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Likestillingen i Norge har blitt svekket 
Norsk Sykepleierforbund (NSF) registrerer at det også i år legges fram et statsbudsjett som er blottet 
for tiltak for økt kjønnslikestilling. Vi ser med bekymring at fruktbarhetstallet i Norge er på vei nedover. 
Norge er ett av de landene i Europa som har hatt høyest fruktbarhet de siste årene. SSB forklarer 
nedgangen med økonomisk usikkerhet og kvinners tilknytning til arbeidslivet. Dette understreker 
viktigheten av å se arbeids- og velferdspolitikk i sammenheng med likestillings- og familiepolitikken.  

Den 7. november skal norske myndigheter eksamineres i likestillingsarbeid av FNs 
kvinnekonvensjonskomite i Genève. Forut for denne høringen har mer enn 20 norske organisasjoner 
utarbeidet en skyggerapport, som er sterkt kritisk til regjeringens oppfølging av Kvinnekonvensjonen. 
De store likestillingsutfordringene i samfunnet er strukturelle og må møtes med strukturelle tiltak. I 
arbeidslivet er de knyttet til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Vi vil peke på noen vedvarende 
utfordringer som krever tiltak. 

Likelønnsgap vedvarer. 
Helse- og omsorgssektoren står overfor massive rekrutteringsutfordringer, men det foreligger ingen 
plan for å få flere gutter til å velge arbeid i denne svært kvinnedominerte sektoren. For jenter 
innebærer det å velge et mannsdominert yrke høyere lønn, hel stilling og økt status. Det lønner seg 
ikke tilsvarende for menn å velge kvinnedominerte yrker – det betyr lavere lønn, deltidsstilling og 
lavere status - og derfor er det da heller ingen endringer å spore knyttet til menns utdannings- og 
yrkesvalg. 

Under behandlingen av Likestillingsmeldinga våren 2016 fattet Stortingets flertall et 
anmodningsvedtak for å få fortgang i likelønnsarbeidet. Stortinget ber regjeringen utforme krav om en 
tidsplan for partene i arbeidslivet for å rette opp lønnsdiskrimineringen mellom kvinner og menn, slik at 
lønnsforskjellene reduseres, og gi det foreslåtte trepartsprogrammet for likestilling i mandat å arbeide 
med dette.  

Lyser ikke ut hele stillinger. 
Mens deltidsandelen blant norske kvinner generelt synker, er den urovekkende stabil i helsesektoren. 
Som ledd i arbeidet for å utvikle heltidskultur i norske kommuner, overvåker Retriever utlysningen av 
sykepleierstillinger. Den siste oversikten, fra februar til september 2017, viser at nesten halvparten av 
sykepleierstillingene fortsatt lyses ut som deltidsstillinger. 

Kvinners sykefravær og arbeidshelse 
Kvinners høyere sykefravær synes fortsatt å være like uforklart. NSF har tidligere etterlyst et bredt 
anlagt forskningsprogram for å belyse dette. Kvinners arbeidshelse og hvordan man arbeider med 
hms-spørsmål i de kvinnedominerte arbeidsmarkedssegmentene har fått lite oppmerksomhet. HMS-
begrepet i helsesektoren er preget av en snever og diffus forståelse, som ikke inkluderer de mest 
relevante arbeidsmiljøfaktorene som produserer uhelse og arbeidsrelatert sykefravær. Blant disse er 
bemanning, stort arbeidspress over tid, helsebelastende arbeidstidsordninger og «hull» i turnus, kort 
hviletid og dårlig organisering. Faktorene inkluderer også ledere som ikke makter å følge opp sine 
medarbeidere på grunn av for stort kontrollspenn, og manglende muligheter til faglig utvikling. 
HMS-arbeid i helsesektoren må styrkes gjennom involverende dialog med de ansatte gjennom deres 
tillitsvalgte og verneombud, gjennom å identifisere de relevante HMS-områdene, og gjennom å stille 
krav til ledere på alle nivåer om et systematisk HMS-arbeid. 
 
Mer helsebelastende arbeidstidsordninger gir ikke mer arbeidskraft 
NSF er svært bekymret for at mangelen på arbeidskraft i helsesektoren skal løses ved å øke presset 
på ansattes arbeidstid og ved å frata tillitsvalgte avtaleretten på turnus. Omfattende forskning 
dokumenterer at tredelt turnus og nattarbeid er helsebelastende, og slike arbeidstidsordninger er 
derfor basert på unntak fra arbeidsmiljølovens hovedregler om arbeidstid. I tillegg til økt risiko for 
helseskader, fører turnus- og nattarbeid, lange arbeidsdager og kort hviletid til økt risiko for 



feilbehandling, skader og ulykker. Derfor må disse unntakene etter dagens regler avtales mellom 
arbeidsgiver og tillitsvalgte. Tillitsvalgte sikrer ansattes helse og velferd, på både kort og lang sikt, ved 
at de er med og tar den endelige beslutningen av fordeling og plassering av vaktene i en arbeidsplan.  

