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STYRESAK 10-2009/3  FERIEAVVIKLING 2008 – ORIENTERING FRA 
 HELSEFORETAKENE 
 

Møtedato: 12. februar 2009 

 
Formål/sammendrag 
Styret har hatt avvikling av ferie/sommerdrift/turnus som tema i flere styresaker i 2008:  
 Styresak 12-2008/5 Fødetilbudet/sommerturnus i Helse Nord sommeren 2007 – 

evaluering 
 Styresak 27-2008/3 Fødetilbudet/sommerturnus i Helse Nord sommeren 2007 – 

evaluering, jf. styresak 12-2008/5 
 Styresak 69-2008/9 Ferieavviklingen sommeren 2008 
 
Styret fattet følgende vedtak i styresak 69-2008/9: 
 
Styret ber adm. direktør om å legge frem en kortfattet rapport om erfaringene fra 
ferieavviklingen sommeren 2008.  
 
De ansattevalgte styremedlemmene tilførte følgende protokolltilførsel: 
 
De ansattevalgte styremedlemmer mener at følgende forhold minimum skal være med i 
rapporten som skal utarbeides av administrasjonen i Helse Nord RHF: 
 
- Tilgang på vikarer fra vikarbyrå, antall som er brukt og kostnader knyttet til dette. 
- Evt. rekrutteringstiltak og stabiliseringstiltak som ble iverksatt for å få forsvarlig 

bemanning. 
- Tiltak som ble iverksatt i forhold til kvalitetssikring/oppfølging av innleid personell. 
- Evt. brudd på AML bestemmelser om arbeidstid. Eksempelvis bruk av doble vakter og 

overtid knyttet til ferieavviklingen. 
- Hvilken bemanning som var planlagt og evt. reelt behov i forhold til antall pasienter og 

deres behov. 
- Avtaler om alternative løsninger dersom uforutsette ting skulle dukke opp. 
 
Denne saken skal derfor gi kort informasjon om helseforetakenes erfaring med 
ferieavviklingen i 2008. Innspillene fra protokolltilførselen er tatt hensyn til så langt det har 
latt seg gjøre.  
 
Bakgrunn/fakta 
I styresak 69-2008/5 ble det redegjort for lov og tariffmessige forhold vedrørende 
drift/ferieavvikling i foretakene, samt ansvar og fullmakter i henhold til vår styringsmodell. 
Det ble konkludert med at plan-, gjennomførings- og evalueringsprosessene måtte 
gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte på en god måte i det enkelte foretak. Dette først og 
fremst fordi læring av og eventuell endring av prosessene må besluttes på dette nivået.  
 
Det er krevende å framskaffe samlet homogen detaljoversikt over en så stor driftsprosess. 
Saken ble derfor tatt opp i personalsjefmøte i juni der hovedpunkter i rapport og frister ble 
fastsatt slik: 
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 Bruk av vikarbyrå: 

- volum/antall 
- kostnader 
- kvalitet (oppfølging av rammeavtale) 

 Rekrutterings- og stabiliseringstiltak for å utnytte fast personell ifm ferieavvikling (styrt ferie, 
stimuleringstiltak m.v) 

 Avvik i forhold til rutine/prosedyre arbeidsplan/turnus (overenskomst mv.) 
 Avvik i forhold til planlagt innleie (ekstraordinære forhold som har krevd strakstiltak) 
 Frist for rapportering til RHF ble satt til 31.10.08 
 
Saken ble også befestet i møte med HF-direktørene etter sommerferien, der det også ble tillagt 
at temaet burde behandles i helseforetakenes styre. 
 
Helseforetakene måtte be om utsatt frist for rapportering. Ny frist ble satt til 1.12.08. Det 
innkomne materialet er svært varierende i forhold til både mal og detaljgrad samt 
fullstendighet/totaloversikt.  
 
Bruk av vikarbyrå 
Helse Finnmark HF: 
Sykepleiere/spesialsykepleiere ant 41  kr 2,47 mill 
Leger     ant   5  kr 0,93 mill 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Ikke spesifisert   -  kr 26,1 mill 
 
Nordlandssykehuset HF: 
Ikke totaloversikt men største enheter er med kr 4,3 mill 
 
Helgelandssykehuset HF: 
Ikke spesifisert     kr 2,5 mill 
 
Bare et vikarbyrå har fått anmerkninger vedrørende kvalitet fra flere foretak. Generelt meldes 
det at det er stor konkurranse i markedet slik at levering kan være vanskelig i de mest hektiske 
ukene. 
 
