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STYRESAK 26-2010/4  UFRIVILLIG DELTID – TILTAK I HELSEFORETAKENE  
 ETTER KARTLEGGING 
 

Møtedato: 24. februar 2010 

 
Formål/ sammendrag 
Formålet med saken er å orientere om hvilke tiltak helseforetakene har iverksatt eller planlagt 
iverksatt etter gjennomført kartlegging av ufrivillig deltid, samt presentere utviklingstrekk ved 
foretakene. 
Det er en prioritert oppgave å redusere ufrivillig deltid. Dette skal gjenspeiles i 
helseforetakenes HR strategier og i faktiske ansettelsesforhold. De regionale helseforetakene 
ble i foretaksmøte i februar 2007 bedt om å kartlegge bruk av deltidsstillinger i underliggende 
helseforetak. Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF om å: 
- kartlegge bruk av uønsket deltid i helseforetakene og årsaken til denne, 
- konkretisere og iverksette tiltak for å tilrettelegge for at arbeidstakere som ønsker økte 

stillingsandeler skal få dette, og 
- måle effekt av iverksatte tiltak (endring i omfang deltidsstillinger), se vedlagt statistikk  
 
Styret i Helse Nord RHF har blitt orientert om temaet på følgende styremøter i 2007 og 2008:  
1. Styremøte 2. mai 2007: Styret fikk presentert en oversikt over deltidsstillinger i 

helseforetakene i Helse Nord. Styret stilte spørsmål ved hvor mange av disse stillingene 
som er uønsket av stillingsinnehaveren. Det ble besluttet å avvente kartlegging av 
uønskede deltidsstillinger i Helse Nord i påvente av planlagte kartlegginger i andre 
regioner. Styret ba om ny orientering i styremøte i oktober 2007. 

2. Styremøte 10. oktober 2007: Oppdatert tallmateriale for helseforetakene i Helse Nord ble 
presentert. Styret ba om å få presentert tallmaterialet splittet på yrkesgrupper til neste 
styremøte. 

3. Styremøte 7. november 2007: Tallmateriale fra helseforetakene i Helse Nord ble 
presentert, splittet på yrkesgrupper. 

4. Styremøte 6. februar 2008: Styret fikk presentert forslag på videre tiltak og planer, som de 
sluttet seg til. 

 
Denne saken har tidligere blitt utsatt i påvente av gjennomført kartlegging ved de siste 
foretakene. Alle helseforetakene har nå gjennomført nevnte kartlegging. 
 
Det som har blitt rapportert til styret tidligere er ikke gjentatt her. 
 
Helseforetakene fikk i brev datert 16. oktober 2009 i oppdrag å svare ut konkrete 
problemstillinger i forhold til konkrete oppfølgingstiltak. Disse er uthevet og besvart under 
for hvert helseforetak. 
 
Foretakene har kommet noe ulikt i gang på tiltakssida etter kartleggingen. Erkjennelsen er at 
dette er et arbeid som vil pågå kontinuerlig, samt at det er svært nyttig å samarbeide og 
utveksle ideer og erfaringer på tvers av foretakene. 
 
Ved slike kartlegginger er det vanskelig å sikre at et representativt antall svarer på 
undersøkelsen. Kartleggingen ved Helse Finnmark HF har et så lite antall respondenter at 
resultatet ikke legges ved her. 



 
 
Vurdering 
 
1. Helse Finnmark HF 

 
1.1. Kort redegjørelse for måloppnåelse/effekt i oppfølgingen av enkeltsaker 
I perioden 01.01.08-d.d. har Helse Finnmark hatt tre saker om ufrivillig deltid.  
 
To av dem er løst ved at det er gitt utvidet stillingsprosent. Muligheten for å gi utvidet 
stillingsprosent skyldtes at det var en ansatt som gikk ned i stillingsprosent i forbindelse 
med AFP. Den utvidede stillingsprosent ble konkret knyttet til nattevakter. Det er her 
viktig å merke seg at det ikke var utlyst stillinger ved avdelingen, men at det ble krevet 
utvidet stilling som følge av deltidsstilling med diverse vikariater ut over dette, samt 
ekstraarbeid som timevikar ved behov over flere år. Sakene er dermed atypiske. 
 