Norsk Sykepleierforbund (NSF) gjennomfører høsten 2017 opplæringskonferanser om 
forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordninger i alle fylker. Vi inviterer ledere, tillitsvalgte og 
verneombud til refleksjon og konstruktivt samarbeid om hvordan man kan inngå turnusavtaler som er 
forsvarlige for både ansattes helse og for pasientsikkerheten. På konferansene har vi med oss faglig 
ekspertise på både pasientsikkerhet og arbeidshelse. 

NSF mener at vi ved en forsvarlighetsvurdering av turnus i forkant av avtaleinngåelse, vil kunne utløse 
mer arbeidskraft gjennom mindre helserelatert deltid, lavere sykefravær, lavere turnover og unngå 
frafall fra sykepleieryrket. Nye tall fra SSB1 viser at en av fem sykepleiere forlater yrket i løpet av de 
første ti årene etter endt utdanning; andelen sykepleiere utenfor helsesektoren er økende. Kontroll 
over egen arbeidstid er en svært viktig faktor for god arbeidshelse, og et godt samarbeid om 
forsvarlighetsvurdering vil både ta vare på ansatte og skape attraktive arbeidsplasser.  

Det partssammensatte utvalget som ble nedsatt i kjølvannet av Arbeidstidsutvalget, som leverte sin 
innstilling i januar 2016, synes ikke å være i stand til å løse utfordringene. 
Arbeidsgiverorganisasjonene støtter seg på flertallet i Arbeidstidsutvalget, som har foreslått at 
arbeidsgivere i den svært kvinnedominerte helsesektoren ensidig skal kunne fastsette turnuser. Med 
flertallets forslag kan arbeidsgiver ensidig fastlegge vaktene på en slik måte at turnusen totalt sett blir 
mer belastende, uten å ta hensyn til innsigelser fra de tillitsvalgte. Turnusen kan få flere ubekvemme 
vakter (kveld/natt) flere helgevakter, flere kortvakter og flere vaktskift med kort hviletid mellom. I tillegg 
vil arbeidsgiver kunne endre turnusplanen med kun 14 dagers varsel. Utvalgets flertall kjenner godt til 
både viktigheten av medbestemmelse og de helsebelastninger og sikkerhetsrisiko som er forbundet 
med skift- og turnusarbeid, og innrømmer at risikoen vil øke.  

NSF mener dette er uansvarlig og direkte ødeleggende for målsettingen om gode og effektive 
helsetjenester. Vår erfaring er dessverre ikke at arbeidsgiverne i helsesektoren i dag foretar noen 
vurdering av hvordan arbeidstidsordningene påvirker ansattes helse på kort og land sikt; dermed 
foretar de heller ingen vurdering av hvordan dette påvirker kvalitet og pasientsikkerhet. NSF vil også 
understreke betydningen av forutsigbarhet og medbestemmelse på arbeidstid for at ansatte skal 
kunne ha en god balanse mellom jobb og fritid, inkludert familieforpliktelser. 

Dersom oppfølging av Arbeidstidsutvalget igjen havner på Stortingets bord, ber vi arbeids- og 
sosialkomiteen lytte til Arbeidstidsutvalgets mindretall - med statens eget ekspertorgan på 
arbeidshelse, STAMI, i spissen. Mindretallet slår fast at det for arbeidstakere med den type 
arbeidsmiljøbelastninger som er utbredt i helsesektoren, er av vesentlig betydning at 
arbeidstidsordningene i størst mulig grad etableres gjennom avtaler.  

NSF ber familie- og kulturkomiteen: 
• Etterspørre tiltak for å rekruttere menn til kvinnedominerte yrker, herunder heve lønnsnivået 

for kvinnedominerte yrker i helse- og omsorgssektoren. 
• Følge opp Stortingsvedtaket om en tidsplan for partene i arbeidslivet for å rette opp 

lønnsdiskrimineringen mellom kvinner og menn. 
• Etterspørre tiltak for heltidskultur i kvinnedominerte sektorer. 
• Bidra til økt oppmerksomhet på kjønnsforskjeller i arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidshelse 

(gjennom et bredt anlagt forskningsprogram og/eller et oppdrag til Arbeidstilsynet jfr svenske 
Arbetsmiljöverket). 

• Medvirke til at arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser for skift/turnusarbeid, inkludert 
tillitsvalgtes avtalerett, beholdes. 

• Følge opp Stortingets anmodningsvedtak om å utrede et lavterskeltilbud for ofre for seksuell 
trakassering i arbeidslivet, herunder bidra til at Likestillings- og diskrimineringsombudet 
tilføres nok ressurser til å drive en god rådgivningstjeneste på dette området. 

 
 
                                                           
1 http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/1-av-5-nyutdanna-sykepleiere-jobber-ikke-i-helsetjenesten 
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