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KAMPEN OM ARBEIDSKRAFTEN

Bakgrunn for saken:

Helsesektoren står overfor store arbeidskraftutfordringer. I dag er det mangel på sykepleiere og
spesialsykepleiere både i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og i følge SSB kan det mangle 30 000

sykepleiere, jordmødre og helsesøstre om 20 år.  Myndigheter og arbeidsgivere tar i bruk ulike
[1]

virkemidler for å prøve å løse arbeidskraftbehovet. Som vi skal komme nærmere inn på, har vi fått en ny
arbeidsmiljølov, et arbeidstidsutvalg og en produktivitetskommisjon. I tillegg opplever vi press på å jobbe
lengre vakter og hyppigere helg, vi ser at bemanningen er lavere enn det vi mener er tilstrekkelig for å
sikre gode tjenester, og vi opplever til en viss grad at sykepleiere erstattes av andre yrkesgrupper. Alt
dette kan sees som ulike strategier i kampen om arbeidskraften. Med et sykefravær som er høyere enn
for befolkningen ellers, både for kvinner og menn, mener NSF at det å legge ytterligere press på
sykepleierne er feil vei å gå.
 
I denne saken vil vi beskrive nærmere hvordan kampen om arbeidskraften utspiller seg, og argumentere
for at andre virkemidler kan tas i bruk.

Den norske arbeidslivsmodellen
Den norske modellen har de senere år framstått som en suksesshistorie, blant annet når det gjelder
økonomisk vekst og konkurransekraft, sysselsetting, levekår og likestilling. Samarbeidet mellom partene i
arbeidslivet står sentralt når en skal forstå og forklare suksessen; et samarbeid som har stått sterkt fordi
alle aktørene ser gevinsten i det, og alle har noe å tape på at det forsvinner. Velfungerende
samarbeidsmodeller er en forutsetning for et godt arbeidsliv og en best mulig helsetjeneste for pasienten.

Trepartssamarbeid – sentralt og lokalt                  

Det vi kaller  mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og staten, har sikret en helhetligtrepartssamarbeidet
koordinering og balanse mellom arbeidsliv, velferd og den økonomiske politikken. Elementene i modellen
henger tett sammen, og rokker man ved dem, eller ved styrkeforholdet mellom de tre partene, kan hele
modellen stå i fare. Gjennom  får de ansatte, gjennom sine organisasjoner,trepartssamarbeidet
medbestemmelse over sine lønns- og arbeidsvilkår. Samtidig forpliktes de til å slutte opp om felles
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løsninger. Dette legger til rette for et relativt jevnbyrdig forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
Velferdssystemet må danne selve fundamentet, ikke minst gjennom ordninger som gjør det mulig å
kombinere familie og arbeid, og gjennom å sørge for at de som ikke har inntekt fra arbeid, får økonomisk
støtte. Staten har på denne måten bidratt til forutsigbarhet og trygghet, som blant annet har vært viktig for
arbeidslivets omstillingsevne. På nasjonalt nivå er altså en viktig del av  å defineretrepartssamarbeidet
hva aktørene i arbeidslivet skal, kan og bør gjøre. Lokalt er medlemmene våre avhengig av aktive
tillitsvalgte som benytter seg av mulighetene for medbestemmelse på arbeidsplassen.

Forutsetninger for modellen                           

En fungerende samfunnsmodell slik vi kjenner den i dag, forutsetter både sterke organisasjoner på
arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og reell involvering fra arbeidsgivere og myndigheter.