Den siste saken er ikke løst. Stillingen er trukket inn og står p.t ubesatt som følge av 
budsjettmessige begrensninger, og fortrinnsrett er dermed ikke aktuelt. 

 
1.2. Eventuelle planer og planlagte tiltak for ytterligere å kunne ha oppdatert 

kunnskap om ”ufrivillig deltid” blant ansatte? 
Som kjent er det gjennomført spørreundersøkelser blant de ansatte med lav svarfrekvens. 
Det er også rettet forespørsler til lederne for større avdelinger i alle tre klinikker i forhold 
til om de kjenner til saker der det er ønske om utvidet stillingsprosent som følge av 
ufrivillig deltid. Tilbakemeldingene fra lederne viste da at dette ikke var et problem av 
særlig omfang. Helse Finnmark HF har også hatt en gjennomgang av stillingsforholdene i 
helseforetaket, og andelen deltidsansatte er relativt lav. 
 
En del ansatte har stillinger som er delt mellom flere avdelinger, men til sammen fulle 
stillinger. 
 
Foretaket har hatt god dialog med tillitsvalgte, som har meldt at de anser at ufrivillig deltid 
er et problem, uten at det er tallfestet. Det er tatt opp tre saker fra tillitsvalgtes side, jf. 
ovenfor. Det er derfor rimelig å anta at de fleste saker løses på laveste nivå dersom det 
oppstår spørsmål omkring dette. 
 
I forbindelse med at det ble åpnet en ny ungdomspsykiatrisk avdeling ved SANKS i 
Karasjok ble det tilsatt i flere deltidsstillinger, noe som er nødvendig for å få turnus til å 
gå opp. Det er her ikke utlyst flere/fulle stillinger i etterkant, slik at det heller ikke er 
kommet krav om fortrinnsrett.  

 
1.3. Eventuelle planer om tiltak for å kunne minimere omfanget av ”ufrivillig 

deltid”? 
I og med at foretaket i stor grad er avhengig av å lyse ut fulle stillinger for å få søkere til 
stillingene anser foretaket det å være et relativt lite behov for tiltak knyttet til reduksjon i 
ufrivillig deltid. En gjennomgang av foretakets utlyste stillinger på jobbnorge.no viser at 
langt de fleste stillinger er heltidsstillinger, men at det er en del stillinger som er knyttet til 
avdelinger med turnusarbeid som er deltidsstillinger.   



 
 

2. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)  
 
A. Kort redegjørelse for måloppnåelse/effekt av dette tiltaket 
B. Eventuelle planer og planlagte tiltak for ytterligere å kunne ha oppdatert 

kunnskap om ”ufrivillig deltid” blant ansatte? 
C. Eventuelle planer om tiltak for å kunne minimere omfanget av ”ufrivillig 

deltid”? 
 

UNN gjennomførte i september – oktober 2008 kartlegging av ufrivillig deltid. 
Kartleggingen inkluderte 822 deltidsansatte. Svarprosenten var 42 %. Lav svarprosent 
gjorde det vanskelig å trekke sikre konklusjoner, men undersøkelsen antydet at de fleste 
som arbeider deltid er fornøyd med det. 25  %  rapporterte at de arbeidet ufrivillig deltid. 
17 % rapporterte at de ønsket å utvide sin stillingsprosent.  

 
UNN har opprettet en stillingsbank i Jobb Norge.  Alle ledige stillinger ved UNN 
registreres her. Hovedhensikten med opprettelse av stillingsbanken er å ivareta overtallige 
ansatte i forbindelse med omstilling og nedbemanning i UNN. En viktig bieffekt med 
stillingsbanken er ivaretakelse av ansatte i deltidsstillinger. 
Alle ansatte ved UNN har tilgang til stillingsbanken. Her kan alle ansatte inkl de som 
ønsker å utvide sin stilling gjøre seg kjent med ledige stillinger. 
UNN vurderer å gjøre en del av stillingsbanken til område der ufrivillig deltidsansatte 
registreres. Ledere med tilsettingsmyndighet har tilgang til ”stillingsbanken” og vil 
dermed få oversikt over aktuelle søkere. 
 
UNN har ikke målt måloppnåelse eller effekt av tiltak med stillingsbank. Det kan derfor 
ikke redegjøres for dette. 
 
