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l  se på konkrete løsninger på helgearbeids-               
 utfordringen, slik at flest mulig kan få hele stillinger  
 og at det blir minst mulig bruk av vikarer og   
 midlertidige stillinger. 

l gjennomgå hvordan fordelingen av ubekvem   
 arbeidstid kan gjennomføres på en bedre måte   
 enn i dag 

l utarbeide et inspirasjonshefte for de lokale parter 
 til bruk i deres arbeid for å redusere ufrivillig deltid
 
 Arbeidsgruppen har med bakgrunn i dette utar-  
 beidet det heftet du nå holder i hånden. Vi håper  
 det kan være til nytte og inspirasjon i det 
 arbeidet som gjøres i helseforetakene med å   
 redusere deltid. 

Bakgrunn
For å møte fremtidens arbeidskraftsbehov i helse-
sektoren, er det nødvendig å redusere andelen som 
arbeider deltid. Siden det i hovedsak er kvinner som 
arbeider deltid, er reduksjon av deltid også et viktig 
likestillingspolitisk mål. Det vil gi kvinner økt yrkes-
inntekt, økt pensjonsoppsparing og økt tilknytning til 
arbeidslivet. Kvinners yrkesdeltakelse er høy i Norge 
sammenliknet med de fleste andre land, men deltids-
andelen er også høy. 

For å redusere deltidsandelen, kan det gjennomføres 
en rekke tiltak:

l  En del av de som arbeider deltid ønsker å 
 jobbe mer. Det kan virksomhetene sammen 
 med de tillitsvalgte legge til rette for gjennom 

arbeidstidsordninger, kompetansetiltak eller ved å tilby 
arbeid ved flere enheter. Dette kan du lese mer om i 
dette heftet.

l  Det må arbeides for løsninger innen arbeidstid   
 som forener virksomhetenes driftsmessige behov  
 og den enkelte arbeidstakers behov for å kombi-  
 nere arbeid, familieliv og fritid på en god måte. 
 Det kan ses på arbeidsplaner og turnusplaner for 
 å få dette til. Løsningene må finnes lokalt i den 
 enkelte virksomhet. Eksempler på dette kan du lese  
 om i dette heftet.

l Mye av behovet for deltid skyldes behovet for drift i  
 helgene. Ved å fordele helgene på en bedre måte  
 enn i dag, vil mye av behovet for deltid forsvinne.

Fagforbundet og Spekter inngikk i 2011 en samarbeidsavtale der en av målsettingene er å ta initiativ til prosesser og prosjekter som tar sikte 
på å redusere og i størst mulig grad fjerne ufrivillig deltid, samt initiere prosesser for å få flere til å velge større stillingsbrøk eller hel stilling. 

Avtalen innebærer blant annet at det skal nedsettes en arbeidsgruppe for å: 

Heltid i sykehusene
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I helseforetakene jobber om lag 35 prosent deltid. de fleste av de deltidsansatte er fornøyd med stillingsforholdet sitt, men noen ønsker 
å jobbe mer. Å sikre at disse får den stillingsprosenten de ønsker står først på dagsordenen. Spekter og Fagforbundet vil derfor ha høyt 
fokus på tiltak som kan gjøre at flere ønsker å øke sin stillingsandel. Jo flere som ønsker å jobbe mer, desto lettere er det å etablere flere 
heltidsstillinger. 

dette vil ha positive effekter for alle:

Helseforetak arbeider aktivt for å redusere deltidsbruken og flere har satt i gang forsøksprosjekter. 
I statsbudsjettet for 2011 ble det avsatt 25 mill kroner i tre år som skal gå til forsøksprosjekter, og en del 
helseforetak har fått midler herfra til å sette i gang forsøk. 

Dette er spennende og kan gi oss ny kunnskap om hvilke tiltak som virker for å øke heltidsandelen. 

Få flere til å velge større 
stillingsbrøk eller hel stilling...

