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  (Nye saker og nye aktivitetar i perioden er merka med raud skrift.)  Helse Fonna HF frå 08.03.22- 10.05.22 
 

MYNDIGHETS-
ORGAN 

HELSE-
FØRETAK 

OMRÅDE OG  
TEMA FOR TILSYNET 

DATO FOR 
TILSYNS- 
RAPPORT 

HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT  
AVVIK? 

FRIST FOR 
LUKKING AV 
AVVIK 

STATUS  
I SAKA 

SAK  
AVSLUTTA  
DATO 

Heisconsult 
tekninsk 
rådgiving 
20/1624 
(19/352) 

Helse 
Fonna 
HF 

Tilsyn 11.12.18 
Ved Odda sjukehus 
Tilstandskontroll 
 
1. stk. heis 
Niregnr:31228003
55 
Odda Sjukeheim 
Sengeheis/person-
heis 
 

19.09.19 Det vart avdekka 5 avvik. Heisconsult 
har skissert  
tiltak som må utførast for å 
utbetra/nullstilla NHK rapport: 
Heisen anbefales utskiftet i sin helhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er ikkje 
sett frist 
for lukking 
av avvika 

  

Heis-
kontrollen AS 

Helse 
Fonna 

Periodisk 
sikkerhetskontroll 
av heis ved Valen 
sjukehus 

06.10.20 Det vart avdekka to avvik ved 
tilsynet.  
1. Låstapp i andre etasje gikk trekt  
2. Opplysningskilt i sjaktebunn var 
løsnet fra veggen å lå i bunn. 
 
Begge avvika har alvorsgrad 4.  
 
 

Det er ikkje 
sett frist 
for retting i 
rapporten 

Avvika er under 
utbetring 
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Direktoratet 
for samfunns-
sikkerhet og 
beredskap 
(DSB) 
(21/4970) 

Helse 
Fonna 

Oppfølgingstilsyn 
frå DSB etter tilsyn 
i 2018 og 2019 

09.03.2022 Det vart avdekka to avvik ved 
tilsynet. 

1. Opplæring i sikker bruk av 
medisinsk utstyr er 
mangelfullt dokumentert 

2. Mangeldullt vedlikehold på 
det medisinske utstyret 

01.04.2022 
– frist for 
tilbake-
melding 

30.03.2022 – Plan 
for lukking av 
avvika vart sendt til 
DSB 
 
22.04.2022 – brev 
frå DSB. DSB 
aksepterar Helse 
Fonna sine tilbake-
meldingar med 
plan for lukking av 
avvika, og avsluttar 
tilsynssaka. 

22.04.2022  



 

NOTAT  
 
 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer    
FØRETAK: Helse Fonna HF    
 
DATO:  12.05.2022   
FRÅ:  Administrerande direktør    
SAKSHANDSAMAR: Aud Gunn Løklingholm   
 
SAKA GJELD: Høyringssvar i perioden 14.03.2022 – 12.05.2022 
  
STYRESAK: 27/22   
 
STYREMØTE: 24.05.22   
 
Administrerande direktør si orientering pkt. 2 
5 Vedlegg, Høyringsuttalane   

 
 
 

Nr FRÅ SAKA GJELD HØYRINGSFRIST 
1 Helse- og 

omsorgsdepartementet 
Høring – Midlertidig endring av 
forskrift om 
tuberkuloseundersøkelse – Frist 
for gjennomføring av 
undersøkelse 

01.04.2022 

2 2022/316 
Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet 

Høring – forslag til endringer i 
arbeidsmiljøloven – styrking av 
retten til heltid 

19.04.2022 

3 2022/317 
Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet 

Høring om endringer 
arbeidsmiljøloven mm. – Forlsag 
til endringer i regelverket for 
inn- og utleie fra 
bemanningsforetak 

19.04.2022 

4 2022/1430 
Helse- og 
omsorgsdepartementet 

Høring – Forlsag til endringer i 
forskrift 8. desember 2016 nr 
482 om spesialistutdanning og 
spesialistgodkjenning for leger 
og tannleger 
(spesialistforskriften) 

27.05.2022 



 

 

5 22/1464 
Helse- og 
omsorgsdepartementet/ 
Helse Vest 

Høring – Avvikling av 
godkjenningsordningen i fritt 
behandlingsvalg 

01.07.2022/ 
23.06.2022 

    



 
 Helse Fonna HF 
 

Postadresse: 
Helse Fonna HF 
Postboks 2170 
5504 Haugesund 

Elektronisk adresse: 
post@helse-fonna.no 
www.helse-fonna.no 

Besøksadresse: 
 
 

Generell informasjon: 
Sentralbord 52732000  
Org.nr: 983974694  

 
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 
Postboks 8011 Dep 
0030 OSLO 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dykkar ref.: Vår ref.:  Sakshandsamar: Dato: 
22/1427 2022/1382 - 12178/2022 Hilde Sørhus Kalvenes 31.03.2022 
 
 
 
 
Høring - Midlertidig endring av forskrift om tuberkuloseundersøkelse - Frist for 
gjennomføring av undersøkelse 
 
Viser til brev datert 28.mars 2022, det er ikkje mottatt nokon merknader til høringen. 
 
 
 
Vennleg helsing 
Foretaksadministrasjon 
 
Hilde Sørhus Kalvenes 
Administrasjonssekretær 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent     
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Postadresse: 
Helse Fonna HF 
Postboks 2170 
5504 Haugesund 

Elektronisk adresse: 
post@helse-fonna.no 
www.helse-fonna.no 

Besøksadresse: 
 
 

Generell informasjon: 
Sentralbord 52732000  
Org.nr: 983974694  

 
 
 
 

 
ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 
Postboks 8019 Dep 
0030 OSLO 
 
 
Att.Kine Moland Brox 

 
 
 
 
 

Deres ref.: Vår ref.:  Saksbehandler: Dato: 
22/214 2022/316  Hanne Bjerkeland Eggen 19.04.2022 
 
 
 
 
AvdelingslederHøringssvar - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - styrking av 
retten til heltid 
 
Vi viser til brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet datert 17. januar 2022 med 
mulighet for å gi innspill på høring med forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke 
retten til heltid.  
 

Generelle innspill 
Helse Fonna HF har gjennom flere år hatt fokus på å utvikle en heltidskultur i helseforetaket 
hvor hovedregelen skal være at medarbeidere blir fast ansatt i hele fulle stillinger.  
 
Siden januar 2014 har Helse Fonna HF registrert antall medarbeidere som har fått høyere 
stillingsprosent. Per mars 2022 er det totalt 377 flere medarbeidere som har fått 100 % 
stilling sammenlignet med januar 2014. I samme periode har gjennomsnittlig stillingsprosent 
økt fra 84,6 % til 91,3 %. Det ligger et betydelig samarbeid til grunn for dette og ledere og 
medarbeidere har på ulike måter tatt fatt i utfordringen. Det er viktig at vi samtidig påpeker at 
det er en rekke rettigheter til redusert stilling, både i arbeidsmiljøloven og i tariffavtaler. 
Rettighetene innebærer at det i perioder er behov for å benytte deltidsansettelser. For å 
redusere mest mulig i bruk av deltidsstillinger, uansett årsak har helseforetaket etablert 
internt bemanningssenter som kan tilby kombinasjon av ansettelse i en avdeling med 
resterende del knyttet til internt bemanningssenter. Dette har på mange måter bidratt til å 
åpne langt flere muligheter for foretaket og medarbeidere. Vi er ikke i mål og vi må 
kontinuerlig jobbe med kultur, kompetanse og andre tiltak for å ta de neste stegene for 
ytterligere reduksjon i bruken av deltidsstillinger. 
 
For mars 2022 er den korrigerte gjennomsnittlige stillingsprosenten i Helse Fonna HF 91,5 %. 
Dette måltallet er korrigert for AFP, uføre, permisjoner og ønsket deltid. Den korrigerte 
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gjennomsnittlige stillingsprosenten sier derfor noe om rest arbeidskraftpotensiale i 
foretaksgruppen.  
 
Alle medarbeidere i Helse Fonna HF som arbeider deltid har mulighet til å registrere ønske 
om høyere stillingsprosent i Heltidsmodulen. Per januar 2022 er det 486 medarbeidere som 
har registrert seg i Heltidsmodulen med et ønske om høyere stillingsprosent. Over tid har vi 
registrert at kombinasjon av arbeid i en avdeling med tilknytning til de interne 
bemanningssentrene ikke alltid er en løsning medarbeidere ønsker. Det innskrenker 
handlingsrommet for å redusere antallet deltidsansatte. Hovedformålet til det interne 
bemanningssenteret er å kombinere flere deltidsstillinger til hele fulle stillinger. 
 