UNN har nylig gjennomført sin undersøkelse, og har derfor ikke kommet så langt i 
arbeidet at det har blitt utarbeidet konkrete tiltak. UNN kommer til å se på retningslinjene 
som Nordlandssykehuset har utarbeidet vedrørende ufrivillig deltid.  
Aktuelle tiltak videre vil være: 
 
1) Analysere funnene fra undersøkelsen 
2) Ha en prosess med de tillitsvalgte i forhold til oppfølging 
3) Utarbeide retningslinjer 
4) Presentere i dir ledergruppe 
5) Sette det på dagsorden i KVAM-utvalgene som et ledd i det å jobbe med arbeidsmiljø 

 
3. Nordlandssykehuset HF (NLSH) 

 
3.1. Kort redegjørelse for ønsket måloppnåelse/effekt av forslaget fra 

partssammensatt gruppe. 
NLSH har en klar målsetting om å redusere antall ansatte med uønsket deltid. 
Uønsket deltid har sammenheng med hyppighet av helgearbeid. Dette er i seg selv en 
vanskelig problemstilling. Arbeidsgiver må derfor i samarbeid med de tillitsvalgte 
prøve å finne den riktige balansen.  
 
NLSH har ikke målt effekten av de tiltak som er gjort, og er heller ikke i dag sikker 
på hvordan slik effekt kan måles.  
Kartleggingen viser hvor mange som er deltidsansatt på det tidspunkt undersøkelsen 
ble gjennomført. Også hvor mange som opplever ufrivillig deltid. Dersom foretaket 
skal kunne måle en effekt av tiltakene, må den samme gruppen kartlegges på nytt, for 
å se om andelen av de som opplever ufrivillig deltid har endret seg. 



 
 
NLSH har likevel en klar oppfatning av at bevisstgjøring blant ansatte og ledere, samt 
tillitsvalgtes arbeid innenfor området, har ført til at flere deltidsansatte har fått økt 
stillingsbrøken sin. Noen ved å få økt stillingsbrøk innenfor egen enhet, andre ved 
overflytting til nye stillinger i annen enhet. 
     
Tiltak som allerede er igangsatt er bevisstgjøring av ledere (opplæring i nye 
bestemmelser), samt tilpasning av rutiner innenfor rekrutteringsprosesser slik at disse 
er i tråd med lovens krav (utlysningstekst, utlysningsplass mv). 

 
3.2. Eventuelle planer og planlagte tiltak for ytterligere å kunne ha oppdatert 

kunnskap om ”ufrivillig deltid” blant ansatte? 
De nye retningslinjene pålegger lederne en kartleggingsplikt for å finne ufrivillig 
deltidsansatte innenfor egnet ansvarsområde. Plikten omfatter også samtaler for å 
vurdere muligheten for utvidelse av stillingsforhold innen egen enhet. I tillegg er 
lederne pålagt plikt til å samarbeide på tvers av enheten for om mulig å finne 
løsninger for de som er ufrivillig deltidsansatt.  
 

3.3. Eventuelle planer om tiltak for å kunne minimere omfanget av ”ufrivillig 
deltid”? 
Det viktigste etter vårt skjønn er gjennom opplæring å bevisstgjøre ledere og ansatte 
om hvilke plikter og rettigheter de har. Ferdigstillelse av retningslinjene vil også være 
til god hjelp for både ledere, tillitsvalgte og ansatte for å finne ut hvilke regler som 
gjelder og hvilke rutiner foretaket har på området. 

 
4. Helgelandssykehuset HF 

 
4.1. Kort redegjørelse for måloppnåelse/effekt i oppfølgingen av enkeltsaker 

Helgelandssykehuset forholder seg til arbeidsmiljølovens § 14-3 om fortrinnsrett for 
deltidsansatte. Foretaket vedtok i 2006 en rutine for utlysning av stillinger. Denne 
skal nå revideres. Her vil bestemmelsene i arbeidsmiljølovens § 14-3 tas inn. Dette 
gjøres for at reglene skal bli bedre kjent i virksomheten, og for å sikre at kvalifiserte 
deltidsansatte sikres muligheten til heltidsstilling.  
Effekten er ikke god nok. Foretaket vurderer både ut i fra denne undersøkelsen, men 
også på de tilbakemeldinger man har fått fra tillitsvalgte at dette kan forbedres 
vesentlig. 

