
Helseforetakenes tiltak for bedre bemannings- og ressursplanlegging
Styremøte 17. november 2022

Helse Sør Øst RHF



Kartlegge
• Tiltak og status fra helseforetakene
• Organisering og effekter av bemanningsenheter 
• Innleie fra vikarbyrå

Analysere
• Ressursbruk og effekter
• Aktuelle analyser og rapporter

Vurdere
• Strukturelle tiltak som kan utvikles i fellesskap

Nettverksbygging – kunnskapsdeling – erfaringsutveksling - læring

Oppdraget: Tiltak på ressurs- og bemanningsområdet



• Bedre samsvar mellom aktivitet og bemanning
• Riktig kompetansesammensetning i forhold til aktivitet og behov
• Forutsigbare pasientløp og lengre planleggingshorisont for pasienter og ansatte
• Økt pasientsikkerhet som følge av redusert uønsket variasjon i bemanning
• Bedre oversikt over kapasitet pr enhet og mellom sammenlignbare enheter
• Redusert ventetid grunnet bedre kapasitetsplanlegging
• Bedre samordning av ferieavvikling som sikrer tilstrekkelig kapasitet og kompetanse 

tilstede
• Sammenheng mellom bemanningsplan, budsjett og registrert arbeidstid 
• Redusert tidsbruk til administrasjon av vikarer  
• Jevnere arbeidsbelastning for ansatte
• Reduksjon i AML-brudd
• Redusert sykefravær

God ressurs- og bemanningsplanlegging betyr bl.a.:



Kartlegging og status
Helseforetakenes tiltak og initiativ



Planleggingen har til formål 
å sikre rett bemanning med 
rett kompetanse i alle 
pasientforløp

Fokus på å skape kontinuitet 
og sammenheng for 
pasienten

Planleggingen foregår på et 
operasjonelt og taktisk nivå 
+ et strategisk nivå mellom 
klinikker/divisjoner, HF og  
sektorer
Det er en ledelsesoppgave 
på alle nivå

Planleggingen har til formål 
å få ”personalkabalen” til å
gå opp innenfor for 
gjeldende lov og avtaleverk

Fokus på å nedbringe EFO og 
vikarbruk

Planleggingen skjer på et 
operasjonelt nivå i det 
ytterste leddet

Planleggingen har til formål 
å finne effektive måter å 
tilrettelegge bemanning på 
tvers av avdelinger 

Fokus på å optimalisere 
samarbeid for å skape 
trivsel, bedre ressursbruk og 
balansert belastning

Planleggingen foregår på et 
operasjonelt og taktisk nivå  
mellom avdelinger

REGELSTYRT

EFFEKTIVISERT

PASIENT- OG 
ANSATTORIENTERT

Planleggingen skjer med 
utgangspunkt i tradisjoner 
”vi pleier…”

Planleggingen er ufokusert 
og oftest personavhengig

UFOKUSERT

Målet er å skjerpe 
pasientfokus, 

overholde lov og 
avtaleverk samt 
finne de mest 

effektive 
løsningene

Kompleksiteten i arbeidstidsplanleggingen øker og lederoppgaven vokser

Utvikling gjennom de siste 10 årene 



Handlingsrommet – det er mer å gå på…
• Helseforetakene kan bruke 

pleieressursene enda mer effektivt
• Ledelsens styringsinformasjon gir 

ikke godt nok grunnlag for å sikre 
effektiv bruk av pleieressursene

• Mer samarbeid mellom sengeposter 
kan gi mer effektiv bruk av 
pleieressursene

• Planleggingen av bemanningen 
tilpasses ikke godt nok til 
variasjoner i pasientbelegget



Ferieplanlegging er en utfordring
• Planlegging av hovedferie er en balanse mellom forutsigbarhet / tidlig planlegging 

og fleksibilitet ift ønsker og aktivitet
• Krevende å bruke hele året og avvikle tilstrekkelig ferie i lavsesong
• Behov for mer systematisk evaluering, rett etter hovedferien