Helseforetaket vil ha et betydelig behov for helsepersonell i fremtiden, ikke nødvendigvis en 
vekst, men utdanne, rekruttere og beholde for naturlig avgang osv. Helse Fonna HF er derfor, i 
likhet med andre aktører i helse- og omsorgssektoren, avhengig av å ha en forutsigbar og 
stabil bemanningssituasjon som bidrar til langsiktig riktig utdanning og som legger til rette 
for å beholde og utvikle medarbeidere, inkludert flest mulig i faste hele stillinger. Vi mener 
både kommunesektoren og spesialisthelsetjenesten har tatt et betydelig ansvar for å redusere 
unødvendig bruk av deltidsstillinger.  SSB har på sine rapportsider oppsummert utviklingen 
slik: 
 

 
 
Rapporten viser at det har vært stor vekst i antall hele fulle stillinger, en økning på nesten 29 
% sammenlignet med 2015.  I innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan la de regionale 
helseforetakene til grunn at et av bærekraftstiltakene vil være flest mulig i hele faste stillinger.  
Det betyr imidlertid ikke at vi kan unngå deltidsstilling for å dekke opp for legitime og 
rettmessige permisjoner som enten er rettigheter i tråd med AML eller tariffavtaler for å 
nevne noe.  

Lovfestet heltidsnorm  
Arbeids- og inkluderingsdepartementet fremholder at andelen deltid er for høy og at det er 
behov for tiltak. Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår derfor tiltak som fremhever 
heltid som norm og gjør at arbeidsgiverne må ta stilling til og dokumentere behovet for deltid.  
 
Helse Fonna HF har  69 enkeltenheter. Det er på hver enkelt enhet arbeidsplaner og 
bemanningen må løses for hver enkelt døgn, inkludert helg. En dokumentasjonsplikt vil 
innebære at hver enkelt enhet må redegjøre for behov for å dekke opp med deltidsstilling for 
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medarbeider som for eksempel er delvis sykemeldt, andre som har rett på redusert 
arbeidstid, noen som deltar i deltidsutdanning osv.  Vi tror en illustrasjon kan bidra til å 
erkjenne utfordringsbildet: 
 

 

 
 
Noen vil si at alle disse enkelthendelsene ikke opptrer samtidig og hele tiden. Nei, de gjør 
kanskje ikke det, men det skjer kontinuerlige endringer i bemanningen ledere må ta hensyn 
til.  Alle eksemplene vi har vist i tegningen over er rettighetsbasert.  Så kommer det som 
gjelder alle andre forhold helseforetakene ofte tar hensyn til. 
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår også endringer for å styrke deltidsansattes 
fortrinnsrett til utvidet stilling.  
 
Det er etter Arbeids- og inkluderingsdepartementet syn behov for å fremme heltid som norm 
og hovedregel i loven. Formålet er at en "hovedregel" om heltidsansettelse skal virke 
normdannende, og at dokumentasjons- og drøftingsplikten skal føre til at unødvendige 
deltidsansettelser unngås.   
 
Det er ikke Arbeids- og inkluderingsdepartementet intensjon at bestemmelsen skal gripe inn i 
avtalefriheten og i seg selv sette rettslige begrensninger for adgangen til å benytte deltid. I 
virksomheter med turnusordninger og i andre tilfeller der det arbeides til ulike tider av 
døgnet, kan det for eksempel være utfordrende å få arbeidsplanen til å gå opp helt uten bruk 
av deltid.  
 
Oppsummert støtter Helse Fonna HF forslaget om å lovfeste en heltidsnorm. Vi mener 
imidlertid at de foreslåtte tiltakene ikke er egnet til å bygge opp om en målsetning om mer 
heltid. For Helse Fonna HF er det viktig å understreke at vi støtter regjeringens mål om å 
redusere omfanget deltid og å fremme en heltidskultur. Mest mulig heltid er et felles mål og 
fast ansettelse er den ansettelsesformen som skal være normen i arbeidslivet. Flest mulig 
medarbeidere i hele fulle stillinger gir bedre ressursutnyttelse, økt kompetanse, bedre kvalitet 
og pasientsikkerhet og bygger opp om et godt arbeidsmiljø.     



Side 4 av 12 

Samtidig som forslagene her er til høring, er det også invitert til å gi høringsuttalelse i forslag 
til endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak.  I den angjeldende 
høringen redegjør vi også for: 
 

«For Helse Fonna HF er det vesentlig at det til enhver tid er samsvar mellom ressursbehov og 
bemanning, og at kravene til kvalitet og pasientsikkerhet ivaretas gjennom hele døgnet og hele uken 
hele året. Det er en kapasitet som ikke er tilgjengelig i Norge natt, helg og sommeravviking. Det er 
en særlig utfordring å ivareta krav om heltidsstillinger opp mot krav fra fagforeninger og forbud mot 
innleie, om at de ansatte kun skal jobbe tredje hver helg. Dette resulterer ofte i behov for å dekke 
helgebemanningen som i mange tilfeller løses gjennom bruk av innleide helsepersonell vikarer. For å 
oppnå et riktig forhold mellom ressursbehov og bemanning må arbeidsplaner settes opp ved å 
gjennomsnittsberegne arbeidstiden, noe som forutsetter avtale med tillitsvalgte. Disse avtalene må 
inngås på hver enkelt avdeling.  

Enkelte fagforeninger krever at arbeidstakerne ikke skal arbeide hyppigere enn hver tredje helg, selv 
om arbeidsmiljøloven åpner for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, som en ordinær ordning jf. 
NOU 2016:1 Arbeidstidsutvalget – Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet som la frem 
forslag om endringer i arbeidstidskapittelet som ville gi partene lokalt insitament til å finne løsninger 
for gjennomsnittsberegningen av arbeidstiden. Forslaget fra flertallet i utvalget er ikke tatt videre. 

Arbeidsplaner uten gjennomsnittsberegning er lite tjenlig/ønskelig for medarbeidere og Helse Fonna 
HF ønsker at det etableres arbeidsfremmende arbeidsplaner. Bruk av årsplaner og modeller for 
arbeidsplaner forutsetter gjennomsnittsberegning, men uansett er det vakter som må dekkes på kort 
sikt. Fafo har i sin rapport 2019:38 Håndheving av regler for midlertidige ansettelser og innleie 
beskrevet denne utfordringen.  

Vi er kjent med dommen knyttet til Sykehuset Innlandet hvor Høyesterett gir uttrykk for at 
vikaralternativet for innleie kan brukes til å fylle «hull i turnus». Basert på det som denne dommen 
legger til grunn er det vår vurdering at Helse Fonna HF kan benytte seg av innleid 
helsepersonellvikarer fra bemanningsforetak for å dekke natt, helg og ferieavvikling, forutsatt at 
grunnbemanningen for den aktuelle avdelingen er tilstrekkelig. I motsatt fall vil foretakene ikke 
kunne ivareta driften på ordinær måte uten vesentlige merkostnader eller økt andel medarbeidere i 
deltidsstillinger. Andelen uønsket deltid er redusert betydelig sammenlignet med 2010, og er nå en 
marginal arbeidskraftreserve.» 

 
Arbeidsmiljøloven inneholder også i dag bestemmelser som gir rett til å jobbe 
deltid/redusert, bla rett til redusert stilling, permisjonsregler og arbeidstidsregler. Det er 
viktig å være oppmerksom på at flere rettigheter til å jobbe redusert også skaper et behov for 
deltidsstillinger. Det vil ikke være økonomisk bærekraft eller arbeidskraftsressurser til å løse 
dette med faste hele stillinger. Analyser i Helse Fonna viser at vi har vesentlig høyere 
bemanningsdag tirsdager og onsdager enn andre ukedager, og ubalanse i arbeidsplanene for 
natt og helger.   
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet begrunner i høringsnotatet et deltidsbehov for helse- 
og omsorgssektoren med at det kan være utfordrende å få arbeidsplanene/turnuser til å gå 
opp uten bruk av deltid, herunder at deltidsstillinger er et premiss for at turnusen skal fylles 
opp. Turnus brukes som en forklaring på hvorfor virksomheter velger å lyse ut 
deltidsstillinger og at arbeidsgiver mister fleksibilitet dersom ikke deltid benyttes. Helse 
Fonna HF mener her at arbeids- og inkluderingsdepartementet utelukker en viktig 
årsakssammenheng til hvorfor det kan være et deltidsbehov for helse- og omsorgssektoren.     
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-1/id2467468/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-1/id2467468/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-1/id2467468/
https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/handheving-av-regler-for-midlertidige-ansettelser-og-innleie
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Høringsnotat pkt. 6.1 tredje avsnitt: 
 

«Dersom forslagene har den konsekvens at det blir færre ansatte og at 
disse har større stillinger i virksomhetene, vil det kunne medføre 
mindre fleksibilitet for arbeidsgiverne til å dekke opp midlertidig 
arbeidskraftbehov ved uforutsett fravær og uforutsette svingninger i 
arbeidsmengden. Deltidsansatte i mindre stillinger fungerer i dag i 
enkelte sektorer i stor grad som en form for arbeidskraftreserve» 

 
Helse Fonna HF mener at en avgjørende forutsetning for å kunne redusere antall 
deltidsstillinger, er endring i gjeldende regler for arbeidstidsordninger og 
arbeidstidplanlegging. For virksomheter med 3 delt turnus 7 dager per uke vil det være 
betydelige utfordringer med å planlegge arbeidstid på en slik måte at det er samsvar mellom 
ressursbehov og bemanning til enhver tid, og at kravene til kvalitet og pasientsikkerhet 
ivaretas gjennom hele døgnet og hele uken, hele året. Arbeidsmiljøloven tillater mer 
helgearbeid enn det som praktiseres i dag, men begrensningen i arbeidsplaner som 
inneholder hver tredje helg fører til mange utfordringer med helgebemanning og kvalitet. 
 