 
4.2. Kort redegjørelse om resultat av undersøkelse 

Utfordringen knyttet til denne undersøkelsen var å få deltidsansatte til å svare. Det er 
mange som ikke bruker sin e-postadresse eller bruker data i sin arbeidshverdag så det 
har vært en del runder med ledere og en rekke purringer og info på intranettet for å få 
flest mulige svar. 
 
Helgelandssykehuset ser seg fornøyd med at 108 svarte. Det gir et godt bilde av 
utfordringene knyttet til deltid. 
 
Helgelandssykehuset fikk høyest svarprosent fra sengepost i de medisinske 
avdelingene og en overvekt av de som svarte var sykepleiere i aldersgruppen mellom 
36 og 55 år. Over 50 % hadde en fartstid på over 10 år og over 70 % hadde en 
stillingsprosent på over 75%. 39 % svarte at de arbeidet deltid fordi de ikke hadde fått 
tilbud om økt stillingsprosent, mens en del oppga fysiske årsaker som en årsak. 
 
71 % svarte at de ikke hadde søkt om en høyere stillingsprosent. 54 % svarte nei på 
om de ville takke ja hvis de fikk tilbud om en høyere stillingsprosent. 76 % svarte nei 
på om de ville takke ja hvis de fikk tilbud om å arbeide deltid på to ulike avdelinger. 
84 % svarte nei hvis økning i stilling innebar flere nattevakter.   



 
4.3. Eventuelle planer og planlagte tiltak for ytterligere å kunne ha oppdatert 

kunnskap om ”ufrivillig deltid” blant ansatte? 
4.4. Eventuelle planer om tiltak for å kunne minimere omfanget av ”ufrivillig 

deltid”? 
 

Helgelandssykehuset har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av FTV fra NSF, FO og 
arbeidsgiver. Mandatet til arbeidsgruppen er følgende: 
 
Utarbeide konkrete tiltak rettet mot å redusere antall som ufrivillig går deltid. 
Tiltakene skal ha tydelig definert ansvarsområde med frist og krav til evaluering. 
 
I første møtet har man utformet fire tiltak: 
 
1. Det er ved de medisinske sengepostene man opplever å ha flest som ufrivillig går 

deltid. Arbeidsgruppen skal arrangere møte med lederne ved de tre medisinske 
avdelingene i Helgelandssykehuset HF og lokale tillitsvalgte ved de ulike 
avdelingene. Hensikten er å gå igjennom antall deltidsstillinger, prosedyrer ved 
utlysning dette innebærer hvor bevisst lederne er i forhold til bruk av fortrinnsrett 
jamfør aml § 14-3.  
Foretaket vet at for å kunne øke stillingsandeler må man se på turnusoppsett. I 
møtet vil turnusene bli gjennomgått og det skal drøftes om muligheten for 
endring. 

 
2. En del av svarene og det tillitsvalgte opplever er at noen går deltid på grunn av for 

høy vaktbelastning. Manglende tilrettelegging blir nevnt og mange har en 
omsorgssituasjon som medfører at det blir vanskelig og krevende. 
Medarbeidersamtaler skal gjennomføres årlig hvor et av temaene i samtalen skal 
være organisering av arbeidet. PO skal utforme informasjon som skal ut til ledere 
hvor presisering av dette blir tydeliggjort.  

 
3. Helgelandssykehuset HF har utarbeidet en prosedyre for rekruttering. PO skal 

utforme et forslag hvor fortrinnsrett skal presiseres ytterligere i prosedyren. 
 

 
4. Tillitsvalgte opplyser om at ansatte i stor nok grad ikke er klar over sine 

rettigheter i forbindelse med fortrinnsrett. PO skal utforme informasjon som skal 
legges ut på intranettet. Ytterligere informasjonskanaler vil bli vurdert 
eksempelvis avdelingsmøter. Helgelandssykehuset HF har lagt ut informasjon om 
selve resultatet av undersøkelsen på intranettet. 

 
Alle tiltakene skal være gjennomført innen 08.03.10. 

