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Høring 13. februar 2012 - Arbeidslivsmeldingen 
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 Norsk Sykepleierforbund (NSF) er landets profesjonsorganisasjon for sykepleiere, 100 år i år 

og med snart 100 000 medlemmer. NSFs formål er tredelt: 

 

 Samfunnspolitisk skal vi påvirke samfunnsforholdene til beste for befolkningens helse. NSF 

ønsker å være en aktiv og konstruktiv aktør i utformingen av framtidas helsetjeneste. 

 Fagpolitisk skal vi være med å sørge for at de sykepleiefaglige interessene og –kompetansen 

utvikles og ivaretas, både i utdanningsinstitusjonene og på arbeidsplassene.  

 Interessepolitisk skal vi ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og sørge for at 

sykepleieryrket framstår som attraktivt, for både å rekruttere og beholde folk til yrket. 

 

Norsk Sykepleierforbunds mål er en helsetjeneste som har kvalitet og som er forsvarlig, både for 

pasientene og de ansatte, 24 timer i døgnet og sju dager i uka! OG utgangspunktet må være HELE OG 

FASTE STILLINGER. NSFs landsmøte 2011 har utvetydig slått fast at heltid for sykepleiere er målet.  

 

En organisasjon med over 90 prosent kvinner, må være opptatt ikke bare av sykepleiernes 

arbeidsvilkår, men også av at kjønnsperspektivet ivaretas når vi diskuterer arbeidslivsspørsmål. Til 

tross for at kvinner nå nesten har samme grad av yrkesdeltakelse som menn, er det stadig viktige 

forskjeller mellom kjønnene, som det er viktig å ta tak i og gjøre noe med, skal vi bevare og utvikle 

velferdsstaten vår framover. Velferdsstaten er avhengig både av kvinnenes arbeidskraft og 

kompetanse og av de skatteinntekter som vårt arbeid gir. Og arbeid er en viktig forutsetning for 

kvinners økonomiske selvstendighet. Helsesektoren står overfor enorme utfordringer for å rekruttere 

og beholde tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft framover. 

 

Store utfordringer i helsesektoren 

Startskuddet for Samhandlingsreformen har gått, og helseforetakene står midt i store 

omstillingsprosesser. Den som tror offentlig sektor preges av stillstand, må tro om igjen! Foran oss 

venter et stort, viktig og krevende arbeid. NSF har sluttet seg til intensjonene bak 

Samhandlingsreformen og går aktivt og konstruktivt inn i arbeidet for å virkeliggjøre målsettingene. 

Ikke desto mindre ser vi en rekke utfordringer, som må håndteres.  

 

Det er blitt hevdet at for å møte arbeidskraftbehovet i helsesektoren framover, må annenhver 

framtidig arbeidstaker i Norge velge denne sektoren. Et slikt arbeidsmarked vil ikke være mulig. Vi 

kan ikke bare satse på økt sysselsetting i denne sektoren – vi må også satse på er en annen 

arbeidsorganisering, på å bruke de ressursene som er i sektoren på en mest mulig hensiktsmessig og 

effektiv måte, på lønns- og arbeidsvilkår som virker rekrutterende og som bidrar til at ansatte i 

helsesektoren blir værende i sektoren. 

 

Sykepleiernes kompetanse strekker seg fra helsefremmende, forebyggende, akutt og til palliativt 

arbeid. Vi koordinerer behandlingsforløp, har det kontinuerlige ansvaret for helsehjelpen, og ser 

hvilke konsekvenser sykdom eller helsesvikt har på pasienten og omgivelsene.  På denne måten 

representerer sykepleierne og deres kompetanse en rød tråd gjennom helsetjenesten. 

Samhandlingsreformen gir muligheter for å se på nye funksjoner og en annen arbeidsdeling mellom 

yrkesgruppene i helsesektoren. Fremtidens økende antall eldre vil innebære behov for utforming av 

nye roller og måter å løse de helsepolitiske oppgavene og mål på.  
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En god og fleksibel utnyttelse av kompetanse og helsepersonell er avgjørende. En effektiv 

arbeidsdeling mellom helsesektorens yrker forutsetter tydelige profesjonsroller. NSF har derfor 

advart mot innføringen av profesjonsnøytralitet i den nye nasjonale helse- og omsorgsplanen. Et 

helsevesen uten tydelige krav til kompetanse og bemanningssammensetning er etter vår mening en 

trussel mot den kvaliteten som forventes og kreves av et offentlig helsevesen.  



4 

 

 

 

 

1 Høyt sykefravær og belastende arbeidsmiljø for sykepleierne 
 

Helse- og omsorgssektoren har ikke opplevd en ”ytterlegare forbetring” av arbeidsmiljøet og 

arbeidsvilkårene de senere årene slik arbeidslivsmeldingen framholder at svært mange arbeidstakere 

har fått. Helse- og omsorgsektoren merker konsekvensene av en aldrende befolkning, 

arbeidskraftmangel og nedskjæringer i kommunene. Eksempelvis er pasientene på alders- og 

sykehjem i dag eldre og sykere når de blir innlagt enn for noen år tilbake. Når bemanningen samtidig 

holdes på et absolutt minimum, gjør det arbeidshverdagen tung for mange pleiere. Den generelt lave 

bemanningen gir også lite rom for tilrettelegging for arbeidstakere. Dette fører til det høye 

langtidssykefraværet og utstøtingen som spesielt fremholdes i meldingen for helse- og 

omsorgssektoren. 

 

Det regjeringsoppnevnte Almlidutvalget (NOU 2010:13), som leverte en utredning om sykefravær og 

utstøting i helsesektoren, sier at det er mye som tyder på at helse- og omsorgssektoren har spesielle 

utfordringer knyttet til arbeidstidsordninger, innholdet i arbeidet og arbeidsbelastninger. Utvalget 

konkluderte dessverre med at det er den høye kvinneandelen som gir helse- og omsorgssektoren 

høyere sykefravær enn andre deler av arbeidslivet. Denne konklusjonen mente arbeidsgiverne i 

helsesektoren ”frikjente” sektoren som ”sykefraværsverstinger”. SINTEFS anerkjente 

sykefraværsforsker, Solveig Osborg Ose, har imidlertid analysert den nasjonale 

sykefraværsstatistikken og påpeker at også de mannlige ansatte i pleie- og omsorgssektoren har 

høyere sykefravær enn menn i andre sektorer og næringer. 

 

Fig. 1 viser legemeldt sykefravær for henholdsvis kvinnelige og mannlige sykepleiere sammenlignet 

med kvinner og menn i befolkningen. Det høye sykefraværet er med andre ord ikke et kvinneproblem 

– og det er helt klart at vi har arbeidsmiljøutfordringer vi må ta tak i.  
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Høye krav til sykepleierne 

Arbeidstilsynet har gjennom sine kampanjer i helsesektoren (God Vakt og Rett Hjem) avdekket at det 

er manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser i helsetjenesten.  

 

NOA (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse) la nylig fram tall som viser at sykepleiere har et 

svært krevende arbeidsmiljø. Vi skårer høyt på den helsefarlige kombinasjonen høye krav og lav 

kontroll i arbeidssituasjonen. I tillegg ligger sykepleierne høyest på kombinasjonen høye krav og 

opplevelse av lav belønning. Til sammen utgjør dette risikofaktorer som kan bidra til å forklare det 

høye sykefraværet og førtidspensjoneringen blant sykepleiere. Dessverre velger også mange 

sykepleiere å håndtere et belastende arbeidsmiljø ved å jobbe deltid. I vedlegg (bakerst) vises NOAs 

oversikt over arbeidsmiljøeksponering etter yrkesgruppe. Her ligger sykepleierne på topp. 

 

Innholdet i NOA-rapporten forsterkes av en annen nylig publisert undersøkelse blant sykepleiere: 

RN4cast, som er verdens største. Her sier blant annet 25 prosent av sykepleierne at de vil bytte jobb 

det nærmeste året, og hver tiende vil faktisk slutte som sykepleier. 

 

Kompetanse må verdsettes 

Lønnsdannelse og  –systemer er ikke tema i arbeidslivsmeldingen, men belønning er utvilsomt et 

element i arbeidsmiljøet, og i foregående avsnitt så vi at sykepleiere opplever manglende samsvar 

mellom krav og belønning. Dette er en utfordring som berører flere yrkesgrupper. Kvinnedominerte 

grupper med høyskoleutdanning er nøkkelpersoner i velferdsstaten vår. Likevel lønnes de langt 

lavere enn mannsdominerte grupper med tilsvarende utdanningsnivå, ikke minst som følge av 

strukturelle forhold.  

 



6 

 

Lønnsoppgjørene i offentlig sektor har i stor grad ivaretatt lavtlønnsgruppene. Figur 21  

(under) illustrerer bl.a. hvor sammenpresset lønnstrukturen er i de offentlige tariffområdene 

sammenliknet med industrien. Eksempelvis er forskjellen i gjennomsnittslønn mellom de med 

grunnskole og de med til og med 4 års høyskole- universitetsutdanning om lag 100 000 kroner i 

kommuner og helseforetak. Tilsvarende forskjell mellom de samme gruppene i industrien er 227 000 

kroner. Figuren viser også at lønnsnivået for de med til og med 4 års høyere utdanning er 150 000 

lavere i kommuner og helseforetak enn i industrien, men bare 10 000 for de med utdanning på 

grunnskolenivå: 

 

Fig. 2: Gjennomsnittslønn sept./okt./des. 2010 for heltidsansatte etter næring og utdanningsnivå. Kilde: TBU 

2010) 

 
 

En sammenpresset lønnsstruktur og lav avkastning av utdanning, betyr at en del utdanningsgrupper i 

et livslønnsperspektiv taper økonomisk på å ta utdanning sammenliknet med de som har 

videregående skole (allmennfag) som høyeste utdanning. En rapport fra SSB fra 2010 viser at 

sykepleiere tjener 13 prosent mindre i et livsløp enn en med kun allmennfaglig videregående skole 

(som er referansegruppen).2 Til sammenlikning tjener en ingeniør derimot 37 prosent mer enn 

referansegruppen (figur 3).  

