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Styresak 67-2014/3 Redusert sykefravær – kunnskapsgrunnlag og 

gevinster 
 
 
Formål 
Høyt sykefravær påvirker kvaliteten i helsetjenestene og pasientsikkerhet. Dette fordi 
kontinuitet, kompetanse, samhandling, kommunikasjon og arbeidsmiljø blir 
skadelidende. Sykefravær representerer også en stor økonomisk k ostnad for 
helseforetakene. 
 
Formålet med denne saken er å presentere kunnskapsgrunnlag og muligheter for økt 
økonomisk handlingsrom ved reduksjon i sykefraværet.  
 
Kunnskapsgrunnlaget 
I oppfølgingen av NOU 2010-13 Arbeid for helse (Almlid-utvalget) bygges kompetansen 
både lokalt, regionalt og nasjonalt i arbeidet ved å øke nærværet og skape mer 
helsefremmende arbeidsplasser.  
 
Informasjon om sykefraværet hentes fra lønnssystemet (Paga) og offentlig statistikk fra 
NAV. Fra og med januar 2014 gir Paga oss sykefraværsdata sortert pr. arbeidssted, 
stillingskode, alder og kjønn. I tillegg kan det skilles på kort- og langtidsfravær, samt 
fraværstype (aktiv sykemelding, sykdom, svangerskapsrelatert sykefravær med mer). 
Fra NAV kan vi få informasjon om de sykemeldtes lidelser. 
 
Utviklingen de siste fem årene viser at sykefraværet har gått ned fra 9,0 % i 2009 til 8,3 
% i 2013, se graf 1 i vedlegget. Nedgangen er størst fra 2009 til 2010. Fra 2010 er 
fraværet mer stabilt, men utviklingen er noe ulik blant helseforetakene.  
 
Målet om 7,5 % sykefravær i regionen fordrer gjennomgående og vedvarende 
endringer. I de følgende grafene vises fraværet etter de ulike dimensjonene. Det er 
brukt mars 2014 som kunnskapsgrunnlag, da denne måneden viser et sykefravær som 
er nært det årlige gjennomsnittet. 
 
Kjønn og stillingsgrupper 
Kvinner har et høyere sykefravær enn menn. Vi ser av graf 2 i vedlegget at denne 
forskjellen er gjennomgående for alle stillingsgrupper med unntak av 
ambulansepersonell og forskningspersonell.  
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Andelen kvinnelige ansatte i helseforetakene er 75 %. Ut i fra dette kan man anslå at 
Helse Nord har et høyere sykefravær enn i landsdelen for øvrig. Tall fra SSB viser et 
sykefravær på 7,4 % i Nordland for 3. kvartal 2013 versus 7,9 % i Helse Nord. 
 
Kjønn og aldersgrupper 
Sykefraværet i Helse Nord øker med alderen. Dette gjelder begge kjønn. Forskjellene er 
størst i alderen 20-40 år, minkende i alderen 40-60 år, og økende blant de over 60 år. 
 

 
Graf 3: sykefravær fordelt per kjønn og aldersgrupper, Helse Nord 
 
Ved sammenstilling av kunnskapen om fraværet knyttet til kjønn, alder og 
stillingsgruppe finner vi ny kunnskap, se tabell 1 i vedlegg. Blant de gruppene som har 
høyere fravær enn gjennomsnittet, er fraværet høyere blant menn enn kvinner, når det 
gjelder de yngste psykologene og ambulansepersonell over 40 år.  
 
Varighet 
Sykefraværet inndeles ofte ut fra lengde på fraværet, korttids- og langtidsfravær, 
herunder også egenmeldt og legemeldt. Korttidsfraværet er her definert som 0-16 
dager. Korttidsfraværet er høyt blant kvinner, men i forhold til totalfraværet er andelen 
noe mindre enn for menn. 
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Graf 4: kort-/langtidsfravær per kjønn, Helse Nord 
 
Korttidsfravær går ofte over i et langtidsfravær. Innsats i forhold til korttidsfraværet vil 
følgelig være en god investering. 
 
