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Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Knut Langeland, 75 51 29 60  Dato: 2.12.2011 

 
 
Styresak 146-2011 Brudd på vernebestemmelsene knyttet til  
    arbeids- og hviletid i Helse Nord 
 

 

Formål/sammendrag 

Med bakgrunn i de forhold i som vinteren/våren 2011 ble avdekket ved enkelte vikarbyråer, 

ba Arbeidstilsynet i april 2011 de fire regionale helseforetakene om en redegjørelse om 

forhold knyttet til arbeidstid i helseforetakene (brev fra Arbeidstilsynet av 1. april 2011, se 

vedlegg 1). 

 

De fire regionale helseforetakene valgte da å ta en fullstendig gjennomgang i sine 

arbeidsplansystemer og rutiner for alle ansatte. Dette som en intern kontroll. Det ble tatt ut en 

rapport om brudd på vernebestemmelsene fra arbeidsplansystemet. 

 

Denne rapporten inngikk som del av svaret til Arbeidstilsynet i juni 2011 (brev til 

Arbeidstilsynet av 9. juni 2011, se vedlegg 2). Det er denne rapporten media refererer til, når 

det omtales hvor mange brudd det enkelte helseforetak i Helse Nord har hatt på 

vernebestemmelsene. 

 

I denne saken gis en orientering til styret i Helse Nord RHF om innhold, omfang og tiltak. 

 

Kvalitet, trygghet og respekt 
For å få til god kvalitet, må man ha full oversikt over ressursene. Man må kunne planlegge 

optimalt, for å kunne gi rett behandling til rett tid innenfor de rammefaktorer som er 

gjeldende.  

 

I Helse Nord har det i snitt hver måned i 2011 vært ca 15.000 medarbeidere registrert med 

lønn. I tillegg kommer innleide avtalevikarer. Disse medarbeiderne har krav på en trygg og 

forutsigbar arbeidsplass.  

 

Arbeidsgiver plikter etter loven å fordele og holde oversikt over arbeidstiden. Medarbeiderne 

plikter å følge de forordninger arbeidsgiver iverksetter for å oppfylle loven. Denne respekten 

er grunnleggende i norsk arbeidsliv, og er intensjonen i LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om 

arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). 

 

Bakgrunn/fakta 
Helse Nord er en stor og kompleks virksomhet. Det er mange ansatte, sammensatte oppgaver 

og ofte uforutsette situasjoner. God pasientbehandling er vesentlig for befolkningen i 

landsdelen. 

 



Helse Nord benytter arbeidsplansystemet GAT. Gjennom intern kontrollen og rapporten til 

Arbeidstilsynet ble det for 1. kvartal avdekket følgende antall brudd på vernebestemmelsene: 

 

 

Daglig 

arbeidstid 

Ukentlig 

arbeidstid 

Daglig/ ukentlig 

fritid 

Helse Finnmark HF 942 960 565 

UNN HF 4146 3073 2502 

NLSH HF 3571 2997 1382 

Helgelandssykehuset 

HF 1958 1242 597 

Registrerte brudd på vernebestemmelsene i Arbeidsmiljøloven i tidsrommet 010111-150411 

 

Det ble i rapporten til Arbeidstilsynet gitt en redegjørelse for funnene i arbeidsplansystemet. 

I rapporten ble det også redegjort for mulige forklaringer til de høye tallene. 

 

Det ble avdekket følgende hovedfunn: 

 Feil oppsett av regler i systemet 

 Manglende registrering av avtalte unntak i forhold til vernebestemmelsene 

 Feil registrering av arbeidstid 

 En del ansatte bruker ikke arbeidsplansystemet 

 Manglende opplæring 

 

Med bakgrunn i ovenstående iverksatte Helse Nord RHF følgende: 

 Gjennomgang av regeloppsettet i GAT og standardisering av disse i foretaksgruppen 

innen 31. januar 2012. 

 Informasjon fra Helse Nord RHF til helseforetakene om at alle avtalte unntak må være 

registrert i GAT innen 31. januar 2012 og fortløpende. 

 Helseforetakene må innen 31. januar 2012 rette opp feilregistreringer. 

 Innen 31. desember 2011 må alle ansatte benytte arbeidsplansystemet GAT til registrering 

av arbeidstid, variabel lønn, sykefravær, fritid. Dette gjelder fast ansatte, midlertidig 

ansatte og vikarer. 

 Opplæring gis fortløpende, men med fokus på ovennevnte. 

 Tettere samarbeid regionalt og i helseforetakene. 

 

I dette arbeidet har Helse Nord RHF fått god hjelp fra Helse Vest RHF. 

 

Vedlagt er en orientering til samarbeidsmøtet med konserntillitsvalgte/konsernverneombud, 

den 29. november 2011 som viser status i arbeidet med arbeidsplansystemet GAT (se vedlegg 

3). 

 

Oppsummering 
Det antallet brudd som ble avdekket i denne kontrollen er urovekkende. Det er iverksatt tiltak 

for at Helse Nord har et arbeidsplansystem som kan brukes som et verktøy til å følge opp 

arbeidstiden til våre medarbeidere. 

 

Det er grunn til å tro at en stor andel av de registrerte brudd er reell. Dette vitner om behov for 

større ledelsesmessig fokus. Helse Nord kommer til å følge opp med en ny kontroll.  

  



Helse Nord RHF har i Midlertidig oppdragsdokument (MOD) for 2012 tatt inn at det vil være 

et særskilt fokus på arbeidstidsbestemmelser og ressursstyring i 2012. 

 

 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 

1. Styret tar informasjonen om brudd på vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i 

Helse Nord til orientering.  

 

2. Styret ber om at adm. direktør legger frem en ny styresak i 4. kvartal 2012, som viser 

gjennomføring av tiltakene som er beskrevet i denne saken og utviklingen av brudd på 

Arbeidsmiljølovens bestemmelser pr. helseforetak. 