Arbeidsmiljølovens bestemmelser knyttet til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, krever 
avtale med fagforeningene. Det er i dag et uttalt krav fra flere forbund at antall arbeidshelger 
begrenses til hver 3. helg. Dette begrenser arbeidsgivers muligheter til å bemanne viktige 
oppgaver innenfor den ordinære arbeidstiden på et sykehus dersom alle skal ha fulle 
stillinger. Med gjennomsnittsberegning og ulike tiltak kunne en sørge for at det også 
motiverte medarbeidere som i dag ikke jobber turnus tar del i helgearbeidet. Det er en stor 
andel medarbeidere som er kvalifisert til arbeid på sengeposter som ikke har noe helgearbeid.  
Vi har analysert hvor mange gjennomsnittlig helger sykepleiere jobber i løpet av et år, 2019.  I 
gjennomsnitt jobber sykepleiere 13, 9 helger per år. Det viser at det er mange som ikke jobber 
helger. I samme analyser ser vi at det er stor forskjell på planlagt antall helger og hvor mange 
helger som faktisk jobbes og hvem som tar helgevaktene. Vi er bekymret for at helgearbeidet 
presser enkelte aldersgrupper, noen har ingen helger og noen får mange helger akkurat i den 
fasen i livet de etablerer seg med familie osv. Dette er kunnskap vi vil dele med 
Helsepersonellkommisjonen og vi viser også til Helse Vest RHF sin undersøkelse av Ekstern 
turnover, Nytt faktagrunnlag: Slik er turnoveren i Helse Vest - Helse Vest RHF (helse-vest.no). 
 
 
Ett av Helse Vest RHF sine foretak har forsøkt å etablere prosjekt hvor flere kan tilbys hele 
stillinger dersom medarbeider kan jobbe mer enn hver 3. helg, for eksempel 2 eller 3 flere 
helger pr. år. Leder vet at flere medarbeidere er positive til dette, men NSF er på sin side 
tydelig på at det ikke er aktuelt for dem å godkjenne arbeidsplaner med mer helgearbeid. NSF 
signaliserer at arbeidsgiver ikke kan påregne godkjenning av arbeidsplaner som inneholder 
mer helgearbeid for enkelte medarbeidere i avdelingen.  
 
Hele faste stillinger til alle medarbeidere kombinert med dagens måte å organisere 
arbeidstiden på vil frata arbeidsgiver muligheten til å ivareta sitt ansvar og sine forpliktelser. 
Det vil være fagforeningene som, ved sin «vetorett» knyttet til godkjenning av arbeidsplaner 
som definerer bemanningen i hver enkelt turnus, samtidig som det er arbeidsgiver som har 
ansvaret for forsvarlig drift, kvalitet og pasientsikkerhet og et full forsvarlig arbeidsmiljø.  
 

https://helse-vest.no/nyheiter/nyheiter-2022/nytt-faktagrunnlag-slik-er-turnoveren-i-helse-vest
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Dersom kravet om 3. hver helg skal innfris samtidig som det skal være rett til hele faste 
stillinger, forbud mot innleie og forsvarlig drift skal ivaretas, må sektoren tilføres betydelig 
økonomi og de menneskelige ressursene som må utdannes for sektoren vil stå i motsetning til 
hva som er en bærekraftig utvikling jamfør «Perspektivmeldingene». Foretakene kan ikke 
planlegge med for lav bemanning i helgene og for høy bemanning i ukedagene. Det er krav til 
kvalitet og pasientsikkerhet, forsvarlighet og godt arbeidsmiljø alle ukens 7 dager, hele året.   
 
Det er viktig å understreke at vi mener svært godt partsarbeid regionalt og lokalt i 
helseforetakene er ønskelig og nødvendig. I diskusjonen om hele fulle stillinger, deltidsbehov 
og arbeidsplaner synliggjør foretak et paradoks med at fagforeninger har sin vetorett på å 
godkjenning av arbeidsplaner med gjennomsnittsberegning samtidig som arbeidsgiver har 
ansvaret for forsvarlig drift, kvalitet og pasientsikkerhet og et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. I de 
tilfeller arbeidsplaner ikke går opp med hele fulle stillinger vil det være et deltidsbehov.  
 
Samtidig er det forskning på området som sier at flere hele stillinger i seg selv ikke vil løse 
utfordringen med helgebemanningen, så lenge mekanismen for å etablere arbeidsplaner ikke 
endres.  
 
Denne sammenhengen bekreftes av forskning på området: 
I Fafo-rapporten «Heltid og deltid i sykehusene» slår forsker Leif Moland fast at vanlig turnus 
med tredjehver helg vil «aldri kunne brukes dersom målet er å utvikle en heltidskultur der 
heltidsandelen blant helsefagarbeidere og sykepleiere er på over 70-80 prosent. Det vil i tilfelle 
bli svært kostbart.» 
 
Oslo Economics har gjort beregninger for Arbeidsgiverforeningen Spekter som viser at 
dersom alle skal ha heltid og jobbe hver tredje helg, må ressursene økes med 20-30 prosent 
(Rapport: Tilstrekkelig helgebemanning uten uønsket deltid). Det er verken bærekraftig på 
kort eller lang sikt, det er stor usikkerhet om arbeidskraftreserven dette forutsetter, faktisk 
eksisterer eller vil eksistere. 
 
Både Arbeidstidsutvalget (NOU 2016:1) og Skift/turnusutvalget (NOU 2006:13) har bekreftet 
sammenhengen mellom helgearbeid og deltid. Skift/turnusutvalget pekte på at ufrivillig deltid 
i stor grad henger sammen med at det i mange virksomheter er vanskelig å kombinere 
bemanningsbehovene med fulle stillinger for alle som ønsker det. Utvalget viste til at 
bemanningsproblemer i helgene var sentralt innen helse- og omsorgssektoren, og at tiltak 
som ikke griper tak i utfordringene som har bygget seg opp over mange år for helgearbeid, 
bare i begrenset grad kan bidra til å redusere uønsket deltid. 
 
I dag er helseforetakene avhengig av å bruke deltid og for en del situasjoner innleie fra 
bemanningsbyrå for å få dekket arbeidskraftbehovet for natt, helger og 
ferieavviklingsperioder og akutte situasjoner. Vi viser til vår høringsuttalelse som beskriver 
bruk av helsepersonellvikarer. For å gripe fatt i helgeproblematikken ved bruk av mer heltid 
foreslo Arbeidstidsutvalget tiltak som ville bidra til et større handlingsrom for arbeidsgiver i 
arbeidstidsplanleggingen. Forslaget gikk ut på at dersom det ikke oppnås enighet med 
fagforeningene, skal man kunne falle tilbake på et nytt sett arbeidstidsregler som er bedre 
tilpasset virksomheter som driver døgnet rundt og har ansatte i skift/turnusarbeid. Forslaget 
gir ikke lederne like stort handlingsrom som avtaler med tillitsvalgte gjør, men vil likevel 
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være et bedre alternativ enn dagens bestemmelser dersom man ikke oppnår avtaler som er 
hensiktsmessige ut fra pasient- og driftsbehovene. 