 

Relativt små lønnforskjeller er et resultat av den norske modellen og for mange et kvalitetstegn, men 

vår utfordring er å finne modeller for lønnsdifferensiering som gir uttelling for utdanning og 

kompetanse. 

 

 

                                                           
1
 Kilde: TBU Etter inntektsoppgjørene 2011, tab. 1.14 

2
 SSB-rapport 2010/43: Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper 
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Fig. 3: Forventet livsløpsinntekt for utvalgte yrkesgrupper. 

Forventet livsløpsinntekt

* Kilde: SSB, Kirkebøen
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Det er tatt til orde for at det er nødvendig å øke ulempetilleggene. Dette er en oppfatning NSF deler 

et stykke på vei. Det er ikke tvil om at kompensasjonen for ubekvem arbeidstid er for lav, men 

høyere ulempetillegg alene løser verken likelønnsutfordringen, deltidsutfordringen eller den aktuelle 

tredje hver helg-problematikken. Vi må passe oss for å skape et lønnssystem som forutsetter at 

kvinnedominerte grupper må jobbe ubekvem arbeidstid for å nærme seg lønnsnivået til 

mannsdominerte grupper. Ethvert lønnsoppgjør må derfor innrettes slik at det også ivaretar lønn for 

de gruppene som ikke jobber helger, kvelder og netter. Helgeutfordringen bør vurderes løst med mer 

målrettede tiltak. 

 

 Helsebelastende arbeidstidsordninger 

Det har lenge vært kjent at turnusarbeid er helseskadelig, og det er særlig nattarbeid som er 

risikofylt. Slikt arbeid bryter med vår biologiske klokke og bør derfor begrenses. Det er vel kjent at 

turnus- og nattarbeid gir økt risiko for kreft og hjerte- og karsykdom, men også mage- og 

tarmsykdommer, forplantningsskader, søvnproblemer og psykiske lidelser er forbundet med slike 

arbeidstidsordninger.  

 

Nylig ble det også publisert en omfattende internasjonal studie som viser at langvarig turnusarbeid 

øker faren for å utvikle diabetes. Også dette knyttes til at kroppens hormonbalanse endrer seg i løpet 

av døgnet. Det som særlig er verdt å merke seg ved denne studien, som er overbevisende og 

urovekkende, er at risikoen mangedobles ved langvarig turnusarbeid. Dette er nok en påminnelse om 

at slikt arbeid bør begrenses mest mulig, og at gode turnusplaner er å anse som verneutstyr. 
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Dersom bemanningen i pleie- og omsorgstjenestene hadde vært god nok, og 

kompetansesammensettingen i tråd med de faktiske behov, ville mange helsearbeidere fått en 

mindre belastende arbeidsdag. NSF har lenge etterlyst undersøkelser som ser på om dette har 

betydning for sykefravær, utstøting og deltid.
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2 Nattevakter må få arbeidstidsreduksjon! 

 
Som meldingen påpeker, viser forskning at nattarbeid har negative helseeffekter. Nattarbeidere har 

bl.a. økt risiko for å utvikle brystkreft. Det bekreftes i en ny norsk studie fra Statens arbeids-

miljøinstitutt, utført blant sykepleiere. Risikoen øker med antallet sammenhengende nattevakter. 

Studien er utført blant 1594 norske sykepleiere, hvorav 699 hadde hatt brystkreft. 

 

NSF kan bekrefte at mange sykepleiere som har jobbet i tredelt turnus i mange år, ofte får 

søvnproblemer. Noen mestrer ikke nattarbeid overhodet, andre greier det bare i perioder. Da må 

noen andre overta disse vaktene. Slik etableres faste nattevaktstillinger, som oftest som i 

deltidsstillinger. Slik ”privatiseres” problemet ved at man organiserer seg bort fra nattarbeid i tredelt 

turnus ved å flytte/samle nattevaktene til i egne deltidsstillinger. Det er dessverre vanlig både i 

sykehus, ved sykehjem og i hjemmesykepleien å etablere turnuser hvor nattevaktene helt eller delvis 

dekkes av arbeidstakere i deltid. Dette har det vært en langvarig praksis på. Nattarbeid innebærer 

således en særskilt utfordring.  

 

Fra 01.01.10 ble det innført regler om redusert arbeidstid for de i tredelt skif/turnus. Dessverre 

omfatter disse reglene ikke de som arbeider fast på natt. En av begrunnelsene for å unnta 

nattarbeidere fra den nye ordningen var at arbeidstidsreduksjonen blir for stor. Dette er etter NSFs 

mening svært ulogisk, særlig med tanke på at nattarbeid er spesielt belastende. Skift/tunus-utvalget 

(NOU 2007-2008) valgte ikke å innlemme rene nattestillinger i forslaget fordi ”dette faller utenfor det 

området som utvalget har fokusert på, som er skift- og turnusarbeid.” NSF beklaget dette i sin 

høringsuttalelse og mente utvalget i for liten grad problematiserte forholdet mellom arbeidets 

karakter i helsesektoren og arbeidsorganiseringen. Arbeidstakere i faste nattevaktstillinger i 

helsesektoren har i sin turnus både nattevakter og regelmessig søndagsarbeid, som oftest 3. hver 

søndag. Det er svært urimelig at disse arbeidstakerne skal stå igjen/følge den gamle 

trappetrinnsmodellen. Eksempelvis vil en nattarbeider som samtidig jobber 3. hver søndag ha langt 

flere ubekvemstimer per år enn en i tredelt turnus.  

 

En av verdens fremste forskere på skift- og turnusarbeid, professor Torbjørn Åkerstedt, anbefaler at 

skift- og turnusarbeidere som regelmessig jobber om natten, maksimalt bør arbeide 32 timer pr. uke 

i gjennomsnitt.  Imidlertid har ingen skift/turnusarbeidere i Norge så kort ukentlig arbeidstid. Men i 

helsesektoren sørger ofte den enkelte selv for å redusere arbeidstiden ved å velge deltid, nettopp 

fordi de opplever at arbeidstidsordningen er for slitsom.  Et fåtall av sykepleierne mestrer å jobbe i 

turnus med full vaktbelastning et helt yrkesliv. Noen blir syke, andre går ut i tidligpensjonering og 

mange av sykepleierne slutter i yrket eller går ned i redusert stilling. 

 

NSF mener: 

 Det er svært urimelig at de som har de mest belastede vaktene, ikke får noen 

arbeidstidsreduksjon. NSFs krever at også nattevaktene omfattes av de nye reglene om 

tredelt turnus.  

 Regjeringas forslag om informasjonskampanje for økt bevissthet om nattarbeid støttes. 
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3 Er arbeidsmiljøloven fleksibel nok? 

 
Dagens arbeidstidsregler bidrar til å veie opp de negative helseeffektene av skift og turnusarbeid 

Selv om arbeidslivet utvilsomt utviklet seg siden begynnelsen av 1900-tallet, er ulempene ved 

turnusarbeid og skiftarbeid fortsatt de samme; at store deler av fritiden er på tidspunkt der familie 

og venner er på skole, på jobb eller i sengen og sover. Å få til turnusordninger som tilpasses den 

enkeltes livssituasjon, er derfor en utfordring.  

 

Hva menes så med ”den gode turnus”? Gjennom forskning er det godt dokumentert at turnusarbeid i 

seg selv representerer en helserisiko. Men helsearbeidere må arbeide i turnus. Det er derfor viktig å 

finne tiltak som veier opp/forebygger de negative helseeffektene. Med utgangspunkt i forskning er 

det gitt anbefalinger om tiltak som kan motvirke de mest negative sidene ved turnusarbeid. Begrepet 

”den gode turnus” er bl.a. knyttet opp mot følgende tiltak/elementer:  

• Ansattes medvirkning i utforming av turnusplaner 

• Unngå lange vakter og sterk konsentrasjon av arbeidstiden  

• Minimum 11 timers fri mellom vaktene 

• Begrensning av de negative effektene av nattarbeid – maks 8 timer 

• Vaktrotasjon med klokken  

• Flest mulig helger fri 

• Avvikling av spisepauser 

 

Hovedreglene i dagens arbeidstidsregulering bygger på de samme anbefalingene fra ulik forskning. 

Arbeidsdager over 8 timer frarådes pga økt ulykkesrisiko og fare for å gjøre feil fordi reaksjonstiden 

øker dramatisk når man har vært på jobb lenge. Effekten er tydeligst ved lange arbeidsøkter ut over 

12 timer. Mange sykepleiere har en jobbsituasjon hvor det nettopp kreves slik årvåkenhet.  

 

Arbeidsmiljøloven åpner så for en rekke unntak fra arbeidstidsreglene.  

Begrensede unntak kan gjøres etter avtale med den enkelte arbeidstaker, for eksempel at 

arbeidstiden kan utvides fra 7,5 timer (normalarbeidsdagen) inntil 9 timer hver dag.  Avtalt ukentlig 

arbeidstid er for de fleste norske arbeidstakere 37.5 timer. Denne kan, ved bruk av 

gjennomsnittsberegnet tid, utvides etter avtale med den enkelte arbeidstaker med 10.5 timer, dvs. 

inntil 48 timer. Disse rammene kan i tillegg utvides til henholdsvis 10 timer per dag og 54 timer per 

uke etter avtale med tillitsvalgt. I helsesektoren og øvrige virksomheter med døgnkontinuerlig drift 

inngås det kontinuerlig slike avtaler.  Disse avtalene gir arbeidsgiver og de ansatte stor grad av 

fleksibilitet.  

 

Hvorfor er det tillitsvalgt som må inngå disse avtalene og ikke den enkelte ansatte? Dersom den 

enkelte skal være avtalepart kan det medføre at den enkelte utsettes for et press som kan medføre 

uheldige helsebelastninger. Det er vel begrunnet i forskning at nattevakter ikke skal være over 8 
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timer og at det skal være 11 timers hvile mellom to arbeidsøkter, og ikke 8 timer slik tillitsvalgte kan 

avtale. Legges avtaleadgangen til den enkelte, kan regelen lett bli 8 timer mellom alle vakter. Og 

regelen kan bli jobb 54 timer mange uker i strekk. All sunn fornuft tilsier at det ikke er tilrådelig. 