 

 

Bodø, den 2. desember 2011 

 

 

Lars Vorland 

Adm. direktør 

 

 

 

Vedlegg: Brev fra Arbeidstilsynet av 1. april 2011  

  Brev til Arbeidstilsynet av 9. juni 2011  

  Notat til samarbeidsmøtet, den 29. november 2011 



Arbeidstilsynet

Helse Nord RHF

8038 BODØ

Att. Adm .direktør

VAR DATO VAR REFERANSE

01.04.2011 2011 17956 3727612011

DERES DATO DERES REFERANSE

VAR SAKSBEHANDLER
Truls Johannessen tlf

OPPFØLGING AV FORHOLD KNYTTET TIL ARBEIDSTID I
HELSEFORETAKENE

Arbeidstilsynet har økt innsatsen rettet mot arbeidsforholdene i virksomheter som driver med

utleie og innleie av arbeidskraft. Bakgrunnen for den økte innsatsen er vår kunnskap om

arbeids- og risikoforholdene i ulike bransjer, samt ny kunnskap om forhold som har kommet

frem gjennom de siste ukers medieoppslag. Ett av våre fokusområder er at

arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven skal overholdes. Vi ønsker oppmerksomhet mot

arbeidstiden til fast ansatte, vikarer og ekstrahjelp, samt arbeidstakere innleid fra

bemanningsforetak.

Arbeidstilsynet har registrert via media at helseforetakene selv har registrert et stort antall brudd

på arbeidstidsbestemmelsene i helseforetakene, og at minst ett av de regionale helseforetakene

har begynt å arbeide med disse problemstillingene sammen med de underliggerne helseforetak.

Arbeidstilsynet mener det er nødvendig at de regionale helseforetakene og helseforetakene

setter fokus på arbeidstid for å oppnå forbedringer.

Arbeidstilsynet ser at de regionale helseforetakene og helseforetakene har mange utfordringer

knyttet til brudd på arbeidstidsbestemmelsene, og at det må arbeides langsiktig og systematisk

for å oppnå varige forbedringer.

Arbeidstilsynet ber om at de regionale helseforetakene redegjør for hvordan hvert enkelt

helseforetak vil løse utfordringene knyttet til overholdelse av arbeidsmiljølovens

arbeidstidsbestemmelser. Redegjørelsen må for hvert enkelt foretak innholde:

9 Oppsummering av de viktigste årsakene til at arbeidsmiljølovens bestemmelser om

arbeidstid brytes i helseforetakene og hovedutfordringene knyttet til bemanning og

drift, og hvordan de regionale helseforetakene og helseforetakene tar tak i disse

utfordringene.

• En redegjørelse for omfang og brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i

de enkelte helseforetakene. Med brudd menes i denne sammenheng overskridelser av

grensene for daglig og ukentlig arbeidstid på henholdsvis 9 og 38 timer, jf.

arbeidsmiljølovens § 10-4 samt daglig og ukentlig fritid jf. lovens § 10-8.
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VAR REFERANSE 2

37276/2011

• Hvilke planleggingssystemer finnes i det enkelte helseforetak for å planlegge
arbeidstiden iht. arbeidsmiljølovens § 10-3, (og) for å følge opp arbeidstiden til de
ansatte iht. lovens. § 10-7, og følge opp/kontrollere evt. bruk av overtid iht. lovens.
§ 10-6?

• Hvordan sikrer helseforetakene at innleide arbeidstakere ivaretas gjennom
helseforetakenes etablerte HMS-arbeid, herunder overholdelse av arbeidstid, opplæring
og sikkerhet for øvrig?

• En beskrivelse av hvordan de regionale helseforetakene, det enkelte helseforetak og

HINAS sikrer at innleide arbeidstakere har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere

enn det som følge av landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for

vedkommende sted og yrke, jfr. forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 5.

Vi ber videre om at ovennevnte redegjørelser oversendes oss snarest , og senest innen 1. juni
2011.

Arbeidstilsynet vil følge opp redegjørelsene fra de regionale helseforetakene.

Likelydende brev er sendt de fire regionale helseforetakene.

Hjemmel for å kreve opplysninger er arbeidsmiljøloven § 18-5 første ledd. Anmodningen anses

ikke som noe enkeltvedtak, men mener det regionale helseforetaket at det ikke har plikt eller

lovlig adgang til å gi opplysninger, foreligger klageadgang. Klagefristen er 3 dager, jfr.

forvaltningsloven § 14.

Vi ber om at vårt referansenummer 2011/7956 oppgis ved svar.

Med hilsen
Arbeidstilsynet Nord-Norge

Truls Johannessen
regiondirektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Adresseliste



Adresseliste til 2001/7956-1

Helse Nord RHF, Hovedverneombud Helse Finnmark HF,
8038 Bodø Helse Nord RHF, Sykehusveien 35,

8038 Bodø 9616 Hammerfest
Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF,

Postboks 6060, Postboks 1480, 8607 Mo i Rana
9038 Tromsø 8092 Bodø

Arbeidsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet,

Postboks 8019 Dep, Postboks 8011 Dep,
0030 Oslo 0030 Oslo

Landsorganisasjonen i Norge, Unio, Yrkesorganisasjonenes

Youngsgt. 11, Stortingsgata 2, Sentralforbund,

0181 Oslo 0158 Oslo Brugata 19,
0186 Oslo

Akademikerne, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Norsk sykepleierforbund,

Fridtjof Nansens plass 6, PB 1511 - Vika, Postboks 456, Sentrum

0160 Oslo 0117 Os1o 0104 Oslo
Den norske legeforening, NITO - Norges Ingeniør- og Fagforbundet,

Postboks 1152 Sentrum, Teknologorganisasjon Boks 7003 St. Olavsplass,

0107 Oslo Postboks 9100 Grønland, 0130 Os1o
0133 Oslo



 
 

Helse Nord RHF      
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Vår ref.: 
2010/721-127/ 219 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Knut Langeland, 75 51 29 60 

Sted/dato: 
Bodø, 09.06.2011 

 

Oppfølging av forhold knyttet til arbeidstid i helseforetakene  

Helse Nord RHF viser til Arbeidstilsynets brev datert 01.04.11 om oppfølging av forhold knyttet til arbeidstid i 

helseforetakene. 

 

Arbeidstilsynet ber det regionale helseforetaket om å redegjøre for hvordan hvert enkelt helseforetak vil løse 

utfordringene knyttet til overholdelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.  