 
 
5. Effekt av iverksatte tiltak 

Det er flere faktorer som kan være utslagsgivende for utviklingen i bruk av 
deltidsstillinger. Men man kan legge til grunn at foretakene, ut i fra gitte tilbakemeldinger 
har hatt et generelt økt fokus på å få ned antall deltidsstillinger.  
Fra desember 2008 til desember 2009 har antall deltidsstillinger hatt en nedgang på 0,1 %. 
Antall heltidsstillinger har i samme periode hatt en økning på 0,1 %. Antall 
deltidsstillinger er i perioden redusert med 224 stillinger. 



 
 
Utvikling antall deltidsstillinger desember 2008 til desember 2009 

        

 Helse Finnmark 
UNN 
HF 

NLSH 
HF Helgelandssykehuset HF Sykehusapotek Nord Helse Nord RHF inkl IKT Totalt 

Desember 2008 329 1707 1261 496 15 25 3833 

Desember 2009 356 1518 1195 506 10 24 3609 

Differanse 27 -189 -66 10 -5 -1 -224 
 
 
5.1. Helse Finnmark HF 

Antall deltidsstillinger ved foretaket utgjør p. t 25,3 % av totalt antall stillinger. Dette er 
en økning på 2,3 % fra desember 2008. Foretaket bør være oppmerksom på utviklingen. 

 
5.2. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Andelen deltidsstillinger ved foretaket utgjør p. t 27,6 %. Dette er en nedgang på 1,1 % 
fra desember 2008. 

 
5.3. Nordlandssykehuset HF 

Andelen deltidsstillinger ved foretaket utgjør p. t 38,5 %. Dette er en nedgang på 0,5 % 
fra desember 2008. Selv om foretaket har hatt en reduksjon i antall deltidsstillinger, bør 
det bemerkes at andelen er svært høy. Foretaket må være oppmerksom på dette. 

 
5.4. Helgelandssykehuset HF 

Andelen deltidsstillinger ved foretaket utgjør p. t 39,2 %. Dette er en økning på 2,3 % fra 
desember 2008. Foretaket må være oppmerksom på at andelen deltidsstillinger er høy, 
samt at andelen har økt.  

 
Se vedlagte statistikk for detaljert oversikt. 

 
Oppsummering 
Helseforetakene har alle gjennomført kartlegging av bruk av deltidsstillinger og ufrivillig 
deltid. Kartleggingene er gjort i perioden 2007 til 2009. UNN gjennomførte en delvis 
kartlegging i 2008, og iverksatte da en del tiltak. De gjennomførte en ny undersøkelse mot 
slutten av 2009, hvor konklusjonene forelå i januar 2010.  
Presentasjoner av foretakenes kartlegginger er vedlagt. 
Helseforetakene har opplevd det utfordrende å få inn svar fra ansatte på kartleggingen. Det 
har vært utfordringer både til bruk av verktøy for datainnsamling og til å få målgruppen til å 
respondere. 
Responsen fra målgruppen ved de 4 foretakene har vært svært variabel. Finnmark har en lav 
respons. Helgeland, UNN og Nordlandssykehuset har en god respons. 
Det meldes om god dialog med de tillitsvalgte og mellom foretakene. 
Foretakene har kommet noe ulikt i gang på tiltakssida etter kartleggingen. Erkjennelsen er at 
dette er et arbeid som vil pågå kontinuerlig, samt at det er svært nyttig å samarbeide og 
utveksle ideer og erfaringer på tvers av foretakene. 
 
 
Trykte vedlegg:  Deltidsstillinger oppstilling for desember 2009 
 
Utrykte vedlegg: Resultater fra undersøkelsen i Helgelandssykehuset HF, 
 Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 
 
 
 



e RHF kl IKT 6 4 4 4 18 0 179 197 % %

Oktober 2007 Deltid

Mer enn en stilling Heltid0,01 - 24,9 25- 49,9 50 - 74,9 75 - 99,9 Andel heltidAndel deltidTotalTotal deltid