Plikt til å dokumentere behovet for deltid 
 
Ordningene for arbeidstakers medvirkning og medbestemmelse, og ordningene for 
informasjon og drøftinger med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte på virksomhetsnivå utgjør 
en viktig del av «den norske modellen». Det finnes i dag et velfungerende sett av 
medvirknings- og medbestemmelsesordninger i norsk arbeidsliv. Arbeidsgiver har bla en 
plikt til å drøfte bruken av deltid med de tillitsvalgte, jf. aml. § 14-1 a, en plikt til å drøfte 
bruken av midlertidig ansettelse, jf aml. § 14-9 andre ledd og en plikt til å drøfte bruken av 
innleid arbeidskraft. Fra 1. januar 2020 skal arbeidsgivere i offentlige virksomheter, i private 
virksomheter med mer enn 50 ansatte, samt i private virksomheter med mellom 20 og 50 
ansatte (hvor de ansatte ber om det), blant annet kartlegge og dokumentere bruken av 
ufrivillig deltidsarbeid. Aktivitets- og redegjørelsesplikten følger av likestillings- og 
diskrimineringsloven § 26.  
 
I tillegg ble det ved arbeidsmiljøloven av 2006 innført nye regler om informasjon og drøfting i 
lovens kapittel 8. Reglene er et resultat av nasjonal gjennomføring av EUs direktiv om 
informasjon og konsultasjon. 
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår nå å utvide drøftingsplikten. 
 
Høringsnotat punkt 4,2 syvende avsnitt: 
 

Departementet vil på denne bakgrunn foreslå at det presiseres i loven at arbeidsgivers 
plikt til å dokumentere behovet for deltidsstilling inntreffer før arbeidsgiver fatter 
beslutning om slik ansettelse. 

 
Høringsnotat punkt 4.3 første avsnitt: 
 

Forslagene om dokumentasjons- og drøftingsplikt er å betrakte som preseptoriske 
saksbehandlingsregler som skal støtte opp om dette. 

 
Samtidig går det frem fra høringsnotatet under punkt 4.2 tolvte avsnitt; «det vil være opp til 
den enkelte virksomhet å vurdere hvordan drøftingene mest hensiktsmessig kan organiseres». 
 
Helse Fonna HF mener at dette allerede er godt nok regulert i dagens lovtekst og kan medføre 
et betydelig merarbeid for virksomhetene, særlig innenfor helsesektoren. Helse Fonna HF 
mener det er riktig å heller benytte de muligheter som ligger innenfor dagens regelverk. Et 
preseptorisk krav om dokumentasjon og drøftingsplikt til hver deltidsansettelse, vil medføre 
betydelig merarbeid for medarbeidere i Helse Fonna HF. Vi viser til antall avdelinger som vil 
måtte håndtere dette. Akutte behov, endringer for enkeltmedarbeider kan neppe drøftes på 
overordnet nivå i hvert enkelt helseforetak. Vi vil også minne om at ledere vil få en stor byrde 
med å drøfte enkeltmedarbeideres behov for redusert arbeidstid med tillitsvalgte, i hvert 
enkelt tilfelle. 
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Helse Fonna HF har allerede i dag gode etablerte drøftingsordninger med tillitsvalgte. 
Foretaket har månedlige drøftinger, mens det med innføring av en lovtekst som sier at det er 
plikt til å dokumentere behovet for deltidsstilling inntreffer før arbeidsgiver fatter beslutning om 
slik ansettelse som igjen forutsetter at dette er drøftet på forhånd med de tillitsvalgte, kan 
medføre betydelig antall flere møter og igjen ytterligere komplisere etablering av 
arbeidsplaner og utøve godt lederskap overfor den enkelte medarbeider det gjelder og ikke 
minst ivareta endringer fortløpende.   
 
En utvidelse av dokumentasjons- og drøftingsplikten og utvidet fortrinnsrett kan føre til at 
rekrutteringsprosesser strekker ut i tid, særlig i helseforetak. Ordinære ansettelsesprosesser 
kan ta fra 1-3 måneder eller lengre. Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger til grunn at 
drøftingsplikten i slike tilfeller kan oppfylles ved at drøftelsene med de tillitsvalgte “samles 
opp”. Det kan imidlertid være utfordrende å få til i praksis da man ikke har tid til å samle opp 
stillinger, ledige stillinger lyses ut fortløpende da det som regel haster å fylle ledige stillinger.  
Vi mener oppsamling av mulige deltidsbehov vil forvitre hele motivet med å innføre 
drøftingsplikten og retten til heltid.  Med 4000 medarbeidere i ulike aldre, med ulike behov og 
endringer, vil dette være en kontinuerlig prosess. Helseforetaket kan ikke utsette 
bemanningstiltak.   
Disse forslagene vil sannsynligvis også medføre redusert fleksibilitet ved midlertidige og 
akutte behov for økt arbeidskraft, da arbeidsgiver først må vurdere om det foreligger 
deltidsansatte med fortrinnsrett før kortvarig behov eventuelt kan løses ved bruk av innleie 
eller tilkallingsvikarer, de siste er ofte studenter. 
Ledige vakter tilbys også i dag til deltidsansatte ved at de legges tilgjengelige i 
arbeidsplansystemet. En viktig forutsetning for at deltidsansatte skal få fortrinnsrett til ledige 
vakter, må være at dette ikke generer overtid. Utgangspunktet er at arbeid ut over avtalt 
arbeidstid skal unngås, jfr. Aml § 10-6 (1). 
 

Styrking av fortrinnsretten for deltidsansatte 
 
Slik arbeidsmiljøloven i dag er utformet, skal den sikre både at de som har behov for det kan 
jobbe redusert, og at de som ikke har full stilling kan få utvidet stillingen sin. Hvert av 
formålene er hver for seg gode. 
 
Vi har sett at flere rettigheter til å ha redusert arbeidstid skaper nye deltidsstillinger. De som 
jobber ufrivillig deltid har igjen fått nye rettigheter. Deltidsansatte har fortrinnsrett til nye 
stillinger i virksomheten, og i 2014 fikk deltidsansatte som jobbet utover sin avtalte 
stillingsandel rett til utvidet stilling i samsvar med det de faktisk har jobbet.  
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Dette kan illustreres slik: 
 

  
 
Skissen viser at behov, virkemiddel og virkning ikke har vært løsningen, men skaper nytt 
engasjement/nye behov. Med andre ord gir ikke virkemidlene den ønskede virkning, men 
skaper heller nye konsekvenser. Det har vært mange gode endringer med god tilslutning fra 
helseforetakene, men vi mener vi er ved et veiskille der en må være nøysomme med å innføre 
nye virkemiddel og tiltak uten at det er en finstemt treffsikkerhet som er bærekraftig på kort 
og lang sikt.   
 
Helse Fonna HF mener at nye rettigheter ikke er veien å gå, men at en oppmykning av 
arbeidsmiljøloven med et større handlingsrom for medarbeidere og arbeidsgiver til å fordele 
arbeidstiden på en god måte vil redusere behovet for deltid. Mer medvirkning til egen 
arbeidsplan og gjennomføre endringene foreslått fra Arbeidstidsutvalget mener vi er veien å 
gå. 
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet nevner to ting i forbindelse med styrking av 
fortrinnsretten – «innleie» og «ekstravakter og liknende». 
 
Høringsnotat punkt 5.1 tredje avsnitt: 
 

Formålet med fortrinnsrettsbestemmelsen er å styrke eksisterende deltidsansattes 
posisjon til å få utvidet sin stillingsandel, fremfor at økt arbeidskraftbehov i 
virksomheten dekkes gjennom ekstern rekruttering. 

 
Høringsnotat punkt 5.2 andre avsnitt: 
 

Tvisteløsningsnemnda har imidlertid lagt til grunn at deltidsansatte ikke kan kreve 
fortrinnsrett til såkalte "ekstravakter". Nemnda har vurdert at "ekstravakter" verken 
kan anses som "utvidet stilling" eller "ny ansettelse", og at vilkårene for fortrinnsrett 
dermed ikke er oppfylt, jf. nemndas vedtak 04/15, 14/16 og 43/16, med etterfølgende 
praksis. 

 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener at deltidsansatte i utgangspunktet bør ha 
fortrinnsrett til slike ekstravakter, fremfor at arbeidsgiver bruker tilkallingsvikarer og 
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lignende til det aktuelle arbeidet, og vil foreslå at det fastsettes en slik regel i et nytt andre 
ledd i arbeidsmiljøloven § 14-3. Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår i den 
sammenheng dessuten at det uttrykkelig skal fremgå av bestemmelsen at fortrinnsretten også 
skal gjelde fremfor at arbeidsgiver bruker innleide arbeidstakere til å dekke opp det aktuelle 
arbeidet, jf. vurderingen av samme spørsmål ovenfor knyttet til fortrinnsrett etter § 14-3 
første ledd. Vi viser også i denne sammenheng til vår høringsuttalelse i høring om forslag til 
endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. 
 