Redegjørelsen skal omfatte følgende punkter: 

 

1. Oppsummering av de viktigste årsakene til at arbeidsmiljølovens bestemmelser om 

arbeidstid brytes i helseforetakene og hovedutfordringene knyttet til bemanning og 

drift, og hvordan foretaket tar tak i disse utfordringene. 

 

2. En redegjørelse for omfang og brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i 

de enkelte helseforetakene. Med brudd menes i denne sammenheng overskridelser av 

grensene for daglig og ukentlig arbeidstid på henholdsvis 9 og 38 timer, jf. 

arbeidsmiljølovens § 10-4 samt daglig og ukentlig fritid jf. lovens § 10-8. 

 

3. Hvilke planleggingssystemer finnes i det enkelte helseforetak for å planlegge 

arbeidstiden iht arbeidsmiljølovens § 10-3, (og) for å følge opp arbeidstiden til de 

ansatte iht. lovens. § 10-7, og følge opp/kontrollere evt. bruk av overtid iht. lovens § 

10-6? 

 

4. Hvordan sikrer helseforetakene at innleide arbeidstakere ivaretas gjennom 

helseforetakenes etablerte HMS-arbeid, herunder overholdelse av arbeidstid, 

opplæring og sikkerhet for øvrig? 

 

5. En beskrivelse av hvordan de regionale helseforetakene, det enkelte helseforetak og 

HINAS sikrer at innleide arbeidstakere har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er 

dårligere enn det som følge av landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er 

normalt for vedkommende sted og yrke, jfr. forskrift om arbeidsvilkår i offentlige 

kontrakter § 5. 

 

 

Helse Nord vil i dette dokumentet gi en oppsummerende redegjørelse for hvert punkt. Når det gjelder detaljer 

ved hvert foretak vises det til vedlagte redegjørelser fra foretakene i Helse Nord. (vedlegg 1-4) 



 

 
 

 Side 2 av 6 
 

 

 

 

1. Oppsummering av de viktigste årsakene til at arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid 

brytes i helseforetakene og hovedutfordringene knyttet til bemanning og drift, og hvordan 

foretaket tar tak i disse utfordringene. 

 

Årsaker 

Uforutsett fravær gitt på kort varsel er en av de mest fremtredende årsakene til at foretakene kommer i 

situasjoner hvor brudd oppstår. Slik fravær er for eksempel sykefravær meldt like før arbeidsperiodens 

oppstart. Mye sykefravær på samme tid har samme effekt.. Men også årsaker som generelt høyt 

fravær, mangel på vikarer, krevende/ sykere pasienter og  mye ø-hjelp, . Manglende tilgang på 

spesialister i perioder oppgis også som en årsak. 

 

Hvordan foretakene tar tak i disse utfordringene? 

Helseforetakene er seg svært bevisst på å ta i bruk arbeidsplanleggingssystemet GAT fullt ut. Ikke 

bare for fast ansatte, men også for alle vikarer. Dette ble et resultat av vikarsaken i vinter. 

  Foretakene har høy oppmerksomhet på bemanningsplanlegging. 

 

Interne vikarpooler/ bemanningssenter er etablert noen steder og under organisering andre steder. 

Planlegging av ferieavvikling starter tidlig hvert år, og man har i større grad sett det som viktig å 

samkjøre evt stenge behandlingstilbud i sommermånedene. 

 

Lederne oppfordres til å fordele ekstraarbeid/ overtid så jevnt som mulig. Gjennom prosjektet 

Verdibasert hverdag har man løftet frem lederens dilemma. I dialogmøter ved foretakene er disse 

problemstillingene drøftet for å kunne styrke den enkelte leder og bevisstgjøre hele organisasjonen ift 

hvilke valg som tas. Den enkelte leder skal oppleve trygghet og ryggdekning for de valg man tar. 

 

 

2. En redegjørelse for omfang og brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i de 

enkelte helseforetakene. Med brudd menes i denne sammenheng overskridelser av grensene for 

daglig og ukentlig arbeidstid på henholdsvis 9 og 38 timer, jf. arbeidsmiljølovens § 10-4 samt 

daglig og ukentlig fritid jf. lovens § 10-8. 

 

Foretakene benytter GAT-arbeidsplansystem. Systemet og rapporten som omfanget baserer seg på har 

noen klare begrensninger, som for Helse Nord medfører store feil og avvik.Dette gjør tallene direkte 

upålitelige. 

 

 Systemet ikke tar hensyn til utrykning på vakt fra vaktrom, gjennomsnittsberegning av 

uketurnus og forskjøvet vakt, altså de timene som bare er en betalingsbestemmelse og ikke 

reell overtid i forhold til Arbeidsmiljøloven.  

 Dersom man er registrert med hjemmevakt (passiv tjeneste), og blir beordret på en ny 

påfølgende hjemmevakt registreres hver time av denne som brudd. Dette gjelder spesielt 

innen ambulansetjenesten. 

 På en del avdelinger viser det seg at etter innlegg av vaktplaner genererer oppsettet brudd  

ihht. AML jfr §10- 4 og 10-8, men i realiteten er dette ikke brudd. 

 Arbeidsplansystemet legger til grunn AML’s hovedregler om arbeidstid som nevnt i 

spørsmålet over. Det betyr at en rekke forhold registreres som brudd uten å være dette. 

 Dispensasjoner ift AML er bare unntaksvis lagt inn i GAT 

 Rapporten vil generere ”følgefeil”, dvs av et type brudd kan generere andre typer brudd. 



 

 
 

 Side 3 av 6 
 

 

 Ved foretak som har Ressursbank/vikarbank, er medarbeiderne ansatt i ”egen avdeling” og 

satt opp i en turnus. Disse medarbeiderne plasseres inn i vaktboken på den avdelingen de leies 

ut til. Dette medfører dobbelt registrering av vakt i GAT. Dvs. at det teknisk sett blir registrert 

brudd på hver vakt, noe som ikke er en realitet. 

 

Det betyr at rapporten ikke kan brukes til å gi et dekkende bilde av situajsonen. Det reelle antallet er 

derfor langt lavere enn det som fremgår i vedlagte brev fra hvert foretak.  