 

Forskning viser at nødvendigheten av restitusjon etter en arbeidsøkt. Hviletiden bør være minst 11 

timer. For dagarbeidere er dette som regel ikke noe problem selv i de tilfeller de pålegges å arbeide 

overtid og arbeidsøkten blir hele 13 timer. For dagarbeidere blir hviletiden derfor stort sett minst 11 

timer. I skift/turnusordninger er det annerledes.  Arbeidstidens plassering (skiftene/vaktene) varierer 

gjennom uka. For å få planene til å gå opp og for å få tilpasset arbeid og fritid til individuelle ønsker 

og behov, er det ofte behov for at hviletiden mellom to arbeidsøkter på kortes ned under 11 timer. 

Slik loven er i dag kan det kun gjøres etter avtale med tillitsvalgt, ikke med den enkelte arbeidstaker  

 

NSFs erfaringer er at sykepleierne opplever det svært belastende å møte på dagvakt kl.07.30 etter å 

ha jobbet en kveldsvakt fram til kl. 23.00. Mange plages av mangelfull søvn. Den blir kun 5-6 timers 

søvn fordi hviletiden er avtalt ned til 8 timer. Dette utgjør en svært negativ faktor i arbeidsmiljøet og 

medfører at noen velger å slutte i turnusarbeid. 

 

I Spekters innspill til Stortingsmelding nr. 29 – ”Kapittelet som mangler” vises det til eksempel som er 

ment å illustrere at loven er utilstrekkelig: 

 

”Det er hensiktsmessig at lokføreren som kjører toget fra Oslo med ankomst Bergen kl. 22.35, fører 

toget tilbake kl. 07.58. Loven krever imidlertid at man har 11 timers arbeidsfri mellom to 

arbeidsperioder, og det er bare hvis den tillitsvalgte sier ja, at lokføreren slipper å rusle på Bergen 

stasjon til ettermiddagstoget. Den tillitsvalgte bestemmer selv når han sier ja eller nei, og trenger ikke 

begrunne sin vurdering.” 

 

Det kan ligge sikkerhetsmessige forhold til grunn for at det ikke er tilrådelig å kjøre dette toget. Det 

vil være en god grunn til ikke å inngå avtale. En trøtt og sliten fører kan få dramatiske følger. 

Arbeidsplanene som ligger til grunn for ordningen er gjerne drøftet i forkant både med den enkelte 

og tillitsvalgt. Dersom den enkelte hadde ment ordningen var urimelig er det lite sannsynlig at 

tillitsvalgte hadde sagt nei.  Å innføre ordninger som avviker fra 11 timers regelen etter avtale med 

den enkelte vil være svært betenkelig  i et forsvarlighetshensyn. 

 

Nattarbeid er særlig belastende for helsa og anbefales begrenset til kun 8 timer. Dette kan avtales 

utvidet til 10 timer etter avtale med tillitsvalgte. Det er vanlig i helsesektoren. 

 

I den senere tid har det blitt vist til en rekke eksempler på hvordan det oppstår brudd på 

arbeidsmiljøloven. Etter NSFs mening er disse eksemplene kun en bekreftelse på at mange 

arbeidsgivere ikke kjenner og bruker dagens avtalehjemler/ unntaksbestemmelser. 

Kjenner man til lovens system og regler, er ikke dette noe problem 

 

Det er ikke grunnlag for å hevde at arbeidsmiljøloven ikke er tilstrekkelig fleksibel.  

NSF viser til Arbeidslivsmeldingen,(Stortingsmelding nr. 29 (2010-11)) hvor det fremheves at 

arbeidstidsreglene har som hovedmål å sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører 
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dem og den nærmeste familien unødig helsemessige elle sosiale belastninger. Disse hensyn mener 

NSF er godt ivaretatt gjennom dagens arbeidsmiljølov, noe som også er konklusjonen i meldingen.  

I kjølvannet av Adecco og andre selskapers ulovlige behandling av ansatte, har det fra flere hold blitt 

tatt til orde for at arbeidsmiljølovens regler er for strenge og rigide og ikke tilpasset dagens 

arbeidsliv. Det argumenteres med at siden det er så mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene, 

både i offentlig og privat sektor, så viser det at loven er for lite fleksibel.  

 

I debatten har det videre vært fremholdt at fagforeningene har for stor makt når de kan nekte å 

godkjenne ulike former for langturnuser/alternative turnuser.  

 

Etter NSFs oppfatning fungerer arbeidsmiljøloven bra slik den er i dag. Loven er et rammeverk som 

åpner for mange tilpasninger og unntak gjennom avtaler om utvidet arbeidstid. De aller fleste avtaler 

om turnus inngås lokalt, etter drøftinger mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte på den enkelte enhet.  

For turnuser som innebærer større avvik fra loven, er det i loven fastsatt at avtalene skal inngås med 

fagforeningen sentralt. Dette mener vi er en riktig fremgangsmåte. Ordningene det er snakk om, 

innebærer store avvik fra arbeidsmiljølovens hovedregler og kan som nevnt innebære en stor 

belastning og helserisiko for arbeidstakerne.  

 

Det eksisterer lite eller ingen forskning på langtidsvirkningene av denne typen ordninger. Det er 

derfor behov for grundige vurderinger med hensyn til helse- og velferdsmessige konsekvenser, noe vi 

mener at det sentrale organisasjonsledd er bedre rustet til å foreta.  

 

Sentral godkjenning gir også mulighet til å bygge opp samlet erfaring omkring slike ordninger som 

lokale parter ikke i tilsvarende grad har. Sentral avtaleinngåelse vil også hindre press på de lokale, 

tillitsvalgte og ansatte. Ubalansen i maktforholdet mellom leder og tillitsvalgte/ansatte, kan føre til at 

ansatte og tillitsvalgte opplever å bli stilt overfor et press om å etablere denne typen ordninger. 

Derfor mener vi at avgjørelser om denne typen turnuser bør tas på et overordnet nivå.  

Erfaringer viser også at systemet med sentral godkjenning fungerer godt. Dette bekreftes gjennom 

den nylig utgitte Fafo-rapporten om arbeidstidsordninger som fraviker arbeidsmiljøloven. Fafo har 

evaluert praktiseringen av 10-12(4) i de store fagforbundene, herunder NSF, og har konkludert med 

at denne fungerer bra.  Det er dermed ikke grunnlag for å hevde at arbeidsmiljøloven ikke er 

tilstrekkelig fleksibel. 

 

Arbeidsgiverforeningen Spekter foreslår å gjennomføre en kartlegging av hvordan 

arbeidstidsbestemmelsene i lov og tariffavtaler supplerer hverandre og foreslår at dette gjøres av en 

egen ekspertkommisjon. NSF ser ikke behov for en slik ekspertkommisjon som Spekter foreslår. 

 

NSF vil fremholde at det allerede er gjort en rekke vurderinger av disse forholdene, bl.a. i forbindelse 

med endringene i arbeidsmiljøloven i 2005 (ALLU). Videre vil vi peke på at tariffavtalene som inngås, 

bygger på lovens regler og må tilpasses de spesielle behov som er i ulike virksomheter/bransjer. Det 

finnes trolig mange tusen ulike tariffavtaler som er tilpasset ulike behov. Å tro at en kommisjon 

bestående av eksperter skal evne å vurdere alle de svært ulike avtalene om arbeidstid er usannsynlig. 

Tariffavtaler er partenes måte å løse og regulere særskilte utfordringer og behov. 
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Arbeidstidsordninger med lange sammenhengende arbeidsperioder og påfølgende lange 

friperioder. 

Arbeidsmiljøloven åpner også for svært vide unntak fra arbeidstidsreglene gjennom tariffavtaler med 

fagforeninger med innstillingsrett, jf aml 10-12 (4). Sykepleierforbundet mottar jevnlig søknader  fra 

arbeidsgivere om å innføre turnuser som avviker fra arbeidsmiljølovens alminnelige regler. Mange av 

disse ordningene innebærer lange sammenhengende arbeidsperioder, etterfulgt av lengre 

friperioder. Ordningene har stort sett alltid vært drøftet med organisasjonene lokalt, og 

Sykepleierforbundet legger stor vekt på ansattes og tillitsvalgtes syn ved vurderingen av om det skal 

inngås avtale om slike alternative turnuser.  

 

Men selv om noen arbeidstakere er positive til å prøve ut slike ordninger, er det all grunn til å utvise 

forsiktighet, ettersom de helsemessige langtidsvirkningene av denne typen arbeidstidsordninger ikke 

er kjent. Dette er også påpekt av Fafo-forskerne som har evaluert arbeidstidsprosjektet i Bergen 

kommune. De helsemessige langtidsvirkningene av slike arbeidstidsordninger med lengre 

sammenhengende arbeidsperioder og påfølgende lange friperioder vet vi lite om pr. i dag. NSF vil 

derfor ta til orde for at det iverksettes studier for å få mer kunnskap om dette. 

 

Kommentarer til eksempler i Spekters innspill til Stortingsmelding nr. 29 – ”Kapittelet som 

mangler” hvor det hevdes at virksomhetene blir lovbrytere 

 

• IT-konsulenten går hjem fra jobb kl 16.00, og har hjemmevakt til ny arbeidsdag kl 08.00 neste 

morgen. Det oppstår feil i dataanlegget kl. 20.55. Han er ferdig med å rette feilen hjemmefra kl. 21.15 

og får overtidsbetalt for dette, men arbeidsgiveren blir lovbryter fordi det ikke har gått 11 timer 

mellom han rettet feilen og ny arbeidsdags start kl.08.00 påfølgende dag. 

 

I praksis er dette ordninger som innebærer hjemmevakt i tillegg til ordinær arbeidstid, noe som vil 

kreve avtale med tillitsvalgte. I slike tilfeller avtales kompensasjon og unntak fra hviletids-

bestemmelsene helt i tråd med hva loven gir adgang til. Arbeidsgiver blir ikke lovbryter. 

 

• Sykepleierne Anne og Guri avtaler å bytte vakt, slik at Anne kan ta langhelg med familien i 

Legoland. Hun skal til gjengjeld ta en vakt for Guri uka etter, da Guri skal på foreldremøte. Sykehuset 

slipper ekstrautgifter til overtid eller vikarbyrå, det blir ingen ukjente vikarer for pasientene, verken 

Anne eller Guri trenger permisjon uten lønn, og samlet arbeidstid over to uker er fortsatt den samme. 