Helse Finnmark 20 28 131 151 330 58 962 1292 25,5 % 74,5 %

UNN HF 217 139 562 781 1699 107 4319 6018 28,2 % 71,8 %

Nordlandssykehuset HF 85 91 417 667 1260 105 2043 3303 38,1 % 61,9 %

Helgelandssykehuset 21 31 160 276 488 73 800 1288 37,9 % 62,1 %

Sykehusapotek Nord 0 0 5 10 15 0 70 85 17,6 % 82,4 %

Helse Nord RHF inkludert IKT 5 11 1 7 24 0 161 185 13,0 % 87,0 %

Totalt 348 300 1276 1892 3816 343 8355 12171 31,4 % 68,6 %

Juli 2008 Deltid

Total delt Mid er enn en stilling Heltid0,01 - 24,9 25- 49,9 50 - 74,9 75 - 99,9 Andel deltidTotal Andel heltid

Helse Finnmark 17 24 128 143 312 64 1125 1437 21,7 % 78,3 %

UNN HF 177 136 536 800 1649 133 4335 5984 27,6 % 72,4 %

Nordlandssykehuset HF 68 74 403 653 1198 103 2019 3217 37,2 % 62,8 %

Helgelandssykehuset 10 31 157 267 465 60 853 1318 35,3 % 64,7 %

Sykehusapotek Nord 1 0 4 7 12 0 78 90 13,3 % 86,7 %

Helse Nord RHF inkludert IKTH lse Nord  in udert 6 4 4 4 18 0 179 197 9 1 % 90 9 %9,1 90,9 

Totalt 279 269 1232 1874 3654 360 8589 12243 29,8 % 70,2 %

Endring Deltid

Total delt Mid er enn en stilling0,01 - 24,9 25- 49,9 50 - 74,9 75 - 99,9 Andel heltidAndel deltidTotalHeltid

Helse Finnmark -3 -4 -3 -8 -18 6 163 145 -3,8 % 3,8 %

UNN HF -40 -3 -26 19 -50 26 16 -34 -0,7 % 0,7 %

Nordlandssykehuset HF -17 -17 -14 -14 -62 -2 -24 -86 -0,9 % 0,9 %

Helgelandssykehuset -11 0 -3 -9 -23 -13 53 30 -2,6 % 2,6 %

Sykehusapotek Nord 1 0 -1 -3 -3 0 8 5 -4,3 % 4,3 %

Helse Nord RHF inkludert IKT 1 -7 3 -3 -6 0 18 12 -3,8 % 3,8 %

Totalt -69 -31 -44 -18 -162 17 234 72 -1,5 % 1,5 %



e RHF kl IKT 0 1 5 3 7 2 5 12 % %

Desember 2008 Deltid

Total deltid Mer enn en stilling TotalHeltid0,01 - 24,9 25- 49,9 50 - 74,9 75 - 99,9 Andel deltid Andel heltid

Helse Finnmark 16 33 142 138 329 68 1101 1430 23,0 % 77,0 %

UNN HF 220 168 559 760 1707 136 4246 5953 28,7 % 71,3 %

Nordlandssykehuset HF 84 81 423 673 1261 101 1972 3233 39,0 % 61,0 %

Helgelandssykehuset 24 47 160 265 496 63 846 1342 37,0 % 63,0 %

Sykehusapotek Nord 1 1 4 9 15 0 75 90 16,7 % 83,3 %

Helse Nord RHF inkludert IKT 6 3 9 7 25 2 184 209 12,0 % 88,0 %

Totalt 351 333 1297 1852 3833 370 8424 12257 31,3 % 68,7 %

Endring Juli - Desember 2008 Deltid

Total deltid Mer enn en stilling TotalHeltid0,01 - 24,9 25- 49,9 50 - 74,9 75 - 99,9 Andel deltid Andel heltid

Helse Finnmark -1 9 14 -5 17 4 -24 -7 1,3 % -1,3 %

UNN HF 43 32 23 -40 58 3 -89 -31 1,1 % -1,1 %

Nordlandssykehuset HF 16 7 20 20 63 -2 -47 16 1,8 % -1,8 %

Helgelandssykehuset 14 16 3 -2 31 3 -7 24 1,7 % -1,7 %

Sykehusapotek Nord 0 1 0 2 3 0 -3 0 3,3 % -3,3 %

Helse Nord RHF inkludert IKTH lse Nord  in udert 0 1- 5 3 7 2 5 12 2 8 % 2 8 %2,8 -2,8 

