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ARBEIDSMILJØ

Bakgrunn for saken:

Som vi så i overbygningen, har vi et kjønnsdelt arbeidsmarked. Dette får konsekvenser for arbeidsmiljø
og hvilke belastninger man utsettes for. Sykepleieryrket er stadig svært kvinnedominert, og vi må derfor
ha med kjønnsperspektivet når vi diskuterer arbeidsmiljø og sykefravær i helsesektoren.

Sykepleiere ligger høyt på lista over yrkesgrupper som er mest utsatt for negative arbeidsmiljøfaktorer . I[1]

tillegg til helsebelastende arbeidstidsordninger, dårlig inneklima, kjemisk og biologisk risiko og tunge løft,
rapporterer sykepleiere om en rekke organisatoriske og psykososiale risikofaktorer. I følge NOAs rapport,
skårer sykepleiere høyt på den helsefarlige kombinasjonen høye krav og lav kontroll (manglende
autonomi) i arbeidssituasjonen, og på kombinasjonen høye krav og opplevelse av lav belønning.
Omstilling er vanlig. Sykepleiere rapporterer i NOA-rapporten om manglende informasjon om viktige
beslutninger, rollekonflikt, lite tilbakemelding/støtte fra leder og «urettferdig ledelse». Til sammen utgjør
disse faktorene en økt risiko for å utvikle utmattelse og utbrenthet. Frafall fra yrket gjennom uførhet og
tidligpensjonering blir resultatet . Det er grunn til å se nærmere på  i helsesektoren. Antall[2] kontrollspennet
ansatte en leder har ansvar for, er svært stort i denne sektoren, og vanskeliggjøres ytterligere av
turnusarbeid og deltidsomfanget.

Arbeidskraftbehovet og manglende balanse mellom oppgaver og ressurser, har ført til et økende press på
at sykepleiere skal jobbe mer fleksibelt, ha lengre arbeidsøkter og mer helgearbeid. Arbeidsmiljøloven er
endret slik at makt forskyves fra arbeidstakersiden til arbeidsgiversiden og med forverrede betingelser for
arbeidstakerne. Regjeringen har dessuten satt ned et Arbeidstidsutvalg som skal vurdere de samlede
arbeidstidsreguleringene i lys av behovet for mer arbeidskraft og økt fleksibilitet, og det er derfor grunn til
å forvente flere endringer. For NSF har det vært svært viktig å begrense den dokumenterte risikoen ved
turnus- og nattarbeid gjennom arbeidstidsordninger som ivaretar sykepleiernes helse og velferd, i tillegg til
pasientsikkerheten. Vi har fortsatt ikke fått gjennomslag for at nattevakter må få redusert ukentlig
arbeidstid, til tross for omfattende dokumentasjon på helserisikoen ved nattarbeid. Det er også en særlig
utfordring at NSFs krav om rett til heltidsarbeid kobles mot krav om mer ubekvemt arbeid, slik at
rettigheter til utvidet stilling for deltidsansatte blir vanskeligere å benytte. NSF er tydelig på at
helgeproblematikken bare er èn side av deltidsutfordringen. Til tross for stort fokus på reduksjon av
deltidsomfanget i helsesektoren, er andelen deltidsarbeidende sykepleiere urovekkende stabil. Vi vet at
både mangelen på hele stillinger, omsorgsforpliktelser og helsemessige begrensninger ligger bak
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deltidsarbeid blant sykepleiere.

Arbeidstid og deltidsproblematikken må ses i sammenheng med andre arbeidsmiljøfaktorer og den totale
belastningen sykepleierne opplever i arbeidet. Mange sykepleieoppgaver egner seg ikke for kvantifisering.
Målstyring, sammen med en konstant manglende balanse mellom oppgaver og ressurser, fører da til at
de oppgavene som ikke blir etterspurt (ikke kan måles) blir nedprioritert, og faglig integritet og fagledelse
settes under press. Relasjonsarbeid er belastende, og kombinert med en grenseløs sykepleierrolle, får vi
et arbeidsmiljø som  potensielt er svært helseskadelig. Når sykepleiere i tillegg har «Pasienten først!»
som ryggmargsrefleks, blir det en utfordring å ivareta hensynet til eget arbeidsmiljø. Det er nødvendig å
se god sykepleie og godt arbeidsmiljø som to sider av samme sak – vi kan ikke få det ene uten det andre.

Vi må møte disse utfordringene ved også å ha oppmerksomhet mot de faktorer i arbeidsmiljøet som kan
bidra til å  belastningene.  Arbeidsmiljøloven slår i § 1- 1 fast at lovens formål er «å sikre etminske
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.»

Det er ofte arbeidsmiljølovens funksjon som  som vektlegges. Dette forsterkes også av atvernelov
Arbeidstilsynets tilsynsstrategi er risikobasert. Dermed blir det de potensielle som fårbelastningene 
oppmerksomhet i HMS-arbeidet, noe som selvsagt er viktig, ikke minst i de deler av arbeidslivet der
belastningene er mange og omfattende. Vi reduserer imidlertid betydningen av arbeidet og
arbeidsplassen vår når vi begrenser arbeidsmiljøarbeidet til belastningene og det risikobaserte. For hva er
det som får oss til å gå på jobb – ja, til og med glede oss til det –  belastningene?til tross for

Kjernen i det  perspektivet er å lete etter faktorene som fremmer helse og utvikling.helsefremmende
På arbeidsplassen vil det si å kartlegge de helsefremmende faktorene som gir:

Engasjement, arbeidsglede og fysisk, mental og relasjonell mestring for medarbeider
Fellesskap, samarbeid og utvikling for arbeidsmiljøet
Handlingsevne, ansvarlighet, kvalitative og effektive tjenester for organisasjonen.

Disse faktorene kommer selvsagt også pasientene til del.

En helsefremmende arbeidsplass forutsetter et dynamisk HMS-system, som er utarbeidet i samarbeid
med tillitsvalgte og verneombud, og som er kjent og i bruk av både leder og arbeidstaker i det daglige
arbeidet. De helsefremmende faktorene må identifiseres på den enkelte arbeidsplass gjennom
partssamarbeidet og ved involvering av alle arbeidstakerne. Partene internasjonalt  og i Norge  forankret[3] [4]

dette arbeidet i sine erklæringer i 1997 og i 2002.

Eksisterende politikk
(tar kun med de punkt som er relevante for saken):Fra prinsipprogrammet 

 
ET LIKESTILT OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV
NSF mener at:

inkludering og mangfold skal være grunnleggende i samfunnet. Dette forutsetter at likeverd og like
rettigheter anerkjennes som viktige verdier, og at alle anses som en ressurs
ansatte og pasienter skal vernes mot direkte og indirekte diskriminering på grunn av kjønn, alder,
etnisitet, religion, funksjonshemming eller seksuell orientering
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det skal legges til rette for at kvinner og menn har like muligheter til å delta i arbeids- og familieliv
kjønnsperspektivet skal ivaretas i all aktivitet og organisering i NSF, med det formål å oppnå
likestilling mellom kvinner og menn
yrkesskadereglene må ikke virke diskriminerende.

Dessuten fra HELSETJENESTEN OG SAMFUNNET
NSF mener at:

helsefremmende og forebyggende helsearbeid er grunnpilarer i helsetjenesten

Videre under LØNNS- OG ARBEIDSSOSIALE FORHOLD:
NSF mener at:

sykepleieryrket skal være et attraktivt og framtidsrettet yrke for både kvinner og menn
sykepleiere skal sikres lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter deres utdanning,
kompetanse, funksjon og ansvar
sykepleiere må til enhver tid sikres et forsvarlig arbeidsmiljø
sykepleiernes arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger må innrettes slik at det er mulig å være i full
stilling i ordinært arbeid helt frem til aldersgrensen
heltidsarbeid skal være en rettighet, og skal oppnås uten økt helgebelastning
en god varslingskultur på arbeidsplassen er en forutsetning for å avdekke og avverge kritikkverdige
forhold knyttet til fag og arbeidsmiljø og for å utvikle lærende organisasjoner
turnusarbeid basert på helgearbeid maksimalt hver tredje helg er en innarbeidet og akseptert
praksis som ivaretar sykepleiernes helse- og velferdsmessige behov utover arbeidsmiljølovens
minstestandard

Dessuten fra HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE SYKEPLEIE
NSF mener at:

styrking av bedriftshelsetjenesten 

 Fra hovedmål for innsatsområdet Lønns- og arbeidsvilkår heter det:
Lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter sykepleierens kompetanse, utdanning og ansvar
og som ivaretar likelønn for den enkelte og for yrkesgruppen. Et helsefremmende og inkluderende
arbeidsmiljø som bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser og muliggjør høy yrkesdeltakelse i alle
livsfaser.
 