 

Det er gjennom denne saken avdekket så store mangler i arbeidsplansystemet Som følge av dette vil 

Helse Nord umiddelbart følge dette opp overfor systemleverandør i samarbeid med foretakene. 

 

Helse Nord har tidligere i år tatt ut denne oversikten for 2010. Denne oversikten har foretakene 

manuelt kvalitetssikret over lang tid. Den gir, etter vår vurdering, derfor et langt mer riktig bilde enn 

det uttrekket som er gjort i GAT for perioden januar til april 2011, og som fremgår av rapporten fra 

hvert foretak. 

 

  200 - 219,99 220 - 249,99 250 - 299,99 300 + Totalt 

Nordlandssykehuset 13 16 14 30 73 

Helgelandssykehuset   1 3 6 10 

UNN 22 15 24 55 116 

Helse Finnmark 19 17 21 31 88 

Helse Nord IKT   1 1 5 7 

Totalt 54 50 63 127 294 

 

For øvrig vises til at det iht. Arbeidsmiljøloven § 10-6. Overtid, pkt 5 er inngått avtale om utvidet 

antall overtidstimer. Bl.a. årlig grense fra 200-300 timer. 

Det registreres at det på tross av dette er 127 ansatte som har arbeidet mer enn 300 timer overtid pr år. 

Dette utgjør 0,8% av arbeidsstyrken som det fremgår av denne tabellen: 

 

Gjennomsnittlig antall ansatte 2010   15009 

Andel ansatte som har jobbet mer 200 timer 2 % 

Andel ansatte som har jobbet mer 300 timer 0,8 % 

 

Tabellen nedenfor viser antall timer merarbeid og overtid i foretakene i Helse Nord i 2010: 

 

 
 

 

3. Hvilke planleggingssystemer finnes i det enkelte helseforetak for å planlegge 

arbeidstiden iht arbeidsmiljølovens § 10-3, (og) for å følge opp arbeidstiden til de ansatte iht. 

lovens. § 10-7, og følge opp/kontrollere evt. bruk av overtid iht. lovens § 10-6? 

 

Foretakene i Helse Nord benytter GAT som arbeidsplansystem for egne ansatte. I tillegg er man ved 

foretakene også i ferd med å få alle vikarer inn i GAT. 



 

 
 

 Side 4 av 6 
 

 

 

 

4. Hvordan sikrer helseforetakene at innleide arbeidstakere ivaretas gjennom 

helseforetakenes etablerte HMS-arbeid, herunder overholdelse av arbeidstid, opplæring og 

sikkerhet for øvrig? 

 

Det gjøres i prinsippet ikke forskjell på fast ansatte og vikarer når det gjelder ivaretaking av forhold 

knyttet til HMS-området. Men praksis fra foretak til foretak er noe ulik. 

Vikarer som leies inn registreres nå i GAT arbeidsplansystem. Det er en utfordring knyttet til dette ift 

rettigheter i GAT, som Helse Nord oppdaget ifm vikarsaken. En avdelingsleder har i utgangspunktet 

kun tilgang til de som er ansatt ved egen avdeling. En vikar som da kommer til avdelingen med ønske 

om å få ekstra vakter, vil derfor i utgangspunktet ikke ha en synlig arbeidstid på denne avdelingen. 

Dette har tidligere medført at vikarer har kunnet ta vakter uten at AML-brudd har blitt avdekket. 

Ved å utvide rettighetene til ledere med ansvar i GAT får vikarene et gjennomgående 

arbeidstidsforhold ved foretaket. 

 

Når det gjelder opplæring, vises til egne punkter i avtalen (se vedlegg) pkt 10.9 – 10.12. Det vises 

videre til pkt. 10.18 vedrørende betalt tid avsatt til introduksjon og opplæring. 

 

5. En beskrivelse av hvordan de regionale helseforetakene, det enkelte helseforetak og HINAS 

sikrer at innleide arbeidstakere har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som 

følge av landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og 

yrke, jfr. forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 5. 

 

Helse Nord samarbeider regionalt rundt arbeidsplansystemet GAT, bl.a. gjennom Forvaltningsforum 

GAT. Her har Helse Nord lagt plan for og koordinert implementering av registrering for alle 

yrkesgrupper i alle ansettelsesforhold i Helse Nord. Dette har vært et krevende og omfattende arbeid, 

som begynner å nærme seg slutten. 

 

Foretakene har ansvar for innføring lokalt, registrering, drift, vedlikehold og opplæring på systemet.  

Foretakene i Helse Nord har sammen med de andre regionale foretakene inngått nasjonale avtaler med 

utvalgte vikarbyråer. Avtalepart på vegne av helseforetakene er HINAS. Det vises til vedlagte 

eksempel på standardavtale (vedlegg 5). Tidligere var dette et fragmentert avtalesystem ved det 

enkelte sykehus/klinikk eller det forelå ikke avtaler. Hensikten med nasjonal konkurranse og 

nasjonale avtaler var bl.a. å disiplinere/profesjonalisere vikarbyråene, også når det gjelder å sørge for 

ordnede arbeidsforhold for vikarene og overholdelse av lov og forskrifter. Dette inngår som en del av 

kontraktsvilkårene. På vegne av de regionale foretakene foretok Helse Vest høsten 2010 en revisjon 

av vikarbyråene. Det ble her påpekt forhold som ble fulgt opp i etterkant i møter med leverandørene. 

Det ble også etablert et system med egenerklæringer fra leverandørene. I løpet vinteren er det på nytt 

foretatt en enda grundigere gjennomgang av hvorvidt lønns og arbeidsforhold praktiseres i henhold til 

lov og forskrifter. Her er leverandørenes dokumentasjon av utlønninger på individnivå gjennomgått 

og sammenholdt med foretakenes egen dokumentasjon.  

Det er som følge av denne revisjonen avdekket brudd på etterlevelse av arbeidstiden. I tillegg er det 

avdekket at det er manglende etterlevelse av Arbeidsmiljølovens krav til overtidsbetaling. Dette har 

ført til reaksjoner overfor 6 av leverandørene: 

 

 Rammeavtalen med Helsenor Konstali er avsluttet – med begrunnelse i manglende 

bankgaranti. 

