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Styresak 133-2013/5 Praktisering av vernebestemmelsene knyttet 

til arbeids- og hviletid i Helse Nord, status og 

utvikling – oppfølging av styresak 32-2013 

Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Bakgrunn/fakta 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 32-2013 Praktisering av vernebestemmelsene 
knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling – oppfølging 
av styresak 146-2011 i styremøte, den 21. mars 2013. Styret 
fattet følgende vedtak i punkt 5: Styret ber om at adm. direktør om å rapportere tilbake til 
styret på status og utviklingen i løpet av høsten 2013. 
 
Hovedtrekk status og utvikling 2. tertial 2013: 
• Det er registrert en liten økning i antall overskridelser av grensene for daglig 

arbeidstid, se vedlegg. 
• Det gjenstår å få laget arbeidsplaner for størsteparten av legegruppen i 

Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset HF. 
• Nødvendige dispensasjoner etableres/registreres i økende grad. 
• Opplæring i hvordan man unngår potensielle AML-brudd/registrere dispensasjoner, 

pågår. 
• Arbeidsplaner som inneholder brudd (les: dobbelvakter) er kun fulgt opp av 

Helgelandssykehuset HF. 
• Helseforetakene har etablert aksjonspunkt knyttet til potensielle AML-brudd. 
• Helseforetakene har implementert årsakskoder fra og med 1. september 2013 for å 

øke kunnskapen på området. 
• De fleste helseforetak har nå versjon 5.5 av GAT arbeidsplansystem, og 

systemtekniske feilrapporteringer reduseres. 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble orientert om 
Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, 
gjennomføring av tiltak og utvikling – oppfølging av styresak 32-2013 i samarbeidsmøte 
den 12. november 2013, jf. sak 134-2013.  
 
Vurdering 
Helseforetak som fortsatt har manglende arbeidsplaner for utvalgte personellgrupper 
bør tilstrebe å få implementert dette i GAT arbeidsplansystem, slik at de nyttiggjør seg 
verktøyet for best mulig etterlevelse av arbeids- og hviletidsbestemmelsene.  
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Dispensasjoner må etableres, der det er nødvendig, før arbeidet påbegynnes. Det 
anbefales at helseforetakene jobber proaktivt i denne sammenhengen, og at det 
systematisk følges opp/registreres. Det anbefales videre at helseforetakene 
kontinuerlig gjennomfører opplæringsaktiviteter knyttet til både registrering av 
dispensasjoner, samt hvordan potensielle AML-brudd kan unngås. Et alternativ er å 
planlegge dette inn i ledernes årshjulsaktiviteter. 
 
Helseforetak som har arbeidsplaner som i utgangspunktet inneholder reelle brudd må 
gjennomgås/tilpasses slik at brudd ikke framkommer som planlagt, ref. 
Helgelandssykehuset HFs gode dialog ved aktuelle tjenesteområder. 
 
Det er positivt å registrere at helseforetakene har etablert aksjonspunkt knyttet til 
etterlevelse av arbeids- og hviletidsbestemmelsene. Det forventes gjennom denne 
praksisen at helseforetakene tar tak i utfordringsområdene og utvikler tiltak for å 
redusere antall potensielle brudd. Årsakskodene vil gi økt kunnskap i tiltaksarbeidet. 
 
Innen utgangen av 2013 vil de fleste helseforetakene ha versjon 5.5 av GAT 
arbeidsplansystem, hvorpå det forventes at systemtekniske feil reduseres betydelig fra 
og med 2014. Det tilrås derfor at Helgelandssykehuset HF iverksetter oppgradering 
innen årsskiftet. I løpet av 1. kvartal 2014 bør videre Gatsoft inviteres til et leverandør-
/kundemøte for å se nærmere på ytterligere systemfeil og hvordan bruke 
programvaren rett. 
 
 
Vedlegg:  Tabell med oversikt pr. helseforetak 
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Periode:
01.01. - 15.04.

Helgelandssykehuset HF UNN HF, 2. tertial NLSH HF Helse Finnmark HF Totalt Helse Nord
Bruddtype 2011 2012 2013 Endring 2012 2013 Endring 2011 2012 2013 Endring 2011* 2012 2013 Endring 2011 2012 2013 Sum endring

Daglig arbeidstid 1958 3750 3908 158 11804 12540 736 3571 6945 7984 1039 942 3176 foreligger ikke #VERDI! 6471 22499 24432 1933
Ukentlig arbeidstid 1242 973 1037 64 1991 1425 -566 2997 2954 2457 -497 960 1000 foreligger ikke #VERDI! 5199 5918 4919 -999
Daglig og ukentlig fritid 597 740 749 9 3562 3839 277 1382 1765 1629 -136 495 682 foreligger ikke #VERDI! 2474 6067 6217 150

Sum 3797 5463 5694 231 17357 17804 447 7950 11664 12070 406 2397 4858 0 #VERDI! 14144 34484 35568 1084
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