(for å nå målet om et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø):Viktige elementer 

Retten til full stilling skal styrkes.
Arbeidstidsordninger skal ivareta hensynet til helse, velferd, likestilling og faglig forsvarlighet.
En bemanning og kompetansesammensetning som ivaretar balanse mellom oppgaver og
ressurser skal sikres.
Tredjehver helg-prinsippet skal tariffestes.
Det skal sikres redusert arbeidstid for ansatte i nattevaktstillinger.
Sykepleierkompetansen skal synliggjøres i kampen for økt verdsetting og likelønn, samt utnytte
nye arenaer, nytt ansvar og nye funksjoner. 

De overordnede styringsdokumenter har en bredt anlagt innfallsvinkel til arbeidsmiljø og gir rom for
videreutvikling av arbeidsmiljøarbeidet i NSF. I de neste avsnittene skal vi se på hva som har skjedd i
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landsmøteperioden, hva som er utfordringene framover og hvordan vi mener disse best kan møtes.

Arbeidstid

Hyppigheten av helgearbeid
NSFs arbeidstidspolitikk gir tydelige føringer på å begrense hyppigheten av helgearbeid. Helgearbeid har
vært et viktig tema for NSF i flere tiår, og tredjehver helg-prinsippet ble vedtatt første gang på landsmøtet i
1985. Prinsippet har siden blitt opprettholdt og gjennomført. På landsmøtet i 2011 ble det vedtatt at
tredjehver helg-prinsippet skulle tariffestes.

Til grunn for NSFs tredjehver helg-politikk ligger et uttrykt ønske fra våre medlemmer, bl.a. gjennom våre
årlige medlemsundersøkelser, om begrensning av helgearbeidet. Arbeid i helger og høytider oppleves
som belastende og ubekvemt, ikke minst i forhold til familie og øvrig sosialt liv. Sykepleierne har fra før av
belastende turnusordninger med skiftende arbeidstid fra dag til dag og uke til uke, kvelds- og nattarbeid.
Arbeid i helger forsterker belastningen ytterligere. Med tanke på det fremtidige behovet for sykepleiere, er
det helt nødvendig å ta dette på alvor. Derfor har det vært, og må fortsatt være, et viktig mål for NSF å
begrense helgearbeidet for den enkelte sykepleier.

NSFs tillitsvalgte har et ansvar for å etterleve NSFs arbeidstidspolitikk, herunder tredjehver
helg-prinsippet, gjennom de turnusavtaler som inngås ute i virksomhetene. Prinsippet er da også i stor
grad gjennomført. Innenfor sykehusene jobber 98,7 prosent av turnusarbeiderne hver tredje helg, eller
sjeldnere.[5]

Samtidig opplever både sykepleierne, tillitsvalgte og NSF sentralt et påtrykk fra arbeidsgivere og
arbeidsgiverorganisasjonene om å arbeide oftere enn hver tredje helg. Dette er særlig aktuelt der det
arbeides med tiltak for å redusere deltid. På enheter hvor bemanningsbehovet er tilnærmet like stort i
helgene som i ukedagene, vil økte stillingsstørrelser og heltid - på bekostning av flere ansatte i små
stillingsstørrelser - ofte gi utfordringer med å få dekket bemanningsbehovet i helgene. For NSF er det
viktig å finne løsninger som sikrer sykepleiefaglig kompetanse gjennom hele døgnet og uka.

Landsmøtet i 2011 uttrykte at en tariffesting av tredjehver helg-prinsippet må ses i sammenheng med
utfordringer knyttet opp mot heltid og helgearbeid. Det ble således åpnet for at det i tilknytning til
tariffesting av tredjehver helg-prinsippet, kan inngås avtale om hyppigere helgearbeid på frivillig basis.
Landsmøtet satte også som forutsetning for slik tariffavtale, at ekstra helgearbeid kompenseres i form av
ekstra fritid eller lønn, eller en kombinasjon av dette.  I inneværende landsmøteperiode har det ikke vært
klima for å få til denne typen tariffavtaler.

Fra arbeidsgiverhold blir «helgeutfordringen» ofte presentert i form av krav om at sykepleiere (og andre
helsearbeidere)  arbeide hyppigere helg. NSF har ingen tro på at det vil virke rekrutterende eller bidramå
til at sykepleiere blir værende i yrket, dersom de påtvinges større omfang av helgearbeid enn de allerede
har i dag. NSF har valgt å møte denne utfordringen med å være åpen for å se på andre løsninger,
eksempelvis tiltak som lengre vakter, der dette er faglig forsvarlig og de ansattes helse og velferd
ivaretas. Alternativt kan ansatte arbeide på tvers av ulike enheter eller i ulike vikarpoolordninger, forutsatt
at de har nødvendig kompetanse og får tilstrekkelig opplæring. Flere virksomheter både i
kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten har vist at dette er mulig. Både Drammen kommune
og Helse Bergen er gode eksempler til etterfølgelse.

På denne bakgrunn må NSF fastholde tredjehver helg-prinsippet som en generell ordning. Videre må
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målsettingen om tariffesting, med adgang til å inngå avtale om hyppigere helgearbeid på frivillig basis og
mot ekstra kompensasjon, videreføres.

Heltid – deltid
Retten til heltid er en viktig del av NSFs arbeidstidspolitikk.  Heltid/reduksjon av deltid er også en satsning
hos de sentrale myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og ute i virksomhetene. Men til tross for stort
fokus på reduksjon av deltid i de senere år, er det et faktum at svært mange sykepleiere (og andre
helsearbeidere) fortsatt jobber deltid. Andelen deltidsansatte har vært mer eller mindre stabil de siste 10
årene. Innenfor kommunal sektor er om lag 56 % av sykepleierne ansatt i deltidsstillinger. Innenfor
spesialisthelsetjenesten er tallet ca. 51 % .[6]

Frivillig/ufrivillig deltid 
Bak deltidsstatistikken ligger både den ufrivillige og den såkalt «frivillige» deltiden. Fortsatt jobber mange
sykepleiere ufrivillig deltid. Særlig unge og nyutdannede etterspør hele stillinger. Samtidig viser NSFs
utlysningsundersøkelse fra første kvartal 2014, at bare 31 % av ledige sykepleierstillinger ble utlyst som
heltidsstillinger.

Videre vet vi at en del sykepleiere, i likhet med mange andre kvinner, ønsker å arbeide deltid i deler av
yrkeskarrieren, for å ha tid til omsorgsoppgaver i hjemmet. Grensen mellom frivillig og ufrivillig deltid er
imidlertid ikke alltid tydelig. En del av den «frivillige» deltiden har sammenheng med faktorer som
belastende turnusarbeid, høyt arbeidspress og manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser, noe
som fører til at mange sykepleiere ikke makter å arbeide full stilling. Dette er omtalt innledningsvis i saken
og utdypet mer i kapittelet om  lenger bak. Det kan også reisesSykepleierfunksjoner, ansvar og ressurser
spørsmål om enkelte sykepleiere ser på muligheten til å arbeide deltid som noe positivt. Mulighet til å
variere omfanget av arbeid og fritid, gjennom tilnærmet fri tilgang på ekstravakter, kan oppleves som en
form for fleksibilitet i en ellers relativt styrt arbeidssituasjon. Selv om vi vet en del om bakgrunnen for
deltidsarbeid blant sykepleiere, er det fortsatt behov for mer kunnskap.  

Deltakelse i programmet «Ufrivillig deltid»
I landsmøteperioden har det vært mye aktivitet knyttet til problemstillingen heltid-deltid, både fra
myndighetenes og partenes side. NSF har hatt en aktiv rolle i dette arbeidet.

I Stortingsmelding 29 (2010-2011) , satte daværendeFelles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv
regjering et mål om å redusere omfanget av ufrivillig deltid i arbeidslivet. Det ble bevilget 75 millioner
kroner over en treårsperiode, fordelt på 47 konkrete prosjekter for å redusere deltid.

Fafo har evaluert prosjektet og oppsummerer at det har vært et vellykket program, selv om målene om å
fjerne ufrivillig deltid mange steder ikke er nådd. Erfaringer fra utprøving av mange ulike tiltak er, ifølge
Fafo, den mest vellykkede siden ved programmet. I tillegg hadde de ulike prosjektene en positiv effekt på
arbeidsmiljøet, noe som viser nytten av godt partssamarbeid. Flere av prosjektene har også vist seg å ha
en gunstig effekt på kvaliteten av tjenestene. Av tiltak som ble prøvd ut, var bl.a. langvakter,
vikarpool-ordninger, jobbing på tvers av enheter og ulike alternative turnuser. Mange av tiltakene frigjorde
mer tid til ledelse og reduserte vikarbehovet.

Økt bemanning ble sett på som et viktig støttetiltak, og av Fafos evaluering fremgår bl.a. følgende:

«For lav grunnbemanning er å spare seg til fant, øke arbeidsbelastningene og redusere
tjenestekvaliteten. Dette er hverdagen i mange kommuner og helseforetak. Nesten alle
programdeltakerne melder at tiltakene knyttet til økt grunnbemanning (planlagt bruk av forventede
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vikarutgifter) bidrar til redusert bruk av vikarer, og at dette i sin tur bidrar til bedre tjenestekvalitet.»    