Helgearbeid – helgefloken må løses 
• Tendens til at erfarne ansatte har en lavere helgfrekvens og jobber mer dagtid 

mandag-fredag enn yngre krefter
• Mange spesialiserte funksjoner inngår ikke i helgearbeid
• Effekt av heltid/deltid overvurderes ofte: en helg representerer max 30 timer av 

1850 og deltidsansatte jobbere oftere helg
• Lavere helgebemanning er neppe mulig av hensyn til pasientsikkerheten – andre 

tiltak må vurderes 

Ferie og helg krever fortsatt oppmerksomhet



Heltid, helg og innleie
Planlegging og forutsigbarhet



I helseforetakene vil en i samhandlingen med ansatte ha drøftinger om:
• Forholdet mellom generell styrking av bemanning ift behovet for å styrke 

bemanningen på helg
• Tiltak med lengre vakter, mellomvakter o.l.  som vurderes opp mot aktivitet  og 

arbeidsprosesser 
• Oppgavedeling – sammensetning av kompetanse og deling på oppgaver  
• Kompetansebehovet i helgene ift kompetansebehovet i uken
• Arbeid på en enhet eller arbeide på flere enheter – krav til kompetanse og 

opplæring
• Balansen mellom spisskompetanse på poliklinikk/dagarbeid opp mot fordeling 

av ubekvem arbeidstid på flere
• Frivillighet - planlegging og forutsigbarhet - arbeidstidsavtaler
• Løsninger krever samarbeid med organisasjonene  

Heltidskultur og helgearbeid

Når arbeidsgiver ønsker hyppigere helgearbeid (nsf.no)

https://www.nsf.no/fylke/rogaland/nyheter/nar-arbeidsgiver-onsker-hyppigere-helgearbeid


• Hele faste stillinger er hovedregelen
• Redusere omfanget av deltid
• Fremme heltidskultur

Nytt lovforslag styrker deltidsansattes rettigheter og tilgangen til 
hele stillinger (høringsfrist 19. april 2022)

• Lovfesting av en heltidsnorm
• Arbeidsgiver får plikt til å dokumentere behovet for deltid
• Deltidsansettelser skal drøftes med tillitsvalgte
• Deltidsansatte får fortrinnsrett foran innleie og ekstravakter

Heltidsnormen - føringer



• Alle stillinger i helseforetakene skal i utgangspunktet lyses ut som heltidsstillinger- med 
oppgaver på en eller flere enheter i tråd med virksomhetens behov. Unntak må begrunnes

• Fast ansatte kan av ulike grunner ha rett til eller behov for å redusere sin arbeidstid. Slike 
ordninger må likevel evalueres i forhold til behov og såfremt mulig tidsbegrenses  

• Alle deltidsansatte som ber om det, skal få en individuell vurdering av sine muligheter for hel 
stilling basert på virksomhetens behov og innenfor rammen av aktuelle 
arbeidstidsordninger- herunder ekstra vakter på kveld og helg  

• Ved nyrekruttering må det sikres en rimelig fordeling av oppgaver og en mest mulig jevn 
fordeling av belastende vakter på kveld og helg 

• Arbeidet med heltidskultur tilpasses foretakenes situasjon og muligheter, men det forutsettes 
at det iverksettes tiltak på flere plan    

Strukturelle og individuelle tiltak
Rekrutteringstiltak og kompetansefremmende tiltak
Holdningsarbeid og kulturfremmende tiltak

Helse Sør-Øst sin heltidspolitikk som grunnlag for 
helseforetakene arbeid med heltidsstillinger



• Innleie utgjør 1-2 % av de totale kostnadene til bemanning
• Innleie benyttes i stor utstrekning for dekke ubekvem arbeidstid og helg
• Omsetning: Får stadig færre vikartimer for samme kostnad

Målsetting: Redusere bruke av ekstern innleie 

Nytt lovforslag om endringer i regelverket om inn- og utleie fra 
bemanningsforetak leie av (høringsfrist 19. april 2022)
• Forbud mot innleie for å dekke sesongmessige svingninger