Fagforeningenes maktgrunnlag er medlemmene, og så lenge det er høy organisasjonsgrad, er det umulig
å overse fagbevegelsen. Om lag 75 prosent av alle yrkesaktive sykepleiere er organisert i NSF , og[2]

organisasjonsgraden holder seg stabil på nesten 80 prosent i offentlig sektor generelt. Andelen
fagorganiserte i arbeidslivet som helhet synker imidlertid,  og siden 1995 har organisasjonsgraden totalt[3]

sett gått ned fra 57 til 52 prosent. To av årsakene til nedgangen er økende antall arbeidsplasser innen
service og tjenesteyting der organisasjonsgraden tradisjonelt er lav, og mindre bedrifter.  Også blant[4]

unge og arbeidstakere med løsere tilknytning til arbeidslivet, dvs. deltidsansatte, midlertidig ansatte og
utenlandske arbeidstakere, er potensialet for rekruttering stort. Det at den nye arbeidsmiljøloven åpner for
mer midlertidighet, er derfor uheldig også med tanke på organisasjonsgrad og den norske
arbeidslivsmodellen. For NSFs del bør vi ha et spesielt blikk på utenlandske sykepleiere, slik at det å
organisere seg i NSF framstår som et like naturlig valg for dem som for norske sykepleiere. Også generelt
er det all grunn til å intensivere vervearbeidet på arbeidsplassen.
 
Når det gjelder arbeidsgiversiden pleier man å legge til grunn at organisasjonsgraden i offentlig sektor er
100 prosent. Med utgangspunkt i antall sysselsatte i de organiserte virksomhetene i privat sektor, har
organisasjonsgraden der økt til 65 prosent.  (Selv om bedriftene er organisert, er de imidlertid ikke[5]

nødvendigvis bundet av en tariffavtale.)
 
Prosessen rundt endringene i arbeidsmiljøloven gir grunn til bekymring for den norske modellen og 

 framtid. Til tross for konflikter og stor uenighet, har tidligere prosesser likevel værttrepartssamarbeidets
karakterisert ved at arbeidslivets parter har vært inkludert hele veien – på samme måte som i andre store
og konfliktfylte endringer, for eksempel pensjonsreformen. Årets endringer i arbeidsmiljøloven har fulgt en
helt annen mal og bærer preg av å være en pro forma-øvelse, med kort høringsfrist og uten grundige
konsekvensanalyser. Både dette og oppnevnelsen av Arbeidstidsutvalget varsler en ny og
konfliktskapende holdning til  fra regjeringens side.trepartssamarbeidet

Økonomi, styring og organisering
Velferdstjenestene skiller seg fra andre tjenester ved at de dekker basisbehov, og ved at brukerne ofte er
i en sårbar posisjon. Det ser ut til å herske stor enighet både blant politikere og folk flest om at den norske
helsetjenesten skal holde et høyt kvalitetsnivå. Når det kommer til spørsmål om hvordan helsetjenesten
skal organiseres, er politikerne imidlertid uenige. Det er en arbeidsintensiv sektor der personalkostnadene
utgjør en vesentlig del av budsjettutgiftene, og som vi beskrev tidligere, er rekrutteringsutfordringene
økende. En best mulig forvaltning av personalressursene er derfor av fundamental betydning for
helsetjenestens mulighet til å levere den kvaliteten som forventes.
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Styringsprinsipper

Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester.
Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering.(…) Regjeringen vil i
størst mulig grad legge til rette for et fritt og uavhengig næringsliv uten særbehandling eller
konkurransehindrende avtaler, fri flyt av varer og tjenester og fri tilgang til markedene. (…) Regjeringen vil
arbeide for en ytterligere liberalisering av internasjonal handel.[6]