Ser vi nærmere på graf 5 i vedlegget ser vi at mange av stillingsgruppene har et 
korttidsfravær over 3 %. Stillingsgruppene leger, psykologer, diagnostisk personell og 
apotekstillinger har en høy andel korttidsfravær, ca. 40 % av samlet fravær. 
 
Fraværstype 
Fraværstyper er årsaksfaktorer til sykefraværet, for eksempel om det er: 
-  egenmeldt/sykemeldt,  
-  svangerskapsrelatert 
- arbeidsrelatert eller 
- yrkesskader  
 
For 2013 er det svangerskapsrelaterte sykefraværet ca. 0,08 %, arbeids- og 
yrkesskaderelaterte ca. 0,02 %.  
 
Kunnskap om sykemeldtes lidelser 
NAV leverer statistikk på bedriftsnivå via Altinn og gir oss kunnskap om hvilke lidelser 
de sykemeldte (legemeldt fravær) rammes av. Legemeldt fravær er ca. 6,5 % i Helse 
Nord.  
 
Graf 6 i vedlegget viser utviklingen de siste ti år på nasjonalt nivå. Hovedlidelsene er 
muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser, som henholdsvis utgjør 40 og 20 % 
andel av det legemeldte fraværet. For kvinner er trenden at fravær knyttet til muskel- 
og skjelettlidelser reduseres og at fravær i forbindelse med psykiske lidelser øker. 
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Kvinner har en høyere andel psykiske lidelser enn menn, og menn har en høyere andel 
muskel- og skjelettlidelser. 
 
Gevinster med å øke nærværet 
Økt nærvær på arbeidsplassen gir bedre stabilitet og trivsel. Kontinuitet i 
arbeidsstokken gjør at kompetansen heves, og det skaper større trygghet for 
pasientene.  
 
Eksempler fra helseforetakene viser at tiltak nytter. Tett oppfølging av gravide for å 
tilrettelegge deres arbeid har vist seg å gi gode effekter både i forhold til den gravides 
helsesituasjon, kontinuitet ved enheten og nærværet til arbeidsplassen.  
 
Følelse av sterk tilknytning til arbeidsplassen gjennom medvirkning, tilrettelegging, 
inkluderende fellesaktiviteter er også eksempler på tiltak som nytter. 
 
I vedlagte tabell 2 illustreres brutto kostnader knyttet til sykefraværet. Tallene bygger 
på SINTEFs modell for sykefraværskostnader, som brutto er beregnet til kr. 2 600 pr. 
sykefraværsdag. Tabellen viser at en reduksjon i sykefraværet tilsvarende 1 % poeng 
gir en brutto besparelse på ca. 70 mill kroner. Nedgangen i sykefraværet fra 2009 har 
gitt foretaksgruppen en årlig brutto besparelse på ca. 50 mill kroner. 
 
Netto innsparing vil avhenge av i hvilken grad det leies inn sykevikarer, 
arbeidsmarkedet for vikarer og muligheten for omfordeling av arbeidsoppgaver. 
 
Svangerskapsrelatert sykefravær koster brutto 2 100 dager * kr. 2 600 = 5,5 mill kroner 
pr. år.  Gjennomsnittlig lengde for svangerskapsrelatert sykefravær er ca. 60 dager. 
Ethvert tiltak som medfører at de gravide jobber én uke lenger, vil gi en brutto 
besparelse på ca. 0,5 mill kroner. 
 
Status 
Helseforetakene har et selvstendig ansvar for å øke nærværet på arbeidsplassen. 
Likevel har Helse Nord sett viktigheten av å rette spesielt fokus på temaet. Gjennom 
Oppdragsdokumentet 2014 er det stilt krav om at helseforetakene utarbeider måltall og 
handlingsplaner for å redusere sykefraværet. Fristen for dette var 1. april 2014.  
 
I vedlegg 2 ser vi at helseforetakene har mange gode pågående og planlagte tiltak. 
IBedrift med fokus på muskel- og skjelettlidelser og lettere psykiske lidelser er 
målrettet i forhold til at denne type lidelser representerer ca. 60 % av årsakene til 
legemeldt sykefravær. Sterkere involvering av medarbeiderne i utformingen av tiltak i 
egen jobbsituasjon bidrar positivt i det psykososiale arbeidsmiljøet. 
 