NSF har vært delaktig i disse prosjektene, både lokalt og sentralt, og er opptatt av at erfaringer fra
forsøkene gjøres kjent i virksomhetene, slik at det blir enklere for de lokale parter å arbeide med
heltid/deltidsutfordringene fremover. De gode løsninger finnes, men er ikke de samme over alt. Det er
viktig å minne om at ikke alle tiltak passer for alle typer virksomhet eller for alle ansatte, og at flere tiltak
må tas i bruk for å oppnå heltid. 

Partssammensatt utvalgsarbeid
I tariffoppgjøret 2012 ble partene i meklingen enige om at andelen deltidsansatte i kommunal sektor
fortsatt var for høy og at det var behov for å se på deltidsproblematikken generelt, ikke bare på såkalt
uønsket deltid. Partene var enige om at målet ikke bare er økte stillingsstørrelser, men også flere
heltidsstillinger. På denne bakgrunn ble det nedsatt et partssammensatt utvalg, bestående av KS,
Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Delta og Akademikerne. Utvalgets rapport fra våren 2014
omhandler bl.a. anbefalinger om mulige virkemidler som kan bidra til heltid. Utvalget fremhevet for øvrig
viktigheten av politisk forankring og vilje til å prioritere arbeidet med heltid. God ledelse, partssamarbeid
og gode lokale prosesser ble også trukket frem som sentrale elementer for å lykkes i arbeidet med å
oppnå mer heltid.

For NSFs tillitsvalgte blir det viktig å utfordre arbeidsgivere til å finne de gode løsninger på sitt
arbeidssted, i nært samarbeid med de tillitsvalgte og ansatte.

Heltidserklæringen
I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta en intensjonserklæring om å
bidra til en heltidskultur i kommunesektoren. Kommunesektoren har i mange år vært preget av en
deltidskultur, særlig i pleie- og omsorgsektoren. I 2014 arbeidet 70 % av de ansatte i pleie- og
omsorgsektoren deltid, mot 53 % i kommunesektoren generelt. Partene var enige om å endre dette bildet
og ha som målsetting at heltid blir hovedregelen i alle deler av kommunal sektor.

I dette ligger bl.a. at kommunene som hovedregel må etterspørre og legge til rette for heltidsarbeid.  God
ledelse og samhandling med ansatte og tillitsvalgte for å finne gode løsninger, er avgjørende for å lykkes
med å utvikle heltidskultur. Forankring hos politisk ledelse i kommunene, for å understreke betydningen
av heltidskultur for utviklingen av tjenestene, fremstår som en suksessfaktor. 

NSF har vært en viktig bidragsyter sentralt og lokalt for å sette «Heltidserklæringen» på kartet. Endring av
en kultur tar tid og handler om mer enn turnusordninger. Å utvikle en heltidskultur i kvinnedominerte yrker
handler både om arbeidslivspolitiske, familiepolitiske og likestillingspolitiske virkemidler. Politiske
myndigheter har derfor et stort medansvar for strukturelle forhold som kan motvirke likestilling i
arbeidslivet, blant annet gjennom familiepolitiske virkemidler.

NSF har i arbeidet med «heltidserklæringen» vært opptatt av at kommunene må få en ny
utlysningspraksis. Alle stillinger må som en hovedregel utlyses som hele, faste stillinger. Først da kan
kommunesektoren framstå som en attraktiv arbeidsgiver for sykepleierne, og ikke minst for nyutdannede
sykepleiere som forventer å bli ansatt i hele stillinger.

Endring av Hovedtariffavtalens bestemmelse om heltid/deltid
Ved tariffoppgjøret i 2014 ble bestemmelsen om heltid/deltid styrket ved at det i Hovedtariffavtalen i KS,
kap. 1, pkt. 2.3.1., ble tilføyd et nytt andre ledd med følgende ordlyd: «Ved ledighet foretas en
gjennomgang av arbeidsplaner og oppgavefordeling for å vurdere sammenslåing av deltidsstillinger.» 
Sammen med tariffavtalens bestemmelser om rett til utvidet stilling, krav om utarbeidelse av retningslinjer
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for økt heltid/redusert deltid og drøftingsbestemmelsen i forhold til bruk av deltid, gir dette et godt
grunnlag for å jobbe med deltidsproblematikken ute i virksomhetene. Det er viktig at tillitsvalgte aktivt
følger opp at de ovennevnte bestemmelser etterleves.

Fortrinnsrett for deltidsansatte
Arbeidsmiljølovens bestemmelse om fortrinnsrett for deltidsansatte ble innført i 2006. Fra NSFs side er
det satset mye på å informere om fortrinnsrettsbestemmelsen og tvisteløsningsnemnda, og NSFs
tillitsvalgte og medlemmer er derfor godt kjent med bestemmelsen. Sykepleiere er også den
yrkesgruppen som har fremmet flest saker for Tvisteløsningsnemnda. Det er vårt inntrykk at det etter
hvert er blitt mer kunnskap om bestemmelsen også blant arbeidsgiverne. Vi opplever imidlertid at det
fortsatt er en del som gjenstår, både når det gjelder kunnskap og etterlevelse. 

I hovedsak er det kriteriet om «vesentlig ulempe» som er tvistetema i sakene for nemnda. Utfordringer
med å få tilstrekkelig helgebemanning blir svært ofte påberopt fra arbeidsgivers side. Ledige stillinger har
full helgebelastning og kan dermed ikke kombineres med annen deltidsstilling med full helgebelastning. I
mange tilfeller vil utøvelse av fortrinnsrett også medføre at arbeidsgiver blir sittende igjen med en liten
reststilling, med høy helgebelastning. Nemndas flertall konkluderer i slike tilfeller oftest med at
ulempevilkåret er oppfylt, og arbeidstaker får derfor ikke medhold i sitt krav om stillingsutvidelse.

Med virkning fra 1.1.2014 fikk bestemmelsen et nytt ledd om plikt til drøfting med arbeidstakeren, før det
tas beslutning om ansettelse i stillingen som den deltidsansatte har krevd fortrinnsrett til. Drøftingsplikten
vil gi arbeidsgiver et tydeligere ansvar for å vurdere og diskutere løsninger for utvidelse av stilling i dialog
med arbeidstaker. Krav om drøfting vil kunne bidra til at flere saker finner sin løsning, slik at antall saker
for nemnda reduseres. Tillitsvalgte og fylkeskontorene må påse at den nye bestemmelsen om
drøftingsplikt blir etterlevd ute i virksomhetene.

Rett til utvidet stilling for deltidsansatte
Med virkning fra 1.1.2014 trådte en ny bestemmelse om rett til utvidet stilling for deltidsansatte i kraft.
Arbeidsmiljøloven § 14-4 a har som målsetting å redusere ufrivillig deltid og retter seg mot deltidsansatte
som jobber ekstravakter/merarbeid i tillegg til sin deltidsstilling. Dette er en kjent situasjon for svært
mange sykepleiere. Dersom merarbeidet har foregått jevnlig i løpet av de siste 12 måneder, vil den
deltidsansatte ha rett til stillingsutvidelse tilsvarende den faktiske arbeidstid i denne perioden, forutsatt at
arbeidsgiver ikke dokumenterer at det ikke lenger foreligger et behov for merarbeidet. Bestemmelsen er
med på å styrke deltidsansattes rettsstilling, noe NSF ser som svært positivt.

I lovens forarbeider er det imidlertid lagt til grunn at arbeidstakere som får utvidet sin stilling etter
bestemmelsen, må akseptere samme omfang av ubekvemme vakter, herunder kvelds-/ nattevakter og
helgearbeid, som vedkommende har utført som merarbeid. NSF ser det som en klar svakhet med
bestemmelsen at deltidsansatte må påregne å jobbe mer ubekvemt for å oppnå en høyere
stillingsstørrelse. Det er godt dokumentert at turnusarbeid i seg selv er helsebelastende, og med økt
innslag av arbeid på kveld, natt og helg, vil denne belastningen forsterkes. Etter NSFs syn bør
arbeidsgiver som utgangspunkt ha en plikt til å etablere mest mulig like og rettferdige arbeidstidsordninger
for sine ansatte. Det er grunn til å frykte at mange deltidsansatte sykepleiere ikke vil se seg tjent med å
søke om en stillingsutvidelse som innebærer større omfang av ubekvemme vakter. Alternativet vil kunne
være å fortsette å påta seg ekstravakter, fordi det oppleves mer gunstig å ha mulighet til å takke nei til
flere ubekvemme vakter når belastningen blir for stor.

Det er svært viktig at tillitsvalgte og fylkeskontorene følger med på hvordan bestemmelsen virker i praksis,
både med henblikk på målsettingen om redusert deltid og i forhold til hvilke arbeidstidsordninger
sykepleierne blir tilbudt i forbindelse med en eventuell stillingsutvidelse. 
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Bruk av langvakter
Et annet tiltak som har vært prøvd ut mange steder for å redusere deltid og samtidig opprettholde
tredjehver helg-prinsippet, er langvakter. Som nevnt vil sykepleiere, som fra før av har belastende
turnusordninger, i liten grad ønske å jobbe mer på søn- og helgedager. Erfaringene fra søknader om
langvakter i helgene viser imidlertid at sykepleiere i en del tilfeller er villig til å øke helgebelastningen i
form av lengre vakter på lørdag/søndag, mot å jobbe sjeldnere helg. Erfaringene viser også at noen
sykepleiere aksepterer mer arbeid på helg i form av langvakter, dersom de på denne måten oppnår
høyere stillingsbrøk.