PaSientene Får:
l Bedre kvalitet på tjenestene
l Færre personer å forholde seg til

anSatte Får:
l Økonomisk selvstendighet
l Bedre pensjonsopptjening
l Forutsigbar arbeids- og fritid
l Større mulighet for karriereutvikling
l Styrket arbeidsmiljø og kollegialt samhold

LedeLSen Får:
l Ansatte med sterkere tilknytning til 
 arbeidsplassen
l Bedre muligheter til å følge opp den enkelte  
 ansatte
l Større forutsigbarhet i planleggingen 
 av arbeidet
l Færre ansatte å administrere
l Mer tid til ledelse



6

- Gjennom å omfordele den ledige stillingen, samt å 
endre på arbeidsrutinene og arbeidsoppgavene, har vi 
greid å løse utfordringen med ufrivillig deltid, forteller 
Horvei. Dette betyr ikke at alle nå jobber full stilling, 
men alle som ønsker det har fått tilbud om full still-
ing og alle som ønsket å øke arbeidsinnsatsen har fått 
tilbud om dette, forteller hun (se faktaramme).

På Voss sjukehus hadde de på forhånd kartlagt hvem 
som ønsket å jobbe mer enn det de i utgangspunktet 
hadde tilbud om. – Jeg visste derfor at det var ønsker 
om økte stillingsbrøker og så at det var muligheter for 
å få dette til med å fordele den ledige stillingen, fortel-
ler Horvei. Hun gikk raskt i dialog med de ansatte og 
foretakstillitsvalgte, Bente Pilskog i Fagforbundet, for å 
sondere interessen. 

- I løpet av et par uker gjennomførte jeg samtaler med 
alle ansatte og den tillitsvalgte, slik at alle både var 
orientert og fikk komme med sine ønsker og innspill. 
Gjennom kartleggingen fant vi at vi måtte omfordele 
både arbeidsoppgaver, turnuser og arbeidsområder 
for å få dette til. Endringene ville derfor berøre alle 
ansatte. Jeg opplevde at de ansatte også ble inspirert 
av mulighetene dette ga, og at de kom med mange 
gode innspill til hvordan vi kunne få dette til. I det hele 
tatt opplevde jeg nesten ikke motforestillinger, verken 
fra de ansatte eller fra Fagforbundet, forteller hun.

- Det første som måtte løses var å få noen til å ta den 
helgevakten som opprinnelig inngikk i den ubesatte 
stillingen. Dette ble løst ved at tre renholdere, som ikke 
jobbet helg, sa seg villig til å dele på helgejobbingen. 
De jobber nå hver 9. helg. Deretter gikk vi gjennom 

alle arbeidsoppgavene og kartla når på døgnet opp-
gavene kunne løses. I tillegg ble det foretatt noen 
andre justeringer som gjorde at vi endte opp med helt 
nye arbeidsplaner. 

- I tillegg til fordelen med å ha fått økt stillingsandel, er 
de ansatte nå innom flere poster, slik at det er blitt mer 
fleksibilitet i forhold til å fordele vakter ved korttids-
fravær. 

En evaluering som ble gjennomført i mai viser at de 
ansatte er godt fornøyd med den nye arbeidsplanen. 
Spesielt er de fornøyd med at planen er forutsigbar. 
Noen utfordringer har man avdekket, sammen med 
den tillitsvalgte i Fagforbundet – særlig rundt noen av 
senvaktene, men disse mener Horvei skal kunne løses 
uten å endre selve turnusen.  

Fjernet all ufrivillig deltid ved å omfordele ledig stilling
På Voss sjukehus ble det ledig en 80 prosent stilling på avdelingen for renhold og tekstil. den anledningen benyttet seksjonsleder laila horvei 
til å omorganisere arbeidet slik at alle på avdelingen som før jobbet deltid fikk økt stillingen, slik de ønsket. 

eksempel
eksempel

Voss sjukehus 
Foto: Haukeland universitetssjukehus
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Astrid Andersen gikk opp fra 80 til 90 prosent stilling, 
etter eget ønske. Hun er enke og ønsker å ha litt tid til å 
ta seg av hjemmet og oppgavene der. Samtidig er det 
en fordel når man skal leve på èn inntekt å ha så nær 
full stilling som hun orker. Derfor var 90 prosent riktig 
for Astrid, og hun er glad for at det lot seg gjøre. 

