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Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til brev fra Kulturdepartementet datert 05.04.2019, og takker for muligheten til å gi 
innspill til Norges rapportering på Beijingplattformen. 

Vi ser at rapporten er et førsteutkast og at det mangler tekst. I det videre arbeidet ber vi departementet se særlig på to 
generelle forhold:

Beijingplattformen handler om jenters og kvinners situasjon i Norge. Vi mener rapporten i for stor grad tar opp •
«smått og stort» som ikke handler om jenter/kvinner.

Rapporten er i for stor grad en oppramsing av en rekke tiltak, uten kontekst. Det er i for liten grad en analyse som •
forklarer hvorfor tiltak iverksettes og hvilke effekter tiltak har hatt eller forventes å få. Vi ber om en mer 
strukturell tilnærming som setter ulike politikkområder – som utdanning, arbeidsliv, helse, familie og likestilling 
– i sammenheng, og som vurderer konsekvensene av politikkutforming og tiltak for jenters og kvinners liv og 
handlingsrom.

NSF har også kommentarer til konkrete saksområder i rapporten.

Heltid og «frivillig deltid»
Rapporten konkluderer med at det er blitt mer heltidsarbeid blant kvinner og at de aller fleste kvinner som jobber deltid i 
Norge, gjør det frivillig. Dette er påstander som må nyanseres. 

I helsesektoren finner vi den paradoksale kombinasjonen av stor sykepleiermangel og mange sykepleiere som ikke får 
jobbe heltid selv om de ønsker det. Avgangsundersøkelsen til NSF Student viser at 70 prosent av avgangsstudentene i 
2018 ønsket seg heltid etter endt studium. Deltidsandelen blant sykepleiere holder seg urovekkende stabilt, til tross for 
langvarig partssamarbeid om heltidskultur i helsesektoren. Overvåking av utlysning av sykepleierstillinger viser fortsatt 
at bare halvparten av sykepleierstillingene lyses ut som hele stillinger.

Fafos Leif Moland har forsket mye på deltid, og han konkluderer med at skillelinjene mellom frivillig og ufrivillig deltid er 
uskarpe. Det norske arbeidsmarkedet har i dag delsegmenter som organiserer arbeidet rundt deltidsstillinger, noe som 
innebærer en strukturell tvang til deltidsarbeid. Sykepleieryrket er et av de mest belastende yrkene, med både fysiske, 
organisatoriske og psykososiale eksponeringer, og mange sykepleiere velger redusert stilling av helsemessige årsaker. 
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1 H. Aune (2013): Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag. Cappelen Damm.

Arbeidet for å oppnå «heltidskultur» er langsiktig og må ses i et helhetlig perspektiv. Utlysning av hele stillinger er 
imidlertid en forutsetning.

I rapporten vises det også til endringer i arbeidsmiljøloven som sentralt tiltak rettet mot heltidsarbeid. Her hevdes det at 
det ble gjort endringer i loven for at det skulle bli større adgang til å finne løsninger lokalt. NSF har gjentatte ganger 
påpekt av det også uten disse lovendringene var anledning til å finne gode løsninger lokalt. Det er heller ikke slik at man 
uten videre «ikke er avhengige av stadig nye godkjenninger» for å kunne fortsette med arbeidstidsordninger som 
langvakter. Vaktlengder over 10 timer og inntil 12,5 timer kan inngås av lokale tillitsvalgte, mens vaktlengder over 12,5 
timer skal godkjennes hos NSF sentralt. Dette innebærer ikke i noen av tilfellene at avtale om slike vakter automatisk 
kan forlenges. Vi vil presisere at årsaken til at slike vaktlengder skal avtales med tillitsvalgte eller godkjennes av NSF 
sentralt, er fordi arbeidsmedisinsk forskning har dokumentert at så lange vakter kan utgjøre en risiko for ansattes helse 
på både kort og lang sikt. Lange vakter kan også utgjøre en fare for pasientsikkerheten.

Det er avgjørende for å oppnå heltidskultur at man ikke gjør grep som øker belastningen på en allerede hardt belastet 
yrkesgruppe, og at det ikke skal forutsettes at hel stilling skal måtte innebære mer ubekvemt arbeid. SSB kunne nylig 
legge fram tall som viser at 1 av 5 nyutdannede ikke jobber i helsetjenesten. Andelen sykepleiere utenfor helsetjenesten 
er økende. En undersøkelse  blant sykepleiere som jobber i helse- og omsorgstjenesten, viser at 49 prosent av 
sykepleierne ønsket å slutte i jobben eller var usikre på om de ville slutte. Medvirkende årsaker til dette var stor 
arbeidsbelastning, stort tidspress, for få sykepleiere på jobb, ubekvem arbeidstid, for lav lønn og at de ikke hadde fått en 
heltidsstilling. Ønsket om å slutte var størst blant unge og blant dem som hadde jobbet færrest år.

