

sykepleier oppgaver rendyrkes så både fagarbeidere og sykepleiere kan gjøre oppgaver de er 

kompetente til.  Vi antar at ved å ansette på sykelønnsrefusjon vil vi kunne redusere 

sykefraværet. I hverdagen vil vi merke at flere faste er på jobb. 

Vedlegg 1 viser budsjettet for Moer sykehjem totalt. Dette er konsekvens analyse som har 

vært gjort de siste 10 årene. Den viser hva våre budsjetter kan ivareta av sykefravær, 

ferieavvikling og annet fravær. Denne oversikten viser også hva budsjettene bør tilføres for å 

ivareta normal drift. Se vedlegg 1.  
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7.0 Definisjoner 

 

Bemanningsplan: Typer og antall oppgaver på avdelingene danner grunnlaget for 

bemanningsplan. Bemanningsplanen er førende for kvalitet av tjenesten. Den definerer 

antall og kategori fagpersoner på de respektive vaktene.  

Deltidsstilling: Stilling som er mindre enn 100 %. 

 

Fast ansatt sykevikar: Fast ansatt, men ansatt på refusjonsmidler.  

 

Helgearbeid: Arbeid på lørdag og søndag. Arbeidsmiljøloven skiller kun mellom søndag og 

virkedager, som innbefatter lørdag. Der er begrensinger for hvor mange søndager man kan 

jobbe, men ingen begrensninger for lørdager. I turnussammenheng er det vanlig å definere 

helgearbeid som arbeid på lørdag og søndag. Dette gjenspeiles også i Hovedtariffavtalen 

hvor helgetillegg utbetales likt for arbeid på lørdag og søndag. 

 

Turnusarbeid: Arbeid etter en turnusplan som viser hvordan hver enkelt ansatt skal jobbe 

over en gitt periode, vanligvis 6 uker. Når de 6 ukene er gått, begynner man på uke 1 igjen. 

Vaktene er "vilkårlig" fordelt over arbeidsperioden, og i en arbeidsuke kan den ansatte ha 

både dag-, aften- og nattevakter, samt helgearbeid. Det vil variere hvilke kollegaer som er på 

jobb samtidig. Turnusarbeidene jobber hver 2. eller hver 3. helg, og har 35,5 timers uke. 

 

Turnushull: Vakter i arbeidsplanen som ikke er dekt opp med fast ansatte. 

 

Turnusplan: Planmessig arbeid på ulike tider av døgnet, basert på ulike vakter. Dag, aften og 

natt. Rullerende over et gitt antall uker. 

Langvakt: Vakter som strekker seg over 12 - 15 timer. Erstatter 2 vanlige vakter. 

 

Småstilling: Deltidsstilling under 40 %.  

 

Uønsket deltid: Noen har deltidsstilling etter eget ønske, og noen har deltidsstilling i mangel 

på hel stilling, det vil si uønsket deltid. Begrepet blir også ofte brukt om stillinger mindre enn 

40 %. 

 

Ønsketurnus: Metode for fleksibel arbeidstid for ansatte i turnus. Setter bytting av vakter i 

system slik at ansatte kan ta fri når de har behov for det, og jobbe inn når det passer for dem 

selv og virksomheten. Muligheter til å opparbeide seg avspaseringstimer. 
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Vedlegg 1 - Ansvar 3400 og underkapitlene; 3404, 3410, 3411, 3420, 3440 

I dette dokumentet følger en utregning og begrunnelse for hva som bør ligge til grunn i 

budsjettet for å kunne opprettholde dagens drift og dagens ansatte for budsjett 2018.  

En vakt har i snitt en kostnad på kr. 2.450,- inkl sosiale avgifter. (jfr generell lønnsvekst) 

antall stillingshjemler totalt på Moer sykehjem er 9833,6 dvs. 98,336 årsverk. Vaktkostnaden 

ble utregnet av økonomikonsulent Charlotte Barbulla, og er siden kun justert for lønnsvekst.  

Snittlengde pr vakt er 7,5 timer 

101070; Helligdager 

 Ramme:                               kr. 1.408.000,- 

 Realistisk beløp  er:               kr. 2.783.000,- 

 Budsjettposten bør tilføres    kr. 1.375.000,- 
 

Utregningen bak realistisk beløp; 

 Antall helligdager pr år; 14.  