 
Dette kan vi lese i regjeringens politiske plattform. Regjeringens svar på arbeidskraftbehovet er med
andre ord mer konkurranseutsetting, mer privatisering og mer marked. I store deler av offentlig sektor har
det de siste tiårene blitt innført styringsformer basert på markedstenkning og økonomiske
insentivordninger, inspirert av privat sektor (ofte kalt New  Management). Mål- og resultatstyringPublic
med fokus på økonomi, koblet til økonomiske , kan imidlertid gi helt andre konsekvenserinsentivsystemer
enn dem man i utgangspunktet ønsket. Det er stor risiko for at man prioriterer innsatsen der det er lettest
å måle resultater. Det er også stor usikkerhet knyttet til kobling av innsats og resultater fordi det alltid vil
være andre, eksterne faktorer som også har stor innvirkning på resultatet. Behov for kontroll av forholdet
mellom mål, innsats og resultater har dessuten ført til omfattende krav til rapportering og dokumentering.
Ledere reduseres til å bli «gjennomførere», mens de ansatte ikke får bruke sin kompetanse i pasientnært
arbeid. Flere undersøkelser viser for eksempel at sykepleieledere bruker liten tid på å utvikle og lede eget
fag, og at (for) mye av tiden deres går med til rent administrative oppgaver .[7]

Finansiering av offentlig sektor

Tjenestene, organiseringen og lønningene i offentlig sektor avhenger av bevilgningene sektoren får fra
Stortinget. Med ubegrensede budsjetter kunne både velferdstilbud og lønns- og arbeidsvilkår vært på et
helt annet nivå. De senere årene har stadig flere forstått at velferdstjenestene som det offentlige yter er et
viktig bidrag til verdiskapingen i samfunnet, og at en effektiv og omstillingsdyktig offentlig sektor er et
viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv.
 
I kampen om budsjettmidlene i offentlig sektor er det mange gode formål, og det er en utfordring å sikre
tilstrekkelige overføringer til helsetjenesten. Én måte å gjøre dette på er gjennom ulike normer og
standarder, kombinert med rettigheter eller sanksjonsmuligheter dersom disse ikke oppfylles. I
barnehagesektoren og skoleverket eksisterer det for eksempel ulike former for bemanningsnormer.
Vanlige innvendinger har vært at det legger et «tak» mer enn et «gulv», og at lokalt nivå mister mulighet til
lokal prioritering. På den annen side sikrer vi at alle får et visst minimumsnivå. En annen fare er at det kan
gå utover lønnsnivået til de ansatte, dersom utgiftene til en sektor ses som en slags .nullsumsituasjon

Med et stort oljefond er det fristende å bruke mer på blant annet offentlige velferdstjenester, men det er
også slik at uten en ansvarlig økonomisk totalramme, risikerer vi dårligere konkurranseevne, høyere
arbeidsledighet og dermed mindre skatteinntekter og svekket velferdstilbud. Fallet i oljeprisen
representerer store utfordringer for økonomi og næringsliv, men også muligheter. Her er nettopp norsk
arbeidslivs omstillingsevne avgjørende, noe som tidligere nevnt er et av særtrekkene ved den norske
modellen.

Økt fokus på effektivitet

Med begrensede midler til rådighet, blir det viktig hvordan ressursene brukes. I februar 2014 oppnevnte
regjeringen, ved finansminister Siv Jensen, en kommisjon som skal undersøke hvorfor
produktivitetsveksten har gått ned de siste årene og komme med forslag som kan forbedre produktivitet
og vekstevne i norsk økonomi. Det er verdt å merke seg at det er  som har gått noe ned de siste tiveksten
årene, ikke . Vi blir altså fremdeles mer produktive. Norge er dessuten ikke alene om å haproduktiviteten
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hatt en svakere vekst i denne perioden.
 
Produktivitet kan forbedres ved intensivering («løpe fortere»), bedre arbeidsorganisering (f.eks. bedre
koordinering og kommunikasjon), eller teknologisk utvikling. Kommisjonen har vært relativt tydelige på at
forslagene deres ikke skal handle om intensivering, og at det er samfunnsøkonomisk effektivitet som bør
være den prinsipielle rettesnoren, ikke en snever forståelse av produktivitet. For eksempel vil det å
inkludere «mindre effektive personer» i arbeidsstokken isolert sett bidra til å redusere produktiviteten, men
det er likevel effektivt i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Likevel må oppnevnelsen av
Produktivitetskommisjonen sees i sammenheng med det tidligere nevnte Arbeidstidsutvalget. Sistnevnte
ble satt ned for å vurdere arbeidstidsreguleringene «blant annet i lys av behovet for mer arbeidskraft og
økt fleksibilitet for den enkelte arbeidstaker og virksomhet». Myndighetene har med andre ord et sterkt
fokus på å få mer ut av den samlede arbeidsinnsatsen, og det at eventuelle tiltak fremstår som
produktivitetsfremmende kan i realiteten føre til en omgåelse av den norske arbeidslivsmodellen og
arbeidstakernes medbestemmelse og innflytelse.
 