I rapporten vises også til deltidsansattes rettigheter til større stilling når dette ikke er til vesentlig ulempe for 
arbeidsgiver. Det er verdt å dvele litt ved dette, fordi det illustrerer hvor vanskelig det er for deltidsansatte kvinner å 
benytte seg av rettigheter som er beregnet nettopp på dem. Helga Aune skriver i Deltidsarbeid1 at begrunnelsen for å 
lovfeste en betinget rett til utvidet stillingsprosent var en anerkjennelse av at undersysselsetting er et problem for mange 
kvinner, spesielt i helse- og omsorgssektoren. Aunes gjennomgang av Tvisteløsningsnemndas praksis i saker etter aml 
§ 14 -3 Fortrinnsrett til utvidet stilling, avdekker at de fleste sakene handler om deltidsansatte sykepleiere som ønsker å 
jobbe mer og at dette handler om en sysselsettingspraksis som forutsetter mange små deltidsstillinger. «Organiseringen 
av arbeidet i helse- og omsorgssektoren er etter min vurdering et eksempel på diskriminering på grunn av kjønn på 
strukturelt grunnlag», skriver Aune (s. 317). Hun er kritisk til at det diskriminerings- og likestillingsrettslige perspektivet 
blir borte i nemndas praksis og at det kan virke som om nemnda mener at det ligger utenfor nemndas mandat å trekke 
inn vurderinger etter likestillingsloven – i dette tilfellet fastleggelsen av hva som utgjør «vesentlige ulemper for 
virksomheten», jfr aml § 14-3. Nemnda foretar ingen fortolkning av aml § 14-3 i lys av verken likestillingslovens forbud 
mot indirekte diskriminering på grunn av kjønn, eller i lys av CEDAW artikkel 5a om plikten til å avskaffe praksis som 
bygger på stereotype kjønnsroller, eller artikkel 11 nr. 1a) retten til arbeid. Aune slår fast at «Gjennomgangen av praksis 
avdekker at de strukturelle rammene i forhold til hvordan arbeidstiden er organisert i turnus, åpner for og faktisk brukes 
som begrunnelse for diskriminering på individuelt grunnlag.»

«Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn minker.»
Også dette er en påstand som må presiseres i den norske rapporten. Likelønnsgapet er en av de største strukturelle 
likestillingsutfordringene i Norge, og en av de største barrierene mot å få flere menn til å velge arbeid i helse- og 
omsorgssektoren. For selv om den generelle lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er blitt noe redusert, er 
lønnsgapet mellom kvinner og menn med inntil fire år på høyskole/universitet stabilt på 20 prosent. Det er her vi finner 
de store kvinnedominerte utdanningsgruppene i offentlig sektor, bl.a. sykepleierne, som Likelønnskommisjonen pekte ut 
som særlig rammet av verdsettingsdiskriminering. Selv om det er over 10 år siden Likelønnskommisjonen la fram sin 
NOU Kjønn og lønn, er konklusjonene fortsatt gyldige: lønnsforskjellene følger det kjønnsdelte arbeidsmarkedet der 
arbeid som hovedsakelig utføres av menn systematisk verdsettes høyere enn arbeid som hovedsakelig utføres av 
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kvinner. Forhandlingssystemet opprettholder stabile lønnsrelasjoner, også mellom kvinner og menn. Lønnsforskjellene 
vokser i foreldrefasen.

I rapportutkastet vises det til at det er flere menn i lederstillinger og blant de høyest lønte, som forklaring på 
likelønnsgapet. I helsesektoren er det mange kvinnelige ledere. Tall fra SSB viser at kvinner tjener 80 prosent av menns 
lønn også når de er ledere av helsetjenester; i 2018 utgjorde det en lønnsforskjell på 14 570 kroner per måned. Til 
sammenligning tjener en kvinnelig sykepleier 95 prosent av det en mannlig sykepleier tjener. 

Norge har fått gjentatt kritikk fra CEDAW-komiteen for ikke å iverksette effektive tiltak for likelønn. Ved å vise til partenes 
eksklusive ansvar for lønnsdannelsen, fratar myndighetene seg selv et av de mest effektive virkemidlene for å endre det 
kjønnsdelte arbeidsmarkedet.
Regjeringas egen likestillingsmelding påpeker at 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. Derfor er det da heller ingen endringer å spore knyttet til menns utdannings- og 
yrkesvalg. Skal vi bryte det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, må lønn tas i bruk som virkemiddel for å rekruttere og beholde 
arbeidskraft også i de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor. 