Dette kan imidlertid utløse et lovbrudd, fordi den samlede arbeidstiden ikke er forhåndsgodkjent av 

fagforeningen. 

 

Vi antar at Anne og Guri jobber i turnus hvor arbeidsgiver og tillitsvalgt har inngått avtaler om maks 

arbeidstid per dag/ uke. En praksis med å bytte vakter er fullt mulig å få til innenfor dette systemet 

og det benyttes ofte i helsesektoren uten at arbeidsgiver blir lovbryter.  Det er ingen grunn til at 

arbeidsgiver skal bli lovbryter slik Spekter hevder. Loven gir fleksibilitet som det gjelder å bruke. 

 

• Studenten tar sommerjobb på fabrikken i juli og august. For at flest mulig av de fast ansatte skal få 

ferie fra og med en helg, jobber hun seks lør- og søndager etter hverandre, med fri den påfølgende 



14 

 

mandagen og tirsdagen i hver uke. Arbeidsgiver bryter loven, for søndagsarbeid kan bare avtales 2 

søndager etter hverandre. Men man kan gjerne jobbe 52 lørdager etter hverandre. 

 

Arbeidstidsreglene er utformet for de som arbeider hel stilling i en virksomhet og loven skal sikre 

arbeidstaker et vern. Forbudet mot søndagsarbeidet er det som er det normale. Retten til fri på søn- 

og helgedager er ment å sikre turnusarbeidere et minimum av fritid på slike dager. I dette tilfellet er 

eksemplet ment å vise at arbeidsgiver blir lovbryter fordi rammene ikke tillater at en ubegrenset 

mengde søndagsarbeid. Å åpne for økt adgang til generelt mer søndagsarbeid kan medføre økt 

deltidsarbeid. Det er å gå i feil retning.  

 

• På bensinstasjonen har student Abdul jobbet formiddagsskiftet på søndager i mange år. Studiet er 

tilbakelagt, Abdul får jobb i departementet og sier opp søndagsjobben på Shell. Arbeidsgiver ansetter 

Gudrun i jobben Abdul hadde før. Arbeidsgiver blir lovbryter fordi Gudrun er medlem i statskirken. 

Abdul derimot bekjente seg til islam, og kunne derfor jobbe hver søndag. Arbeidsmiljøloven åpner 

nemlig for søndagsarbeid dersom man av religiøse grunner har andre helligdager. 

 

Det er bra at Arbeidsmiljøloven tilrettelegger for et å bidra til et inkluderende arbeidsliv. Å åpne for 

en generell adgang til en ubegrenset mengde søndagsarbeid vil først og fremst ramme de som 

arbeider utenom ordinære arbeidstid og kan også stimulere til mer deltid. 

 

• Vekteren i 100 % -stilling i tredelt turnus, trenger fri hver tirsdag for å øve med bandet. Han avtaler 

med sjefen å jobbe 12 timer mandag, 7 timer onsdag, 7 timer torsdag og 9 timer fredag. På den 

måten har han fremdeles full stilling, men fri hver tirsdag. Arbeidsgiver blir lovbryter fordi den 

sentrale fagforeningen på prinsipielt grunnlag sier nei til 12-timers vakter. Vekteren må gå ned i 

deltid i stedet. 

 

Arbeidsdager over 8 timer frarådes pga økning av ulykkesrisiko og fare for å gjøre feil fordi 

reaksjonstiden øker dramatisk når man har vært på jobb lenge. Effekten er tydeligst ved lange 

arbeidsøkter ut over 12 timer. Mange sykepleiere har en jobbsituasjon hvor det nettopp kreves slik 

årvåkenhet.  Dagens lov åpner for at arbeidsgiver kan søke Arbeidstilsynet, alternativt inngå avtale 

med fagforeningene om 12 timers vakter. Det ville være rart dersom en fagforening i et slikt tilfelle 

ville si nei til en slik praktisk løsning, med mindre det ville være sikkerhetsmessige grunner for å si 

nei. Forutsetningen må også være at ordningen lar seg gjennomføre i praksis uten at det får for store 

negative følger for de andre arbeidstakerne i skift/turnusordningen.  

 

Hver dag inngår NSFs tillitsvalgte turnusavtaler, og i følge en gjennomgang av 

arbeidstakerorganisasjonenes behandling av søknader om arbeidstidsordninger som fraviker fra 

arbeidsmiljøloven, blir de aller fleste søknader innvilget. Dagens arbeidsmiljølov er tilstrekkelig 

fleksibel.  Det gjelder å benytte mulighetene som finnes innenfor lovens rammer. 

 

NSF mener: 

 Dagens arbeidsmiljølov ivaretar nødvendig fleksibilitet og må beholdes.  

 Det er ikke behov for en egen arbeidstidskommisjon, slik Arbeidsgiverforeningen Spekter har 

foreslått. 
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 NSF oppfordrer myndighetene til å iverksette studier for å få mer kunnskap om de 

helsemessige langtidsvirkningene av arbeidstidsordninger med lange sammenhengende 

arbeidsperioder og påfølgende lange friperioder. 
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4 Hvordan avskaffer vi deltid? 

 
Både i lys av arbeidskraftbehovene, en fornuftig bruk av utdanningsinvesteringer og av hensyn til den 

enkelte kvinnes muligheter til økonomisk selvstendighet, er NSF svært opptatt av tiltak som fremmer 

heltid og som reduserer deltid.  

 

Mens Spekter påpeker at nær 90 prosent av all deltid er frivillig deltid, vil NSF hevde at deltid i 

helsesektoren for mange er en mestringsstrategi som følge av belastende arbeid, belastende 

arbeidstidsordninger/turnus og lav bemanning. Bemanning og kompetansesammensetning i samsvar 

med de faktiske behov vil, slik vi ser det, medføre at flere sykepleiere velger høyere stillingsbrøk. 

Dette tiltaket vil også avhjelpe mye ufrivillig deltid.  

 

Men vi er samtidig innforstått med at økt bemanning ikke løser helgeproblematikken alene. Derfor 

har NSF også tilbudt Spekter avtaler som kunne bidratt til å løse utfordringer med bemanning i 

helger, men Spekter har takket nei til slike avtaler. Bemanning i helger, kveld og natt er en særskilt 

utfordring i helsesektoren og løsningen må finnes gjennom avtaler. Det er ingen helsearbeidere som 

står i kø for å få lov til å arbeide disse vaktene, slik Spekter forsøker å gi inntrykk av. Å tvinge de 

ansatte til å jobbe ubekvemt løser ikke det økende arbeidskraftbehovet i denne sektoren. Til det er 

det store arbeidspresset og de øvrige arbeidsmiljøutfordringene for store.  

 

Løsninger som kan ivareta arbeidsgivers bemanningsbehov, ansattes ønske om økt stillingsbrøk og 

fortsatt begrensning av helgearbeid, vil kunne finnes ved å ta i bruk flere forskjellige tiltak. Eksempler 

på slike tiltak kan være: 

- Ny eller alternativ organisering av arbeidstiden 

- Omfordeling av kostnader innenfor vikar- og overtidsbudsjettene til å øke stillingene. 

- Opprettelse av ressurssenter/vikarpool  

- Arbeid på tvers av flere poster/enheter/avdelinger. 

- Ekstra helgearbeid ut over hver 3. helg, på frivillig basis – mot ekstra kompensasjon 

 

Løsningen av arbeidstids- og deltidsproblematikken er sammensatt. Det som passer på en 

arbeidsplass, passer ikke alle andre steder. Med et bredt spekter av løsninger står vi bedre rustet 

både til å løse deltidsproblematikken og sikre at omfanget av helgearbeid er på et forsvarlig nivå.  

 

NSFs landsmøte vedtok å gå inn for tariffesting av 3. hver helg-prinsippet. Med dette som 

utgangspunkt, vil vi kunne tilby avtale om hyppigere helgearbeid på frivillig basis. Forutsetningen for 

slik avtale er imidlertid at ekstra helgearbeid kompenseres i form av ekstra fri/lønn. Målet er flere 

heltidsansatte sykepleiere, og en mer fornuftig bruk av sykepleierkompetansen. 

 

NSF mener: 

 Heltidsarbeid skal være en rettighet og skal oppnås uten økt helgebelastning. 
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5  Sosial dumping. 
 
Sosial dumping oppstår først og fremst fordi det er attraktivt for enkelte arbeidsgivere å skaffe 

arbeidsfolk fra land der lønns- og arbeidsvilkårene er vesentlig dårligere enn i Norge. Deretter 

utnyttes noen av disse arbeidstakerne slik at norske lønns- og arbeidsvilkår undergraves. Flere norske 

arbeidsgivere driver en uetisk import av arbeidskraft det er manko på. Utenlandske arbeidstakeres 

manglende kunnskap om rettigheter som ansatt i Norge - og deres behov for en jobb - kan lett bli 

utnyttet.  

 
Sosial dumping i helse- og omsorgstjenesten 
Selv i en så velorganisert og gjennomregulert sektor som helse- og omsorg, finnes det nå flere 

eksempler på sosial dumping. Det er imidlertid grunn til å anta at det er en underrapportering av 

tilfeller, fordi de som er direkte berørt ofte ikke tør stå fram med sine historier. Dessuten er 

uklarheter om når vi kan snakke om sosial dumping, og også en viss frykt for å bruke begrepet, med 

på å vanskeliggjøre en kartlegging av hvor mange som er utsatt. I tillegg mener mer enn 80 prosent 

av de tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund (NSF) at de har (i stor eller noen grad) behov for mer 

opplæring i temaer som er relevante i forhold til sosial dumping – noe som kan føre til at tilfeller ikke 

blir oppdaget. Dernest har NSF ikke tariffavtaler, noe som medfører at vi heller ikke har tillitsvalgte, i 

deler av privat kommersiell sektor hvor omfanget av utenlandske sykepleiere er størst.  Når vi ikke 

har tillitsvalgte i den gruppen sykepleiere som er mest utsatt for sosial dumping, blir det vanskelig å 

oppdage og rapportere om ansatte som er utsatt for dette.   