Totalt 72 64 65 -22 179 10 -165 14 1,4 % -1,4 %

Desember 2009 Deltid

Total deltid Mer enn en stilling TotalHeltid0,01 - 24,9 25- 49,9 50 - 74,9 75 - 99,9 Andel deltid Andel heltid

Helse Finnmark 13 32 152 159 356 0 1053 1409 25,3 % 74,7 %

UNN HF 162 122 521 713 1518 11 3983 5501 27,6 % 72,4 %

Nordlandssykehuset HF 57 66 429 643 1195 38 1905 3100 38,5 % 61,5 %

Helgelandssykehuset 19 37 163 287 506 22 784 1290 39,2 % 60,8 %

Sykehusapotek Nord 0 2 2 6 10 0 72 82 12,2 % 87,8 %

Helse Nord RHF inkludert IKT 7 4 7 6 24 0 187 211 11,4 % 88,6 %

Totalt 258 263 1274 1814 3609 71 7984 11593 31,1 % 68,9 %



Endring desember 08 - 09 Deltid

Total deltid Mer enn en stilling Heltid Total0,01 - 24,9 25- 49,9 50 - 74,9 75 - 99,9 Andel deltid Andel heltid

Helse Finnmark -3 -1 10 21 27 -68 -48 -21 2,3 % -2,3 %

UNN HF -58 -46 -38 -47 -189 -125 -263 -452 -1,1 % 1,1 %

Nordlandssykehuset HF -27 -15 6 -30 -66 -63 -67 -133 -0,5 % 0,5 %

Helgelandssykehuset -5 -10 3 22 10 -41 -62 -52 2,3 % -2,3 %

Sykehusapotek Nord -1 1 -2 -3 -5 0 -3 -8 -4,5 % 4,5 %

Helse Nord RHF inkludert IKT 1 1 -2 -1 -1 -2 3 2 -0,6 % 0,6 %

Totalt -93 -70 -23 -38 -224 -299 -440 -664 -0,1 % 0,1 %



Oktober 2007

0,01 - 24,9 25- 49,9 50 - 74,9 75 - 99,9

Helse Finnmark 20 28 131 151 330 58 962 1292 25,5 % 74,5 %

UNN HF 217 139 562 781 1699 107 4319 6018 28,2 % 71,8 %

Nordlandssykehuset HF 85 91 417 667 1260 105 2043 3303 38,1 % 61,9 %

Helgelandssykehuset 21 31 160 276 488 73 800 1288 37,9 % 62,1 %

Sykehusapotek Nord 0 0 5 10 15 0 70 85 17,6 % 82,4 %

Helse Nord RHF inkludert IKT 5 11 1 7 24 0 161 185 13,0 % 87,0 %

Totalt 348 300 1276 1892 3816 343 8355 12171 31,4 % 68,6 %

Juli 2008

0,01 - 24,9 25- 49,9 50 - 74,9 75 - 99,9

Helse Finnmark 17 24 128 143 312 64 1125 1437 21,7 % 78,3 %

UNN HF 177 136 536 800 1649 133 4335 5984 27,6 % 72,4 %

Nordlandssykehuset HF 68 74 403 653 1198 103 2019 3217 37,2 % 62,8 %

Helgelandssykehuset 10 31 157 267 465 60 853 1318 35,3 % 64,7 %

Sykehusapotek Nord 1 0 4 7 12 0 78 90 13,3 % 86,7 %

Helse Nord RHF inkludert IKT 6 4 4 4 18 0 179 197 9,1 % 90,9 %

Totalt 279 269 1232 1874 3654 360 8589 12243 29,8 % 70,2 %

Endring

0,01 - 24,9 25- 49,9 50 - 74,9 75 - 99,9

Helse Finnmark -3 -4 -3 -8 -18 6 163 145 -3,8 % 3,8 %

UNN HF -40 -3 -26 19 -50 26 16 -34 -0,7 % 0,7 %

Nordlandssykehuset HF -17 -17 -14 -14 -62 -2 -24 -86 -0,9 % 0,9 %

Helgelandssykehuset -11 0 -3 -9 -23 -13 53 30 -2,6 % 2,6 %

Sykehusapotek Nord 1 0 -1 -3 -3 0 8 5 -4,3 % 4,3 %

Helse Nord RHF inkludert IKT 1 -7 3 -3 -6 0 18 12 -3,8 % 3,8 %