NSF har kommet med flere innspill til hvordan helsesektoren kan bli mer produktiv, bl.a. ved bruk av 

 arbeidskraft, og bedre organisering, teknologi og ledelse, og ikke minst gjennom å arbeidehøykvalifisert
for lavere sykefravær og økt andel heltid. Å forsøke å utløse arbeidskraftressurser ved å presse
arbeidstakerne på tid eller andre arbeidsvilkår framstår som en svært kortsiktig løsning når vi kjenner til
sammenhengen mellom belastninger og helse på litt lengre sikt.

Frontfagsmodellen

Frontfagsmodellen står helt sentralt i lønnsdannelsen i Norge. Den innebærer at konkurranseutsatt
industri forhandler først (er «frontfag»), og partene avtaler et lønnsoppgjør med en kostnadsramme som
de mener industrien kan tåle i møte med utenlandsk konkurranse. I påfølgende tariffoppgjør i privat og
offentlig sektor forhandler partene med denne økonomiske kostnadsrammen som norm, men med sine
egne innretninger på fordelingen mellom grupper – i hvert fall i teorien. En slik forhandlingsordning
skal hindre at konkurranseutsatt industri taper i konkurransen med utlandet fordi (for) høyt lønnet
arbeidskraft gjør varene for dyre, samtidig som den skal sikre at de ikke taper kampen om arbeidskraften
her hjemme fordi andre sektorer har høyere lønninger.
 
Frontfagsmodellen skal dermed sørge for at lønnsveksten i ulike forhandlingsområder over tid er den
samme. Det største problemet med frontfagsmodellen, slik NSF ser det, er at den opprettholder
likelønnsgapet. Hvis man skal forholde seg strengt til frontfagsmodellen, må noen grupper i tariffområdet
få mindre hvis man vil heve lønnsnivået for enkeltgrupper. Å heve lønnsnivået for kvinnedominerte
høyskolegrupper, må med andre ord gå på bekostning av andre yrkesgrupper, og det sier seg selv at det
gjør det tilnærmet umulig å få til en slik enighet i ordinære tariffoppgjør.
 
Selv om det er mange utfordringer med frontfagsmodellen, sikrer den at offentlig sektor får ta del i
produktivitetsveksten i privat sektor. Det er ikke fordi det ikke finnes produktivitetsvekst i offentlig sektor,
men det er vanskelig å måle den uten å miste vesentlige trekk ved velferdstjenestene. Det har derfor ikke
vært tradisjon for å forsøke å finne slike mål, men synet på dette kan være i endring. Spekter er blant dem
som mener det bør være en sammenheng mellom lønnsvekst og produktivitetsvekst også i offentlig
sektor.[8]

Konkurranseutsetting og privatisering

«Nettopp konkurranseutsettingen av velferd vil bli den mest merkbare samfunnsendringen i Norge med
Erna Solberg som statsminister.»  Dette sa helseminister Bent Høie til Klassekampen i mars 2013.[9]

Konkurranseutsetting i denne sammenheng innebærer at driften av offentlige tjenester blir lyst ut gjennom
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anbudskonkurranser der både private (ideelle eller kommersielle) så vel som offentlige aktører kan delta.
Når vi omtaler privatisering i denne saken dreier seg om at private aktører overtar drift og
arbeidsgiveransvar, mens eierskap og finansiering forblir offentlig.
 