Unni Halvorsen hadde tidligere 80/20 prosents stilling 
fordelt på to avdelinger, men har nå fått full jobb på én 

avdeling. - Jeg er veldig fornøyd med å få jobbe bare 
ved en avdeling, sier hun. 

Begge to er også enstemmige når vi spør om de fikk 
god informasjon og mulighet til å påvirke den nye 
arbeidsplanen før den trådte i kraft.

- Prosessen gikk veldig fint. Vi fikk komme med inn-
spill og ble lyttet til. Jeg pleier å si i fra når jeg ikke er 

fornøyd, men her har ledelsen gjort en god jobb, sier 
Halvorsen. Hun opplevde at konkrete innspill hun ga 
ble tatt hensyn til.

Også Andersen roser prosessen. – Jeg synes ledelsen 
er flinke til å involvere. De behandler oss ansatte som 
likeverdige parter, og jeg føler ikke at de står over oss 
og skal bestemme uten at vi får si hva vi ønsker og 
mener. Det er viktig, sier hun.

Godt fornøyd med den nye arbeidsplanen
Astrid Andersen og Unni halvorsen er to av de ansatte som ble berørt av omstillingen på Voss. Begge sier at de er godt fornøyd med resultatet.

Hovedmålet er 
   kompetanseutvikling...

l 2 ansatte har gått fra 80 prosent til 100 prosent stilling
l 1 ansatt har fått 100 prosent stilling på vår avdeling (hadde tidligere 80/20 prosent på to avdelinger)
l 1 ansatt har gått fra 80 prosent til 100 prosent stilling i et vikariat
l 1 ansatt har gått fra 80 prosent til 90 prosent stilling
l 1 ansatt har gått fra 73,33 prosent til 80 prosent stilling
l 1 ansatt har gått ned fra 80 prosent til 60 prosent stilling, etter eget ønske

dette ble oppnådd på Voss sjukehus, avdeling renhold og tekstil:
alle som ønsket å øke sin stilling har fått ønsket innfridd og all ufrivillig deltid på avdelingen er fjernet.

FAktA:
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dette kan andre lære av
- laila horvei har gjennomført prosessen rundt endringene på Voss på en måte som de fleste ledere kan lære av, sier Bente Pilskog. hun er 
foretakstillitsvalgt for Fagforbundet i helse Bergen, og selv om hun ikke er fysisk til stede på Voss har hun hele tiden blitt informert og tatt med 
på råd av laila horvei.

Den nye arbeidsplanen ved renholdsavdelingen på Voss har vært en 
suksess, og har ført til at flere har fått økt stillingene sine i tråd med egne 
ønsker, konstaterer Astrid Andersen, Laila Horvei og Unni Halvorsen. 

På spørsmål om hva som eventuelt kunne vært bedre, 
svarer Halvorsen at hun personlig ønsker å jobbe litt 
flere senvakter enn tidligvakter.  - Ellers kunne jeg også 
tenkt meg å ha en ordning der vi jobbet 12-timers 
vakter og fikk mer sammenhengende fri.  Men jeg 
forstår at ikke alle slike personlige ønsker kan oppfylles 

når man skal få en komplisert arbeidsplan til å gå opp, 
understreker hun.

Unni synes det er litt mer tungvindt i dag når hun må
innom flere avdelinger enn tidligere. - Før var vi to 
ansatte på hver avdeling, mens nå er vi innom fire 

avdelinger på ulike tidspunkt.  Man jobber best når  man 
kjenner avdelingen og pasientene der litt fra før, mener 
hun. Men, jeg fikk ønsket mitt om økt stilling innfridd og 
da må man jo også tåle noen ulemper for å få fornyelse, 
sier hun.