Rekrutterings- og stabiliseringstiltak for å utnytte fast personell 
Helse Finnmark HF har ikke inngått særlige avtaler om arbeidstid/godtgjøring rettet mot ferie.  
Samtlige klinikker har puljevis ferieavvikling for å dekke opp ferien, to puljer á fire uker. 
Det har ikke vært sammenslåinger av avdelinger i forbindelse med feireavviklingen. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har tatt i bruk stimuleringstiltak ved 13 enheter. De to 
vanligste tiltakene var ”1000 kr ekstra for kritiske vakter” og ”7500 kr for hver ferieuke 
forskjøvet utenfor ferieperioden”. 14 enheter har vært sammenslått med andre under 
ferieavviklingen. Det fremgår ikke at styringstiltak for puljevis ferieavvikling er iverksatt. 
 
Nordlandssykehuset HF har gitt særlige stimuleringstiltak ved en enhet i form av tilbud om kr 
800,- ekstra for kritisk vakt. Hjemmevakter ved en enhet fikk også særskilt godtgjøring. 
Foretaket har hatt relativt stram styring på tredelt puljevis ferieavvikling. Ferievikarene fikk 
tilbud om arbeid annenhver helg. 
 
Helgelandssykehuset HF har ikke tatt i bruk særskilte rekrutteringstiltak og melder at det er 
styrt relativt strengt på at fire ukers ferie skal avvikles i ferieperioden.    
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Avvik i forhold til rutine/prosedyre arbeidsplan/turnus 
Helse Finnmark HF: 
Ferieavviklingen har medført overtid av en størrelse som krever dispensasjon fra 
Arbeidstilsynet for enkelte ansatte. To enheter fikk ikke feriearbeidsplanen godkjent av 
tillitsvalgte. Tillitsvalgte har også godkjent feriearbeidsplaner med planlagt overtid. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Syv enheter fikk ikke feriearbeidsplanene godkjent av tillitsvalgte. AML-brudd på innleide 
vikarer har forekommet, da disse ønsker/krever flest mulige vakter i sin arbeidsperiode. Tolv 
enheter har ikke involvert tillitsvalgte i planleggingen av ferieavviklingen. 
 
Nordlandssykehuset HF: 
Ved en enhet har bruk av overtid medført brudd på hviletidsbestemmelser mellom vakter og 
for hyppige helgevakter. 
 
Helgelandssykehuset HF: 
Det meldes ikke om avvik fra Helgelandssykehuset HF.  Foretaket har inngått avtale med 
tillitsvalgte om prinsipper for utarbeidelse av feriearbeidsplaner. 
 
Avvik i forhold til planlagt innleie (ekstraordinære forhold som har krevd strakstiltak) 
I hovedsak er det sykefravær blant både fast personell og ferievikarer som har medført avvik 
fra planlagt feriearbeidsplan. Avviket har i hovedsak blitt lukket ved hjelp av ekstra innleie fra 
byrå, overtid og forskyving av vakter. Fleksible ansatte og god dialog mellom ledelse/ansatte/ 
tillitsvalgte har medført effektiv lukking av avvik. 
 
Vurdering 
Alle foretak rapporterer at ferieavviklingen i 2008 har vært gjennomført uten store 
problemer/avvik. Fleksible ansatte og god dialog har medført at avvik har kunne blitt lukket 
effektivt. Enkelthetene (avvik/brudd på prosedyre) som er kommentert fra foretakene må sees 
i lys av virksomhetens størrelse.  
 
Som nevnt i orienteringen i mai er det viktig at foretakene lokalt etablerer gode prosesser for 
planlegging, gjennomføring og evaluering av ferieavvikling. Suksesskriteria for gode 
prosesser synes å være: 
 
 Gode forberedelser – planlegging i god tid. Prosessene bør starte ved årets begynnelse 
 Tidlig og god dialog generelt med tillitsvalgte i prosessen. Det kan være en god ide å 

befeste hovedprinsippene for ferieavviklingen blant foretakstillitsvalgte 
 Tidlig og god dialog med ansatte/tillitsvalgte vedrørende styring av feriens plassering og 

om nødvendig puljevis styring 
 Vurdere særskilte tiltak for å stimulere fast ansatt personell til kostnadseffektiv 

ferieavvikling 
 Samordning av enheter i ferieperioden for samlet utnytelse av personellressursene 
 Tidlig og god dialog med vikarbyråene det er inngått rammeavtale med for effektiv 

bestilling av ressurser. Vilkårene i rammeavtalene må kommuniseres overordnet slik at 
brudd på arbeidstidsbestemmelser unngås. 
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Konklusjon 
For å sikre at planlegging, gjennomføring og evaluering av driftsprosesser kommuniseres, 
utvikles og forbedres på riktig nivå bør de partssammensatte organer i foretakene 
(AMU/dialogmøter med foretakstillitsvalgte) og foretaksstyrene involveres gjennom 
orienteringssaker. 
 
Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF har framlagt rapport om ferieavvikling for 
sine styrer. 
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