Synet på konkurranseutsetting og privatisering handler i bunn og grunn om hvilke samfunnsoppgaver
man mener skal være offentlig drevet, og hvilke som skal være private. NSF mener at det er et viktig
prinsipp at velferdstjenestene utføres av det offentlige, slik at det overordnede målet er gode
velferdstjenester til alle, ikke profitt til private eiere. Tatt i betraktning de store pengesummene som ligger i
velferdssektoren, er det ikke overraskende at mange private aktører ser sektoren som et interessant
marked. I løpet av 2013 og 2014 ble det opprettet 2486 nye aksjeselskaper innen helse-, sosial- og
utdanningssektoren i Norge.[10]

 
Sykehjem er et felt der det historisk sett har vært en betydelig andel private aktører. Disse har stort sett
vært ideelle, mens omfanget av kommersielle aktører har vært begrenset. Foreløpig har omfanget av
konkurranse i helsesektoren vært svært begrenset i Norge, men dette kan endre seg med de politiske
ambisjonene til den sittende regjeringen. Erfaringene fra norske kommuner tyder på at man i liten grad
har oversikt over de totale kostnadene knyttet til konkurranseutsetting, og at kommunene heller ikke
følger opp inngåtte kontrakter og vilkår.
 
Vi har lite forskning på effektene av konkurranseutsetting av sykehjem i Norge, utover at det påvirker
ansattes pensjonsvilkår negativt . Det sier seg selv at i en så arbeidskraftintensiv tjeneste som helse- og[11]

omsorgssektoren, forutsetter en mer økonomisk lønnsom drift at man gjør noe med personalkostnadene.
Dårlige arbeidsforhold gjør imidlertid helse- og omsorgsyrkene mindre attraktive og er det motsatte av det
samfunnet trenger i kampen om arbeidskraften.
 
I høringsuttalelser om kommunereformen har NSF pekt på at en storstilt kommunesammenslåing kan føre
til større innslag av konkurranseutsetting og privatisering av velferdstjenester. Dette kommer i tillegg til
andre konsekvenser knyttet til arbeidsforhold som flytting/pendling, endring i oppgaver/arbeidssted mv.

Handel med tjenester

Synet på konkurranseutsetting og privatisering har sammenheng med om man ser på velferdstjenester
som en handelsvare. Internasjonale avtaler som skal bygge ned handelsbarrierer for tjenester er nå under
framforhandling, og Norge er et av femti land som siden 2013 har deltatt i de såkalte TiSA-forhandlingene

. Gjennom EØS vil også  mellom USA og EU kunne påvirke oss indirekte.[12] TTIP-forhandlingene[13]

Internasjonal fagbevegelse er blant dem som har vært kritisk til de eventuelle følgene avtalene kan få for
offentlige velferdstjenester. Det dreier seg ikke minst om hvorvidt man kan bli pålagt å privatisere
offentlige tjenester, og om en eventuell privatisering vil være irreversibel i ettertid. Europeisk fagbevegelse
har også uttrykt bekymring for at arbeidstakerrettigheter vil komme under press, så vel som
miljøstandarder m.m.
 
I Norges åpningstilbud er blant annet sykehustjenester og andre offentlig finansierte helse- og
sosialtjenester unntatt, og myndighetene forsikrer at en avtale ikke skal framtvinge privatisering eller
konkurranseutsetting.  Samtidig går nesten nitti prosent av norsk eksport til landene som deltar i [14]

, og spørsmålet blir hvor mye vi må gi for å få tilgang til skipsfart, - ogTiSA-forhandlingene telekom
energitjenestemarkeder i andre land. NSFs klare oppfatning er at handelsavtaler ikke skal omfatte helse,
pleie, omsorg eller andre offentlige tjenester, og at de ikke skal føre til økt grad av konkurranseutsetting,
privatisering eller deregulering i sektoren. Mangelen på offentlig innsyn i forhandlingene er i seg selv
bekymringsfull med tanke på hvor dyptgripende en avtale kan bli, og regjeringens uttalelse om at
«produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester» gjør at vi må ha et våkent øye med
situasjonen.
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Etisk rekruttering og solidaritet