Langvakter er imidlertid ikke alltid forenlig med å utøve faglig forsvarlig sykepleie. Spesielt i
sykehus-/sykehjemsenheter hvor det stilles strenge krav til årvåkenhet, vil det kunne være risikofylt med
lange arbeidsdager. I februar 2014 publiserte Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) en rapport om de siste
resultatene innen forskning på arbeidstid og helse . Rapporten slår fast at lang arbeidstid, nattarbeid og[7]

roterende skift påvirker sikkerhet og gir økt risiko for skader/ulykker i arbeidslivet. I tillegg kan lange
vakter/konsentrasjon av arbeidstiden være uheldig i forhold til sykepleiernes egen helse.

Per i dag vet vi lite om de helsemessige langtidseffektene av turnus med lange vakter. Både ut fra
sikkerhetshensyn og av hensyn til sykepleiernes helse, bør det derfor utvises forsiktighet med bruk av
langvakter i helsesektoren. Det må foretas grundige vurderinger av den enkelte ordning, på det enkelte
arbeidssted. Til nå har det vært NSF sentralt som har inngått disse avtalene, men endringene i
arbeidsmiljøloven innebærer at avtaler om vaktlengder inntil 12,5 timer kan inngås av tillitsvalgte. 

NSF har i landsmøteperioden behandlet et økende antall søknader om langvakter i turnus etter
arbeidsmiljølovens § 10-12 fjerde ledd. De aller fleste søknader er innvilget. I 2012 ble det inngått 58 slike
avtaler, i 2013 var tallet 77, og i 2014 ble det inngått hele 122 avtaler. Ordningene er ulike, men omfatter
både langvakter på ukedager og i helger.

Redusert ukentlig arbeidstid for nattevakter
Med virkning fra 1.1.2010 ble det vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om ukentlig
arbeidstid for skift-/turnusarbeid. Arbeidsmiljølovens § 10-4, sjette ledd, retter seg mot arbeidstakere i
tredelt skift-/turnusarbeid og gir rett til reduksjon i ukentlig arbeidstid, forutsatt et visst omfang av natt- og
søndagsarbeid. Bestemmelsen har gitt mange sykepleiere kortere ukentlig arbeidstid.

For NSF innebar bestemmelsen gjennomslag for et mangeårig krav om likestilling av skift- og
turnusarbeid. NSF er imidlertid ikke fornøyd med at rene nattevaktstillinger ikke er omfattet av
arbeidstidsreduksjonen. Arbeidstakere i faste nattevaktstillinger i helsesektoren har i sin turnus både
nattevakter og regelmessig søndagsarbeid, som oftest hver tredje søndag. En nattarbeider som samtidig
jobber hver tredje søndag, har i praksis langt flere ubekvemstimer per år enn en arbeidstaker i tredelt
turnus. Forskning viser dessuten at nattarbeid har negative helseeffekter. Nattarbeidere har bl.a. økt risiko
for å utvikle brystkreft. Dette bekreftes i en studie fra STAMI, utført blant norske sykepleiere. Risikoen
øker med antallet sammenhengende nattevakter. NSF anser det derfor svært urimelig at denne gruppen
arbeidstakere ikke er omfattet av bestemmelsen. Vi har gjentatte ganger tatt opp og påpekt denne
urimeligheten i ulike politiske fora, men har så langt ikke fått gjennomslag for kravet. NSF må fortsette å
jobbe for en arbeidstidsreduksjon for arbeidstakere i rene nattevaktstillinger.

Endringer i arbeidstidsreglene

Endringer i arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler
Solberg-regjeringen fremmet raskt et forslag om omfattende endringer i arbeidsmiljøloven. Høringen ble
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gjennomført i all hast sommeren 2014, med kort frist og uten grundige konsekvensanalyser av
endringsforslagene, til tross for innvendinger fra arbeidstakerorganisasjonene. En storstilt politisk streik
vinteren 2015 ga uttrykk for dette. Stortinget vedtok allikevel i mars 2015 endringer i arbeidsmiljøloven.
 
De vedtatte endringer i arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler innebærer utvidede grenser for
gjennomsnittsberegning etter avtale med den enkelte arbeidstaker og med lokal tillitsvalgt.
Avtaleadgangen flyttes fra sentralt til lokalt nivå. Turnus med vakter på inntil 12,5 timer skal ikke lenger
avtales med sentral fagorganisasjon, men mellom arbeidsgiver og lokal tillitsvalgt. For vakter på inntil 10
timer flyttes avtalekompetansen fra tillitsvalgte til den enkelte arbeidstaker. Videre utvides Arbeidstilsynets
myndighet til å godkjenne turnuser med lange vakter og redusert hviletid. Samlet sett innebærer disse
endringene en forskyvning av makt fra arbeidstakersiden til arbeidsgiversiden og en svekkelse av sentrale
fagorganisasjoners innflytelse når det gjelder arbeidstid. Det innføres også utvidede grenser for overtid
etter avtale med tillitsvalgte og ved dispensasjon fra Arbeidstilsynet, dårligere kompensasjon for
beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet og økt adgang til å konsentrere søn- og helgedagsarbeid. Alt i alt
gir dette forverrede betingelser for arbeidstakerne. Regjeringens fremholdte begrunnelse for endringene
er behovet for en mer moderne arbeidsmiljølov for å sikre virksomhetene mer fleksibilitet til å kunne drive
godt og lønnsomt. I denne forbindelse har det særlig vært fokus på økt bruk av langvakter i turnus.
Dagens lov åpner for å gjøre vidtrekkende unntak fra lovens hovedregler. Faktum er at alle gode
eksempler på alternative arbeidstidsordninger som arbeidsministeren viste til i forbindelse med
lovendringen, er etablert innenfor dagens regelverk. Endringene i reglene om gjennomsnittsberegning vil
ikke utvide mulighetsrommet som allerede finnes i dagens lov. Man kan spørre seg hva som da er
poenget?
 
Regjeringens holdning synes å være at de sentrale organisasjoner har en annen agenda enn ivaretakelse
av helse-, miljø- og sikkerhetshensyn. Av denne grunn har man ønsket å svekke organisasjonenes
innflytelse og den mye omtalte «vetoretten» i forhold til turnusordninger. Regjeringens holdning er ikke
underbygget av dokumentasjon. Tvert imot viser undersøkelser som Fafo har utført på oppdrag fra
departementet, at systemet med sentral avtaleinngåelse fungerer godt, og at de aller fleste søknader om
lengre vakter blir innvilget. Sentral avtaleinngåelse sikrer at unntak fra lovens alminnelige regler etableres
etter grundige og kompetente vurderinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet og av jevnbyrdige parter.
Lange vakter er, som tidligere nevnt, forbundet med økt helserisiko for ansatte og fare for å gjøre feil i
pasientbehandlingen. Lovendringen innebærer at komplekse og vanskelige vurderinger knyttet til helse og
risiko ved lange arbeidsperioder skal gjøres av arbeidsgiver og lokale tillitsvalgte. NSFs tillitsvalgte har gitt
uttrykk for at de anser disse vurderingene som svært krevende. Videre frykter de å bli utsatt for press fra
både arbeidsgiver og egne medlemmer på å prøve ut ordninger med lange vakter, i tilfeller hvor de som
tillitsvalgte er i tvil om dette er forsvarlig.
 
Det er behov for nøye oppfølging og evaluering av den utvidede lokale avtaleadgangen. I tillegg til den
opplæring av tillitsvalgte som allerede er gjennomført, vil det være behov for løpende bistand fra
fylkeskontorene og forbundet sentralt.

Arbeidstidsutvalget
Endringer i arbeidsmiljøloven har fulgt en helt annen mal enn tidligere ved at regjeringen lanserte store
endringer i loven uten at arbeidstakerorganisasjonene var involvert i forkant. Prosessen varslet en ny og
konfliktskapende holdning til trepartssamarbeidet. Dette ble forsterket ved at regjeringen i august 2014
nedsatte Arbeidstidsutvalget, uten at arbeidstakerorganisasjonene var representert. Organisasjonene er
kun med i en referansegruppe, hvor Unio er representert. NSF har gjennom Unio inntatt en aktiv rolle
overfor utvalget.