Pensjon
I Norge har vi gjennomført en pensjonsreform som skal stimulere til lengre yrkesdeltakelse. NSF har vært pådriver for å 
få utredet likestillingsmessige konsekvenser av denne omfattende og kompliserte omleggingen. I forbindelse med ny 
tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor (Prop. 87 L (2018-2019)) vises det til at både dagens regelverk og forslaget 
til nytt regelverk for offentlig tjenestepensjon er kjønnsnøytralt. Men i praksis gir regelverket ikke lik pensjon. Dette 
skyldes primært faktorer utenfor pensjonssystemet, slik som forskjeller i lønnsnivå, forskjeller i tjenestetid, forskjeller i 
stillingsprosent og forskjeller i avgangsalder. Det framgår av Prop’en at den samlede effekten av omleggingen av 
offentlig tjenestepensjon for kvinner sammenliknet med menn er usikker. Dette tilsier en prioritering av forskning på 
fordelingsmessige effekter knyttet til kjønn. 

Vi ber om at dette omtales i rapporten og viser også til at CEDAW-komiteen har etterlyst en evaluering av effekten av 
pensjonsreformen for kvinner. 

Sykefravær
I rapportutkastet pkt 1.2 vises det til kvinners høyere sykefravær som en vedvarende likestillingsutfordring. Her er det 
veldig sparsomt med tekst. Det vises til ny IA-avtale. NSF vil påpeke at verken denne eller tidligere IA-avtaler har hatt et 
kjønnsperspektiv og at dette er en vesentlig mangel. Systematisk HMS-arbeid er verktøyet som skal brukes for å jobbe 
forebyggende med arbeidsmiljø for å redusere sykefravær og hindre frafall fra arbeidsmarkedet. SINTEF har i flere 
prosjekter, bl.a. i sykehus, vist at HMS er diffust og mangelfullt og mener dette kan gjelde hele offentlig sektor. Dette 
innebærer at man ikke har fokus på de eksponeringene som faktisk fører til uhelse og sykefravær; HMS-arbeidet blir 
dermed opplevd som irrelevant og får liten oppslutning og lav status. Myndighetene og arbeidslivets parter må ta ansvar 
for å «oversette» HMS-begrepet fra tradisjonell mannsdominert industri, bygg og anlegg og petroleum. 

NSF har også ved flere anledninger etterlyst oppmerksomhet på kvinners arbeidshelse. I 1999 skrev 
Kvinnehelseutvalget  at kjønnsspesifikk kunnskap om arbeidshelse og arbeidsmiljø må legges til grunn i 
overvåkingssystemer, utforming av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og ved planlegging og organisering av arbeidet, 
samt at ingen sykdom per definisjon utelukkes fra godkjenning som yrkessykdom. Dette er dessverre like relevant i dag. 
Også i dag er det for lite forskning knyttet til kvinner i kvinnedominerte yrker. I NOU 2008:11-Yrkessykdommer, 
fremholdes det nettopp at det mangler dokumentasjon av årsakssammenheng mellom yrkeseksponering og 
sykdomsutvikling i en del kvinnedominerte yrker. Eksisterende yrkessykdomsliste har ikke blitt vesentlig revidert på 50 
år og bærer sterkt preg av å være knyttet opp mot eksponeringsforhold i mannsdominerte yrker. Den framstår som 
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svært kjønnsskjev: ni av ti som får godkjent yrkessykdommer i dag er menn. Dette er problematisk når vi samtidig vet at 
flest kvinner blir uføretrygdet.

Kvinner har gjennomgående et høyere sykefravær enn menn. Forskningen på dette området er mangelfull og 
fragmentert og har ikke kunnet forklare forskjellene. Vi mener det er behov for å utvikle bedre metoder for å fange opp 
de antatt akkumulerte virkningene av manglende likestilling i samfunn, arbeidsliv og familie på kvinners sykefravær. 
Mens menn ofte oppgir arbeidsrelaterte faktorer, som konflikter og omstilling, som årsak til sykdom, oppgir kvinner den 
kombinerte virkningen av familieforpliktelser og jobbelastning. Familieomsorgen er ifølge Helsedirektoratet på størrelse 
med spesialisthelsetjenesten og omsorgstjenestene målt i antall årsverk, og ifølge SSB er halvparten av alle kvinner 
som mottar pleiepenger for å pleie syke slektninger i livets sluttfase, ansatt i helsesektoren. En stor andel av de 
pårørende, som oftest er kvinner, utvikler selv helseplager som følge av lang tids omsorg for andre. Dette sier noe om 
omfanget av kvinners ulønnede innsats og forholdet mellom arbeidsliv og familie. 