Stort behov for sykepleiere vil kunne føre til at det legges til rette for arbeidsinnvandring fra områder i
verden hvor det i utgangspunktet er sykepleiermangel, noe NSF mener er svært uheldig. Vi har derfor
vært involvert i arbeid med etisk rekruttering både gjennom samarbeid med norske helsemyndigheter,
internasjonale sykepleierorganisasjoner, internasjonale fagforeningssammenslutninger og Verdens
helseorganisasjon. I de internasjonale organisasjonene hvor vi er medlem, står vi bak retningslinjer og
anbefalinger angående etisk rekruttering. NSF er også engasjert i arbeid med å styrke
arbeidstakerrettigheter i andre land, blant annet gjennom å bidra til oppbygging av fagforeninger i
Montenegro, Zambia, Uganda, Malawi og Rwanda. Samarbeidet med disse partnerlandene har også stort
fokus på å øke andelen sykepleiere, bl.a. gjennom økt utdanningskapasitet. 

Endring i arbeidsgivertilknytning/fragmentering

Fram til begynnelsen av 2000-tallet hadde NSF i hovedsak medlemmer i kommunal sektor og i staten.
Øvrige tariffområder der NSS hadde medlemmer, kopierte i stor grad oppgjørene i offentlig sektor. I dag
har vi over 80 prosent av medlemsmassen vår i Spekter-Helse og KS, et mindre antall medlemmer
innenfor NHO, Virke, Spekter utenom helseforetakene, samt medlemmer i Oslo kommune og Staten. I
noen av arbeidsgiverområdene har vi i tillegg flere ulike tariffavtaler. Vi har altså flere avtaleområder, og
disse blir stadig viktigere av to grunner. Det ene er at antall medlemmer i disse områdene øker, det andre
er at noen av avtaleområdene bidrar til dårligere lønns- og arbeidsvilkår.
 
Grunnen til at antall medlemmer øker i NHO og Spekter, er at virksomhetene de arbeider i foretrekker
medlemskap i disse arbeidsgiverorganisasjonene. Det kan være ulike årsaker til det, men bytte av
arbeidsgiverorganisasjon er ofte motivert av et ønske om billigere avtaler, noe som betyr dårligere vilkår
for våre medlemmer. Denne tariffhoppingen, som det gjerne kalles, får negative følger både for de som er
ansatt i virksomheter som skifter arbeidsgiverforening, og for ansatte i andre tariffområder. En billigere
avtale ett sted, fører til press om billigere avtaler andre steder. Vi risikerer med andre ord en
nedadgående spiral når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår.

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet
Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked: Kvinner og menn arbeider i ulike yrker og sektorer, og de
er også plassert på ulike nivåer i virksomhetene. Dette har store konsekvenser for lønnsnivå og
lønnsutvikling. Ulik hierarkisk plassering har i tillegg betydning for fordeling av makt og innflytelse på
arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig .  Det er gjort en rekke forsøk på å bryte det kjønnsdelte[15]

arbeidsmarkedet, og i den grad det har vært endringer, er det som regel kvinneandelen som øker i
mannsdominerte yrker. Kvinner kan få høyere lønn, bedre arbeidsbetingelser og høyere status ved å
velge tradisjonelle mannsyrker. Det finnes ikke tilsvarende insentiver for menn til å velge kvinnedominerte
yrker. For å utløse den arbeidskraftreserven menn faktisk utgjør, er det helt nødvendig å gjøre noe med
sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår.
 
Vi skal i dette kapitlet se nærmere på det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og konsekvensene dette har for
arbeidstid, lønn, arbeidsmiljø og sykefravær.