- Horvei har gjennomført kartlegging, samtaler med 
meg og de ansatte, samt gjort omorganiseringen helt 
etter boka. Selv om hun er en ganske ny leder, har hun 
gitt et svært godt inntrykk gjennom denne prosessen, 
understreker Pilskog.
Ifølge Pilskog er Fagforbundet skeptiske til å splitte 
stillinger slik det nå har blitt gjort på Voss. – Særlig er vi 
skeptiske dersom en stilling fordeles ut på flere små-

stillinger som er mindre enn den opprinnelige. I dette 
tilfellet så vi at en 80 prosent stilling resulterte i at flere 
fikk minimum 80 prosent, samt at flere også fikk 100 
prosent. Riktignok ble det noen småstillinger og kort-
vakter igjen også på Voss, men dette var etter eget 
ønske fra de ansatte. Med slike resultat har vi ingen 
innvendinger, forteller Pilskog.  
Den tillitsvalgte har inntrykk av at den nye arbeidsplanen 

fungerer godt på Voss. - Jeg har ikke fått noen innspill 
som tilsier noe annet.  I tillegg er Horvei allerede i ferd 
med å evaluere ordningen og gjøre noen tilpasninger 
basert på tilbakemeldingene fra de ansatte.  Så vidt jeg 
kan se gjør hun det hun kan for å ivareta både driften og 
de ansattes behov, sier Pilskog. 
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Begge prosjektene bygger på at medarbeiderne 
får tilbud om økt stillingsstørrelse ved at en del av 
arbeidstiden organiseres i en timebank. Det inne-
bærer at arbeidstiden ikke på forhånd er fastsatt i en 
arbeidsplan, men at ansatte kan fylle opp arbeidstiden 
sin med ledige vakter. Ingen kan bli pålagt og ta vakter 
på kort varsel, og du er selv ansvarlig for å fylle opp. 
Leder kan sette opp vakter, men da må dette varsles 14 
dager i forveien. Avtalen har regulert hvordan timer og 

ubekvemstillegg skal utbetales ved eventuell sykdom. 
De har også tilrettelagt for innberetning på pensjon , 
også for ubekvemsvakter.

Bemanningssenteret dekker akutte, midlertidige 
vakter som oppstår på 20 ulike somatiske avdelinger. 
Behovene er uforutsigbare og det er stort behov for 
fleksibilitet blant medarbeiderne. Medarbeidere som 
ønsker å delta i deltidsprosjektet på Bemannings-

senteret skal ha minimum to – tre opplæringsvakter 
på hver nye avdeling. Bemanningssenteret vil legge til 
rette for utviklingsønsker og kompetanse ved valg av 
nye avdelinger som medarbeideren skal arbeide ved. 
Bemanningssenteret skal også sørge for rett medar-
beider til rett oppgave til rett tid. Det vil bli utarbeidet 
en opplæringsplan/karriereplan ved ansettelse, og 
medarbeideren vil få oppfølging av veileder en gang i 
måneden. 

Deltidsprosjektet på medisinsk avdeling innebærer at 
to hjelpepleiere/helsefagarbeidere på to forskjellige 
sengeposter får tilbud om økning av den stillingen de 
allerede har med minimum 25 prosent. Økningen skal 
føre til større fleksibilitet ved at medarbeiderne skal 
kunne arbeide på to – tre aktuelle sengeposter, spesial-

avdelinger eller poliklinikker. Dette skal dekke opp for 
ubesatte vakter på de aktuelle avdelingene. Medarbei-
derne som øker sin stilling får grundig opplæring på 
alle aktuelle steder i minimum en måned. En person 
på de aktuelle stedene har et spesielt ansvar for å følge 
dette opp. 