Det er lagt til rette for at arbeidstakerne kan få ulønnet fri fra jobb for å ta seg enda mer av syke pårørende, og i 
Perspektivmeldingen  gis klare signaler om at helsesektoren framover er avhengig av økt frivillig bistand. «Pårørende» 
framstilles som en kjønnsløs størrelse. Myndigheter og samfunn synes ikke å ville ta stilling til om kvinner skal jobbe 
fulltid i offentlig lønnet omsorg – eller deltid i både privat og offentlig omsorg.

Bare gjennom bedre kunnskap om sammenhengene mellom disse områdene vil vi kunne finne fram til effektive tiltak for 
å få ned sykefraværet blant kvinner. I SINTEF-rapporten Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse 
konkluderes det med at «Bak kjønnsforskjellene i de enkle sykefraværstallene som jevnlig presenteres, ligger det et 
komplekst bilde av biologiske kjønnsforskjeller, stereotype rollemodeller, samfunnsstrukturer og et sterkt 
kjønnssegregert arbeidsmarked.» 

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet har vært diskutert som en viktig forklaring på de observerte kjønnsforskjellene i 
sykefravær, men få studier har undersøkt betydningen av arbeidsmiljøet for å forstå disse forskjellene. Statens 
Arbeidsmiljøinstitutt har påvist en substansiell sammenheng mellom arbeidsrelaterte psykososiale faktorer og forhøyet 
risiko for sykefravær blant kvinner. Kvinner opplever oftere lavere nivåer av selvbestemmelse og innflytelse i jobben enn 
menn, og at de langt oftere befinner seg i jobber som kan være følelsesmessig krevende. I tillegg er ofte 
kvinnedominerte yrker kjennetegnet av relativt lavere nivå av belønning, som lønn og karrieremuligheter, enn 
mannsdominerte yrker.

Tiltak rettet mot jenters og kvinners helse
Punktet om reproduktiv og seksuell helse er en svært selektiv beskrivelse av tingenes tilstand med henvisning til 
retningslinjer og tiltak knyttet til svangerskap, fødsel og barsel. Tiden omkring svangerskap, fødsel og barseltid er en 
spesiell sårbar periode i kvinners liv. I denne perioden er det større risiko for å utvikle depresjoner, psykoser, og andre 
psykiske lidelser. I Norge får alle gravide tilbud om svangerskapskontroller. Her gis råd og veiledning om 
svangerskapet, om fødselen og om den kommende barseltiden. Oppfølging av jordmor i svangerskapet skal være et 
reelt alternativ for alle gravide kvinner, men dette er dessverre ingen reell mulighet i dag, Det er ansatt færre enn 300 
jordmødre i den kommunale svangerskapsomsorgen, som skal dekke flere enn 60.000 gravide hvert år. Med så få 
stillinger per kommune er det sannsynlig at det ikke er et likeverdig tilbud om oppfølging av jordmor til gravide kvinner i 
Norge.

Sentraliseringen av fødeinstitusjoner beskrives i rapportutkastet nøytralt, uten å problematisere de negative 
konsekvensene. Det vises til at pasientenes rettigheter og medbestemmelse i forbindelse med fødsel er styrket, mens 
den kanskje viktigste rettigheten – tilgang til en fødeavdeling i nærområdet – ikke er en reell valgmulighet for mange på 
grunn av sentraliseringen. For mange kvinner i distriktene innebærer stadig færre fødeavdelinger lengre reisevei, økt 
risiko for transportfødsel/fødsel hjemme eller på helsestasjon/legekontor, hotellopphold forut for fødsel, lang avstand til 

Digitalt godkjent av avdelingssjef, 06.05.2019 - 13:50:39



2

familie osv. «Barselopprøret» vi ser landet over er et uttrykk for dette. Følgetjenesten med jordmor, som beskrives som 
et kompenserende tiltak, er en illusjon mange steder. 