Helse Fonna HF har etablert eget internt bemanningssenter. Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet vil presisere at forslaget om at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett 
til ekstravakter naturligvis ikke griper inn overfor slike ordninger. Forslaget setter bare 
skranker mot at det brukes tilkallingsvikarer uten fast ansettelsesforhold eller innleide til 
såkalte ekstravakter og lignende fremfor å la deltidsansatte fylle opp behovet for 
ekstravaktene. 
 
En viktig årsak til at arbeidsgiver må benytte innleie og har et behov for ekstravakter og 
lignende er fordi arbeidsgiver ikke gis anledning til å fastsette hensiktsmessige arbeidsplaner. 
Ved utarbeidelse av arbeidsplaner er arbeidsgiver iht. arbeidsmiljøloven avhengig av avtale 
med tillitsvalgte for å kunne gjennomsnittsberegne arbeidstiden og evt. avtale redusert 
arbeidstid. Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden er viktig for å utarbeide gode 
arbeidsplaner, sikre kontinuerlig og forutsigbar døgnbemanning, og unngå bruk av korte 
vakter. Hvis arbeidsgiver legger opp til hyppigere helgefrekvens enn hver tredje helg i 
arbeidsplanen, er erfaringen at de tillitsvalgte ikke vil avtale gjennomsnittsberegning av 
arbeidstiden.  
 
Helseforetakene benytter seg av rammeavtaler ved bruk av ekstravakter og lignende for egne 
medarbeidere, (timeansatt) I slike tilfeller er hver enkelt vakt eller helg en egen arbeidsavtale. 
Fortrinnsretten for deltidsansatte vil derfor allerede være omfattet av dagens lovregler ved at 
det er lovfestet en fortrinnsrett før arbeidsgiver går til ny ansettelse i virksomheten.   
 
Vi minner også om at de ekstravaktene vi beskriver her, i hovedsak vil være vakter som de 
deltidsansatte ikke ønsker å ha. Dette gjelder også for de innleide, som i stor grad avlaster ved 
at de dekker de ubekvemme vaktene. At de deltidsansatte vil få en fortrinnsrett til disse 
vaktene som de i utgangspunktet ikke ønsker, vil bare bidra til et betydelig byråkrati.  
Forslaget fremstår lite gjennomtenkt og vi advarer mot de negative konsekvenser forslaget 
kan medføre. Vi vil selvsagt fortsette å jobbe med tiltak som kan bidra til å redusere behovet 
for deltid, slik vi har gjort siden 2010.   
 
Dersom deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravaktene og lignende, vil konsekvensen 
være at den tiden/stillingsprosenten den deltidsansatte får fortrinnsrett til, fremover skal 
fremgå av arbeidsplan. Det vil innebære at de tillitsvalgte vil kreve at prinsippet om 
helgearbeid også skal gjelde for denne tiden, med andre ord at de som jobber deltid ønsker 
noe mer helgearbeid i en periode, avskjæres fra det.                                                                                                       
 
Helseforetakene er også avhengig av å benytte ekstravakter av et visst omfang for at andre 
medarbeidere skal delta i kompetansetiltak. Bruk av ekstravakter er også en måte for 
studenter å få viktig arbeidserfaring på. Høringen tar ikke høyde for alle mulige variabler av 
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årsaker til deltid. Det kan synes som om årsaken til deltid kun skyldes arbeidsgivere, det gjør 
det ikke.   
 
Når det gjelder hvordan fortrinnsretten mest hensiktsmessig skal håndteres organisatorisk er 
foretaksgruppen Helse Vest av den oppfatning at retten ikke kan gjelde hele virksomheten.  
 
Fra høringsnotat punkt 5.2 syvende avsnitt:  
 

«Konkret vil departementet foreslå at det fastsettes en regel etter mønster av 
arbeidsmiljøloven § 14-9 (8), hvoretter arbeidsgiver gis adgang til å avgrense 
virkeområdet til enheter med minst 50 ansatte innenfor virksomheten. Det vil innebære 
at enheter av denne størrelsen skal kunne vurderes isolert når det gjelder fortrinnsrett 
etter § 14-3 nytt andre ledd. Med begrepet enhet menes i denne sammenheng en reell, 
organisatorisk avgrenset enhet.»  

 
Slik vi forstår dette vil svært mange enheter ha minst 50 ansatte, inkludert de som har 
permisjoner mv. Det er heller ikke slik at alle enheter har samme krav til kompetanse og 
ferdigheter. Det er forskjell på kirurgiske enheter og indremedisinske enheter, som ett 
eksempel. Rettigheter kan uansett ikke sette til side kvalitet, pasientsikkerhet fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø for å nevne noe. Dersom arbeids- og inkluderingsdepartementet mener retten 
skal forstås som at en stillingsgruppe er tilstrekkelig for å kreve rett til heltid må dette 
definitivt vurderes nærmere. Ferdigheter og kompetanse er ulik, innenfor samme 
yrkesgruppe/stillingsgruppe.   
 
Dersom arbeids- og inkluderingsdepartementet likevel og på tross av innspill vil gjennomføre 
de foreslåtte endringene, må retten eventuelt begrenses til den enkelte medarbeiders 
tilhørighet, (avdeling – seksjon for å bruke noen begrep) med de muligheter som foreligger i 
tid med behov i arbeidsplan. Ledere vil bli stilt overfor et svært omfattende arbeid om en skal 
forholde seg til mange relasjoner utover det som tilligger et mer avgrenset område.  Et viktig 
spørsmål er hvordan arbeids- og inkluderingsdepartementet mener en skal klare å få til 
sammenhengende arbeidsplaner mellom ulike avdelinger med ulike behov, basert på en 
rettighet for enkeltmedarbeidere. Vi har forsøkt å lete etter forslag, men har ikke funnet noe 
som kan bidra.  
 
Tvister om fortrinnsrett og rett til økt stillingsandel etter §§ 14-3 og 14-4 a kan i dag bringes 
inn for Tvisteløsningsnemnda, jf. aml. § 17-2 (1). Det fremstår uklart om lovforslagene om 
fortrinnsrett kommer inn under bestemmelser som kan bringes inn for 
Tvisteløsningsnemnda. Dette er krevende for virksomhetene. Arbeidsgiver vil miste 
handlingsrom.  
 
Helse Fonna HF kan heller ikke se at de foreslåtte lovendringene om fortrinnsrett ses i 
sammenheng med andre tiltak på temaet deltid eller at det er drøftet hvilken effekt forslaget 
vil kunne ha for de virksomhetene som i størst grad berøres.  
 
 
 



Side 12 av 12 

Avsluttende kommentarer 
 
Helse Fonna HF støtter forslaget om å lovfeste en heltidsnorm, MEN mener Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet bør utrede nærmere flere sider av de problemstillingene vi har 
beskrevet. På den ene siden jobbe for hele faste stillinger, utarbeide arbeidsplaner som sikrer 
forsvarlig drift og samtidig i vareta retten til deltidsstilling.  
 
Vi kan ikke støtte opp om forslaget om krav til preseptorisk dokumentasjon og drøftingsplikt 
ved ansettelse av deltidsstillinger. Vi mener dette løses innenfor de rammene som allerede er 
etablert i dag.  
 
Vi støtter heller ikke opp om forslaget om å innføre nye fortrinnsrettsbestemmelser i 
arbeidsmiljøloven. Det er en liten andel deltidsansatte som ønsker høyere stillingsprosent. Få 
takker ja til de tilbudene som ligger til grunn for å få høyre stilling. For å gjennomføre 
sommerferieavvikling er vi avhengig av at alle spiller på lag, til beste for pasienter men også i 
et praksisfellesskap. Det er ikke reservebenker å ta av, vi må løse oppgavene sammen, 
supplert noe med bruk av høyt kvalifiserte helsepersonellvikarer som i all hovedsak kommer 
fra Danmark og Sverige. 
 
Vi mener forslagene ikke er tilstrekkelig utredet, heller ikke ser sammenheng med andre 
høringsforslag og andre tiltak som kan bidra til å løse uønsket deltid. Vi minner også om at en 
stor del deltid er rettighetsbasert, som igjen fører til behov for deltid.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
Personal og organisasjon 
 
Liv Marit Vedøy 
Avdelingsleder 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent av:Liv Marit Vedøy  
 



 
  
  
 

Postadresse: 
Helse Fonna HF 
Postboks 2170 
5504 Haugesund 

Elektronisk adresse: 
post@helse-fonna.no 
www.helse-fonna.no 

Besøksadresse: 
 
 

Generell informasjon: 
Sentralbord 52732000  
Org.nr: 983974694  

    

 
ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 
Postboks 8019 Dep 
0030 OSLO 
 
 
Att.Tonje Forså Aas 

 
 
 
 
 

Deres ref.: Vår ref.:  Saksbehandler: Dato: 
2022/91-
707/2022 

2022/317  Signe Elisabeth Hetland 19.04.2022 

 
 
 
 
Høring – Forslag til endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak 
 
Helse Fonna takker for invitasjon til å gi innspill til høring til «Forslag til endringer i regelverket for inn- og 
utleie fra bemanningsforetak». 