Tiltakene viser også programmer for tilrettelegging, kulturelle og arbeidsmiljørettede 
tiltak for å skape arbeidsplasser hvor medarbeiderne sterkt ønsker å være tilstede. 
 
Fra 2009 til 2013 er sykefraværet redusert med 0,7 % -poeng i regionen. Reduksjon i og 
stabilisering av sykefraværet på et lavere nivå, er resultat av målrettet, langsiktig 
arbeid. Dette krever kulturelle endringer. 
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Konklusjon 
Helse Nord har i samarbeid med helseforetakene og øvrig helseregioner jobbet fram et 
godt kunnskapsgrunnlag for å skape mer helsefremmende arbeidsplasser, herunder økt 
nærvær. 
 
Hvert helseforetak kan gjennom innhenting og analyse av egne tall bygge kompetansen 
ytterligere. Målrettede og tilpassede tiltak reduserer sykefraværet og øker kvaliteten i 
helsetjenestene og pasientsikkerheten. Kunnskapsgrunnlaget bør brukes til å lage 
lokale målrettede handlingsplaner. 
 
 
 
Vedlegg 1: Grafer og tabeller 
Vedlegg 2: Utvalgte tiltak for det enkelte foretak 
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Vedlegg 1– grafer og tabeller knyttet til sykefraværet 
 

2009 2010 2011 2012 2013
Finnmarkssykehuset 8,80 % 8,50 % 8,25 % 8,35 % 8,49 %
Universitetssykehuset Nord-Norge 9,40 % 8,50 % 8,87 % 8,75 % 9,00 %
Nordlandssykehuset 8,90 % 8,30 % 8,39 % 8,02 % 8,21 %
Helgelandssykehuset 8,70 % 7,80 % 7,51 % 7,49 % 7,08 %
Sykehusapotek Nord 9,00 % 4,20 % 9,94 % 7,06 % 7,05 %
Helse Nord RHF 2,50 % 0,90 % 1,85 % 0,94 % 2,51 %
Helse Nord IKT 4,60 % 4,50 % 3,47 % 3,85 % 4,07 %
Sum Helse Nord 9,00 % 8,20 % 8,40 % 8,20 % 8,30 %
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Graf 1: sykefravær per foretak i perioden 2009-2013 
 

 
Graf 2: sykefravær fordelt per kjønn og stillingsgrupper, Helse Nord 
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Graf 5: kort-/langtidsfravær fordelt per stillingsgruppe 
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Graf 6: prosentvis fordeling av legemeldt fravær 2004-2013. Kilde: NAV. 
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Overordnet stillingsgruppe ALDERSGRUPPE K M Total
10. Ambulansepersonell Aldersgruppe 60-69 år 21,82% 21,82%
07. Diagnostisk personell Aldersgruppe 60-69 år 24,79% 0,00% 20,47%
06. Helsefagarbeider/hjelpepleier Aldersgruppe 30-39år 16,34% 14,11% 16,00%
06. Helsefagarbeider/hjelpepleier Aldersgruppe 60-69 år 15,98% 8,25% 15,69%
02. Pasientrettede stillinger Aldersgruppe 60-69 år 16,65% 8,92% 15,06%
11. Forskning Aldersgruppe 50-59 år 16,61% 0,00% 14,32%
09. Drifts/teknisk personell Aldersgruppe 60-69 år 12,80% 13,29% 12,95%
01. Adm. og ledere Aldersgruppe 20-29 år 17,94% 4,93% 12,88%
06. Helsefagarbeider/hjelpepleier Aldersgruppe 50-59 år 12,83% 6,68% 12,08%
09. Drifts/teknisk personell Aldersgruppe 50-59 år 14,28% 6,76% 10,94%
10. Ambulansepersonell Aldersgruppe 40-49 år 13,13% 10,28% 10,79%
02. Pasientrettede stillinger Aldersgruppe 50-59 år 10,77% 10,41% 10,70%
09. Drifts/teknisk personell Aldersgruppe 40-49 år 13,43% 7,40% 10,68%
07. Diagnostisk personell Aldersgruppe 30-39år 12,41% 3,62% 10,35%
02. Pasientrettede stillinger Aldersgruppe 40-49 år 12,02% 3,54% 10,27%
09. Drifts/teknisk personell Aldersgruppe 30-39år 13,11% 6,97% 10,26%
08. Apotekstillinger Aldersgruppe 40-49 år 8,46% 21,82% 10,19%
01. Adm. og ledere Aldersgruppe 60-69 år 10,96% 7,62% 10,02%
05. Sykepleiere Aldersgruppe 30-39år 10,83% 5,95% 10,00%
05. Sykepleiere Aldersgruppe 50-59 år 10,35% 6,81% 9,94%
06. Helsefagarbeider/hjelpepleier Aldersgruppe 40-49 år 9,73% 9,56% 9,71%
05. Sykepleiere Aldersgruppe 60-69 år 10,47% 1,83% 9,67%
10. Ambulansepersonell Aldersgruppe 50-59 år 0,00% 10,71% 9,57%
05. Sykepleiere Aldersgruppe 40-49 år 10,13% 5,77% 9,39%
07. Diagnostisk personell Aldersgruppe 40-49 år 10,49% 3,74% 8,84%
04. Psykologer Aldersgruppe 30-39år 9,63% 4,60% 8,30%
09. Drifts/teknisk personell Aldersgruppe 20-29 år 10,92% 3,09% 8,21%  