 Nurse Partner har fått betinget varsel om terminering av rammeavtalen dersom de innen 1. 

september 2011 ikke har innfridd krav til etterlevelse av rammeavtalen 
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 Fire leverandører har fått en streng advarsel. 

 

 

 

Helse Vest har på vegne av alle de 4 regionene redegjort i detalj om revisjonen og resultatene av 

denne i sitt svarbrev til Arbeidstilsynet. 

 

Det har frem til nå vært stort sprik i kvalitet hva gjelder oversikt over hva den enkelte vikar betales. 

Foretakene mottar i hovedsak samleregninger. 

Gjennom revisjonen av vikarbyråene viser regionene og HINAS handlekraft overfor byråene, som har 

en kontrollerende, korrigerende og opplærende effekt. Det vil bli lettere å følge opp at vikarenes 

rettigheter ivaretas. Spesielt når regionene gjennom oppfølgingsbrev etter revisjonen krever 

etterregulering for alle vikarer omfattet av gjeldende avtaleperiode. 

 

I alle virksomheter må det være en selvfølge at arbeidsgiver er i stand til å drive tjenesten på en slik 

måte at arbeidstakerne ivaretas i henhold til gjeldende lover og regler for arbeidslivet. Videre at 

arbeidsgiver har en strategi for ivaretakelse av ansatte og styring av virksomheten. 

Vikarsaken som har avdekket brudd på arbeidstidsbestemmelser viser med all mulig tydelighet at det 

fortsatt er et stykke å gå. Alle de fire helseregionene arbeider aktivt for å kunne skaffe seg full 

oversikt på en systematisk måte. Det utvikles verktøy for at man skal ha gode styringsverktøy. For 

Helse Nord sin del innebærer dette konkret 3 viktige systemer: 

 

 Nytt HR system. Dagens lønns- og personalsystem skal i 2013 erstattes av et mer 

skreddersydd HR system. I Helse Nord vil dette kunne gi data til  

 Styringsportalen. Denne blir et verktøy for å kunne modellere og ta ut viktige rapporter for å 

understøtte ledere i alle deler av virksomheten. 

 GAT arbeidsplansystem vil også være en kilde til styringsportalen. GAT som system og vår 

bruk av GAT utvikles kontinuerlig. Bl.a. arbeider Helse Nord nå aktivt for at alle ansatte skal 

registreres i GAT. 

 

Alle disse systemene koordineres regionalt. Man har innholdsansvar både lokalt og regionalt. 

I tillegg deltar alle landets helseregioner i et nasjonalt samarbeid, hvor man utvikler felles HR-

indikatorer og HMS-indikatorer for implementering i regionenes systemer. Det er et svært godt 

samarbeid, som høyner kvaliteten vesentlig. 

 

Helse Nord ser at det er mange utfordringer i vår organisasjon knyttet til systematisk oppfølging av 

arbeidstidsplanlegging og arbeidsbestemmelsene. Ledere og ansatte møter ofte utfordringer i 

krysningspunktet mellom foretakets stilte krav til tjenesten, forsvarlig helsetjeneste (liv og helse) og 

arbeidsmiljøloven. 

 

Arbeidsmiljøloven gir gode muligheter til en fleksibel og god planlegging av arbeidstid og 

arbeidstidsordninger. Gjennom et godt konstruktivt samarbeid kan partene sammen finne løsninger 

som sikrer en drift som ivaretar hensynet til forsvarlig og god helsetjeneste og gode arbeidsvilkår for 

alle ansatte. 
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Helse Nord ber om et snarlig oppfølgingsmøte med Arbeidstilsynet for å gå gjennom det som her er 

beskrevet. Videre er det ønskelig med en tett og god dialog om veien videre. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Lars Vorland         Knut Langeland 

(sign)         (sign) 

Administrerende direktør       Konst. Leder HR/ Org 

Helse Nord RHF        Helse Nord RHF 

 

 

 

 

 
Vedlegg: 

 

Vedlegg 1. Rapport fra Helse Finnmark HF 

Vedlegg 2. Rapport fra Universitetssykehuset Nord Norge HF 

Vedlegg 3.  Rapport fra Nordlandssykehuset HF 

Vedlegg 4. Rapport fra Helgelandssykehuset HF 

Vedlegg 5.  Kopi av rammeavtale med vikarbyrå 

   

 

Kopi:  Helseforetakene i Helse Nord 

Arbeidsgiverforeningen Spekter 

HR-direktører i Helse-Midt, Helse Sør Øst, Helse Vest 
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NOTAT 
 

Til:  

Samarbeidsmøte i Helse Nord 

 

Fra: 

Helse Nord RHF 

 

Registrering av ansattes arbeidstid, variabel lønn og sykefravær i GAT 
Helse Nord har i flere år arbeidet for å få alle medarbeidere til å bruke arbeidsplansystemet GAT. 

Det har over tid variert i hvor stor grad foretakene har lykkes i å ta dette verktøyet i bruk. Det til tross 

for at det er vedtatt at det skal benyttes som verktøy for registrering av arbeidstid og variabel lønn og til 

arbeidstidsplanlegging. Utfordringen har hovedsakelig sitt utspring i stor motstand hos overlegene. 

 

Helse Nords rapport til Arbeidstilsynet i juni og vikarsaken våren 2011 satte igjen et kraftig søkelys på 

behovet for å kunne ha oversikt over medarbeideres arbeidstid. 

Som følge av disse 2 sakene ble Helse Nord RHF og foretakene enige om at alle yrkesgrupper med alle 

typer ansettelsesforhold skulle registreres i GAT innen 31.12.2011. 

 

Det er også vesentlig å se hvordan vi kan relatere dette til LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, 

arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). 

§ 1-1. Lovens formål  

       Lovens formål er:  

a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full 
trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i 
samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,  

b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,  

c) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og 
livssituasjon,  

d) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt 
arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig 
myndighet,  

e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv.  
 
 

§ 10-7. Oversikt over arbeidstiden  

       Det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal 
være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte.  
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Det er altså arbeidsgivers plikt å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø, noe som blant annet innebærer 

planlegging, tilrettelegging og fordeling av arbeidet. For å kunne gjøre dette benytter Helse Nord 

arbeidsplansystemet fra GatSoft. 