Arbeid, familie og velferd

Antall arbeidsplasser i offentlig sektor økte voldsomt fra 1960-tallet til midt på 1980-tallet. Økningen i
kvinners utdanningsnivå og deres inntog i arbeidslivet skjedde samtidig med velferdsstatens utbygging,
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og først og fremst på områder som liknet på det private familiearbeidet. Velferdsstaten er en av
forutsetningene for at kvinner kan delta i arbeidslivet, samtidig som offentlig sektor utgjør det viktigste
arbeidsmarkedet for kvinner. I diskusjonen om kostnadene ved velferdsstaten, må vi ikke glemme at høy
sysselsetting finansierer velferd – og velferd sikrer høy sysselsetting.
 
Som samfunn har vi en felles interesse av et arbeidsliv som gjør det mulig å kombinere arbeid og familie.
For Norge har dette ført til høy sysselsetting og relativt høye fødselstall sammenlignet med andre
europeiske land. Skal vi møte framtidige demografiske utfordringer, er det helt nødvendig at dette
fortsetter. Forutsigbarhet i arbeidsforholdet, og arbeidstidsordninger som tar hensyn til
omsorgsforpliktelser, er avgjørende for et likestilt samfunn. Balanse mellom arbeid og familie handler
imidlertid ikke bare om kvinners deltidsarbeid, men like mye om at mannsdominerte arbeidsplasser ikke
tar høyde for menns omsorgsoppgaver i familien. Lovverket knyttet til foreldrepengeordningen er et
eksempel på en struktur som kan bidra til å fremme eller svekke likestilling.

Konsekvenser av det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Helse- og omsorgssektoren er preget av høy deltidsandel, manglende likelønn og høyt sykefravær, og
dette har sammenheng med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.

Deltid
Muligheten for deltidsarbeid var en forutsetning for kvinnenes økende yrkesdeltakelse på 1960- og
-70-tallet. I helsesektoren synes arbeidet mange steder fremdeles å være organisert rundt deltidsstillinger.
Mens heltidsandelen øker blant norske kvinner generelt, og særlig blant kvinner med små barn, holder
andelen deltidsstillinger for sykepleiere, spesialsykepleiere, helsesøstre og jordmødre i kommune- og
spesialisthelsetjenesten seg stabil på over 50 prosent. Dette til tross for heltidserklæringen i
kommunesektoren og tidligere krav om reduksjon i ufrivillig deltid i tildelingsbrevet til helseforetakene.
 
Et stort omfang av deltid er problematisk både fra et samfunnsperspektiv (arbeidskraftbehov), fra et
arbeidsplassperspektiv (arbeidsmiljø, kompetanse, kvalitet og sikkerhet) og fra et individperspektiv.
Heltidsarbeid er en forutsetning for kvinners økonomiske selvstendighet og for likestilling mellom kvinner
og menn. NSF har derfor kjempet for retten til hele stillinger.
 
Det er ulike forklaringer på hvorfor sykepleiere i så stor grad jobber deltid. Dette vil vi komme tilbake til. I
den grad deltid er en , og man klarer å legge forholdene til rette for at flere kan jobbemestringsstrategi
mer, utgjør deltidsreserven en viktig ressurs med tanke på å sikre arbeidskraft.

Lønn og likelønn
Mange av velferdsyrkene er kjennetegnet av at oppgavene tidligere ble utført i hjemmet. De første
sykepleierne var i tillegg preget av kallstanken. Nå har det offentlige overtatt ansvaret for mange av disse
oppgavene, de er profesjonalisert og behovet for kompetanse har økt. Sykepleieryrkets opprinnelse kan
likevel ha bidratt til at kvinnedominerte yrker er lavere verdsatt enn mannsdominerte, til tross for at
kravene til utdanning, kompetanse, ansvar og anstrengelse er sammenlignbare. Det er dette som kalles
«verdsettingsdiskriminering». «Likelønn» og «verdsetting av kompetanse» er i realiteten to sider av
samme sak. Likelønn har aldri handlet om «lik lønn» for kvinner og menn, men om at arbeidets krav og
belastninger skal vurderes på samme måte for kvinner og menn. Når sykepleieryrket er kvinnedominert,
blir yrkeskompetansen  på en annen måte enn når et yrke er mannsdominert.vurdert
 