 I løpet av et døgn er det 61 personer på jobb på hele Moer på helligdager.  

 Helligdagstillegget er timelønn + 133%, det vil si at hver helligdagsvakt koster  
kr. 3259,-. 

 61 personer x 14 dager x kr. 3.259,- = kr. 2.783.000,- 

 

102000; Vikarer uten refusjon 

 Ramme;                                                                  kr. 3.077.000,-          

 Gjennomsnitt korttidssykefravær jfr GAT;                        3,042 

 Realistisk beløp er                                                    kr. 2.021.328,- 

 For mye i budsjettet                                               kr. 1.055.672,- 
 
 

Utregningen bak realistisk beløp; 

 Dette tilsvarer 3,36 årsverk som til en hver tid er syk uten refusjon.  
Det vil at 15,866 vakter pr uke er ledige pga korttidssykefravær.  

 15,866 vakter pr uke x 52 uker x 2450,- = kr. 2.021.328,- 

 Dette gjelder med sykefravær slik det har vært i år. Det har vært unormalt lavt i 
2017, ca halvert. Det er ikke mulig å kjøre rapporter på sykefravær for å vise denne 
endringen pga endret GAT. Det anbefales ikke at denne posten reduseres. 
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102020; Ferievikarer 

 Ramme;                                  kr. 3.322.000,- 

 Realistisk beløp;                      kr. 5.899.600,- 

 Budsjettposten bør tilføres;  kr. 2.577.600,- 
 

Utregningen bak realistisk beløp; 

 Antall stillingshjemler som skal erstattes ved ferie 96,336 (ikke enhetsleder og 
sekretær i adm) 

 96,336 stillingshjemler x 5 dager pr uke x 5 ukers ferie =  2.408,4 vakter som skal 
erstattes. 

 2.408 vakter x kr.2.450,- = kr. 5.899.600,- 

 

102070; Andre tillegg 

 Ramme;                                  kr. 990.000,- 

 Realistisk beløp er;                 kr. 895.860,- 

 Rammen kan tas ned med kr. 94.140,-  

102070 er 14% av kontoene 102000 og 102020  
(kr. 3.077.000,- og 3.322.000,- = 6.399.000,-) 
Kontoen 102000 er kommentert tidligere som unormalt lav i år.  
 
 

103000; Ekstrahjelp 
Fra denne konto lønnes vikarer ved; 

 Ramme;                                                      kr. 2.981.000,- 

 Realistisk beløp ifht velferdspermisjoner    kr.    708.070,- 

 Realistisk beløp ifht tillitsvalgte / 
verneombud                                                 kr.       98.000,- 

 Realistisk beløp ifht F3/F5-dager                kr.     411.140,- 

 Realistisk beløp ifht kurs                             kr.     343.000,- 

 Realistisk beløp ifht ekstraordinære tiltak   kr.  1.421.000,- 

 Totalt                                                           kr. 2.981.210,- 
 
 
Utregning de forskjellige kontoene følger under; 
Utregning realistisk beløp ved velferdspermisjoner; 

 AML sier 12/14 pr ansatt i full stilling 

 Regner i snitt 3 velferdspermisjoner pr ansatt. 

 96,336 x 3 dager x 2450,- = 708.070,- 
Utregning ved tillitsvalgte / verneombud 
20 dager verneombud; 2450,- x 20 dager = kr. 49.000,- 
20 dager tillitsvalgte; 2450 x 20 dager =     kr. 49.000,- 
Totalt                                                            kr. 98.000,- 
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Utregning realistisk beløp ved F3/F5-dager: 

 Ved å beregne en gjennomsnittlig turnusplanlegging resulterer dette i 60 F3 og 88 
F5-dager totalt for Moer sykehjem.  

 Med vaktkostnad på kr. 3.259,- resulterer F3-dagene i kr. 195.540,- 

 Med vaktkostnad på kr 2.450,- resulterer F5-dagene i  kr. 215.600,-. 

 Totalt                                                                             kr. 411.140,- 
 
 
Utregning realistisk beløp ved kurs; 

 Beregner snitt på 2 dagers kurs for alle stillinger over 50%. 