 

Når det gjelder innleid arbeidskraft, er også dette omfattet av lovgivningen. Arbeidsgiver har altså en 

plikt til å sørge for de samme forhold for innleide som for egne ansatte, samt se dette i en helhet. 

 

§ 2-2. Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere  

(1) Når andre enn arbeidsgivers egne arbeidstakere, herunder innleide arbeidstakere eller selvstendige, utfører 
arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning, skal arbeidsgiver:  

a) sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet og blir utført på en slik 
måte at også andre enn egne arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø,  

b) samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.  

 

Den neste bestemmelsen sier at arbeidstaker har plikt til å rette seg etter de ordninger på arbeidsplassen 

som er vedtatt for å ivareta lovens formål i §1-1. Det betyr at medarbeidere ikke har anledning til å 

nekte å bruke arbeidsplansystemet. 

 

§ 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt  

(1) Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-
, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og 
skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.  

 

 

Hva innebærer så dette i praksis? 

Når en ansatt tilsettes i en stilling knyttes vedkommende til et koststed i lønns- og personalsystemet. 

Denne informasjonen overføres fra lønns- og personalsystemet til GAT. Dette innebærer at alle som er 

ansatt i Helse Nord er i GAT, dersom GAT brukes. Pt er ikke GAT i bruk i Helse Nord RHF og 

Sykehusapotek Nord. Når man så sier at alle skal inn i GAT, så betyr dette at alle som ansettes skal 

knyttes til et koststed (også vikarer) og så ta i bruk Gat for registrering av arbeidstid. Det innebærer at 

all variabel lønn utbetales som følge av registrering gjort i GAT. Pr i dag, har man ved foretakene i noen 

grad latt være å stille krav om bruk av GAT. Man har da akseptert at enkelte grupper har kunnet føre 

manuelle regnskap. 

 

Skal komme tilbake til situasjonen ved hvert enkelt foretak. 

 

Hvorfor er så dette viktig for Helse Nord? 

Det er flere årsaker til at det er helt avgjørende viktig at all arbeidstidsplanlegging for alle med 

ansettelsesforhold skjer på et sted. 

 Helse Nord skal drive sin tjeneste innenfor lov og avtaleverket.  

 Optimal ressursstyring knyttet til pasientforløp. Helse Nord skal ha pasientforløp for alle 

behandlinger. Man skal kunne planlegge hvor mye ressurser som går med til hvilke tidspunkt og 

i hvilke sammenhenger. På bakgrunn av dette skal man planlegge bemanningen ved postene. 

Dvs at aktiviteten styrer de ressursene vi bruker. Arbeidstid er en av de største og mest 

omfattende ressursene. De styrer vi gjennom vaktboka/ arbeidsplanen i GAT. 

 Innhenting og registrering av styringsdata for ledere, tillitsvalgte og personalavdelinger. Man 

kan hente inn data for å:  
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o føre tilsyn med og ha full oversikt ift arbeidstidsbestemmelsene og vernereglene.  

o se hvordan man bruker ressursene; hvem brukes til hvilke oppgaver til hvilke tider. Når 

på året, når i uken og når på døgnet skjer hendelser/ er det behov for mindre/ flere 

medarbeidere. 

o skaffe informasjon når man skal kartlegge pasientforløp. 

o ha helhetlig oversikt over ressursene og styring av disse 

o ha helhetlig og lik praksis for alle ansatte.  

o Ha konsistent organisasjonsstruktur med tilhørende fullmakter  

 

I Helse Nord har man i 2011 i gjennomsnitt hatt 14.979 ansatte. 

Dette er fordelt slik. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Snitt 

HELGELANDSSYKEHUSET HF            1564 1539 1638 1579 1567 1567 1685 1666 1754 1603 1589 1614 

HELSE FINNMARK  HF               1721 1803 1950 1814 1812 1812 1846 1981 2053 1866 1875 1867 

HELSE NORD IKT                 175 181 185 181 183 183 193 187 191 193 192 186 

HELSE NORD RHF                 157 170 160 161 155 155 168 155 163 161 165 161 

NORDLANDSSYKEHUSET HF          3780 3745 3976 3799 3787 3787 3866 3965 4285 3918 3942 3895 

SYKEHUSAPOTEKET NORD HF        93 93 92 97 97 97 100 94 102 96 96 96 

UNN HF 6943 6993 7308 7013 7007 7007 7154 7247 7755 7129 7208 7160 

Totalt 14434 14526 15312 14648 14613 14614 15019 15303 16312 14976 15078 14979 

 

I tallet for Helse Nord RHF inngår i tillegg til staben, SKDE og avtalespesialister. 

Tabellen ovenfor er laget på bakgrunn av data i lønns- og personalsystemet, og ikke i GAT. 

Vikarer fra byråer registreres ikke hver enkelt i lønns- og personalsystemet, da det er byråene selv som 

står for lønn til vikarer. 

Dette blir et eksempel som viser at alle må registreres i GAT for at Helse Nord skal ha oversikt over 

hvor mange som jobber i foretaksgruppen. 

 

Foretakene har blitt bedt om å redegjøre for følgende spørsmålsstillinger: 

 

1. Hvilke yrkesgrupper og avdelinger gjenstår å få inn i GAT ved hvert foretak? 

2. Hvor mange medarbeidere ved foretaket er det som ikke er i GAT? 

3. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved foretaket for å få registrert alle medarbeidere inn i GAT innen 

31.12.11? 

4. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved hvert foretak for å rydde i GAT og høyne datakvaliteten, slik at 

man ved neste måling har eliminert feilene fra forrige måling? 