Vi vil benytte anledningen til å si litt om hva tilgang til jordmor før, under og etter fødsel betyr. Økt alder for 
førstegangsfødende, økt BMI hos gravide og økt andel gravide med alvorlig grunnlidelse gir store helseutfordringer for 
kvinner før/under og ikke minst etter fødsel. Dette er forhold som krever økt innsats fra primær- og 
spesialisthelsetjenesten. Oppfølging av jordmødre fører til at noen færre føder for tidlig, noen flere føder vaginalt, noen 
færre forløses med vakuum eller tang og noen færre velger smertestillende. Jordmorstyrt oppfølging gir også noe lavere 
risiko for dødfødsler og dødsfall blant nyfødte. Særlig hos ikke-vestlige innvandrerkvinner kan fødselsomsorgen bedres 
slik at en oppdager alle tilfeller der fosteret har problemer, eller det er dårlig framgang i fødselsarbeidet . Svikt i 
svangerskaps- og fødselsomsorgen skyldes ofte språklige og kulturelle barrierer. Ved en kontinuerlig tilstedeværelse av 
jordmor under aktiv fødsel, vil en kunne redusere instrumentelle forløsninger og keisersnitt. Ved store fødeavdelinger 
har en ikke tilstrekkelig bemanning for å kunne gjennomføre en-til-en-omsorg, med de konsekvenser det kan medføre. 

Samtidig er barselomsorgen blitt en nasjonal salderingspost, til tross for økte operative forløsninger, eldre barselkvinner, 
økt andel med alvorlig grunnlidelse, økt andel kvinner med komplikasjoner etter fødsel. Som ledd i 
samhandlingsreformen er liggetid på sykehus etter fødsel redusert, og mor og barn reiser hjem før ammingen er 
etablert. I januar 2014 kom en ny nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen, som anbefaler hjemmebesøk av 
helsesøster til alle nyfødte. Dette blir ikke fulgt opp på grunn av manglende ressurser. Kort liggetid på barsel uten 
etablert oppfølging første tid hjemme av jordmor er svært uheldig og går ut over pasientsikkerheten. 

Det er ikke nok jordmødre i kommunehelsetjenesten, kun halvparten av norske kommuner har jordmødre. Det er også 
mangel på helsesykepleiere i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Skal tilbudet til gravide, spebarn og familier sikres, 
må det bli en reell satsning på jordmødre (både i sykehus og kommuner) og helsesykepleiere. Dette handler om både 
utdanningskapasitet, stillinger og ressurser.

Foreldrepermisjon og amming
NSF har støttet tredeling av foreldrepermisjonen, forutsatt at det tas hensyn til kvinnens behov for restitusjon etter 
fødsel og at det er mulig å følge myndighetenes anbefalinger for amming . Vi mener tredelt foreldrepermisjon er en 
ordning som styrker kvinners tilknytning til arbeidslivet, som styrker menns tilknytning til egne barn og barns rett til både 
mor og far fra tidlig alder. Det er i dag tilnærmet full barnehagedekning, og det er i arbeidsmiljøloven gitt en ubetinget 
rett til ammefri. Vi vil likevel påpeke at det i helsesektoren med stor mangel på arbeidskraft, stramme budsjetter og 
turnusarbeid, er særlige utfordringer med å få tatt ut ammefri. Vi er bekymret for at det for sykepleiere kan være 
problematisk å få benyttet denne rettigheten og at det kan skje at arbeidstaker som ammer kan se seg nødt til å ta 
ulønnet permisjon for å kunne fortsette ammingen. Arbeidsgivers ansvar for å legge til rette for ammefri må 
understrekes.

Avsluttende kommentarer
NSF vil også peke på CEDAW-komiteens tilbakemeldinger til Norge (2017) som vi ikke kan se omtalt i rapportutkastet. 
CEDAW-komiteen er kritisk til endringer i lov- og virkemiddelapparatet som er utviklet for å beskytte norske kvinner mot 
diskriminering og for å fremme likestilling. Dette gjelder særlig den kjønnsnøytrale tilnærmingen og felles likestillings- og 
diskrimineringslov, som man frykter vil svekke kvinners rettigheter og beskyttelse. CEDAW-komiteen peker på at 
Kvinnekonvensjonen synes å være ukjent i offentlig forvaltning og i rettssystemet, og etterlyser også en aktiv involvering 
av Stortinget i arbeidet med å implementere og følge opp konvensjonen. I den sammenheng viser vi til omtalen av 
endringen i utredningsinstruksen i rapporten side 54. Her står det at instruksen ble revidert, men uten å nevne at den 
faktisk er svekket i kravet til å vurdere effekter for kjønnslikestilling/-diskriminering. Tidligere ble det stilt krav til slik 
vurdering med mindre man kunne vise at det var irrelevant. Nå krever slik vurdering dersom det anses som relevant. En 
slik vurdering forutsetter kompetanse som det ikke er gitt at forvaltningen har. Dette er også påpekt av CEDAW-
komiteen.
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Med vennlig hilsen

Harald Jesnes Nina-Merete Kristiansen
Forhandlingssjef Seniorrådgiver

Kopi: Unio
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