 Vikarkostnaden er 2.450,- og for hele sykehjemmet er det 70 personer dette gjelder, 
det vil si 140 vikarvakter 

 Vikarkostnadene ved kurs blir kr.343.000,- 
 
 
Utregning realistisk beløp ved ekstraordinært tiltak;  

 Dette gjelder  f.eks 1:1 ved døende pasienter, og pasienter med utagerende adferd.  

 Tiltakene anslås til 580 vakter pr år (180 på langtid, 400 på med.korttid).  
Dette er svært vanskelig å anslå fordi det er helt avhengig av hvilke pasienter med 
hvilke diagnoser som bor hos oss til enhver tid. 

 Vikarkostnad kr. 2.450,- x 580 vakter = kr. 1.421.000,-  
Dette forutsetter at alle vikarene skaffes uten at det resulterer i overtid.  

 

 

 

103020; Opplæringsvakter 

 Rammen                                         kr  356.000,- 

 Realistisk beløp opplæringsvakter kr. 330.750,- 

 Budsjettet bør ned med                  kr     25.250,- 
 
Utregning realistisk beløp ved opplæringsvakter; 

 Det beregnes at 45 personer i snitt har behov for opplæring. 

 Hver person har i snitt 3 opplæringsvakter. 

 45 personer x 3 opplæringsvakter x 2.450,- = 330.750,- 

 

103070; Andre tillegg 
 

 Rammen kr. 172.000,- 

 Realistisk beløp andre tillegg kr. 467.180,- 

 Budsjettet bør tilføres kr. 295.180,- 
 
Utregning realistisk beløp av andre tillegg; 

 Dette tillegget er 14% av kontoene 103000 og 103020. (kr. 2.981.000,- + kr. 
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356.000,- = 3.337.000,- 

104000; Overtid 

 Rammen                              kr. 1.849.000,-,- 

 Stipulert regnskap 2017       kr.  2.779.273, 

 Budsjettet bør tilføres        kr.   930.273,- 
 

 
  

Oppsummering av beløpet som må tilføres kontoene for at budsjettet skal gå i balanse 

med dagens ansatte og med dagens drift.  

101070 Helligdager             1.375.000,- 

102000 Vikarer u/ref              -1.055.672,-    

102020 Ferievikarer             2.577.600,- 

102070 Andre tillegg              - 94.140,- 

103000 Ekstrahjelp                i balanse 

103020 Opplæringsv.                   -25.250,- 

103070 Andre tillegg                  295.180,-  

104000 Overtid                             930.273,- 

Totalt  kr.                                    4.002.991,- 
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Fraværs-
statistikk fra 
GAT, 010117-
22.11.17 

Avdelin
g 

Tot. 
dgv. 

Mulig
e dgv. 

Sykefravær 
dagsverk Barns-/ 

barnepas
s. 

sykdom 

Andre 
permisjoner 

Ferie 
dagsver

k 

Sykefravær i 
% 

1-16 
dgr 

> 16 
dgr 

Totalt 
Foreldr

e 

Me
d 

løn
n 

Ute
n 

løn
n 

1-
16 
dgr 

> 
16 
dgr 

Total
t 

3400 - 
Moer 
sykehje
m 

939 868 0 0 0 0 0 6 1 71 0 0 0 

3404 - 
MOER 
1E 

524 466 19 16 35 5 0 17 0 58 
4,0

8 
3,4

3 
7,51 

3410 - 
Moer 
1CD 

4601 4247 99,5 168 267,5 6 0 37 5 354 
2,3

4 
3,9

6 
6,3 

3411 - 
Moer 
2AB 

6340 5821 
199,

5 
290 489,5 32 0 73 10,5 519 

3,4
3 

4,9
8 

8,41 

3420 - 
Moer 
2CD 

4161,
5 

3875,
5 

141 
118,3

5 
259,3

5 
24 0 32 94 286 

3,6
4 

3,0
5 

6,69 

3440 - 
Moer 
1AB 

5194,
5 

4763,
5 

82 171,1 253,1 8 0 53 35,5 431 
1,7

2 
3,5

9 
5,31 
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Vedlegg 2 - Kartleggingsresultater Moer sykehjem 2017 

 

Bakgrunn 

Det ble høsten 2017 gjennomført en kartlegging blant ansatte ved Moer sykehjem. 