Arbeidstidsutvalget skal gjennomgå og vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene, bl.a. i lys av
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behovet for mer arbeidskraft og økt fleksibilitet for den enkelte arbeidstaker og virksomhet. Mandatet er
svært omfattende. Utvalget skal bl.a. vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene i lys av økte behov for
og muligheter til fleksibilitet, både for den enkelte arbeidstaker og virksomheter. Utvalget skal videre
vurdere forholdet mellom lovregulering og regulering i tariffavtaler, samt behovet for forenkling av lovverk
og lovfesting av rettspraksis.  Det skal også vurderes om reguleringene ivaretar politiske mål og de
opprinnelige begrunnelsene for at reguleringene ble innført. Utvalget blir også bedt om å se på
internasjonale erfaringer, bl.a. ved å sammenligne arbeidstidsbestemmelsene i Norge med
bestemmelsene i andre land. Utvalget skal legge frem sin utredning innen utgangen av 2015.

Sykepleierfunksjoner, ansvar og ressurser
Utfordringer i sykepleiernes arbeidsmiljø som følge av arbeidstidsordningene de arbeider etter, er kjente
og har hatt oppmerksomhet i en årrekke. Arbeidet som sykepleier innebærer imidlertid andre belastninger,
som utfordrer den enkeltes arbeidsmiljø. Disse belastningene er bl.a. drevet fram av rammebetingelsene
og styringsprinsippene  helsetjenesten organiseres og ledes etter.     [8]

Tidspress vs faglig integritet
I en kronikk i Aftenposten  har en sykepleier redegjort for hvordan hun har opplevd sin arbeidssituasjon:[9]

 (….)»Det som tapper meg og trolig mange av mine kolleger for energi og arbeidslyst, er opplevelsen av
ikke å få gjøre den jobben vi har kompetanse til å gjøre. Mange av mine venner vet ikke om de orker å
jobbe videre med det de har utdannet seg til. Innflytelsen på egen arbeidshverdag er liten, og
samvittigheten overfor de menneskene vi jobber med er stor. Når arbeidsgivere på vegne av politikerne
ber oss jobbe lengre dager og oftere helg, så er det kanskje ikke så rart at vi sier nei takk.»

Opplevelsen av ikke å ha tid nok til å utføre arbeidsoppgaver i møtet med pasienter, er ikke av ny dato. I
2005 gjennomførte Arbeidstilsynet to kampanjer i helsesektoren, ”God vakt” og ”Rett hjem”. Disse
avdekket manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser i helsetjenestene, som førte med seg
helseskadelig tidspress. NSF har senere fått mange tilbakemeldinger fra tillitsvalgte om at situasjonen
ikke har bedret seg. Kravene til økonomiske resultater og budsjettstyring, kontroll med de ansatte og at
lite overlates til faglig skjønn, er med på å undergrave ansattes opplevelse av kontroll over egen
arbeidssituasjon.

Forskning viser en sammenheng mellom tidspress og faglig forvitring. I en studie  av[10]

bemanningsplanlegging og kompetansesammensetning i kommunenes pleie- og omsorgstjenester,
opplevde et stort flertall av sykepleierinformantene daglig eller ukentlig at tiden til den enkelte pasient ikke
strakk til. Studien pekte på at områder som ernæring, hygiene og andre omsorgsbehov så ut til å bli
mindre godt ivaretatt. Samtidig ble arbeidsbelastningen opplevd som stor, og det ble rapportert om høyt
sykefravær. En undersøkelse av arbeidsmiljøet i norske sykehus  tegner et lignende bilde. Tillitsvalgte,[11]

verneombud og ledere rapporterer om hektiske hverdager som preges av lav bemanning og stort
arbeidspress. Våre tillitsvalgte rapporterer dessuten at sykepleiere i mange tilfeller opplever at pasientene
har andre behov  som ikke blir ivaretatt godt nok. Det skorter på tid sammen med pasientene.[12]

Sykepleiere har ikke tilstrekkelig tid til observasjoner og til å gjøre faglige vurderinger i møte med
pasientene. Når tidspresset går spesielt utover sykepleiespesifikke områder, er det grunn til å anta at
dette rører særlig ved sykepleiernes faglige integritet. Frustrasjon fordi man må gå på tvers av faglige
idealer og faglig kvalitet, fører til redusert trivsel. Når sykepleiere må leve med at de ikke kan hjelpe
pasientene med grunnleggende og eksistensielle behov, vil det på sikt kunne påvirke arbeidshelsen.
 
De blir satt i en situasjon der de ikke har anledning til å gjennomføre sykepleietiltak som utdanningen
tilsier burde ha vært ivaretatt. Faglige standarder, normer og rutiner blir tilsidesatt fordi ressursene ikke
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strekker til. I denne situasjonen uthules sykepleiernes faglige uavhengighet fordi det ikke bare er de
faglige vurderingene som ligger til grunn når oppgaver må salderes i løpet av arbeidsdagen. I en hverdag
der tiden ikke strekker til, nedprioriteres oppgaver som ikke måles. Denne rollekonflikten og den reduserte

kontrollen over utøvelsen av faget er blant de faktorer sykepleiere er eksponert for . Når faglig integritet
[13]

og kvalitet i tjenestetilbudet blir underordnet «produksjonskapasitet» og bunnlinje, sier det seg selv at
sykepleierne, som står nærmest pasientene, opplever situasjonen som en arbeidsmiljøbelastning.
 
I arbeidet med å forbedre arbeidsmiljøet for sykepleiere, er det viktig å rette større oppmerksomhet mot å
redusere tidspresset sykepleierne arbeider under, og styrke mulighetene for å utøve yrket i tråd med
pasientenes behov og faglige standarder. I denne sammenheng vil det være viktig å arbeide for å sikre en
bemanning og kompetansesammensetning som gjør det mulig å ivareta sykepleiernes faglige integritet.  

Relasjonsarbeid som belastning
Gro Lillebø, hovedtillitsvalgt i NSF ved St. Olavs hospital, har skildret sykepleiernes faglige bidrag knyttet
til tid sammen med pasienten: tid til å lytte, observere, vurdere og samle inn pasientdata:

«Sykepleiere har en omfattende kompetanse i å  pasienten. Vi kaller det . Det ersanse det kliniske blikket
den evnen som gjør at vi kan bruke informasjonen vi har om pasienten til å vurdere hva som kommer til å
skje, før det skjer. Det er evnen som gjør at vi iverksetter tiltak som kanskje forhindrer en forverring og
dermed forlenget liggetid på sykehuset.»[14]

For sykepleiere i direkte møte med den enkelte pasient, som ofte har store og udekkede behov, er det
problematisk å la være å yte det som må til for å hjelpe der og da – selv om dette tar tid man opplever å
ikke ha. Helselovgivningens krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull pleie, som ligger til grunn for
vurderinger av kvaliteten på helsetjenesten, forutsetter dessuten at sykepleierne stopper opp hos
pasientene og ivaretar sin relasjonelle rolle. Kari Martinsen, som i flere sammenhenger  har slått et slag[15]

for omsorgsdimensjonen i sykepleie, har hevdet at dokumentasjon bare kan fange opp 20 prosent av det
som skjer i sykepleien. Hun har videre framholdt at sannheten har blitt bare det som kan måles.
Sykepleiere vil neppe si seg uenig med Martinsen, og i dette perspektivet må man forstå presset mellom
å kunne sette av tid nok til pasienten, og samtidig levere på det som forventes fra arbeidsgiver.  
 
Den danske psykologen Ole Schouenborg mener at alle profesjonelle relasjoner utmatter, og de som er i
slike relasjoner trenger psykisk rekreasjon for å holde ut. Hans utgangspunkt er at alle som arbeider
innenfor omsorgsyrkene, må være åpne, nærværende og empatiske for å levere kvalitet i
relasjonsarbeidet. Og – det er en grense for hvor lenge noen kan klare å være det på kort og lang sikt.
Det er blant annet fordi de ikke kommer utenom å oppta andres problemer i sitt eget psykiske system, og
belastningen ved nettopp dette blir større over tid. Schouenborg relaterer disse belastningene til høyere
sykefravær. Han bygger sine uttalelser på pilotundersøkelser og mener det bør forskes mye mer på
profesjonelles relasjonskapasitet og relasjonskvalitet. Det er all grunn til å si seg enig med den danske
psykologen. Så lenge sykepleiere har høyere sykefravær enn sammenlignbare yrkesgrupper, og så lenge
vi ikke kan svare på hvorfor det er slik, må det settes i gang forskning som blant annet kan undersøke
betydningen profesjonelt relasjonsarbeid har for sykefraværet.   