 

Med foretakene menes i denne saken: 

 Helse Finnmark 

 UNN 

 NLSH 

 Helgelandssykehuset 

 Sykehusapotek Nord 

 Helse Nord RHF 

 Helse Nord IKT 
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Helse Finnmark 

 

1. Hvilke yrkesgrupper og avdelinger gjenstår å få inn i GAT ved hvert foretak? 

 

a. Ambulansestasjonene i Alta, Lakselv og Honningsvåg. Mandag 14.11.11 skal vi ha 
kurs for ambulansestasjonene i Tana, Vadsø og Kirkenes og satser på første 
doble lønnskjøring for perioden 16.11.11 tom 15.12.11 til utbetaling 12.01.12. 

  
b. Sekretærene i Hammerfest, dette pga. at de er underlagt avdelingsoverlegene, 

som heller ikke er i GAT.  
  

c. Kirurgisk poliklinikk, Hammerfest (bruker ikke GAT). 
  

d. Hele legegruppen, bortsett fra medisinske og kirurgiske turnusleger og LIS-leger, 
Klinikk Kirkenes, som vi har hatt 1. lønnskjøring på. Alle psykiaterne også er i 
GAT, men de er ikke med på lønnskjøring, pga. beregningsreglene. Disse vil vi få 
inn, når vi har sett at alt fungerer for overlegene på Klinikk Kirkenes. 

  

e.  Vikarer fra vikarbyrå. 
 

2. Hvor mange medarbeidere ved foretaket er det som ikke er i GAT? 

Helse Finnmark har gjennomsnittlig ca 1850 lønnslipper og foretaket har 2533 ansatte 

med brukertilgang til MinGat. ( Alle korttidsvikarer har også brukertilgang til MinGat, 

derfor så høyt tall). Dersom man skal gå ut fra de gruppene som man ennå ikke har i 

GAT, så vil det være ca 190 medarbeidere som ikke er i GAT.  

 

3. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved foretaket for å få registrert alle medarbeidere inn i 

GAT innen 31.12.11? 

Helse Finnmark vil ikke klare å få alle inn i GAT innen 31.12.11. Ambulansen vil være 

inne på nyåret og Kirurgisk poliklinikk vil ta i bruk GAT før nyåret. Legene og 

sekretærene i Hammerfest vil komme innen første kvartal 2012.  

  

For vikarene fra vikarbyrå, må foretaket få på plass en rutine på hvordan disse meldes inn 

i GAT. Dette fordi de ikke kommer inn via lønns- og personalsystemet. Her må også det 

lages regler, dersom man skal kunne få opp AML-brudd etc. på disse, selv om det ikke 

betales ut lønn via GAT på denne gruppen. 

 

4. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved hvert foretak for å rydde i GAT og høyne 

datakvaliteten, slik at man ved neste måling har eliminert feilene fra forrige 

måling? 

Helse Finnmark har startet et arbeid med å høyne datakvaliteten i GAT rundt AML timer. 

Vi har nettopp gjennomført opplæring av ledere i foretaket om håndtering av 

arbeidstidsbestemmelsene, og hvordan GAT skal brukes for å sikre god datakvalitet på 

dette området.  

 

UNN  

 

1. Hvilke yrkesgrupper og avdelinger gjenstår å få inn i GAT ved hvert foretak? 

GAT er et system som favner videre enn kun arbeidstid og turnusplaner. Det er derfor 

ulike grader av det å "være inne i GAT".  
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På UNN er alle ansatte som har en arbeidsavtale inne i GAT. Dette inkluderer alle som 

har en stillingsprosent større enn null og timelønnede som har en tidsbegrenset 

rammeavtale.  

GAT er det primære system for registrering av fravær, og på UNN skal nå alt sykefravær 

registreres i GAT. Det har de siste to årene vært et stort fokus på om helseforetakene får 

den sykelønnsrefusjonen de har krav på. På UNN har det som følge av dette, vært et 

spesielt fokus på å følge opp sykefraværsregistreringen i GAT.  

  

Når det gjelder arbeidstid og arbeidsplaner er det kun en gruppe som ikke i sin helhet 

administrer dette i GAT, og det er legene. Legene i Psykiatrien (to klinikker) 

Nevrokirurgisk og Nevrologisk avdeling administrerer i dag sine tjenesteplaner i GAT. I 

dette ligger det at alt av overtid og vakanser også blir registrert i GAT. Øvrige 

legegrupper registrer overtid og vakansvakter på timelister. Arbeidstid som registreres på 

denne måten fanges ikke opp av AML-rapportene i GAT.  

  

I tillegg til dette vet vi at ikke alle innleide vikarer (via firma) blir registrert i GAT. Dette 

er fulgt opp gjennom utsendt informasjon om gjeldende retningslinjer for registrering i 

GAT til klinikkene. 

 

2. Hvor mange medarbeidere ved foretaket er det som ikke er i GAT? 

Det er per siste lønnskjøring registrert 809 faste legestillinger i UNNs lønnssystem. I 

skrivende stund er to avdelinger (ortopedi, nevrologisk) og to klinikker (psykiatrien) 

operative i GAT, som til sammen utgjør 83 stillinger.  

I tillegg er anestesi avdelingen aktive brukere av GAT og har stort sett alle sine 

tjenesteplaner registrert, de utgjør 43 stillinger. Vi snakker da om ca 700 leger på UNN.  

 

3. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved foretaket for å få registrert alle medarbeidere inn i 

GAT innen 31.12.11? 

Det er ikke realistisk å få alle tjenesteplanene inn i GAT før 31.12.11.  

Å innlemme legers tjenesteplaner i GAT legger beslag på mer ressurser enn det å 

innlemme andre yrkesgruppers turnusplaner. Dette skyldes forhold som avtalemessig 

kompleksitet, manglende brukervennlighet for komplekse arbeidstidsordninger i GAT, 

nødvendig forankring på ulike nivåer og behov for oppfølging og support.  

  

For UNNs del er beslutningen om at legene skal administrere sine tjenesteplaner i GAT 

forankret i sykehusledelsen. Men man har hatt utfordringer i forhold til at man har mistet 

GAT-kompetanse som det tar tid å erstatte. I tillegg har fokuset på 

sykefraværsregistreringen i GAT lagt beslag på ressurser over en lengre periode.  

  

UNN har imidlertid en målsetting om å gjennomføre kursing og innføring av 

tjenesteplaner for resten av legene så snart som mulig i løpet av første havdel av 2012 og 

planene er under bearbeiding. 

 

4. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved hvert foretak for å rydde i GAT og høyne 

datakvaliteten, slik at man ved neste måling har eliminert feilene fra forrige 

måling? 