Forbud mot innleie er et drastisk tiltak som etter Helse Fonnas syn krever klare begrunnelser og som må 
være egnet til å nå formålet. Denne typen tiltak må framstå som siste utvei etter at andre og mindre 
inngripende tiltak er grundig vurdert.  

Faktabakgrunn 
Det foreslås flere forbud mot bruk av innleide helsepersonellvikarer og andre yrkesgrupper ved uforutsette 
behov av kortvarig eller forbigående art. Dette vil være svært inngripende tiltak som etter Helse Fonna sitt 
syn vil kreve klare begrunnelser som må være egnet til å nå formålet. Helse Fonna har over lang tid hatt 
tiltak for å redusere bruken av innleide helsepersonell vikarer. Vikarer benyttes i stor grad ved uforutsett 
fravær eller ved avvikling av ferieperioder for egne medarbeidere. Denne typen tiltak må framstå som siste 
utvei etter at andre og mindre inngripende tiltak er grundig vurdert. 

Innleie fra bemanningsforetak utgjør så lite som i gjennomsnitt 0,9% av bruttomånedsverk i Helse Fonna i 
2021, og benyttes i hovedsak til å dekke natt, helg, ferieavvikling og kritisk kompetanse innenfor noen 
faggrupper. 

Helse Fonna mener at en innleieandel slik den er for Helse Fonna, er så marginal at den umulig kan bidra til 
å undergrave hovedregelen om faste ansettelser slik departementet har lagt til grunn. 

Innleie er for øvrig den mest gjennomregulerte tilknytningsformen etter fast ansettelse. Lønns- og 
arbeidsvilkårene for innleide ble styrket i 2013 gjennom implementeringen av vikarbyrådirektivet og 
likebehandlingsprinsippet i tillegg til en særnorsk tiltakspakke med reguleringer. Det er inngått regionale 
rammeavtaler, som har strenge reguleringer for å sikre etterlevelse og mulighet for kontroll av 
avtaleverandører.  

Videre ble adgangen til innleie strammet inn i 2019 for å redusere innleieandelen i bygge- og 
anleggsbransjen. I tillegg har Arbeidstilsynet fått utvidet tilsyns- og påleggsmyndighet fra 2020 for å styrke 
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etterlevelsen av reglene. Det er også foreslått å gjeninnføre kollektiv søksmålsadgang for fagforeninger ved 
ulovlig innleie.  

Dersom formålet er å få bukt med ulovlig innleie, er det viktig at tiltakene treffer de useriøse virksomhetene. 
Ulovlig innleie må møtes med oppfølging av lovbrudd, tilsyn og anmeldelse av forhold. Virkemidler som 
allerede eksisterer, og som Helse Fonna støtter opp om. De regionale helseforetakene gjennomfører revisjon 
av rammeavtaleleverandører for å sikre etterlevelse av krav i lov og ytterligere krav som foreligger i 
rammeavtalene. Dette er et arbeid som er en kontinuerlig kontrollfunksjon.  

De foreslåtte regelendringene vil treffe store deler av det seriøse arbeidslivet med til dels uoversiktlige 
konsekvenser. Dette er virksomheter som fra tid til annen har et reelt og legitimt behov for ekstra 
arbeidskraft som ikke kan dekkes gjennom ordinære ansettelser. 
 
Det er grunn til å nevne at Fougnerutvalget, et utvalg satt sammen av arbeidslivets parter og 
arbeidslivsforskere, ikke fant grunnlag for å forby innleie. 
 
Helse Fonna benytter innleie i lite omfang, men vi kan likevel ikke støtte de foreslåtte endringene. 
Endringene kan verken anses rimelige eller forholdsmessige. Innleie løser behovet for kritisk personell 
innenfor natt, helg og ferieavvikling, når det gjelder kritisk kompetanse innenfor noen faggrupper. 
 
Forbud mot innleie ved arbeid av midlertidig karakter 
Vi mener at dagens regelverk legger til rette for at virksomhetene kan benytte innleid arbeidskraft og 
kompetanse i de situasjoner hvor det er nødvendig, og at dette skjer innenfor rammen av et seriøst arbeidsliv. 
Det er ikke alltid mulig å dekke uforutsette bemanningsbehovene ved ordinære ansettelser. Ordinær 
ansettelsesprosess normalt tar 1-3 måneder. Det er svært få av de som er helsepersonell vikarer i 
foretaksgruppen Helse Vest som har bosted i Norge. Dette er høyt kvalifisert personell som jobber ved de 
større sykehusene i Danmark eller Sverige, eller som har valgt å ta ansettelse i vikarbyrå. 

I hele 2021 var det 70 innleide helsepersonellvikarer i foretaksgruppen Helse Vest, som hadde bosted Norge. 
Av disse var det bare 11 sykepleiere.  

Det er viktig å understreke at bemanningsbransjen i perioder under pandemien for enkelte fag og sykehus har 
bidratt svært konstruktivt. Ved høyt uforutsett fravær i starten av pandemien ville det vært krevende å 
gjennomføre faktisk aktivitet i sykehusene uten å supplere med faglig kapasitet fra bemanningsbransjen. Vi 
viser her til utvikling underveis med hjemmeværende medarbeidere, karantene og alt annet som har vært 
knyttet til pandemien. Et godt og konstruktivt samspill med en profesjonell del av bemanningsbransjen har 
vært viktig og nødvendig.  

Myndighetene har underveis i pandemien også lagt til rette for særlige bestemmelser for innreise for innleid 
helsepersonellvikarer under pandemien. Det viser at også myndighetene har sett behovet for å løse oppgaver 
med de virkemidler og profesjonalitet som er bygget opp mellom spesialisthelsetjenesten og den seriøse 
delen av bemanningsbransjen. 

Grafen under viser fravær som er direkte koronarelatert i Helse Vest.  
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Helse Vest RHF har i sin styringsdialog med helseforetakene gjennom lang tid lagt til grunn at bruk av 
innleide helsepersonellvikarer skal ha et så lite omfang som mulig. Viktige tiltak har blant annet vært å 
etablere interne bemanningssentre, som kan tilby kombinasjon av ansettelse i en avdeling med resterende del 
knyttet til internt bemanningssenter. I tillegg har inngåelse av rammeavtale for å planlegge arbeidstid for 
store grupper av medarbeidere vært viktige tiltak. Disse rammeavtalene legger et grunnlag for å bidra til 
balanserte arbeidsplaner med mulighet for fleksibilitet for medarbeidere og helseforetakene. Vi viser videre 
til Styresak 078/19 Rapport – kunnskapsgrunnlag bruk av helsepersonellvikarer. Bruk av innleide 
helsepersonellvikarer er ytterligere redusert med unntak av enkelte perioder under pandemien. 
 
Departementet gir uttrykk for at midlertidig ansettelse er å foretrekke framfor innleie, og at dette vil styrke 
medarbeiders tilknytning til arbeidsplassen. Helse Fonna mener at dette ikke er selvsagt. Vi viser igjen til at 
det er fåtallet av innleid helsepersonellvikarer som har bosted i Norge. 

Sommerferien blir planlagt tidlig, medarbeidere får oppdelt ferie for å ha tilstrekkelig faglig kapasitet for å 
ivareta kvalitet og pasientsikkerhet i kombinasjon med ansettelse av sommervikarer, ofte studenter og 
pensjonister og bruk av helsepersonellvikarer for å nevne noe. Selv om hele denne kapasiteten blir benyttet 
kan det være behov for å supplere med bruk av innleide vikarer.  

Dersom departementet innfører et forbud mot innleie av helsepersonellvikarer, kan det føre til et pålegg om å 
omdisponere egne medarbeidere fra ferie eller andre tiltak som ikke vil møte en god arbeidsgiverpolitikk.  

Vårt mål er flest medarbeidere i hele faste stillinger, det er også i tråd med innstramminger i 
arbeidsmiljøloven. Mange vikarer er fast ansatt i bemanningsforetakene. Bemanningsforetakene er 
arbeidsgivere med alle de plikter arbeidsgivere har, og deres medarbeidere har alle de rettigheter våre 
medarbeidere har dvs. likebehandlingsprinsippet.  