Grenseløs sykepleierrolle
Med bakgrunn i undersøkelser knyttet til arbeidet med  framholdt Halvard VikeMaktens Samvittighet[16]

med flere at særlig sykepleiere opplever å bli ”sittende fast” i dilemmaer. Det er langt vanskeligere for
dem enn de fleste andre arbeidstakere i moderne organisasjoner, å avvise brukere når det ikke finnes tid
og ressurser til å vie dem oppmerksomhet. Vike har videre uttalt om sykepleierne at: «De utgjør
velferdsstatens mer eller mindre usynlige og ikke alt for godt betalte omsorgsreservoar, som trår til når
budsjetter skjæres ned, ansvar fraskrives og dilemmaer desentraliseres.» 
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I rapporten  fortalte blant annet sykepleiere om at kvaliteten svekkes iKvinnelig bemanning[17]

helsetjenesten. Kvalitetsendringene som ble identifisert, ble sett i sammenheng med endrede
bemanningsforhold, økt kompleksitet og omorganiseringer. Disse faktorene skaper ringvirkninger som får
store konsekvenser for de som skal få turnusen til å gå opp og sørge for kvalitetsmessig pleie til eldre og
syke i kommunene. Hovedtendensen ser ut til å være forholdsvis enkel: manglende
samsvar mellom oppgaver og ressurser flytter dit fleksibiliteten og evnen til å absorbere ansvar er
størst; de kvinnelige omsorgsarbeiderne. Sykepleierrollen som løsningsmekanisme for å få hjulene i
helsetjenesten til å gå rundt, er identifisert og diskutert. Og som vi har redegjort for ovenfor, er det nettopp
den ikke klart definerte grenseoppgangen mellom hvilke funksjoner det forventes at sykepleierne skal
ivareta, og sykepleiernes egen forvaltning av rollen, som kan gjøre yrkesrollen utydelig og utmattende. I
arbeidet med å forbedre sykepleiernes arbeidsmiljø er det sentralt å rette større oppmerksomhet mot
hvilke ansvars- og funksjonsområder sykepleierne skal ivareta.     

Trange rammer for sykepleieledere
I en studie utført av Nordlandsforskning  ble det undersøkt hvilke rammevilkår, og hvilket handlingsrom[18]

sykepleiere i lederstillinger har. Det konkluderes med at lederne opplever å ha begrenset tid, og dette går
blant annet utover muligheten for faglig og sosial oppfølging av personalet. Det er også en betydelig andel
av informantene som gir uttrykk for at ressurssituasjonen ikke gir rom for å tilby tjenester av høy kvalitet,
og nærmere 40 prosent oppgir at bemanningen er for lav til å drive faglig forsvarlig.  Det er lett å begripe[19]

at lederne, som er overordnet ansvarlig for kvaliteten i tjenesten, føler sterkt på belastningen det er å ikke
ha tilstrekkelig ressurser til å ivareta ansvarsområdet sitt. Samtidig er det lett å forstå at ledernes
utfordringer i denne sammenheng får overslagseffekter til ansatte i form av arbeidsmiljøbelastninger. Det
er også god grunn til å anta at sykepleieledere, som i mange tilfeller har for stort kontrollspenn, kan stå i
fare for å miste sin helsefaglige tilnærming i ledergjerningen. Med ovennevnte ressursutfordringer er det
også forståelig om lederne har problemer med å se den enkelte medarbeider og om de svikter i rollen
som pådrivere for et helsefremmende arbeidsmiljø. NSF må derfor videreføre arbeidet med å påvirke
prioriteringer og ressurstildeling, slik at helsetjenesten får rammevilkår som kan bidra til å fremme et godt
arbeidsmiljø og god sykepleie.    

Vold og trusler og yrkesskade

Vold og trusler
Ansatte i helsesektoren er blant dem som i størst grad er utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen. I
følge STAMI oppgir nesten 24 prosent av sykepleierne at de det siste året har vært utsatt for vold eller
trusler om vold. Innen områder som rus og psykiatri, hjemmetjenesten og akuttmottak må omfanget antas
å være større. NSF mener det i helse- og sosialsektoren er nødvendig med økt oppmerksomhet og
bevissthet rundt egen sikkerhet og sammenhengen mellom eget arbeidsmiljø og muligheten for å ivareta
pasientenes behov. Det er nødvendig med synliggjøring og operasjonalisering av arbeidsmiljølovens
generelle krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i form av forskriftsregulering. Arbeidsplassens
rammebetingelser må legge til rette for kommunikasjon og refleksjon rundt tema vold og trusler, og
sammenhengen mellom bemanningssituasjonen og vold/trusler må utredes nærmere.

Kvinner er mer utsatt for vold og trusler i arbeidet enn menn. Ny forskning viser at det for kvinner er en
sterk sammenheng mellom å ha vært utsatt for vold eller trusler om vold og påfølgende langtidsfravær.

NSF har sammen med andre arbeidstakerorganisasjoner deltatt i arbeidet for å få forskriftsregulering på
vold og trusler. Stortinget har bedt regjeringen om, i samarbeid med arbeidslivets parter, å utarbeide en
presiserende forskrift til dagens arbeidsmiljølov. En enstemmig arbeids- og sosialkomite la i sin innstilling
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vekt på likestillingsperspektivet, og NSF er svært tilfreds med at komiteen har presisert at arbeidstakerne
må få tilstrekkelig opplæring i problematikken og at bemanningen må være tilstrekkelig på den enkelte
arbeidsplass.

Når det gjelder yrkesskade som følge av vold, ble det ved et rundskriv til Lov om folketrygd § 13-6 annet
ledd, gjort endringer i 2012. NAV godkjenner nå skader som følge av vold fra klient/bruker på fritiden når
det kan dokumenteres at det er sammenheng mellom arbeidssituasjonen og skadehendelsen.
Arbeidsgiverne skal også melde slike skadesaker til NAV. Arbeidstakersiden har i flere tariffoppgjør krevd
yrkesskadedekning for skader som følger av vold på fritiden, og dette kom på plass i alle avtaler i offentlig
sektor, med unntak av Staten , i 2014.[20]

Det blir viktig å følge opp nye forskriftsregler om forebygging og håndtering av vold og trusler på
arbeidsplassen, samt oppfølging av utsatte. Mer kunnskap og en sterkere bevissthet om denne
problematikken er nødvendig for å motvirke holdninger om at vold og trusler er noe man må forvente og
tåle i helsesektoren. Det er også nødvendig å intensivere informasjonsarbeidet knyttet til yrkesskade som
følge av vold og trusler.

Yrkesskadereglene
Eksisterende yrkessykdomsliste har ikke blitt vesentlig revidert på 50 år og bærer sterkt preg av å være
knyttet opp mot eksponeringsforhold i mannsdominerte yrker. Det er et stort likestillingsproblem at ni av ti
som får godkjent yrkessykdom er menn, samtidig som vi vet at flest kvinner blir uføretrygdet.

I dag foregår mye av det tunge arbeidet i kvinnedominerte yrker som helse- og omsorgsyrkene, mens
bildet som tegnes, bl.a. i Arbeidslivsmeldingen , er at arbeidsulykker i størst grad forekommer i typiske[21]

mannsyrker. Det er vanlig med tunge løft og vanskelige arbeidsstillinger i helsesektoren; derfor når
sykepleierne sjelden frem med argumenter om at påkjenningen har vært ”usedvanlig” og ligger ”utenfor
arbeidets vanlige ramme”. Som følge av dette, er det sannsynligvis også stor underrapportering av skader
på sykepleiere.

Det foreligger dokumentasjon på at skift-/turnusarbeid bl.a. kan medføre mage-/tarmproblemer,
forplantningsskader, og forhøyet risiko for abort og brystkreft. NSF har i en rekke sammenhenger tatt opp
at sammenhengen mellom sykdomsutvikling og skift-/turnusarbeid må tas inn i yrkessykdomslisten.
Særlig med hensyn til brystkreft foreligger tung medisinsk dokumentasjon som bekrefter en sammenheng
mellom turnus-/nattarbeid og utvikling av brystkreft.

NSF har i hele landsmøteperioden arbeidet for at yrkesskadereglene endres slik at også belastninger i
kvinnedominerte yrker omfattes, men uten å bli hørt. Dette arbeidet må videreføres.

Helsefremmende innsats
Som vi har sett i saken, utsettes sykepleiere for mange arbeidsmiljøbelastninger. NSF sentralt og lokalt
jobber kontinuerlig for å bedre arbeidsvilkårene for sykepleierne, slik at de skal kunne arbeide som
sykepleiere i hele yrkeskarrieren. Mye av innsatsen har vært risikobasert og må fortsatt være det. Både
arbeidsmiljølovens formålsparagraf og intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)
forplikter også partene sentralt og lokalt til helsefremmende innsats. Tiden er moden for å gripe
mulighetene i IA-avtalen til forsterket partssamarbeid om faktorer som bringer helse for sykepleierne i
deres arbeidshverdag.

Inkluderende arbeidsliv
Avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble første gang inngått mellom arbeidslivets parter og regjeringen i
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2001. Nåværende IA-avtale 2014-2018 styrker det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet og forenkler
reglene for sykefraværsoppfølgingen.

IA-avtalens overordnede mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere
sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. De tre delmålene er reduksjon i sykefraværet, økt
sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne, og forlenget yrkesaktivitet etter 50 år. I følge
Sintefs evaluering av IA-avtalen, har vi lite kunnskap om hvorvidt IA-avtalen har bidratt til å nå målene
som er satt for avtalen, men vi vet den har bidratt til et styrket partssamarbeid både sentralt og lokalt. Vi
har oppfordret våre tillitsvalgte til å engasjere seg i IA-arbeidet på arbeidsplassen med fokus på
helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø, framfor reparasjon.