Fordelene med prosjektet er at medarbeiderne går 
opp i stillingsstørrelse etter eget ønske, og avdelingen 
får økt tilgang på kjente ansatte og økt kompetanse. 
Prosjektet skal i utgangspunktet strekke seg over to år, 
men medisinsk avdeling er positive til å utvide ordnin-
gen dersom prosjektet blir vellykket.

Etablering av timebank og økt stillingsstørrelse
helse Stavanger hF og Fagforbundet har inngått avtaler om to prosjekter som på sikt kan bidra til å redusere andelen deltid i foretaket; 
“Etablering av timebank for hjelpepleiere/helsefagarbeidere i Bemanningssenteret” og “Økt stillingsstørrelse for hjelpepleiere/helse-
fagarbeidere på medisinsk avdeling.

Hovedmålet med prosjektene er å redusere andelen deltid og å få flest mulig av de ansatte over i den stillingsstørrelsen de selv ønsker. det er også et delmål at 
medarbeiderne får kompetanseheving både ved å arbeide ved flere avdelinger, samt ved å få god oppfølging og veiledning, sier Maiken Jonassen, personal- og  
organisasjonsdirektør ved Helse Stavanger HF.

erfaringene vi har fra den eksisterende driften ved Bemanningssenteret viser at medarbeiderne blir svært flinke til å mestre og jobbe på ulike avdelinger og ter-
skelen er lav for å gjøre dette. dette gir god fagutvikling, bedre kjennskap til flere avdelinger, større nettverk, samt at man bidrar til positivt samarbeid på tvers, 
forteller Maiken Jonassen.

l

l

Stavanger sykehus
Foto: Stavanger Universitetssjukehus
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overenskomstens del A2 mellom 
Fagforbundet og Spekter
Det skal som hovedregel tilsettes i 100 % stilling 
med mindre arbeidsgiver vurderer at det er nødven-
dig behov for deltidstilsetting. Ved ledig stilling har 
deltidsansatte fortrinnsrett til utvidelse av sitt arbeids-
forhold inntil 100% stilling, dersom vedkommende er 
kvalifisert for stillingen, fremfor at arbeidsgiver foretar 

ny ansettelse i virksomheten, jf AML 14-3. Arbeidsgiver 
skal generelt informere og drøfte bruke av deltidsstill-
inger med de tillitsvalgte. De lokale parter bør drøfte 
og utarbeide retningslinjer for bruk av deltidsstillinger.

Godtgjøring for arbeid på lørdag og søndag 
Ved overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og 
Fagforbundet enige om en ny modell for lørdags- og 

søndagstillegg for å stimulere til flere hele stillinger og 
jevnere fordeling av den ubekvemme arbeidstiden 
mellom ansatte og grupper. Ordningen fremgår av 
gjeldende overenskomst. 

Spekter og Fagforbundet mener det er mulig å løse utfordringene med ufrivillig deltid innenfor gjeldende lov- og avtaleverk, inkludert 
dagens arbeidstidsbestemmelser. Vi har nedenfor satt opp en del sentrale bestemmelser som har betydning for dette arbeidet.

eksempel
Lover og avtaler

Fo
to

: L
ut

h 
&c

o

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox



Arbeidsmiljølovens § 14-3 om fortrinnsrett for 
deltidsansatte
(1) Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling  
 fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i   
 virksomheten. 