NSF deler regjeringens frykt for at sosial dumping skal bre seg i norsk arbeidsliv slik at den norske 

arbeidslivsmodellen utfordres. Vi synes stortingsmeldingen gir en god redegjørelse for utfordringer 

med sosial dumping - ikke minst forståelsen for at sosial dumping også er aktuelt i offentlig sektor og 

at helse- og omsorgstjenesten er rammet. Meldingen er imidlertid ikke god nok til å redegjøre for 

årsaksforhold. Sosial dumping i helse- og omsorgstjenesten kan langt på vei forklares med at det er 

en omfattende sykepleiermangel som skyldes at det er for få stillinger og i mange tilfeller er store 

problemer med å rekruttere sykepleiere til ledige stillinger. For å kompensere for 

sykepleiermangelen har kommuner og helseforetak i økende grad benyttet vikarbyrå og har i enkelte 

områder konkurranseutsatt helse- og omsorgstjenester.3 Disse arbeidskraftstrategiene har så i neste 

omgang resultert i tilfeller av at useriøse aktører har vunnet anbud ved å tilby ansatte uakseptable 

lønns- og arbeidsvilkår. Når kommuner og helseforetak ikke har kontrollert arbeidskraftstrategiene 

godt nok, og kontraktsoppfølgingen av private virksomheter som leverer tjenester har vært for dårlig, 

har tilfeller av sosial dumping oppstått.  

 

                                                           
3
 Fafo-rapport 2011:20. Skaff oss dem vi trenger. 
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Sykepleiermangelen er global. NSF er derfor glad for at regjeringen er tydelig på at Norge skal føre en 

etisk rekruttering av helsepersonell.4 For å lykkes med dette, må myndigheter og arbeidsgivere raskt 

iverksette grep i Norge for å løse sykepleiermangelen uten å tappe andre land for sårt tiltrengte 

ressurser: Tilby et lønnsnivå som virker rekrutterende, tilby deltidsansatte større stillingsbrøker og 

legg til rette for at flere sykepleiere vil jobbe heltid og stå lenger i arbeid! 

 

Bransjerettede tiltak 
Sosial dumping i helse og omsorgstjenesten er mer komplisert enn i andre bransjer hvor ”produktet” 

ikke er mennesker. Derfor må vi også ta hensyn til flere faktorer og flere aktører når vi skal arbeide 

med å forebygge og bekjempe sosial dumping. NSF er enig i at bransjeretting av tiltak er nødvendig 

for å bevare den norske arbeidslivsmodellen, men savner øremerkede tiltak mot sosial dumping som 

er rettet mot helse- og omsorgstjenestene.   

 

Media har også i tiden etter Adeccosaken presentert grove eksempler på lave lønninger, lang 

arbeidstid, manglende overtidsbetaling og uverdige boforhold knyttet til aktører fra 

vikarbyråbransjen. Dette stemmer overens med bekymringsmeldinger fra våre tillitsvalgte og Fafo-

rapport 2011:20;  utenlandske sykepleiere i vikarbyrå er den gruppen som er mest utsatt for sosial 

dumping av sykepleierne. Vi savner tiltak rettet mot denne gruppen i stortingsmeldingen, og mener 

at det bør iverksettes et arbeid med å motarbeide sosial dumping spesielt rettet mot 

vikarbyråbransjen. NSF mener at vikarbyrådirektivet ikke bør implementeres i norsk rett fordi 

regjeringens forslag til implementering ikke sikrer reell likebehandling, og fordi en implementering av 

direktivet vil kunne føre til negative konsekvenser for norsk arbeidsliv på sikt. Regjeringens forslag til 

lovendringer for å sikre etterlevelse av regler vedrørende inn- og utleie av arbeidskraft er imidlertid 

gode, og de bør innføres selv om vikarbyrådirektivet ikke implementeres. NSF mener derfor at 

arbeidsmiljøloven bør endres i tråd med forslagene i tilleggshøringen på vikarbyrådirektivet – slik at 

følgende tiltak blir lovregulert: Opplysningsplikt om lønns- og arbeidsvilkår for både 

innleievirksomheten og vikarbyrået, solidaransvar for innleievirksomheten, drøftingsplikt ved bruk av 

innleide arbeidstakere og innleievirksomhetens ansvar for innleides arbeidstid.      

 

Styrket tilsyn 

Vi mener statlige myndigheter har lagt godt til rette for å bekjempe sosial dumping. Så lenge 

kommuner og helseforetak ikke har ivaretatt anskaffelsesprosesser og kontraktsoppfølging godt nok, 

vil sosial dumping ikke kunne bekjempes. Statlige myndigheter bør derfor i større grad involvere seg i 

disse prosessene, og NSF støtter forslagene i Arbeidslivsmeldingen: Arbeidstilsynet gis 

tilsynskompetanse etter forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, og det innføres 

hjemmel for Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet til å skrive ut bøter for brudd på arbeidsmiljø - og 

sikkerhetsregelverket.   

 

NSF mener: 

 Det må iverksettes nasjonale grep for å løse sykepleiermangelen.  
o Tilby et lønnsnivå som virker rekrutterende 
o Tilby deltidsansatte større stillingsbrøker  

                                                           
4
 Stortingsproposisjon nr. 1 (2006-2007). Se også ”En solidarisk politikk for rekruttering av helsepersonell. 

Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet 2007 ” (revidert 2011). Helsedirektoratet.    
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o Legg til rette for at flere sykepleiere kan og vil jobbe heltid og stå lenger i arbeid! 

 Innføre krav til etterlevelse av regler vedrørende inn- og utleie av arbeidskraft i 
arbeidsmiljøloven – jf regjeringens forslag i tilleggshøring på vikarbyrådirektivet. 

 Statlig tilsyn med det offentlige som oppdragsgiver må styrkes i tråd med forslagene i Meld. 
St. 29 (20120-2011).  
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6 Forslag om å nedsette offentlig utvalg for å utrede lovfestet 
minstelønn – tiltak mot uønsket arbeidsbetingelser i det norske 
arbeidsmarkedet. 
 
20 EU-land har innført lovfestet minstelønn, men ordningen er ikke i bruk i Norden. Kvinner, 
ungdom, arbeidsinnvandrere og etniske minoriteter er overrepresentert blant grupper på lovfestet 
minstelønn. Andre faktorer som bestemmer sannsynligheten for å være minstelønnsmottaker er 
grad av atypisk arbeid som deltid og midlertidig ansettelse. Minstelønnsordninger i Europa er tatt i 
bruk for å begrense arbeidsgivers styringsmuligheter ved lønnsfastsettelse i individuelle 
arbeidsforhold – spesielt der arbeidstakerne mangler beskyttelse gjennom tariffavtaler, og hvor 
fagbevegelsens stilling er svak. Minstelønn har også vært sett på som viktig med hensyn til å redusere 
lønnsforskjeller mellom grupper, og den har vært et ledd i bekjempelsen av fattigdom.5 Motivet er 
med andre ord først og fremst å gjøre noe med innenlandske lavlønnsproblemer – ikke hensynet til 
utenlandske arbeidstakeres lønnsforhold som i representantforslaget.  
 
Fig. 4: Minstelønn som prosent av gjennomsnittslønn for heltidsarbeid. 2010.6 

 
Kilde: OECD http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MIN2AVE 

                                                           
5
 Eldring, Line og Alsos, Kristin. Lovfestet minstelønn: Norden og Europa. Fafo-notat. Foreløpig versjon – ikke offentliggjort. 

Januar 2012. 
6
 Figuren er hentet fra: Eldring, Line og Alsos, Kristin. Lovfestet minstelønn: Norden og Europa. Fafo-notat. Foreløpig versjon 

– ikke offentliggjort. Januar 2012. Se også 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_avgr2&lang=en 

 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MIN2AVE
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_avgr2&lang=en
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Satsene på lovfestet minstelønn ligger altså på cirka 30 til 50 prosent av landenes gjennomsnittslønn.  
Hvis den lovfestede minstelønnen blir høyere, er det grunn til å anta at argumenter om svekket 
sysselsetting og dårligere rammebetingelser for småbedrifter vil mobilisere stor motstand mot 
innføring av lovfestet minstelønn. Norsk Sykepleierforbund (NSF) er bekymret for at en lovfestet 
generell minstelønn for alle bransjer vil innrettes etter nivået i bransjene med lavest lønnsnivå. Det 
er også grunn til å frykte at arbeidstakernes lønn vil legges ned mot minstenivået, selv om det er 
mulig for arbeidsgiverne å gi høyere lønn enn minstelønnen. Fafo har undersøkt tariffavtalenes 
minstesatser fra 2011 og gjennomsnittslønn basert på tall fra 2010 innenfor utvalgte bransjer i de 
nordiske landene, med unntak av Finland. I alle bransjene ligger gjennomsnittslønnen godt over 
tariffavtalenes minstesatser, som igjen utgjør over 50 prosent av den nasjonale gjennomsnittslønnen 
- der et tenkt nivå for lovfestet minstelønn vil ligge.7 Lovfestet minstelønn vil med andre ord kunne 
komme til å presse det reelle lønnsnivået nedover.  
 
Lønnsdumping 
I helse- og omsorgstjenesten er en stor andel av utenlandske arbeidstakere kommet til Norge som 
følge av at kommuner og helseforetak har anbudsutsatt tjenesteinnkjøp og inngått kontrakter med 
eksterne leverandører, som vikarbyrå og leverandører av sykehjemsdrift. I disse tilfellene regulerer 
forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter lønns- og arbeidsvilkårene. Det blir derfor 
upresist å hevde at et område må være allmenngjort for at det skal stilles krav til lønns- og 
arbeidsforhold for arbeidsinnvandrere fra EØS-området, som det hevdes nederst i første kolonne i 
representantforslaget. 
 