Rammebetingelsene i helsesektoren gjør det utfordrende å gjennomføre målene i IA-avtalen.
Helsesektoren har høyt sykefravær og mange arbeidsmiljøutfordringer, og det er en særlig utfordring å ha
mange med behov for tilrettelegging på en arbeidsplass. Mange ledere i helsesektoren har et svært stort
kontrollspenn, som gjør oppfølging av sykmeldte særlig krevende. For lav bemanning er et
gjennomgående problem. Det er hensynet til økonomi og tilgjengelig helsepersonell som i størst grad
påvirker planlagt bemanning.  Det tas ikke høyde for sykefravær på om lag 10 prosent når turnusen[22]

settes opp. Vaktene erstattes ofte av ufaglærte, eller ikke i det hele tatt. Hovedgrunnen til avvik fra
planlagt bemanning er høyt sykefravær.

Flerkulturelt arbeidsmiljø
Til landsmøtet 2015 har NSF Oslo har sendt inn saken «Holdninger og handlinger i et flerkulturelt
arbeidsliv». Bakgrunn for saken er rapporten «Handlinger og holdninger i et flerkulturelt arbeidsmiljø» fra
2001, og et behov for økt oppmerksomhet på det flerkulturelle perspektivet i NSF. Landsmøtene i 1998 og
2001 satte, på initiativ fra NSF Oslo, fokus på sykepleiernes flerkulturelle arbeidsmiljø. Etter landsmøtet i
1998 inngikk NSF et samarbeid med Høgskolen i Oslo (HIO), Senter for flerkulturelt og internasjonalt
arbeid (SEFIA) om et prosjekt som skulle belyse det flerkulturelle arbeidsmiljøet som sykepleiere jobber i
til daglig. Prosjektet gikk fra primo oktober 2000 til medio april 2001 og resulterte i rapporten «Holdninger
og handlinger i et flerkulturelt miljø». Rapporten ble lagt fram for landsmøtet i 2001 som fattet en rekke
vedtak knyttet til både formål, prinsipprogram, innsatsområder, vedtekter og retningslinjer for
organisatorisk drift.

Rapporten fra 2001 er 14 år gammel og ikke lenger representativ for dagens arbeidsliv. Den gangen ble
feltarbeidet i undersøkelsen gjort ved tre utvalgte pleieinstitusjoner i Oslo, da det i hovedsak var
Oslo-området som hadde det største innslaget av sykepleiere med etnisk minoritetsbakgrunn.
Forbundsstyret slutter seg derfor til ønsket om å se på hvordan det står til med det flerkulturelle
perspektivet i sykepleieres arbeidsmiljø i dag. Sykepleietjenesten har i 2015 et større innslag av
sykepleiere med etnisk minoritetsbakgrunn enn i 2001. I dag er sykepleiere med etnisk
minoritetsbakgrunn ansatt i sykepleietjenesten flere steder i landet. Samtidig har pasientgrunnlaget fått et
stadig større flerkulturelt innslag. Det er viktig for NSF, med bakgrunn i rapporten fra 2001, igjen å se på
sykepleieres flerkulturelle arbeidsmiljø. Både utfordringer og positive faktorer ved det flerkulturelle
arbeidsmiljøet for sykepleiere må inkluderes. 

Fokus på helsefremmende faktorer
Framtidig mangel på arbeidskraft er en av de bakenforliggende faktorene for avtalen om et inkluderende
arbeidsliv. Som vi viste til innledningsvis, er det tid for at virksomhetene leter etter faktorer som skaper
forutsetninger for god helse på arbeidsplassen. Det vil gjøre det lettere å trekke til seg faglig dyktige og
engasjerte sykepleiere, og med det stille sterkere i framtidens kamp om arbeidskraften. På 1970-tallet
kom begrepet "helsefremmende" mer i fokus, gjennom blant annet Aaron Antonovskys forskning på hva
som gir god helse. Han kom fram til at fellesnevneren var opplevelse av sammenheng, som består av de
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tre komponentene begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet. Mye av den senere forskningen har
hatt utgangspunkt i Antonovskys funn. I både nordisk og europeisk sammenheng har det foregått og
foregår det forskning på helsefremmende aspekter i arbeidslivssammenheng. Flere funn ble presentert på
den nasjonale HEFA-konferansen i 2014 . Ved Senter for helsefremmende forskning (NTNU/HiST)[23]

foregår det forskning som er rettet mot norsk arbeidsliv, og Høgskolen i Vestfold har etablert et
masterstudium i Helsefremmende arbeid, med fordypningsmulighet rettet mot arbeidsmiljø.
 
I praktisk arbeid, med det helsefremmende perspektiv som utgangspunkt, vil leder i samarbeid med
medarbeiderne kunne jobbe med de faktorer som de selv definerer som helsefremmende. Resultatet av
arbeidet kan føre til nødvendige endringer i organisering av arbeidet, ledelsesutvikling,
kompetanseutvikling, kompetansemobilisering, livsfasepolitikk, belønningssystemer, bemanning og
kompetansesammensetning, rekruttering og inkludering, osv. Like naturlig vil det være å se på om
organisasjonen har systemer som hemmer helse, og fjerne disse.
 
I HMS-arbeidet er det stort fokus på det forebyggende arbeidet med utgangspunkt i risikofaktorer - det vil
si hva som kan gå galt, og mindre fokus på hva som fremmer helse og fysisk, mental og relasjonell
mestring i arbeidet. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften)
trådte i kraft i 1997. Det var behov for mer systematisk forebyggende arbeid omkring arbeidsmiljø for å
sikre at arbeidstakere ikke ble utsatt for sykdom eller skade som følge av arbeidsbelastninger.
Internkontrollforskriften er fortsatt en tydelig rettesnor for HMS-arbeidet på norske arbeidsplasser. Den
har bidratt til å kartlegge det som ikke fungerer og sette i gang forebyggende og reparerende tiltak. Fysisk
arbeidsmiljø har fått og tatt størst plass. Selv om det fortsatt er utfordringer på det fysiske arbeidsmiljøet
for sykepleiere, så har vi i saken dokumentert store utfordringer som har konsekvenser for både
relasjonell og mental mestring. Det helsefremmende perspektivet er tatt inn i formålsparagrafen i
arbeidsmiljøloven, men det er ikke fulgt opp i form av annet lov- og avtaleverk, og blir derfor ikke
gjenstand for systematisk arbeid som ved risikovurdering. Det helsefremmende perspektivet er bredere
enn risikoperspektivet; en skal sikre seg mot uheldige forhold og i tillegg aktivt lete etter de positive og
helsefremmende faktorene som gir mestring i arbeidsmiljøet. Det betyr å løfte blikket på organisasjonen
som helhet og stille spørsmål på alle nivåer i organisasjonen :[24]

Hvordan er det når det er som best på arbeidsplassen?
Har vi et lederskap og en organisering av arbeidet som virker helsefremmende? Hvordan kommer
dette til uttrykk?
Hva har vi av personalsystemer som virker helsefremmende?
Har vi en personalpolitikk/livsfasepolitikk som utvikler arbeidstakerne og som støtter oppunder det
helsefremmende perspektivet? Hvordan kommer det til uttrykk?
Har vi et gjensidig tillitsforhold mellom ledelse og arbeidstakere som fremmer relasjon og
samarbeid om felles mål? Hvordan uttrykkes det?

Systematisk arbeid med det helsefremmende perspektivet, i tråd med formålsparagrafen i
arbeidsmiljøloven, vil fremme bærekraftige organisasjoner som ikke forbruker sine medarbeidere. Arbeid
med de reelle helsefremmende faktorene på arbeidsplassen vil bidra til bedre helse, mer energi og
styrking av arbeidsmiljøet.

Fokus på lokalt partssamarbeid
Med utgangspunkt i de arbeidsbelastningene vi har beskrevet tidligere, og framtidens mangel på
arbeidskraft, bør helsesektoren utfordres på å ta det helsefremmende perspektivet på arbeidsplassen på
alvor. Partssamarbeidet gir gode vilkår for å se på fellesinteresser som ligger i mulighetsrommet mellom
partenes særinteresser. I nært samarbeid med verneombudet kan leder og tillitsvalgte hente ut
potensialet som ligger der. «Troikaen» kan sammen igangsette og legge til rette for kontinuerlige
helsefremmende prosesser som inkluderer alle medarbeiderne på alle nivåer på arbeidsplassen. Det
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fordrer et godt og forsterket partssamarbeid utover det tradisjonelle og formelle partssamarbeidet.
 