(2) Fortrinnsrettet er betinget av at arbeidstaker 
 er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av 
 fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige 
 ulemper for virksomheten

(3) Fortrinnsrett etter § 14-2, med unntak av § 14-2  
 andre ledd første punktum, går foran fortrinnsrett  
 for deltidsansatte

(4) Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte etter 
 § 14-3 avgjøres av tvisteløsningsnemnda

Arbeidsmiljøloven § 14-9, 5. ledd
(5)  Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det 
avtalte tidsrommets utløp, eller når det bestemte 
arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig 
avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Arbeidstaker som har 
vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn 
fire år etter første ledd bokstav a og b, skal anses som 
fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeids-
forhold kommer til anvendelse. Ved beregning av 
ansettelsestid etter andre punktum skal det ikke gjøres 
fradrag for arbeidstakers fravær. 

lokale retningslinjer om utøvelse av fortrinnsrett
Ledelsen og de tillitsvalgte skal drøfte og utarbeide 
retningslinjer for bruk av deltidsstillinger. Hoved-
formålet er å etablere et system som identifiserer 
eventuelle fortrinnsberettigede før arbeidsgiver utlyser 
stillinger for ansettelser.

Spekter og Fagforbundet vil ha høyt fokus
      på tiltak som kan gjøre at flere ønsker å
  øke sin stillingsandel...
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 Fordeling av helgearbeid
 
Skift/turnusutvalget (2008) slo fast at arbeidstids-
ordninger som berører utfordringene knyttet til 
bemanningsbehov og kompetanse i helgene kan 
bidra til større stillinger eller høyere grad av heltid. 
Helgeutfordringene kan enten løses ved at helge-
arbeidet fordeles på en jevnere måte enn i dag, og/eller 
ved at enkelte arbeidstakere jobber noen flere helger 
hvert år. Partene i helseforetakene bør gjennomgå 
arbeidsplanene med sikte på å fordele helgearbeidet 
mest mulig, slik at flest mulig kan få økt sin stilling og 
behovet for deltidsstillinger som skyldes helgearbeid 
reduseres. 

Et godt eksempel som omhandler helgearbeid er 
omtalt tidligere i dette heftet. Flere sykehuser ser nå 
på tilsvarende løsninger, hvor fordeling av helge-
arbeid står sentralt. 

 kompetanseutvikling for arbeid ved flere 
 enheter

De fleste arbeidstakerne har sitt ansettelsesforhold 
knyttet til én enhet/avdeling. Ved å arbeide ved flere 
enheter, kan den ansatte gis større stillingsstørrelse 
samtidig som vedkommende får økt sin bredde-
kompetanse. Det forutsettes at den ansatte får kom-
petanseutvikling og veiledning til å kunne ivareta de 
nye oppgavene. Gevinsten for avdelingen er økt fleksi-
bilitet og bedre samhandling. Ordningen kan også gi 
positive utslag i bedre kontinuitet og lavere sykefravær. 
Utfordringen med å få fylt vaktene i helgene kan for 
eksempel bli redusert om den ansatte arbeider dagtid 
ved poliklinikk og ved sengepost i helgene.

Et eksempel på dette kan hentes fra Helse Nord-Trøn-
delag. Der er de i ferd med å utvikle et studietilbud for 

kontoransatte i samarbeid med Høgskolen i Nord-
Trøndelag. Studiet tenkes bygd opp av ulike moduler 
og vil gi studiepoeng etter bestått eksamen av hver 
modul. Dette vil gi de ansatte kompetanse på nye 
arbeidsområder, noe som igjen kan kvalifiserer for økt 
stillingsandel for deltidsansatte. Hovedmålet er kom-
petanseutvikling av kontortjenesten i Servicesenteret.

 Ressurssenter/vikarpool

For å imøtekomme ansattes ønske om større stillings-
brøk kan det opprettes et ressurssenter/vikarpool i 
sykehuset, som den ansatte er tilknyttet for en del av 
stillingen. Økningen i arbeidstid dekkes inn med store 
deler av det som er budsjettert for vikarer og ekstra-
vakter. Dette kan i tillegg til å øke den ansattes stillings-
andel også sikre arbeidsgiver en mer stabil og 

det er en rekke virkemidler som kan tas i bruk i sykehusene for å øke andelen heltidsansatte. Vanligvis ser man best resultater der flere tiltak er 
tatt i bruk samtidig. Arbeidet med å finne løsninger må være forankret hos både ledelsen og de tillitsvalgte. For å lykkes er det en forutsetning 
at det etableres god og tillitsfull dialog mellom ledelse, tillitsvalgte og ansatte i valget av virkemidler og ved gjennomføringen av tiltakene. 
det forutsettes også at tiltakene er i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Vi vil nedenfor beskrive noen virkemidler som kan bidra til 
at flere jobber heltid.

tiltak som virker
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tilgjengelig vikartilgang. I noen tilfeller må de ansatte 
arbeide ved flere poster/enheter/avdelinger.