Stortingsrepresentantene Eriksson, Reiertsen og Giltun mener begrepet sosial dumping er utvannet 
og initierer en debatt om hva som er nedre grense for hva som er akseptabel lønn. Begrepet ”sosial 
dumping” er ikke et rettslig begrep, men uttalelser gitt av statlige myndigheter er imidlertid egnet til 
å gi begrepet innhold. Arbeidstakerne er sikret vern blant annet gjennom forskrift om lønns- og 
arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Klausuler i forskriften gir vern mot sosial dumping gjennom krav 
om at lønns- og arbeidsvilkår ikke skal være dårligere enn det som følger av gjeldende tariffavtale, 
regulativ eller det som ellers er normalt i vedkommende yrke. Da tariffavtaler kan ha 
minstelønnssatser som praktisk talt ikke benyttes fordi det reelle lønnsnivået er langt høyere, kan 
lønn tilsvarende minstelønnssatser i tariffavtaler ligge lavere enn det som ville vært gjeldende om det 
ikke hadde vært tariffregulert i det hele tatt. Det er derfor et viktig poeng at begrepet sosial dumping 
ikke er reservert for det minstenivået som er fastsatt i en tariffavtale.  
 
I vurderingen av når lønn kan karakteriseres som sosial dumping mener NSF at det ikke er grunn til å 
se seg blind på en terskel som begrenser dumping av lønn til under tariffavtalens minstenivå. Vi vil ha 
fokus på det som er normalt lønnsnivå, det vil si det reelle nivået blant arbeidstakere som ellers er 
ansatt i det offentlige tariffområdet som vurderingen skal gjøres i forhold til. Utgangspunktet for å 
bruke begrepet sosial dumping i forhold til lønn (lønnsdumping) er tilfeller der arbeidstakere hos 
private leverandører av offentlig finansierte velferdstjenester har lønnsbetingelser som ligger under 
det reelle lønnsnivået for sykepleiere i henholdsvis stat, KS, Oslo kommune og Spekter.  
  
Norsk og nordisk arbeidsliv skiller seg fra deler av Europa der lovfesting av minstelønn benyttes 
Makt- og demokratiutredningen8 slo fast at norsk arbeidsliv i internasjonal sammenligning framstår 
som svært demokratisk, med høy grad av organisering av partene, utstrakt konsensus mellom 
arbeidsgivere og arbeidstakere, en sterk fagbevegelse og sterke individuelle rettigheter for 

                                                           
7
 Eldring, Line og Alsos, Kristin. Lovfestet minstelønn: Norden og Europa. Fafo-notat. Foreløpig versjon – ikke publisert. 

Januar 2012 
8
 NOU 2003:19. 
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arbeidstakere. Arbeidslivsforskning støtter denne forståelsen, og forklarer det norske arbeidslivet 
med at ansatte har medvirkning på utviklingsprosesser, og at dette fører til at bedriftene får styrket 
sin evne til utvikling, omstilling, innovasjon og vekst. Fordelene med den norske måten å organisere 
arbeidslivet på er også tydeliggjort i stortingsmeldingen om et godt og anstendig arbeidsliv:  
 
”Det låge konfliktnivået og stabiliteten på arbeidsmarknaden er med på å gjere norsk arbeidsliv 
attraktivt og konkurransedyktig. Ein brei sosial dialog og medverknad frå partane i arbeidslivet 
gir grunnlag for ei felles forståing av den økonomiske politikken og utfordringane i arbeidslivet 
både lokalt og nasjonalt, og skaper grunnlag for ein felles innsats for eit godt og inkluderande 
arbeidsliv.”9 
 
Trepartssamarbeidet danner grunnlaget for den kollektive reguleringen av arbeidslivet. Den 
vellykkede norske modellen for organisering av arbeidslivet, og praktiseringen av både representativ 
og individuell medbestemmelse, er utviklet over lang tid og har preget arbeidslivspolitikken. I følge 
Fafo har forhandlingssystem, lønnsoppgjør og arbeidsmiljø vært viktige elementer i utformingen av 
velferdsstaten10. På den måten har utviklingen av bedriftsdemokratiet vært viktig i utformingen av 
hele samfunnet. Arbeidstakere og arbeidsgivere har tilpasset seg regler, plikter og rettigheter. Etter 
hvert som formalisert regulering av arbeidslivet har blitt praktisert, har de blitt oppfattet som en 
selvfølge. Reglene blir normer for adferd, og på den måten institusjonaliseres medbestemmelse.   
 
Når mange europeiske land har valgt å innføre lovfestet minstelønn skyldes dette lav 
organisasjonsgrad og tariffavtaledekning og dessuten svake fagforeninger. EU-landene som har 
innført lovfestet minstelønn har med andre ord andre forutsetninger for å håndtere utfordringer i 
arbeidslivet enn vi har i Norge. 
   
Lovfestet minstelønn er en dårlig ide for norsk arbeidsliv 
Lovfestet minstelønn representerer en sterk innblanding i partenes frihet til å avtale lønns- og 
arbeidsbetingelser. En svakhet med lovfestet nasjonal minstelønn er dessuten at nivået for 
minstelønnen ikke er knyttet til minstelønnen i tariffavtalene i bransjen. I motsetning til ved 
allmenngjøring av tariffavtaler, vil partene i arbeidslivet heller ikke ha noen rolle ved beslutningen 
om og håndhevingen av et slikt regime. Sammen med konkurransevridning kan dette bidra til å 
redusere partenes rolle og ansvar for utviklingen blant deler av de mest utsatte 
arbeidstakergruppene.11 Ordningen kan føre til at tariffavtaledekningen går ned, og noe av 
grunnlaget for å fagorganisere seg vil kunne forsvinne. Samordnede oppgjør, helhetsløsninger og 
frontfag vil dermed i mindre grad være normgivende for lønnsdannelsen. Innføring av lovfestet 
minstelønn vil altså kunne medføre at dagens ordninger på sikt kan undergraves og føre til at 
fagbevegelsens forhandlingsposisjon svekkes. Dette vil i sin tur gi dårligere vern for arbeidstakerne 
enn i dag. Et annet argument mot en slik ordning er at det kan etableres en ny lønnsnorm som 
framstår som alternativt og legitimt for en del arbeidstakergrupper i ikke-tariffbundne bedrifter. 
Dette vil i neste omgang kunne lede til økende lønnsforskjeller og økt konkurransevridning.   
 
Det er ikke behov for å nedsette et offentlig utvalg for å utrede lovfestet minstelønn 

NSF mener det finnes nok kunnskap om lovfestet minstelønn og at mye peker i retning av at en slik 
ordning vil være negativ for arbeidstakeres lønns- og arbeidsforhold i Norge – og for norsk arbeidsliv. 
Dessuten har sosial dumping forekommet fordi useriøse arbeidsgivere har brutt norsk lov – det er all 

                                                           
9
 Meld. St. 29 (2010-2011). Felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv. Side 156.  

10
 Fafo-rapport 2009:35. Bedriftsdemokratiets tilstand. Medbestemmelse, medvirkning og innflytelse. 2009 

11
Lismoen, Håvard og Stokke, Togeir Aarvaag: Lovfestet minstelønn i Norge? Fafo-notat 2005:13, og Dølvik, Jon Erik, Eldring, 

Line og Ødegård, Anne Mette: Lavlønnskonkurranse og sosial dumping. Utfordringer for det seriøse arbeidslivet. Fafo-
rapport 485. 
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grunn til å anta at slike arbeidsgivere også vil kunne bryte en lovgrense for tillatt minstelønn. 
Representantforslaget har til hensikt å bidra til bekjemping av sosial dumping, men vi mener 
regjeringens forslag for å bekjempe sosial dumping må behandles i Stortinget nå – det er ingen grunn 
til å nedsette et offentlig utvalg som vil forsinke prosessen.  
 
 
NSF mener: 

 Vi vet nok om lovfestet minstelønn og mulige konsekvenser for norsk arbeidsliv til at vi kan si 
nei til et utvalg som skal forberede lovfesting av minstelønn: 

o Fagbevegelsens forhandlingsposisjon kan svekkes. 
o Lønnsnivået for arbeidstakere kan presses nedover. 
o Det kan bli økte lønnsforskjeller og økt konkurransevridning. 
o Arbeidslivet i EU-land som har innført lovfestet minstelønn skiller seg fra det nordiske  

– det har andre utfordringer og er ikke organisert på samme måte.  

 Lovfestet minstelønn gir ikke garanti mot sosial dumping fordi useriøse aktører også kan 
bryte en lovgrense for tillat minstelønn. 

 Regjeringens forslag for bekjempelse av sosial dumping er gode og bør behandles av 
Stortinget raskest mulig – ikke utsettes i påvente av et offentlig utvalg som skal utrede nye 
forslag.    
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7  IA: Begrenset handlingsrom for tilrettelegging 

 
Gjennom vår hovedsammenslutning Unio, er også NSF part i avtalen om et inkluderende arbeidsliv. 

Tilbakemeldingene tyder imidlertid på at både økonomisk og organisatorisk handlingsrom for 

tilrettelegging er begrenset. Dette handler om tilrettelegging ikke bare for arbeidstakere med 

redusert arbeidsevne, men også om tilrettelegging for seniorer og for å få personer med redusert 

funksjonsevne inn i arbeidslivet. 

 

NSF er enig i at IA-avtalen er et viktig redskap for å oppnå intensjonen om at flest mulig skal være i 

arbeid. Det forutsetter at IA-avtalen faktisk følges opp etter intensjonen og at alle parter gjør det de 

forplikter seg til ved inngåelse av avtalen. Vi erfarer at både private og offentlige virksomheter velger 

å se bort fra forpliktelsene i IA-avtalen når det får praktiske eller økonomiske følger. NSF finner det 

særlig graverende når dette er kommunale eller statseide institusjoner. 

I helse- og omsorgssektoren opplever ofte arbeidstakere med helseproblemer at arbeidsgiver mener 

det ikke er mulig å tilrettelegge eller omplassere. Problemet til arbeidsgiver er ofte at 

grunnbemanningen er så lav at for eksempel fritak fra arbeid som innebærer tunge løft ikke er mulig.  

Mange ledere som skal håndtere IA-avtalen, har tilsynelatende liten kjennskap til hvilke forpliktelser 

som følger med avtalen. Eksempelvis er det ofte vanskelig å få ledere i en kommunal virksomhet til å 

opplyse om ledige stillinger i andre avdelinger enn den de driver, eller i andre virksomheter som 

kommunen driver. Det kan synes som at IA-avtalen inngås av topplederne, mens mellomlederne - 

som skal stå for den praktiske håndteringen - ikke har tilstrekkelig kjennskap eller gis tilstrekkelige 

midler til å følge opp avtalen. 