Et forbud som foreslått kan bidra til å etablere nye måter å løse dette på, for eksempel at det 
etableres/bemanningsforetak som endrer seg fra å være arbeidsgiver til å formidle faglig tilgjengelig 
kapasitet mot en formidlingskompensasjon. Dette er en situasjon som er uønsket og ikke minst minner vi om 
at dette var tilfelle i en rekke bransjer i 1970 og 1980 tallet, med de uheldige utviklingene dette førte til. Vi 
vil advare mot å få tilbake de «tilstandene» mange tok til orde for å unngå. De som eventuelt kunne bli 
formidlet ville få et midlertidig ansettelsesforhold på til dels svært kort varighet, ofte hos flere ulike 
arbeidsgivere. Dette er en utvikling en bør unngå. 

Helse Fonna kan ikke se hvordan dette vil styrke et godt samspill mellom partene lokalt. Det kan neppe være 
tilsiktet at mange vil få mange kortvarige tilknytninger til ulike arbeidsgivere over tid. Det kan gi svekkede 
rettigheter og fragmentering av opptjening av pensjon for å nevne noe. Dette er sider ved 
lovendringsforslaget vi ikke kan se er berørt i høringsnotatet.  

En kan også se for seg etablering av entrepriseoppdrag for å sikre tilstrekkelig aktivitet i helseforetakene. 
Dette er etter vår mening en uheldig utvikling. 

https://helse-vest.no/seksjon/styresaker/Documents/2019/05.09.2019/Sak%2007819%20-%20Vedl.%20AD%20si%20orient.%20pkt%206%20-%20Kunnskapsgrl.%20-%20helsepersonell%20vikarar.pdf
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Innleieforbudets konsekvenser for helseforetakene 
Helse Fonna benytter innleie i svært liten grad per i dag. Vi vil understreke at helseforetakene har lagt ned 
betydelig arbeid med ulike strategier for å unngå/redusere bruken av innleide vikarer så langt det er mulig.  

Særlig om hull i turnus 

For Helse Fonna er det vesentlig at det til enhver tid er samsvar mellom ressursbehov og bemanning, og at 
kravene til kvalitet og pasientsikkerhet ivaretas gjennom hele døgnet og hele uken hele året. Det er en 
kapasitet som ikke er tilgjengelig i Norge natt, helg og sommeravviking. Det er en særlig utfordring å ivareta 
krav om heltidsstillinger opp mot krav fra fagforeninger og forbud mot innleie, om at de ansatte kun skal 
jobbe tredje hver helg. Dette resulterer ofte i behov for å dekke helgebemanningen som i mange tilfeller løses 
gjennom bruk av innleide helsepersonell vikarer. For å oppnå et riktig forhold mellom ressursbehov og 
bemanning må arbeidsplaner settes opp ved å gjennomsnittsberegne arbeidstiden, noe som forutsetter avtale 
med tillitsvalgte. Disse avtalene må inngås på hver enkelt avdeling.  

Enkelte fagforeninger krever at arbeidstakerne ikke skal arbeide hyppigere enn hver tredje helg, selv om 
arbeidsmiljøloven åpner for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, som en ordinær ordning jf. NOU 
2016:1 Arbeidstidsutvalget – Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet som la frem forslag om 
endringer i arbeidstidskapittelet som ville gi partene lokalt insitament til å finne løsninger for 
gjennomsnittsberegningen av arbeidstiden. Forslaget fra flertallet i utvalget er ikke tatt videre. 

Arbeidsplaner uten gjennomsnittsberegning vil være lite tjenlig/ønskelig for medarbeidere og Helse Fonna 
ønsker at det etableres arbeidsfremmende arbeidsplaner. Bruk av årsplaner og modeller for arbeidsplaner 
forutsetter gjennomsnittsberegning, men uansett er det vakter som må dekkes på kort sikt. Fafo har i sin 
rapport 2019:38 Håndheving av regler for midlertidige ansettelser og innleie beskrevet denne utfordringen.  

Vi er kjent med dommen knyttet til Sykehuset Innlandet hvor Høyesterett gir uttrykk for at vikaralternativet 
for innleie kan brukes til å fylle «hull i turnus». Basert på det som denne dommen legger til grunn er det vår 
vurdering at Helse Fonna kan benytte seg av innleid helsepersonellvikarer fra bemanningsforetak for å dekke 
natt, helg og ferieavvikling, forutsatt at grunnbemanningen for den aktuelle avdelingen er tilstrekkelig. I 
motsatt fall vil foretakene ikke kunne ivareta driften på ordinær måte uten vesentlige merkostnader eller økt 
andel medarbeidere i deltidsstillinger. Andelen uønsket deltid er redusert betydelig sammenlignet med 2010, 
og er nå en marginal arbeidskraftreserve. 

Stillinger der det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere 

I høringsnotatet kan det synes som om departementet mener at alternativet i § 14-9 første ledd bokstav a skal 
brukes ved innleie til stillinger som er ubesatte når det ikke er kvalifiserte søkere. Dette innebære at Helse 
Fonna kan stå uten kvalifisert personell, og spørsmålet krever derfor en tydelig avklaring fra departementets 
side, da konsekvensene av den ene eller andre tolkningen vil bli vidt forskjellig. 

Ekstraordinær aktivitet eller særlige hendelser  

Helse Fonna trenger i en del situasjoner ekstra faglig kapasitet for å håndtere uforutsett aktivitet, ordinær 
sesongmessig variasjon, alt fra normale og gjentakende endringer gjennom året til ekstraordinære situasjoner 
som skyldes uventede behov. Eksempler på dette er pandemi, større ulykker, migrasjon av store 
flyktningestrømmer som krever ekstraordinær innsats fra ulike fagmiljøer.  

Ordinære ansettelsesprosesser for å håndtere disse variasjonene ville kreve betydelig mer administrativt 
arbeid enn innleie fra bemanningsforetak.  

Ansettelsesprosesser tar betydelig lenger tid enn avrop på inngått rammeavtale om innleie, som er inngått 
etter forutgående anbudskonkurranse. I mange situasjoner finnes det ikke noe reelt alternativ til bruk av 
innleie av helsepersonellvikarer. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-1/id2467468/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-1/id2467468/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-1/id2467468/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-1/id2467468/
https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/handheving-av-regler-for-midlertidige-ansettelser-og-innleie
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Øvrige alternativer løser ikke problemene 

Departementet nevner innleie fra produksjonsbedrifter som løsning hvor en kan leie til og fra hverandre ved 
behov. For helseforetakenes del måtte de i så fall leie arbeidskraft til og fra hverandre. Denne løsningen 
passer ikke for helsesektoren da det neppe vil forekomme situasjoner der et helseforetak i en periode har 
ledig faglig kapasitet samtidig som et annet helseforetak opplever et økt behov. Selvsagt forsøker 
helseforetak å avhjelpe hverandre ved kritiske situasjoner og vi er opptatt av at dette løses på andre måter enn 
det som faller inn under rammene for utleie av arbeidskraft. Dette er eksempler på at arbeidslivet er 
mangfoldig og at tiltak for eksempel for produksjonsbedrifter for mange andre sektorer ikke er en løsning. Et 
annet alternativ som trekkes frem i høringsnotatet er å øke grunnbemanningen. For å treffe helseforetakenes 
bemanningsbehov, særlig i natt, helg og ved ferie- og hellig- og høytidsperioder, som nevnt tidligere vil 
forslaget innebære en betydelig økning av grunnbemanningen. Skulle en økt grunnbemanningen for å 
dekke/erstatte bruk av helsepersonellvikarer vil det måtte bli deltidsstilling med avtalt fast arbeidstid natt og 
helger og i de perioder vi benytter helsepersonellvikar. Dette fremstår ikke som et gjennomtenkt tiltak. Det er 
allerede høyere bemanning enkelte ukedager og ikke tilsvarende god balanse i bemanningen for natt og 
helger. Dette vil ikke bidra til å øke heltidsandelen i helseforetakene, tvert imot øke deltidsandelen, jf også 
departementets forslag om å styrke retten til heltidsstillinger som er gjenstand for en egen høringsprosess. 

Forbudet mot innleie i byggebransjen  
Helse Fonna mener det er viktig å ramme ulovlig innleie i så vel byggebransjen som andre bransjer, men det 
må oppnås med de virkemidler loven gir dvs. ved oppfølging av lovbrudd, tilsyn og anmeldelse av ulovlige 
forhold.  

Helse Fonna har pågående store byggeprosjekter. Disse gjennomføres i tråd med entrepriseretten og krav til 
oppdragstakere. Det er begrensninger i hvor mange underleverandør ledd hovedoppdragstaker/entreprenør 
kan ha. Dette følges tett opp gjennom oppfølging av entreprenørene og på byggeplassene. 