Totalt -69 -31 -44 -18 -162 17 234 72 -1,5 % 1,5 %

Andel heltidAndel deltidTotalHeltid

Total deltid

Deltid

Mer enn en stillingTotal deltid

Total deltid

Deltid

Deltid

Andel deltidTotal Andel heltid

Andel heltidAndel deltidTotalHeltidMer enn en stilling

HeltidMer enn en stilling



Desember 2008

0,01 - 24,9 25- 49,9 50 - 74,9 75 - 99,9

Helse Finnmark 16 33 142 138 329 68 1101 1430 23,0 % 77,0 %

UNN HF 220 168 559 760 1707 136 4246 5953 28,7 % 71,3 %

Nordlandssykehuset HF 84 81 423 673 1261 101 1972 3233 39,0 % 61,0 %

Helgelandssykehuset 24 47 160 265 496 63 846 1342 37,0 % 63,0 %

Sykehusapotek Nord 1 1 4 9 15 0 75 90 16,7 % 83,3 %

Helse Nord RHF inkludert IKT 6 3 9 7 25 2 184 209 12,0 % 88,0 %

Totalt 351 333 1297 1852 3833 370 8424 12257 31,3 % 68,7 %

Endring Juli - Desember 2008

0,01 - 24,9 25- 49,9 50 - 74,9 75 - 99,9

Helse Finnmark -1 9 14 -5 17 4 -24 -7 1,3 % -1,3 %

UNN HF 43 32 23 -40 58 3 -89 -31 1,1 % -1,1 %

Nordlandssykehuset HF 16 7 20 20 63 -2 -47 16 1,8 % -1,8 %

Helgelandssykehuset 14 16 3 -2 31 3 -7 24 1,7 % -1,7 %

Sykehusapotek Nord 0 1 0 2 3 0 -3 0 3,3 % -3,3 %

Helse Nord RHF inkludert IKT 0 -1 5 3 7 2 5 12 2,8 % -2,8 %

Totalt 72 64 65 -22 179 10 -165 14 1,4 % -1,4 %

Desember 2009

0,01 - 24,9 25- 49,9 50 - 74,9 75 - 99,9

Helse Finnmark 13 32 152 159 356 0 1053 1409 25,3 % 74,7 %

UNN HF 162 122 521 713 1518 11 3983 5501 27,6 % 72,4 %

Nordlandssykehuset HF 57 66 429 643 1195 38 1905 3100 38,5 % 61,5 %

Helgelandssykehuset 19 37 163 287 506 22 784 1290 39,2 % 60,8 %

Sykehusapotek Nord 0 2 2 6 10 0 72 82 12,2 % 87,8 %

Helse Nord RHF inkludert IKT 7 4 7 6 24 0 187 211 11,4 % 88,6 %

Totalt 258 263 1274 1814 3609 71 7984 11593 31,1 % 68,9 %

Deltid

Total deltid Mer enn en stilling Heltid Andel heltid

Heltid Total Andel deltid Andel heltid

Total Andel deltid

Mer enn en stilling

Deltid

Total deltid Mer enn en stilling Heltid

Deltid

Total deltid

Total Andel deltid Andel heltid



Endring desember 08 - 09

0,01 - 24,9 25- 49,9 50 - 74,9 75 - 99,9

Helse Finnmark -3 -1 10 21 27 -68 -48 -21 2,3 % -2,3 %

UNN HF -58 -46 -38 -47 -189 -125 -263 -452 -1,1 % 1,1 %

Nordlandssykehuset HF -27 -15 6 -30 -66 -63 -67 -133 -0,5 % 0,5 %

Helgelandssykehuset -5 -10 3 22 10 -41 -62 -52 2,3 % -2,3 %

Sykehusapotek Nord -1 1 -2 -3 -5 0 -3 -8 -4,5 % 4,5 %

Helse Nord RHF inkludert IKT 1 1 -2 -1 -1 -2 3 2 -0,6 % 0,6 %

Totalt -93 -70 -23 -38 -224 -299 -440 -664 -0,1 % 0,1 %

Deltid

Total deltid Mer enn en stilling Heltid Total Andel deltid Andel heltid
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