De Facto gjennomførte i 2013/2014 en undersøkelse i Lunner kommune . Her ble det lagt opp til[25]

forsterket partssamarbeid som også inkluderte politikere, og som kom i tillegg til lov- og avtalefestet
medbestemmelse. Alle ansatte ble involvert og skolert i medarbeiderskap. Resultatet fra kartleggingen
viste følgende: praktisering av lov- og avtaleverk, forhandlingsklima og omfanget av partssamarbeidet
scoret svært høy, og samarbeidsklimaet scoret relativ høyt. De fant at de ansatte gir svært høye scorer
både på demokrati og medvirkning, forståelse for verdiskapning, evne og vilje til ansvar, kapasitet til
utviklingsarbeid, læring i jobben, samt omstilling og kreativitet. Det konkluderes med at forsterket
partssamarbeid og involvering av ansatte kan være en av årsakene til lavere sykefravær, lavere turnover
og mindre AFP-bruk.
 
Drammen kommune er et annet eksempel på at helsefremmende arbeid nytter. I strategisk satsning for
perioden 2012-2015 er helsefremmende arbeid et av fire innsatsområder i arbeidsgiverpolitikken . Målet[26]

er å skape en attraktiv, inkluderende og helsefremmende arbeidsplass, og samtidig heve kvaliteten på
tjenestene. Arbeidet er fundamentert gjennom partssamarbeidet og involverer medarbeiderne.
Kommunen har vektlagt å integrere det helsefremmende perspektivet i styringsverktøy og i plan- og
beslutningsprosesser. De mener også det er viktig å se det helsefremmende arbeidet i sammenheng med
HMS- og IA-arbeidet. I første runde deltok 23 av kommunens virksomheter. De valgte selv tema de
ønsket å utvikle og metode for prosessen. I en av virksomhetene utforsket de hva som fremmer trivsel og
nærvær, og med bakgrunn i resultatet ble det gjort endringer i organiseringen. I en avdeling i helse- og
omsorgstjenesten arbeidet de med grensesetting, struktur og økt kontroll over arbeidsoppgavene og egen
arbeidstid. Begge disse eksemplene viser nytteverdien av forsterket partssamarbeid lokalt.
 
Tillitsvalgte er i avtalen om et inkluderende arbeidsliv definert som likeverdige parter, og har, sammen
med leder og verneombud, ansvar for å igangsette og tilrettelegge for gode helsefremmende prosesser
på den enkelte arbeidsplass. Avtalen om et inkluderende arbeidsliv er et godt utgangspunkt for å jobbe
sammen om å utvikle organisasjonens helse til beste for sykepleier, kollegaer, arbeidsplass og
virksomheten som helhet.
 
Organisasjonsutvikling som tar utgangspunkt i helsefremmende aspekter ved kultur, struktur og systemer,
samt helsefremmende samspill mellom leder og sykepleier, gir de beste forutsetninger for god sykepleie
til pasientene. Her kan NSF gjennom partssamarbeid, deltakerdemokrati og helsefremmende fokus bidra
til dialog omkring mulighetene. Det er tid for å ta innover seg at inkluderende arbeidsliv i
helseinstitusjonene handler om langt mer enn sykefravær eller delmålene hver for seg. Det handler om å
sikre robust velferd for framtiden gjennom blant annet nødvendig og kompetent helsefaglig arbeidskraft,
sunne og bærekraftige helseinstitusjoner, gode helsetjenester for pasientene og en helsefremmende
arbeidsplass for den enkelte sykepleier og hennes/hans kollegaer.
 
I prinsipprogrammet, under  står det: «NSF mener at helsefremmende ogHelsetjenesten og samfunnet,
forebyggende helsearbeid er grunnpilarer i helsetjenesten.» Det må også gjelde for sykepleierne på deres
arbeidsplass. Vi vet ganske mye om hva som tar arbeidshelse hos sykepleiere, og langt mindre om det
som fremmer arbeidshelse. Det kan derfor være hensiktsmessig å tilegne seg mer kunnskap i forhold til
hva som fremmer helse for sykepleiere i arbeidet, hvordan man jobber helsefremmende på den enkelte
arbeidsplass, og deretter implementere kunnskapen i organisasjonen. 

Oppsummering
I overbygningen av saken «Kampen om arbeidskraften» viser vi til at helsesektoren står overfor store
utfordringer med å rekruttere og beholde kompetente og dedikerte arbeidstakere. NSF etterlyser fortsatt
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en overordnet og samlet strategi fra regjeringens side. I saksframlegget har vi sett at det er nødvendig å
ha full oppmerksomhet mot arbeidstid og arbeidstidsordninger. Det er også nødvendig å ha
oppmerksomhet rettet mot risikofaktorer og belastninger sykepleiere opplever i arbeidet sitt. Samtidig
mener vi å ha begrunnet hvorfor det er nødvendig å utvide fokus til også å omfatte helsefremmende
faktorer i arbeidet, og hvordan NSF og våre tillitsvalgte kan bidra til lokalt utviklingsarbeid for et
helsefremmende arbeidsmiljø.

«Lønns- og arbeidssosiale forhold» forekommer i flere av NSFs strategiske dokumenter, blant annet i
prinsipprogrammet. Begrepsparet «lønnssosiale og arbeidssosiale forhold» er konstruert og  ukjent
utenfor NSF. NSF er heller ikke konsekvent i bruken av begrepet, da det som regel er «lønns- og
arbeidsvilkår» som benyttes. "Lønns- og arbeidssosiale forhold" må endres gjennomgående i NSFs
dokumenter til «lønns- og arbeidsvilkår».

Det er en særlig utfordring for sykepleiere å balansere hensynet til pasienten med hensynet til seg selv og
eget arbeidsmiljø. God sykepleie og godt arbeidsmiljø er to sider av samme sak. Derfor bør
prinsipprogrammets punkt om at helsefremmende og forebyggende helsearbeid som grunnpilarer i
helsetjenesten, også omfatte sykepleiernes arbeidsmiljø. Vi foreslår derfor dette tilføyd i punktet
«Sykepleiere må til enhver tid sikres et forsvarlig  arbeidsmiljø.»og helsefremmende

Strekpunktet ,Arbeidstidsordninger skal ivareta hensynet til helse, velferd, likestilling og faglig forsvarlighet
som i dag står under Innsatsområder, foreslås flyttet til prinsipprogrammet, punktetsom en tilføyelse til 
«Sykepleiernes arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger må innrettes slik at det er mulig å være i full stilling i
ordinært arbeid helt frem til aldersgrensen». Dette er et overordnet mål som vil være styrende for NSFs
arbeidstidspolitikk framover.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

1. Begrepet "Lønns- og arbeidssosiale forhold" endres gjennomgående til "Lønns- og arbeidsvilkår" i
NSFs styrende dokumenter.

2. Endringer i prinsipprogrammet:

- Sykepleiere må til enhver tid sikres et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø.

- Sykepleiernes arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger må innrettes slik at det er mulig å være i full stilling i
ordinært arbeid helt frem til aldersgrensen. Arbeidstidsordninger skal ivareta hensynet til helse, velferd,
likestilling og faglig forsvarlighet.

3. Mål med NSFs innsats i kommende landsmøteperiode:

Bidra til økt kunnskap om helseeffekter av ulike arbeidsmiljøbelastninger, faktorer som fremmer
arbeidshelse og årsaker til at sykepleiere jobber deltid.
Arbeide for at lov- og avtaleverk ivaretar et helsefremmende arbeidsmiljø og redusert arbeidstid for
nattevaktstillinger.
Bidra til økt lokalt partssamarbeid for et helsefremmende arbeidsmiljø.
Retten til heltid skal styrkes.
Tredjehver helg-prinsippet skal tariffestes.
Sikre en bemanning og kompetansesammensetning som ivaretar balanse mellom oppgaver og
ressurser.
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Bidra til økt kunnskap om utfordringer og positive faktorer for sykepleiere i et flerkulturelt
arbeidsmiljø som utgangspunkt for videre utvikling.
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Endelig vedtak:

1. Begrepet "Lønns- og arbeidssosiale forhold" endres gjennomgående til "Lønns- og arbeidsvilkår" i
NSFs styrende dokumenter.
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2. Endringer i prinsipprogrammet:

- Sykepleiere må til enhver tid sikres et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø.

- Sykepleiernes arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger må innrettes slik at det er mulig å være i full stilling i
ordinært arbeid helt frem til aldersgrensen. Arbeidstidsordninger skal ivareta hensynet til helse, velferd,
likestilling og faglig forsvarlighet.

3. Mål med NSFs innsats i kommende landsmøteperiode:

Bidra til økt kunnskap om helseeffekter av ulike arbeidsmiljøbelastninger, faktorer som fremmer
arbeidshelse og årsaker til at sykepleiere jobber deltid.
Arbeide for at lov- og avtaleverk ivaretar et helsefremmende arbeidsmiljø
Arbeide for å redusere arbeidstid for nattevaktstillinger.
Bidra til økt lokalt partssamarbeid for et helsefremmende arbeidsmiljø.
Retten til heltid skal styrkes.
Tredjehver helg-prinsippet skal tariffestes.
Sikre en bemanning og kompetansesammensetning som ivaretar balanse mellom oppgaver og
ressurser.
Bidra til økt kunnskap om utfordringer og positive faktorer for sykepleiere i et flerkulturelt
arbeidsmiljø som utgangspunkt for videre utvikling.