Flere helseforetak har etablert denne type ordninger. 
En variant finner vi i Sykehuset Østfold, hvor de eta-
blerer et bemanningskontor for å gjøre det lettere å 
administrere kombistillinger, det vil si de som arbeider 
ved to separate enheter. Bemanningskontoret vil ha en 
”vikarpool” for faste deltidsansatte slik at de kan heve 
stillingsandelen sin. Bemanningskontoret vil hjelpe 
med å profesjonalisere det administrative arbeidet ved 
seksjonene, noe som vil medføre at man kan la flere 
medarbeidere jobbe helg, noe som igjen genererer 
høyere stillingsbrøk.

 organisering av arbeidstiden

Alternative arbeidstidsordninger kan ha som positiv 
effekt å muliggjøre større/hele stillinger. Et eksempel 
er ordninger der man med utgangspunkt i en grunn-
turnus fordeler vakter og fridager i forhold til hva som 
er de viktigste hensyn å ivareta for arbeidstakerne og 
arbeidsplassen (ønsketurnus/fleksiturnus). Det er ikke 
nødvendigvis ønsketurnusens oppbygning/organi-
sering i seg selv som fører til utvidelse av stillingene. 
Innflytelse på organisering av egen arbeidstid kan også 

bidra til at arbeidstakerne blir mer villig til å bidra til å 
løse utfordringene med å få dekket opp helgebehovet 
og andre turnusutfordringer. 

Ønsketurnus/fleksiturnus kan også kombineres med 
en timebankordning, hvor merarbeidstimer samles 
opp og avspaseres ved et senere tidspunkt. Slike 
ordninger må tilpasses den enkelte virksomhet. Helse-
foretakene oppfordres til å ta kontakt med Spekter 
og Fagforbundet dersom man vurderer å prøve ut en 
timebankordning.

Bruk av årsturnus/kalenderplanlegging med lengre 
planleggingshorisont gir bedre og mer forutsigbar
ressursstyring. Dette kan igjen bidra til å redusere 
andelen deltidsstillinger ved at små stillingsandeler slås 
sammen til større stillinger eller tilbys deltidsansatte 
som ønsker utvidelse av sin deltidsstilling. Gevinst ved 
reduksjon av bruken av overtid og merarbeid, muliggjør 
tilsvarende en konvertering i utvidelse av stillingsandel.

De fleste helseforetak har innført varianter av ønske-
turnus/fleksiturnus på en eller flere avdelinger. Ved 
Helse Stavanger har man kombinert dette med en 
timebankordning hvor de ansatte kan sikres opti-
mal fleksibilitet. Ved Sykehuset Østfold har man fått 
innvilget prosjektmidler for å prøve ut organisasjons-

former og arbeidsprosesser for nytt sykehus, som 
er under bygging. Her planlegges det blant annet å 
innføre turnusordninger som gjør at man bedre kan 
prioritere flere medarbeidere på jobb i de ukene det er 
høyaktivitet og redusere i perioder med lav aktivitet. 

 Andre tiltak

Ledere og tillitsvalgte skal drøfte bruken av deltids-
stillinger. Drøftingsmøtene er en god arena for å finne 
frem til løsninger som passer for den enkelte enhet/
avdeling. Innenfor lov- og avtaleverk er det mulig å 
komme fram til kreative og nye løsninger slik de for 
eksempel har gjort i Helse Nord-Trøndelag.