Likelønnskommisjonen pekte i 2008 på det kjønnsdelte arbeidsmarkedet som hovedforklaringen på
lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.  Da var lønnsgapet mellom kvinner og menn ca. 15 prosent.[16]

Til tross for at likelønn har vært på dagsorden i alle lønnsoppgjørene siden Likelønnskommisjonen, har de
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store resultatene uteblitt. Det bør ikke overraske noen, all den tid kommisjonen slo fast at lønns- og
forhandlingssystemet i beste fall bidrar til å sementere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Kvinner
med høyere utdanning av til og med fire års varighet tjener ca. 80 prosent av det menn med tilsvarende
utdanningsnivå tjener. Også her har situasjonen i grove trekk vært stabil.
 
NSF har påpekt at arbeidslivets parter ikke er i stand til å løse likelønnsutfordringene alene, og at
myndighetene må ta et selvstendig og overordnet ansvar for å bistå. Gjennom FNs Kvinnekonvensjon
(inkorporert i Menneskerettsloven) er faktisk norske myndigheter forpliktet til å bekjempe
verdsettingsdiskrimineringen.

Arbeidsmiljø og sykefravær
Kvinner har et høyere sykefravær i alle bransjer og yrker. Dette gjelder også for sykepleiere. Men det er
verdt å merke seg at både kvinnelige og mannlige sykepleiere har et høyere sykefravær enn kvinner og
menn i befolkningen generelt.  Forskere har ikke klart å enes om årsakene til at kvinner har høyere[17]

sykefravær enn menn, men konkluderer med at man ikke har nok kunnskap. NSF har derfor bedt
myndighetene iverksette et omfattende forskningsprogram om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og
kvinners arbeidshelse, foreløpig uten at dette er fulgt opp . Vi har også, i samarbeid med Spekter og[18]

KLP, igangsatt et forskningsprosjekt i sykehus, der målet er å finne tiltak som kan motvirke fravær og
frafall blant sykepleiere.
 
Lovverket knyttet til arbeidsmiljø er fortsatt mest tilpasset risikofaktorer på mannsdominerte
arbeidsplasser. Dette har ført til lavere bevissthet, oppmerksomhet og kunnskap om belastningene i
sykepleieryrket. Det ligger en stor arbeidskraftreserve i å få redusert sykefraværet. SSB har beregnet at
en bedring i sykefraværet og økt andel heltid, kan utgjøre så mye som 10 000 årsverk. [19]

Oppsummering
I en situasjon der vi trenger å beholde sykepleiere i arbeid og rekruttere unge til yrket, må det gjøres en
innsats på mange områder. NSF har etterlyst en overordnet strategi fra regjeringen for å løse
arbeidskraftutfordringene, der man ser utdanningspolitikk, arbeidslivspolitikk, og familie- og
likestillingspolitikk i sammenheng. Dette må igjen kobles til helsepolitiske mål. Skal disse nås, er det ikke
nok med gode intensjoner – det trengs også gode virkemidler. Bedre organisering av helse- og
omsorgstjenestene, herunder fokus på ledelse, vil være et viktig bidrag. At lønns- og arbeidsvilkår er
avgjørende i kampen om arbeidskraften er udiskutabelt. I tillegg til bedre lønnsmessig uttelling for
kompetanse, må sykepleierne ha arbeidsbetingelser som reduserer, snarere enn bidrar til, sykefravær og
utstøting. Sykepleiernes gjennomsnittlige pensjonsalder på 56 år  illustrerer at mange går av før[20]

aldersgrensen, og det viser hvor viktig det er at etablerte pensjonsordninger videreføres i tråd med
prinsipprogrammet.

Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Eli Gunhild By Olaug Flø Brekke
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