Kartleggingen utgjør en del av informasjonsgrunnlaget for omstillingsprosjektets arbeid med 

omstilling ved sykehjemmet. 

 

Formål 

Formålet med kartleggingen er å gi prosjektet kunnskap om hvordan de ansatte opplever 

egen arbeidssituasjon og hvilke innspill de ansatte har til endringer. Kartleggingen hadde 

også til formål å gi ledelsen ved sykehjemmet informasjon fra den enkelte som kan benyttes 

til bedre tilrettelegging og endringer for den det gjelder. 

 

Om kartleggingen 

Kartleggingen ble gjennomført som en web-basert spørreundersøkelse. De ansatte ble bedt 

om å besvare spørsmål om dagens situasjon og endringsinnspill de har innenfor følgende 

temaområder: 

o Egen stilling 

o Egen turnus og endringsmuligheter  

o Travelhet i løpet av et døgn 

o Kompetanseutnyttelse og kompetanseutvikling 

o Bruk av velferdsteknologi 

 

 

 

Resultater fra spørreundersøkelsen 

Egen stilling 

74% av respondentene er fornøyd med egen stillingsprosent. 26 % er ikke fornøyd, disse 

ønsker i all vesentlighet større stillinger. Dette er i utgangspunktet et relativt godt resultat. 

Samtidig er det forbedringspotensialet for å legge bedre til rette for de som ønsker å arbeide 

mer. Dette vil følges opp individuelt, i tillegg til at prosjektet videre også skal ivareta 

heltidskultur som et satsningsområde. Enkelte av de som ønsker høyere stillingsandel er det 

andre utenforliggende årsaker til at disse ikke har kapasitet til å øke stillingsandelen. 
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Figuren viser hvor stor andel av de ansatte som har ulike stillingsbrøker ved Moer sykehjem,
i underkant av 50 % har 80 % stilling eller mer.

Dagens turnusordning
Det er stilt 6 spørsmål knyttet til e ansatte opplever dagens turnus. En samlet score for
spørsmålene viser at 88 % av de ansatte fornøyde med dagens turnus.

På spørsmål om hvordan den enkelte stiller seg til ulike turnusordninger viser resultatene at
dagens ordning med arbeid hver 3. helg gir best score. Hele 90 % svarer at dagens
helgemønster passer bra. Det er likevel også interessant at det for 30-40% av de ansatte
også kan passe bra å arbeide langvakter hver 4. helg, eller jobbe hver 2. helg. Resultatene
viser at det er variasjoner i den enkeltes ønsker. En mer fleksibel turnusordning som kan
skape muligheter for større variasjon mellom ulike ansattes turnuser er interessant å se
nærmere på.
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Utnyttelse av kompetanse i arbeidet
44 % avrespondentene svarer at de i stor grad utfører arbeidsoppgaver som andre
faggrupper med fordel kan gjøre. Ytterligere 35 % svarer i noen grad. Selv om det viser seg at
enkelte respondenter har misforstått spørsmålet viser svarene at det bør sees nærmere på
muligheter for å organisere arbeidet annerledes. Når vi ser på kommentarene som de
ansatte har gitt i svarene framkommer det at både i kjøkkentjeneste, praktisk stell og annet
praktisk arbeid er de mest gjennomgående innspillene til endringer.

Det er noen ulike trekk i innspillene fra sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.
Sykepleierne ønsker i størst grad å gjøre oppgaver som krever sykepleiekompetanse, mens
helsefagarbeidere i hovedsak trekker frem kjøkkentjeneste som oppgaver de bruker for mye
tid på. Assistentene er de som i minst grad svarer at de utfører oppgaver andre kunne utført.
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Videreutdanning

Svarene viser et stort ønske og mål om videreutdanning hos den enkelte ansatte. Svarene
knyttet til disse spørsmålene vil i vesentlighet følges opp i medarbeidersamtaler med den
enkelte.