Helse Nord-Trøndelag har blitt enige med de tillits-
valgte om midlertidig unntak fra tilsettings-
prosedyren. Dette innebærer at de for en avgrenset 
periode kan tilsette uten å lyse ut stillingene. Forut-
setningene for dette er at det til enhver tid finnes 
oversikt over medarbeidere som ønsker utvidet 
stilling til 100 prosent. Forslaget om hvem som skal 
gis utvidet stilling skal drøftes med de tillitsvalgte og 
unntaksbestemmelsen skal kun benyttes i forbindelse 
med at fast ansatte i deltidsstillinger gis utvidelse til 
100 prosent stilling.

Ved å arbeide ved flere enheter, kan den 
  ansatte gis større stillingsstørrelse samtidig som 
vedkommende får økt sin breddekompetanse...
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På de neste sidene har vi beskrevet hvordan en slik 
prosess kan se ut. Det beste er om partene samar-
beider gjennom hele prosessen som består av en 
forberedelsesfase, en kartleggings- og analysefase 
og selve gjennomføringen av nye tiltak for å re-
dusere deltidsandelen. Det er også hensiktsmessig 
at man foretar evalueringer underveis. 
Spekter og Fagforbundet har felles interesser i å 
legge til rette for flere heltidsstillinger. En del tiltak er 
prøvet ut, men vi tror det er mulig med flere forsøk-
sordninger og at en god dialog vil gjøre det mulig å 
eventuelt justere og tilpasse underveis.
De følgende sidene er utformet som en arbeidsbok 
med plass til egne notater. På www.spekter.no og 
www.fagforbundet.no finner du en web-utgave.

For å lykkes med å få flere heltidsstillinger 
er det viktig at ledelsen, de tillitsvalgte og 
de ansatte samarbeider godt og at det er 
gode prosesser rundt arbeidet.

eksempel
ideér til prosess

Det beste er om partene        
        samarbeider gjennom 
hele prosessen...
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Forberedelse

Lage mål for 
arbeidet

Planlegge 
arbeidet

Avklare hvem 
som skal være 
med

Finne samar-
beidsform

Skape felles 
plattform

Se på mulighe-
tene heller enn 
begrensninger

Drøftinger

Stikkord Egne notater  
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kartlegging /analyse

Hvor stort er 
omfanget av 
ufrivillig deltid 
i vår avdeling/
enhet?

Hva er 
avdelingen/
enhetens 
behov?

Hvor mange 
ønsker utvidelse 
til hel stilling?

Hvor mange 
ønsker større 
stillingsbrøk?

Bruk av for-
trinnsretten

Stikkord Egne notater  
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gjennomFøring

Informere alle
aktuelle enheter 
om resultatene 
av kartleggin-
gen/analysen 
og eventuelle 
retningslinjer

Gi opplæring 
der det er 
behov

Igangsette 
tiltakene

Stikkord Egne notater  
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evaluering

Har vi nådd 
målene våre?

Hvilke erfaringer 
har vi gjort oss?

Hvordan trives 
de ansatte med 
tiltakene?

Hvordan har 
samarbeidet vært 
mellom ledelse, 
ansatte og tillits-
valgte?

Kan tiltakene 
brukes i andre 
enheter?

Er det noe vi skal 
kutte ut?

Er det noe vi 
kunne ha gjort 
annerledes?

Stikkord Egne notater  
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Egne notater
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Egne notater
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da setter vi i gang

”Med dette inspirasjonsheftet har Fagforbundet og Spekter gått ytterligere et skritt videre 
i samarbeidet. det normale i framtiden skal være fast ansatte som jobber heltid!”

Vi ønsker ansatte og ledere i helseforetakene lykke til med dette arbeidet!

Jan davidsen

Jan Davidsen i Fagforbundet og Anne-Kari Bratten i 
Spekter signerer avtalen som skal bidra til flere heltids-
stillinger i sykehusene. 
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Anne-kari Bratten
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