Vi erfarer også at NAV ikke følger opp virksomheter som vegrer seg mot å følge IA-avtalen. Det kan 

skyldes manglende kompetanse hos NAV, men også stor arbeidsbelastning på NAV-ansatte. Det kan 

også stilles spørsmål ved om sanksjonsmulighetene NAV er gitt overfor motvillige arbeidsgivere 

benyttes. Vi kjenner derimot dessverre til tilfeller der arbeidstakere blir nektet 

arbeidsavklaringspenger på grunn av manglende tilrettelegging fra arbeidsgiver. Det er således 

arbeidstaker, formodentlig den svake part i arbeidsforholdet, som i praksis sanksjoneres for 

manglende oppfølging fra arbeidsgiver og NAV.  

Det fremholdes i meldingen at målet med IA-avtalen var en reduksjon i sykefraværet med 20 % fra 

nivået i 2. kvartal 2001, nedgangen etter ti år har vært på 3,4 %. Sammenholdt med det høye 

sykefraværet i helse- og sosialsektoren kan det se ut til at IA-avtalen foreløpig ikke har fungert etter 

intensjonen på dette punktet. 

Det er opplagt at individuell tilrettelegging vil få konsekvenser for både andre ansatte og for 

arbeidsmiljøet som sådan. De individuelle rettighetene må derfor alltid balanseres mot 
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konsekvensene for øvrige ansatte. Arbeidstid og arbeidstidsordninger er gode eksempler – fritak for 

nattarbeid innebærer at noen andre må gå dem; ”Nordsjø-turnuser” har allerede ekskludert en rekke 

mennesker fra arbeidsplasser som praktiserer dette. Derfor kan individuell tilrettelegging og 

fleksibilitet aldri ses løsrevet fra det kollektive, fra arbeidsmiljøet – og derfor må disse spørsmålene 

heller aldri gjøres til gjenstand for avgjørelser bare mellom arbeidsgiver og den enkelte ansatte, men 

være en sentral del av det kollektive partssamarbeidet. 

 

Oppfølgingen av gjennomføringen av IA-avtalen må styrkes vesentlig. NSF mener det er viktig og 

riktig med sterkere offentlig tilsyn av både private og offentlige virksomheter. Vi er enige i at offentlig 

sektor har et særlig ansvar for å bidra til ryddige og gode arbeidsforhold, men ser at dette ansvaret 

ikke alltid etterleves.  

NSF mener: 

 Samsvar mellom oppgaver og ressurser er en forutsetning for gjennomføring av IA-avtalens 

målsettinger. 

 Individuell tilrettelegging må ivaretas i et arbeidsmiljøperspektiv og må være en sentral del 

av det kollektive partssamarbeidet i virksomheten. 

 Oppfølgingen av gjennomføringen av IA-avtalen må styrkes vesentlig. 
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8 Kvinners arbeidshelse må synliggjøres! 

 
Yrkesskadereglene må endres 

Uavhengig av tiltak for å bedre arbeidsmiljøet må vi også sikre at de arbeidstakerne som likevel blir 

skadet eller syke på grunn av arbeidet, får rettmessig yrkesskadeerstatning. Den enkelte arbeidstaker 

skal ikke bære den økonomiske risikoen ved et uheldig arbeidsmiljø i tillegg til de personlige 

omkostningene yrkesskader og yrkessykdommer medfører.  

 

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 fremstår i dag som svært 

kjønnsskjev: ni av ti som får godkjent yrkessykdommer i dag er menn. Dette er et stort 

likestillingsproblem. Det er problematisk at ni av ti som får godkjent yrkessykdom er menn, samtidig 

som vi vet at flest kvinner blir uføretrygdet. I NOU 2008:11 Yrkessykdommer – 

Yrkessykdomsutvalgets utredning av hvilke sykdommer som bør godkjennes som yrkessykdom, er 

det foreslått enkelte endringer. Endringene er utilstrekkelige for å få et kjønnsnøytralt regelverk.  

Belastningslidelser er utrykkelig unntatt fra retten til yrkesskadeerstatning i dagens regelverk. 

Utvalget bak NOU 2008:11 har med hensyn til fysiske belastningslidelser foreslått dekning for noen få 

spesifikke diagnoser. Det er dessverre symptomatisk at disse utvalgte diagnosene er lidelser som i all 

hovedsak rammer mannsdominerte yrker. NSF kan ikke akseptere at alminnelige utbredte 

belastningslidelser, for eksempel i nakke og rygg, fortsatt er foreslått holdt utenfor 

yrkessykdomslisten. NSF ønsker at også de store kvinnedominerte yrkesgruppene i eksempelvis 

helse- og omsorgssektoren skal få rett til kompensasjon ved yrkesskade påført gjennom arbeidet. 

Ved å utelukke belastningslidelser generelt, utestenges alle de yrker hvor kvinner er 

overrepresentert. Resultatet er at vi også i fortsettelsen vil få alvorlig forskjellsbehandling på 

yrkesskadelovgivningens område.  

 

I meldingen fremholdes det innledningsvis at ”Tekniske nyvinningar har gjort at mange tunge og 

rutineprega arbeidsoppgåver er blitt reduserte eller har forsvunne.”  Dette er en sannhet som i liten 

grad gjelder i helse- og omsorgsektoren. I dag foregår mye av det tunge arbeidet i kvinnedominerte 

yrker som nettopp i helse- og omsorgsyrkene. Det som dessverre kjennetegner typiske 

kvinnearbeidsplasser, er at det ofte er lite ressurser; det er ofte tidspress og for få arbeidstakere i 

forhold til det arbeid som skal utføres. I helseomsorgen foretar arbeidstakerne tunge løft daglig. Hvis 

man antar at en kvinne i snitt veier 60 kg og en mann i snitt veier 80-90 kg sier det seg selv at det blir 

mange tunge tak. Et menneske er dessuten vanskeligere å løfte enn en gjenstand.  

 

Som det fremholdes i meldingen rapporterer sykepleiere om høyere forekomst av nakke-, skulder- og 

ryggplager enn alle andre yrkesaktive.  

 

Det kan være en glidende overgang mellom fysiske belastningslidelser og akutte løfteskader. I dag 

godkjennes ikke akutte løfteskader med mindre det skjer en arbeidsulykke, eller påkjenningen eller 

belastningen må anses usedvanlig i forhold til det arbeid vedkommende normalt utfører. I svært 
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mange tilfeller vil løfteskader oppstå uten at det skjer en arbeidsulykke eller noe som er usedvanlig 

for det arbeid arbeidstakeren normalt utfører. Vi finner det urimelig at akutte løfteskader faller 

utenfor yrkesskaderegelverket selv om arbeidet er årsak til skaden. 

 

Det foreligger dokumentasjon på at skift-/turnusarbeid bl.a. kan medføre mage-tarmproblemer, 

forplantingsskader, forhøyet risiko for abort og brystkreft. NSF mener det er på høy tid å ta inn 

sammenhengen mellom sykdomsutvikling og skift-/turnusarbeid i yrkessykdomslisten. Særlig med 

hensyn til brystkreft foreligger tung medisinsk dokumentasjon som bekrefter en sammenheng 

mellom turnus-/nattarbeid og utvikling av brystkreft. Som det påpekes i Arbeidslivsmeldingen, har 

det internasjonale byrået for kreftforskning (IARC) klassifisert turnus-/nattarbeid som sannsynlig 

kreftfremkallende. Det skjedde allerede i oktober 2007. Det er således hevet over tvil at det er 

sammenheng mellom slike arbeidstidsordninger og brystkreft. Meldingen må følges opp ved at 

sammenhengen mellom turnus-/nattarbeid og brystkreft oppføres på yrkessykdomslisten slik at 

kvinner (og menn) som utvikler brystkreft som følge av langvarig nattarbeid, tilstås rettmessig 

yrkesskadeerstatning. 

 

Arbeidsmiljø og uførepensjonering 

”En undersøkelse på 1990-tallet viste at ca. 1/3 av alle tilfeller av uførepensjonering etter ulykker 

gjaldt arbeidsulykker. Risikoen varierte sterkt mellom ulike bransjer. Størst var den i gruvedrift, 

etterfulgt av produksjonsarbeid og transport/kommunikasjon.”   

 

Bildet som tegnes er at arbeidsulykker i størst grad forekommer i typiske mannsyrker. Kvinner i 

helsesektoren får i for liten grad godkjent skader knyttet til løft eller bæring som yrkesskade. Det 

gjelder også i tilfeller der det er enighet om at skaden har oppstått ved et konkret løft. Som 

foreliggende melding viser, er det vanlig med tunge løft og vanskelige arbeidsstillinger i 

helsesektoren. Det gjør at sykepleierne sjelden når frem med argumenter om at påkjenningen har 

vært ”usedvanlig” og ligger ”utenfor arbeidets vanlige ramme”.  

 

Videre heter det i Meldingen: 

”Sykepleiere hadde en overgangsrate til uføretrygd omtrent lik gjennomsnittet for alle ansatte”.   

Etter vår vurdering er årsaken til at sykepleiere ikke har en høyere overgangsrate til uføretrygd at de 

har en særaldersgrense på 65 år. Kombinert med 85- årsregelen gir denne svært mange mulighet til å 

gå av med tjenestepensjon ved fylte 62 år. Det er også grunn til å tro at det ligger skjulte uføretall bak 

deltidsarbeidende eldre sykepleiere, men her er det nødvendig med mer forskning. 

 

Rapportering og dokumentasjon må forbedres 

I meldingen oppgis det å være høy grad av rapportering i helse- og omsorgsektoren. Vi tør stille 

spørsmålstegn ved om det faktisk er en høy grad av rapportering i forhold til antall skader, eller om 

dette alene skyldes et høyt antall skader. Vi frykter det er underrapportering av skader på 

sykepleiere. Dette skyldes blant annet at arbeidsgiver kun plikter å sende melding til NAV ”når ein 

arbeidstakar blir påført ein skade (eller sjukdom) som kan gi rett til yrkesskadedekning.” Mange av de 

skadene sykepleiere utsettes for blir ikke godkjent som yrkesskade fordi de ikke oppfyller vilkåret om 

at det har skjedd en ulykke. Eller at sykepleieren ikke har vært utsatt for noe ”usedvanlig”; tunge løft 

osv. er som nevnt ovenfor vanlig i helsesektoren. Vi mener også at det er underrapportering av 
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skader som følger av vold begått av psykisk ustabile eller demente pasienter. På noen arbeidsplasser 

er dette å anse som dagligdags og kun mer alvorlig vold rapporteres.     