«arbeid av midlertidig karakter», aml. 14-9 (2) a 
• Sammenhengende innleid i 2 år gis fast ansettelse
• Forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid i Oslo, Viken og Vestfold 
• Skjerpet regulering av grensen mellom innleie og entreprise

Innleie av personell – ekstern vikarinnleie



Trend innleie: Økningen i timepris har vært sterkere enn KPI-
veksten siden 2015 = mindre arbeidskraft/økte kostnader

Timer for reise og opphold er ikke inkludert



Anbefalinger
Felles, regionale tiltak



Profesjonalisering av planleggingsprosessen 
• Fokus på læring og bruk av felles metode - lederstøtte og bemanning
• Nettverk for ressursstyring /evt regional konferanse om ressurs- og bemanningsplanlegging

Styrke bruken av bemanningsenheter, og økt samarbeid på tvers i helseforetakene, men 
også vurdere samarbeid mellom helseforetak

• Sentralisering av personalformidling: ekstern innleie og timebetalte tilkallingsvikarer 
ansettes og formidles sentralt på helseforetaket

• Felles utlysning og rekruttering
• Økt bruk av traineeordninger og vikarkorps
• Piloter/prøveprosjekter på utvalgte områder

Mer enhetlig bruk av regionale tjenester og systemer for å 
• Bredde ut tiltak som feks GAT-DIPS integrasjon
• Utvikle felles rammeverk – ”avansert oppgaveplanlegging”
• Utrede mer effektiv drift (skybasert, felles kodeverk og data/registerings praksis)

effektivisere drift og høyere planleggingskvalitet

Anbefalte felles regionale tiltak 



Bemanningsenheter ved helseforetakene
Tiltak, initiativ og potensiale



• Bruken av bemanningsenheter for å styre ekstern innleie og effektivisere 
vikarformidling tiltar gradvis i omfang, både mht. antall enheter som omfattes og 
antall ansatte som tilknyttes enhetene.

• Bemanningsenheter gir bedre kontroll på ekstern innleie fra vikarbyråene. Det 
sikrer bedre opplæring av eksterne og interne vikarer. Omfanget av innleie 
reduseres gradvis over tid, men uten de helt store endringene. 

• Flere foretak melder om økende innleie av spesialsykepleiere, og at det er mer 
krevende å få rekruttert spesialsykepleierstillinger til bemanningsenhetene på 
foretakene.

• Gjennomsnittlig stillingsstørrelse øker for de som er ansatt i 
bemanningsenhet/vikarpool, men omfanget er såpass lite at det har marginal effekt 
på foretaksnivå.

Bemanningsenheter som organisatorisk grep



Bemanningsenheter – likhetstrekk
Fellesfunksjoner til driftsstøtte: 
Rådgivning, kurs og kompetansebygging, analyse, rapportering, fakturakontroll, rekruttering,  
administrasjon 

Innleie fra 
eksterne 
byråer

Fast ansatte vikarer 
(primært sykepleier og 

helsefagarbeidere)

Traineeforløp

Opplæring og formidling

Timelønnede/ 
tilkallingsvikar

Studenter

Deltidspool



Organisering av bemanningsenheten ved OUS
Seksjonsleder

Formidling på 
tvers

Spesial-
sykepleiere og 

ekstra
vaktutlån

Bemannings
pool

Spes-sykepleier
pool

Bemannings
pool

Sykepleierpool

Bemannings
pool

Deltidspool

Bemannings
pool

Studentpool

Bemannings
pool

Kontorfaglig
pool

Personalformidling (PF) er organisert under Oslo sykehusservice
 Bemanningspool – fast ansatte spesialsykepleiere, sykepleiere, jordmødre, 

helsesekretærer og studenter
 Timebetalte ekstravakter - spesialsykepleiere, sykepleiere, jordmødre, 

studenter og pleiemedhjelpere - ekstravakter på tvers og til én enhet
 Ekstern innleie – all ekstern innleie formidles via PF etter retningslinjen iht. 