Informasjon og et større fokus på AML-rapprotering har bidratt til at klinikkene har 

måttet forholde seg aktivt til denne problemstillingen.  

AML-rapportene i GAT byr imidlertid på visse utfordringer.  

For det første er det visse feil i rapporten som gjør at AML-brudd telles flere ganger 

dersom rapporten tas ut på klinikk- eller avdelingsnivå. Dette følges opp i forhold til 

Gatsoft.  
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For det andre har ikke avdelingene hatt gode nok rutiner for å registrere dispensasjoner 

og unntak som ville redusert omfanget av brudd i rapportene. Det jobbes nå med å 

ansvarliggjøre avdelingene i forhold til å registrere dispensasjoner i GAT. 

 

Nordlandssykehuset 
 

1. Hvilke yrkesgrupper og avdelinger gjenstår å få inn i GAT ved hvert foretak? 

Det gjenstår noe ved noen få avdelinger. Bl a leger ved kirurgisk ortopedisk klinikk. 

 

2. Hvor mange medarbeidere ved foretaket er det som ikke er i GAT? 

Det er pt ca 100 medarbeidere som ikke registrerer sin arbeidstid i GAT. 

3. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved foretaket for å få registrert alle medarbeidere inn i 

GAT innen 31.12.11? 

Det er sendt ut melding fra systemeier til alle klinikksjefer med liste over alle som ikke er 

i GAT om at disse må inn innen utgangen av året samt at man ikke lengre godkjenner 

manuelle timelister fra 01.01.2012. 

 

4. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved hvert foretak for å rydde i GAT og høyne 

datakvaliteten, slik at man ved neste måling har eliminert feilene fra forrige 

måling? 

I forhold til AML og vernebestemmelser er det sammen med de andre foretakene gjort 

noen felles innstillinger i oppsettet på GAT. I tillegg så blir det nå på alle kurs og 

workshops gitt opplæring i hvordan AML-dispensasjon legges inn på hver enkelt ansatt..  

Øvrig datakvalitet avhenger av bestemmelser på hvordan systemet brukes, holdninger og 

kunnskap. 

 

Helgelandssykehuset 

 

1. Hvilke yrkesgrupper og avdelinger gjenstår å få inn i GAT ved hvert foretak? 

Helikopterlegene i Brønnøysund. 

2. Hvor mange medarbeidere ved foretaket er det som ikke er i GAT? 

10 personer som tilhører Helikopterlegene. 

3. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved foretaket for å få registrert alle medarbeidere inn i 

GAT innen 31.12.11? 

Leder for Helikopterlegene vil bli tilbudt opplæring i løpet av desember 

2011/januar/februar 2012. 

4. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved hvert foretak for å rydde i GAT og høyne 

datakvaliteten, slik at man ved neste måling har eliminert feilene fra forrige 

måling? 

Har sendt ut intern-notat til ledere ang registrering av firmavikarer, føring av 

ekstra/overtid, fraværsregistrering med mer.  

Har dialog med Helse Nord og personalsjef ang AML-oppsett i GAT. 

 

 

 

 

Sykehusapotek Nord 

Sykehusapotek Nord er neppe på Gat før tidlig 2012. Det er avtalt med IKT om at databasene 

skal være opprettet i november, så gjenstår det å sette opp systemet samt opplæring. 

 

Når det gjelder arbeidstid har alle ansatte ordinær arbeidstid. Det er også liten bruk av overtid. 
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Helse Nord RHF 

Helse Nord RHF har ikke tatt i bruk GAT. 

 

Helse Nord IKT 

 

1. Hvilke yrkesgrupper og avdelinger gjenstår å få inn i GAT ved hvert foretak? 

Ingen 

2. Hvor mange medarbeidere ved foretaket er det som ikke er i GAT? 

Ingen 

3. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved foretaket for å få registrert alle medarbeidere inn i 

GAT innen 31.12.11? 

Alle er registrert 

4. Hvilke konkrete tiltak gjøres ved hvert foretak for å rydde i GAT og høyne 

datakvaliteten, slik at man ved neste måling har eliminert feilene fra forrige 

måling? 

Helse Nord IKT har ryddet mye og gjort mye! Fortsatt letes det etter løsning for 

registrering av ekstra hjemmevakt uten at det blir reg. som overtid med påfølgende aml. 

brudd 

 

Tilbakemeldingene viser at foretakene har kommet ulikt i gang med at alle medarbeidere 

benytter Gat for registrering av arbeidstid, variabel lønn, sykefravær. 

Helgelandssykehuset har gjort en veldig bra jobb. Alle medarbeidere registrerer arbeidstid og 

variabel lønn i Gat. Det samme har Helse Nord IKT.  

Sykehusapotek Nord og Helse Nord RHF gjenstår i sin helhet. 

Ved UNN gjenstår ca 700 av 809 leger. Her er heller ikke alle vikarer fra byrå i GAT. 

I Finnmark er det 190 medarbeidere som ikke registrerer i Gat. Alle vikarer fra byrå er registrert 

i Gat.  

Tilbakemeldingene fra foretakene tyder på at det ikke bare er enkeltpersoner som ikke bruker 

GAT, men også avdelinger. Dette gjelder pt ved NLSH, UNN og Helse Finnmark, 

Sykehusapotek Nord og Helse Nord RHF. 

 

  Egne ansatte Vikarer 

HELGELANDSSYKEHUSET HF                

HELSE FINNMARK  HF                   

HELSE NORD IKT                     

HELSE NORD RHF                     

NORDLANDSSYKEHUSET HF              

SYKEHUSAPOTEKET NORD HF            

UNN HF     

 

Det gjenstår i alt ca 1250 ansatte i Helse Nord. I tillegg gjenstår en del vikarer fra byråer. Som 

tabellen innledningsvis viser har det i snitt arbeidet 14979 personer pr måned hittil i 2011. 

 

Tilbakemeldingen fra foretakene viser at det jobbes med dette, men at det er noe igjen før 

målsettingen er nådd med at alle medarbeidere registrerer arbeidstid i GAT.  

 

 

Knut Langeland 

Kst Gruppeleder HR/Org 
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