 

NSF støtter forslaget om at man frem til 2014 skal arbeide med å tallfeste nasjonale mål for 

reduksjon av ulykker som fører til personskader, og å lage en samlet nasjonal oversikt over 

skadebildet. Det er imidlertid avgjørende at alle arbeidsrelaterte skadehendelser herunder akutte 

løfteskader og belastningsskader, tas inn i oversikten. Uten dette blir oversikten misvisende.   

 

Forskning på kvinners arbeidshelse må styrkes 

Historisk er den arbeidsmedisinske forskningen i all hovedsak gjort på menn i mannsdominerte yrker. 

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. Dette gjentas i 

meldingen, bl.a under henvisning til at muskel- og skjelettlidelser er den største diagnosegruppen 

ved utstøting fra arbeidslivet. NSF har tidligere oppfordret regjeringen til å øremerke midler til 

arbeidsmedisinsk forskning rettet mot kvinnedominerte yrker, og finner det nødvendig å gjenta 

denne oppfordringen. 

 

Kompetansen til fagpersonalet 

NSF har støttet styrkingen av STAMI og de arbeidsmedisinske miljøene i Norge. Vi ser imidlertid at 

det fortsatt er lange ventelister når arbeidstakere skal utredes. Bedriftshelsetjenestene må også 

styrkes ytterligere slik at de arbeidstakerne som er i risikogrupper - for eksempel helsepersonell mht 

muskel- skjelettlidelser, samt arbeidstakere som allerede er blitt skadet eller syke av arbeidet - blir 

fulgt opp på en bedre måte.  

 

Vi er også bekymret for saksbehandlingen ved NAVs sentrale yrkessykdomskontor. Vi viser i den 

sammenheng til de såkalte kvikksølvsakene der det er stilt spørsmål ved den faglige kvaliteten på 

arbeidet som utføres. En saksbehandlingstid på tre år er også helt uakseptabelt. Det er imidlertid ikke 

bare i de medieomtalte kvikksølvsakene at saksbehandlingen er dårlig både mht kvalitet og 

hurtighet. Vi erfarer dessverre at også andre saker kan bli liggende svært lenge, og at NAVs 

rådgivende leger overprøver de tyngste fagmiljøene i Norge.  

 

NSF mener: 

 Yrkesskadereglene må endres slik at også belastninger i kvinnedominerte yrker omfattes. 

Akutte løfteskader må godkjennes som yrkesskade. Sammenhengen mellom brystkreft og 

nattarbeid må inn på yrkessykdomslisten. 

 Forslag om å styrke rapportering og dokumentasjon av arbeidsulykker og skader støttes. For 

at oversikten ikke skal bli misvisende, er det nødvendig at alle arbeidsrelaterte 

skadehendelser herunder akutte løfteskader og belastningsskader, tas inn. 

 Utredningstiden for yrkesskadesaker må kortes vesentlig ned, og kvaliteten på 

saksbehandlingen bedres. 

 Forskning på kvinners helse, herunder kvinners sykefravær, må styrkes. 
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9 God praksis og attraktive arbeidsplasser må til! 

 
Helse- og omsorgssektoren spiller en avgjørende rolle for målsettingen om å få og beholde flere folk i 

arbeid. Da må det også være en uttalt målsetting å gi de ansatte i denne sektoren arbeidsbetingelser 

som gjør at de holder seg friske.  

 

I dag er helse- og omsorgssektoren preget av høyt sykefravær og stort frafall. Altfor mange ansatte 

går av med tidligpensjonering eller velger redusert arbeidstid av helsemessige årsaker. Dette er ikke i 

tråd med intensjonen om et inkluderende arbeidsliv, og det er heller ikke i tråd med 

rekrutteringsbehovene sektoren står overfor.  

 

Sykepleierstudenter søker gode fagmiljøer 

Helsetjenesten må i større grad gjøre seg attraktive for potensielle arbeidstakere. NSFs 

studentundersøkelser har vist at nyutdannede foretrekker å arbeide i sykehus framfor i 

kommunehelsetjenesten. Basert på Avgangsundersøkelsen og de tydelige tilbakemeldingene vi får 

fra studentene, så dreier dette seg i hovedsak om for dårlig fag- og arbeidsmiljø i kommunesektoren.  

 

Det oppleves som lite interessant å jobbe i miljøer uten god sykepleiedekning, med mange ufaglærte 

og generelt dårlig bemanning. Flere sykepleiere og tid til faglig fordypning er vesentlig. De ferske 

erfaringene studentene har fra å ha hatt praksis i kommunesektoren skremmer dem vekk. Det 

positive er at vi ofte hører studenter si at arbeidsoppgavene er vel så interessante der, men at de 

ikke ønsker å jobbe i det mange oppfatter som dårlige fagmiljøer. 

 

Tilby hele stillinger og gode arbeidstidsordninger 

Over halvparten av norske sykepleiere arbeider deltid, mange ufrivillig. Figur 5  viser at 

deltidsandelen for sykepleiere er høyere i kommunehelsetjenesten enn i spesialisthelsetjenesten. 

Men vi ser også at den øker i spesialisthelsetjenesten – stikk i strid med politiske ambisjoner. 

I en undersøkelse gjort av NSF Student kom det fram at 7 av 10 nyutdannede sykepleiere ønsker å 

jobbe heltid, men bare 4 av 10 er blitt tilbudt hel stilling, og bare halvparten av disse igjen har fått 

fast hel stilling. Også en studie gjort av Bente Abrahamsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus har vist 

at dagens nyutdannede sykepleiere i langt større grad enn tidligere ønsker å jobbe heltid.  
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Fig. 5: Deltidsutviklingen for sykepleiere i hhv kommune- og spesialisthelsetjenesten 2002 – 2010. 

 
 

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at det er samsvar mellom bemanning og oppgaver. NSF mener 

at økt bemanning er en forutsetning for å få flere hele stillinger. Vi er ikke redd for at dette vil føre til 

”opphopning” av arbeidskraft på ukedagene. Tvert imot vil økt grunnbemanning føre til at man tar 

høyde for fravær, legger til rette for kompetanseutvikling, og skaper bedre fagmiljøer. Bedre balanse 

mellom oppgaver og ressurser vil igjen gi bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær. Med riktig 

bemanning og kompetansesammensetning reduseres kostnader til overtid og arbeidsinnleie. Det 

brukes store beløp på innkjøp av vikarer både i sykehus og sykehjem. Ifølge SSB brukes det en halv 

milliard kroner på vikarer bare i sykehusene. Dette er penger man kunne brukt til å øke 

stillingsbrøkene. Deltidsansatte jobber også svært ofte langt ut over sin faste stillingsstørrelse. Dette 

er arbeid som kan gjøres om til faste stillinger og som dermed både vil redusere deltid og medføre en 

mer forutsigbar og tilfredsstillende arbeidssituasjon for de ansatte. Virksomhetene får mer ut av hver 

helsekrone. Dette er bra for pasientene, økonomisk lønnsomt, og godt for arbeidsmiljøet. 

 

Ved Bergan sykehjem, i Kristiansund kommune, har de gjennomført et svært vellykket prosjekt hvor 

de ved enkle midler har fått halvert sykefraværet samtidig som mange av de ansatte har fått økt 

stillingsbrøk.  Tiltaket som ble satt inn var i realiteten å øke bemanningen. Prosjektet fikk en positiv 

innvirkning på arbeidsmiljøet, mer fornøyde arbeidstakere, mindre sykdom hos ansatte og resulterte 

i betydelig reduserte kostnader knyttet til fravær. Kostnadene ble med andre ord langt på vei spart 

inn. 
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Oppsummering 

 
 Norsk Sykepleierforbunds mål er en helsetjeneste som har kvalitet og som er forsvarlig, både 

for pasientene og de ansatte, 24 timer i døgnet og sju dager i uka!  

 Skal vi løse arbeidskraftutfordringene i helsesektoren, må vi tilby attraktive stillinger: 

o Verdsetting av kompetanse 

o Gode og robuste fagmiljøer 

o Hele og faste stillinger 

o Samsvar mellom oppgaver og ressurser (bemanning og kompetansesammensetning) 

o Et godt arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger som ivaretar hensynet til både helse, 

velferd og faglig forsvarlighet 

 Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser er fleksible nok 

o Gode arbeidstidsordninger forutsetter godt partssamarbeid, både lokalt og sentralt 

o NSF har tilbudt Spekter avtale om arbeid oftere enn hver tredje helg. Forutsetningen 

for slik avtale er imidlertid at det er basert på frivillighet og kompenseres i form av 

lønn og/eller fritid. Dette har Spekter takket nei til. 

o Det kan se ut til at arbeidsgiverorganisasjonene heller enn å benytte den 

fleksibiliteten som aml gir, ønsker å framtvinge løsninger som styrker arbeidsgivers 

styringsrett på bekostning av de ansatte. Dette er ikke veien å gå for å rekruttere og 

beholde ansatte i framtidas helsesektor. 

 

Det er både NSFs og arbeidsgivers ansvar er å sørge for gode arbeidstidsordninger som ivaretar 

sykepleiernes helse og velferd i et livsløpsperspektiv. For NSF er det fortsatt viktig med konstruktiv 

dialog med arbeidsgiversiden om arbeidstid. NSF har et oppriktig ønske om å finne løsninger. For en 

fagforening med nesten 100 000 medlemmer, hvor de aller fleste er kvinner, er målsettingen om 

arbeid i full stilling fram til pensjonsalderen en selvfølgelighet.  
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VEDLEGG: Arbeidsmiljøeksponering etter yrkesgruppe. For hver faktor (kolonne) er de ti yrkesgruppene med høyest nivå 

markert. Yrkesgruppene er deretter sortert etter antall topplasseringer. (Fra Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2011, 

STAMI/NOA. Kilde: SSB, LKU 2009). 

 

 