Helse Fonna kan ikke støtte et forbud mot lovlig og legitim innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid 
på byggeplasser. Offentlig sektor er store utbyggere og må sørge for at kvalifisering av tilbydere og 
tildelingskriterier legger til rette for et velorganisert arbeidsliv, tiltak for å hindre arbeidslivskriminalitet mv. 
Helse Fonna legger stor vekt på å benytte seriøse entreprenører på sine byggeplasser og har rammeavtaler for 
vedlikehold og drift av bygningsmasse der de har behov for faglig kapasitet utover det vi selv har, og er 
godkjent for å utføre.  
 
Vi viser til at Arbeidstilsynet den siste tiden har gjennomført målrettede tilsyn der de har brukt fagpersoner 
med særlig kompetanse på arbeidslivskriminalitet. Det meldes at situasjonen er langt bedre enn forventet (jf. 
Arbeidstilsynets foredrag på Fafos Østforum 3. mars i 2022).  
 
Flere av aktørene som jobber aktivt med å forebygge og forfølge ulovligheter er skeptiske til et 
innleieforbud. Det er risiko for at arbeidskraften kan bli skaffet til veie gjennom langt dårligere regulerte 
tilknytningsformer enn innleie. Bransjen selv forventer i så fall mer bruk av underentrepriser og selvstendige 
oppdragstakere. Dette vil etter vår vurdering være en svært uheldig utvikling. 
 
Avgrensningen av innleiebegrepet 
Helse Fonna mener at det er de reelle underliggende forholdene som skal ligge til grunn for klassifisering av 
innleie og entreprise og at klassifiseringen fortsatt skal være basert på gjeldende rett, slik det blant annet 
kommer til uttrykk i Rt. 2013 s.998 og HR-2018-2371-A.  
 
Dagens avgrensning mellom innleie og entreprise gir rom for utvikling gjennom domstolenes praksis, og gjør 
den dermed robust for samfunnsutviklingen. Lovforslagets begreper er skjønnsmessige og vil skape nye 
uklarheter og avgrensningsproblemer med fare for nye feilklassifiseringer. 
 
Helse Fonna mener at begrepet kjernevirksomhet er lite egnet som et rettslig begrep. En virksomhets 
kjernevirksomhet, og om det i det hele tatt er mulig å definere noe som kjernevirksomhet, vil være dynamisk 
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avhengig av blant annet virksomhetens strategiske valg og teknologiske løsninger. For helseforetakenes del 
kunne en avgrensning vært diagnostikk og behandling, men ansvar og oppgaver som følger av forventninger 
i oppdragsdokumentet fra HOD, utvikling av nye måter å løse oppgaver på, utvidelse av samhandlings og 
samspill mellom mange ulike aktører slik at pasienter får forutsigbare, planlagte og sammenhengende 
pasientforløp innebærer svært mange oppgaver som ikke kan avgrenses til begrepet kjernevirksomhet.  
 
Lovforslaget tar heller ikke høyde for de tjenesteavtalene som kalles innsatsentrepriser. Slike 
entrepriseavtaler benyttes spesielt innen IKT. Mange virksomheter jobber tett med sine leverandører med 
systemløsninger over tid fremfor at det leveres et «ferdig produkt». Slike produkt finnes knapt for 
helseforetakene.  
 
 
Forslaget om rett til fast ansettelse etter to år 
Helse Fonna kan ikke se noen god begrunnelser for en særregel for innleide vikarer hvorav de fleste allerede 
har et arbeidsforhold til bemanningsforetaket. For det første kan det være mange kortvarige oppdrag, men 
kjent vikar som kommer tilbake i perioder.  

Konsekvensen av en slik regel kan bli at innleide vikarer som i dag leies inn gjentatte ganger og som blir 
kjent med avdelinger og medarbeidere i foretakene, i stedet ønsker å bli leid ut til mange forskjellige 
oppdragsgivere. Det støtter heller ikke opp om kvalitet og pasientbehandling. Mange av våre vikarer kommer 
tilbake om og om igjen, i ferieperioder mv. Vi ønsker, så langt det er mulig å benytte «kjente» vikarer til 
oppdrag. Dette er også tema som er del av rammeavtalene. 
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Oppsummert 
Bruk av innleie er regulert av nasjonale avtaler gjennom Sykehusinnkjøp. Det stilles strenge krav til kvalitet, 
leveranser, økonomi og prosess ved tildeling av rammeavtaler. Det foretas også jevnlige revisjoner av 
bemanningsbyråene. Helse Fonna benytter seg kun av avtaleleverandører og selv om dette utgjør en svært 
liten andel av arbeidsstokken kan vi ikke støtte forslaget om å forby innleie fra bemanningsbyrå. 
 
De foreslåtte regelendringene vil treffe store deler av det seriøse arbeidslivet med til dels uoversiktlige 
konsekvenser. Dette er virksomheter som fra tid til annen har et reelt og legitimt behov for ekstra 
arbeidskraft som ikke kan dekkes gjennom ordinære ansettelser. 
 
Helse Fonna kan ikke se at lovforslaget vil styrke kunnskapsgrunnlaget og 
partssamarbeidet på innleieområdet, og sørge for at medarbeidere får mer makt over hverdagen sin og et 
trygt arbeidsliv. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Liv Marit Vedøy  
Avdelingsleder  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent av:Liv Marit Vedøy Avdelingsleder 



Høyringssvar Helse Fonna HF 

Endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger 

Forslaget om endring i forskrifta inneber at verksemder som har søkt om registrering som 
utdanningsverksemd inntil 31.12.2022 får godkjend registrering frå søknaden er sendt. Dette 
forslaget støttast. 

Me vil påpeike at denne endringa også bør gjerast når det gjeld søknad om godkjenning som 
utdanningsverksemd. Dei argumenta som blir nytta for endring når det gjeld registrering av 
utdanningsverksemd, vil også kunne nyttast for godkjenning av utdanningsverksemd. 
Saksbehandlingstida i Helsedirektoratet er, ut frå Direktoratet sine oversikter, betydeleg lenger for 
sjukehusspesialitetane. Pr. 01.03.2022 er det fatta vedtak i under 20 % av søknadane. For 
helseføretak som har søkt godkjenning seinare enn 01.03.2019, og som derved ikkje automatisk har 
fått godkjenning frå dette tidspunktet, begynner tida frå søknad til vedtak å bli urimeleg lang. Dei 
omsøkte spesialitetane blir «sette på vent» på grunn av manglande avklaring. Ein kan ikkje lyse ut 
utdanningsstillingar i faga, og kan ikkje forvente å få søkjarar til stillingar innan fag som ikkje er 
godkjende utdanningsstillingar. Det er derved fare for rekrutteringssvikt til faga og fråfall av 
spesialistar. På same måte som for søknader som er sende før 01.03.2019 og for søknader om 
registrering som utdanningsverksemd, må Departementet og Direktoratet anta at ein har eit opplegg 
for LIS i tråd med forskrifta, og at legane kan få eit utdanningsløp som kvalifiserer til å bli godkjend 
spesialist. Det er tidlegare gitt innspel til Helsedirektoratet om å prioritere søknadane som er sende 
etter 01.03.2019, men det ser ikkje ut til at dette blir gjort.  

På bakgrunn av dette bør forskriftsendringa også gjerast for godkjenning av utdanningsverksemd, på 
linje med endringa for registrering av utdanningsverksemd.  



 
 Helse Fonna HF 
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Høring - Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg 
 
Viser til brev dagsett 11.mai 2022.  
Helse Fonna har hatt forslag til avvikling av godkjenningsordning i fritt behandlingsvalg på 
høyring i eigen organisasjon og har følgjande innspel til felles høyringssvar frå Helse Vest: 

• Helse Fonna støttar at godkjenningsordninga i fritt behandlingsvalg blir avvikla. Helse 
Fonna har i stor grad erfart ordninga i samsvar med det som er skildra i 
høyringsnotatet: 

o Ordninga, som ikkje har avgrensing i volum eller behandlingslengde, svekkar 
føretaket si evne til å planlegge på ein god måte, både kapasitet og ressursar 
(økonomiske konsekvensar). 

o Føretaket har, på enkelte fagområde, fått mange tilvisingar for vurdering av rett 
til nødvendig helsehjelp, slik at pasienten kan bruke ordninga med fritt 
behandlingsval for å motta helsehjelp ved privat verksemd som er godkjent 
etter forskrift gitt med hjemmel i spesialisthelsetenestelova §4-3. I fagområde 
der dette har hatt stort omfang, blir dette opplevd som svært lite meiningsfullt. 

• Helse Fonna støttar plan for avvikling og meiner denne vil ivareta pasientane som no 
er i ordninga på ein god måte. 

 
Vennlig hilsen 
Fag og forsking 
 
Haldis Johanne Økland Lier 
Fagdirektør 
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