Travelhet i løpet av et døgn

Figuren viser de ansattes opplevelse av døgnrytmen ved Moer sykehjem, målt i hele timer.
De oransje toppene viser hvilke tidspunkter flest ansatte synes det er mest travelt.
Tilsvarende viser de grønne områdene når på døgnet flest har svart at det er minst travelt.
Dataene gir et informasjonsgrunnlag som er nyttig i videre utviklingsarbeid. Kl. 08:30, 12:30,
17:30 og 19:30 er de mest travleste tidspunktene. Kl. 11:30, 14:30-16:30 og 21:30 er de
minst travle tidspunktene.
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Velferdsteknologi 
Moer sykehjem benytter mye velferdsteknolog i dag. På spørsmål om i hvilken grad teknologien i dag 

bidrar til en effektiv arbeidshverdag, økt trygghet for ansatte og pasienter svarer over 80 % av de 

ansatte at velferdsteknologien bidrar i stor grad. 

I underkant av 20 % listet også opp velferdsteknologi de kjenner til som også kan benyttes ved  

Moer sykehjem. Denne listen tas med i det videre arbeidet. Noen av forslagene går på økt bruk av 

sensorer med varsling, mobil data i arbeidet samt robotassistanse. 

 

Oppsummering 
Kartleggingen blant de ansatte viser at det er stor tilfredshet om dagens turnusordning og den 

enkeltes opplevelse av egen stilling. Dette viser at omstillingsprosjektet på Moer har mye som er 

viktig å ta vare på, framfor å endre. Turnuskartleggingen viser også at det er potensiale for å endre 

turnusen for en del av de ansatte da 30-40 % svarte at langvakter hver 4. helg eller jobb hver 2. helg 

også er gode alternativer.  

De største endringsinnspillene kommer til uttrykk ved at det bør sees på oppgavefordelinger mellom 

ansattgrupper, samt døgnrytmen ved sykehjemmet. I tillegg må ansattes mål om videreutdanning 

vektlegges i videre utviklingssamtaler med den enkelte. 
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Vedlegg 4 – Retningslinje for vikarpool 
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Vedlegg 5 – Telefonsamtale med Trondheim kommune 

 

Telefonsamtale med Trondheim kommune 31.01.2018   

Spørsmål kalenderplan  

1. Når startet dere med Kalenderplan? 

2. Hvor lenge har dere brukt kalenderplan? 

3. Hvorfor byttet dere til kalenderplan? 

4. Hva hadde slags arbeidsplan brukte dere før? 

5. Var overgangen fra turnus til kalenderplan utfordrende? 

6. Hvordan avvikler nye ansatte ferie/ fri i forbindelse med røde dager hvis de starter 

midt i en allerede planlagt arbeidsplan? 

7. Hva med vakante stillinger som blir vakante i løpet av en periode?  

8. Må nyansatt hoppe inn i eksisterende plan?  

9. Hva gjør dere ifht rekruttering midt i en periode? 

10. Tilrettelegging ifht rekruttering?  

11. Kan man se noen økonomiske besparelser (mindre innlei, sykefravær, overtid, 
forskyvninger) med bruk av Kalenderplan? Opplever dere en reduksjon i overtid og 
forskyvning? 

12. Er det en forutsetning med bare besatte stillinger?  

13. Planlegger og gjennomsnittberegner dere for et helt år og iverksetter for kortere 

perioder, eks 3-4 mnd?   (eks f.o.m. februar t.o.m. januar neste år? 

14. Litt om selve planleggingsprosessen, starter den i september hos dere 

15. Administrasjonstid for ledere? Oppleves det som mer eller mindre enn før 

kalenderplan? 

16. Hvor mange helger går de ansatte i snitt pr periode? Helgemønsteret?  

17. Hvordan er fungerer det med fravær man ikke har kontroll på?  

18. Mindre behov for å bytte vakter mellom ansatte? 

19. Hvordan opplever ansatte Kalenderplanen? 

20. Går bemanningskabalen lettere opp med en Kalenderplan? 

21. Benytter ansatte Ukeplanleggeren i MinGat til å legge inn ønsker? 

22. Er Kalenderplan kommet for å bli hos dere? 

23. Litt om erfaringer med Gat-Analyse? 

24. Kan du fortelle litt om Protokoll/Rammeavtale fra Trondheim kommune med rutiner 

for ferie, helligdager, helgefrekvensen?. 
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