den nasjonale rammeavtalen



Arbeidsgruppens anbefalinger til øvrige helseforetak 
på bakgrunn av erfaringene ved OUS
 Redusere ekstern innleie – kun innleie av spesialsykepleiere og sykepleiere til 
spesialavdelinger
 Fakturakontroll sentralisert til PF - forventet nedgang av kostnader på ekstern innleie 
 Omdømmebygging
 Profesjonalisert prosessen rundt bruken av innleie og interne ekstravakter
 Oppfølging av brudd på AML - alle vakter og all rekruttering følger lov- og avtaleverk
 Gode styringsrapporter fra GAT, LIS og Personalportalen
 Bidratt til økt og bedre samarbeid med klinikkene
 Avlastning for ledere ute i klinikkene
 Kvalitetssjekk av vikarer og interne ekstravakter
 Effektiv bruk av ressurser fra PF på tvers



Aktivitetsstyrt bemannings- og ressursplanlegging (ARP)
MEDTODIKK i  Vestre Viken

En helhetlig modell for planlegging, styring og oppfølging:



Det handler om endringsledelse



• God oppgavekartlegging og oppgaveplanlegging er avgjørende for arbeidet med aktivitetsstyrt 
bemanning. 

• Bruk av oppgaver synliggjør hva arbeidstiden brukes til
• Vakt, visitt, poliklinikk, operasjon, administrasjon, kurs, møter etc.
• God struktur på oppgaver forenkler oppsett av integrasjon til DIPS, som igjen er tidsbesparende da jobben bare gjøres 

en gang. 
• Bruk av oppgaver synliggjør eventuell flaskehalser

• Oppsett av oppgaver viser fort om det er misforhold mellom forventet bruk av tid og faktisk bruk av tid
• Bruk av oppgaver forenkler omrokering av ansatte

• En enkel måte å se hvor ressursene kan allokeres
• Bruk av oppgaver gjør det enkelt å vise hvem som gjør hva til alle

• Visninger som kan ligge på interne oversikter og som er tilgengelig for alle
• Bruk av oppgaver og integrasjon til DIPS sikrer god pasientbehandling

• Ved fravær kommer det klart frem om det er pasienter som mangler behandler

Oppgaveplanlegging
Bruk av oppgaver i planlegging er i dag noe som oftest sees i sammenheng med leger og planleggingen av 
legers arbeidstid. På sikt vil dette også bli viktig for andre grupper. Behovet for å synliggjøre og vise hva 
arbeidstiden brukes til blir mer og mer nødvendig og oppgaver er en effektiv og god måte å gjøre dette på. 



Oppsummering
Hovedutfordringer, roller og metodikk



Oppsummering

Hovedutfordringer
• Behov for enda sterkere lederfokus på arbeidstidsplanlegging
• Behov for bedre koordinering mellom faggrupper og enheter
• Behov for tettere kobling mellom aktivitet og bemanning

Dilemmaer og behov i helseforetakene
• Rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere (utdanning/kompetanse)
• Balansere trivsel, kompetansekrav og pasientbehov, med effektiv bruk av 

tid og ressurser
• Førstelinjeledelse og ledelseskultur og kompetanse knyttet til 

arbeidstidplanlegging, herunder mest mulig bruk av heltidsstillinger 



Løsningsfokus, roller og system

• Lederkompetanse på aktvitets- og arbeidstidsplanlegging
• Ressurs- og bemanningsplanleggere som lederstøtte for å sikre bedre 

samsvar mellom aktivitet og bemanning (styringsdata)
• Bemanningsenheter bidrar til å dekke inn fravær og redusere samlet 

tidsbruk til rekruttering av ansatte og booking av tilkallingsvikarer. 
Potensiale for samarbeid på tvers av helseforetak? 

• Sentralisering av all personalformidling, ekstern innleie, vikarer og 
timebetalte ekstravakter. Felles utlysning og rekruttering

• Gat/DIPS toveis-integrasjon (planleggingshorisont)

Oppsummering
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