Tabell 1: sykefravær over gj.snittet i Helse Nord - fordelt etter stillingsgruppe, aldersgruppe og kjønn 
 
(mill. kr) Brutto kostnad 2013 1% poeng 2% poeng 3% poeng
Helgeland 51,5 44,2 37,0 29,7
NLSH 151,8 133,3 114,8 96,3
UNN 294,8 262,1 229,3 196,6
Helse Finnmark 70,9 62,6 54,2 45,9
SN 3,5 3,0 2,5 2,0
HN IKT 5,2 3,9 2,7 1,4
HN RHF 1,5 1,0 0,4 0,0
Helse Nord 579 510 441 372
Reduksjon kostnader 69 138 207  

Tabell 2: Brutto innsparingspotensial ved reduksjon i sykefraværet, ref. SINTEF. 
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Vedlegg 2 – utvalgte tiltak for det enkelte helseforetak 
 
FORETAK NAVN PÅ TILTAK  
Finnmarkssykehuset 
HF 

Mulighetssamtaler – tiltak rettet mot enkeltpersoner med 
høyt og/eller hyppig fravær.  Ansatte inviteres til en samtale 
der man diskuterer historikk og muligheter. Dette gjøres på 
en positiv og fremadrettet måte med fokus på å komme helt 
eller delvis tilbake på jobb etter langvarig sykefravær. 
Samtalene gjennomføres som et samarbeid mellom Senter 
for HR, nærmeste leder og NAV. 
 

 Jobbank – en oversikt over ugjorte arbeidsoppgaver i 
foretaket. Dette skal være oppgaver personer som er 
gradert sykemeldte, eller står i fare for å bli sykemeldt kan 
gjøre som alternativ til de vanlige arbeidsoppgavene. 
Beregnet oppstart mai 2014. 
 

 Lederutvikling – etter klare tilbakemeldinger fra ledere 
tilbyr Senter for HR jevnlig ulike kurs for å øke ledernes 
kompetanse i sykefraværsarbeidet. Det tilbys også direkte 
støtte og rådgivning i enkeltsaker av HR rådgivere.  
 

  
UNN HF Klinikkvise/sentervise kurs for ledere. 
 Bistand til ledere i konkrete / individuelle 

oppfølgingssaker 
 Rapportering på sykefravær og opplæring til ledere for 

bruk av verktøyet. Faste tema i KVAM 
 

 Samarbeidsteam sentralt og lokalt mellom NAV, BHT, TV, 
VO, HR v IA kontakt og ledelse 
 

 IBedrift med fokus på helseutfordringer knyttet til muskel 
og skjelett 
 

 Kulturavdelingens arbeid som bla innebærer 
arbeidsmiljørettede aktiviteter og kulturbygging for ansatte 
på tvers av lokasjonene 
 

  
Nordlandssykehuset 
HF 

Kunnskapsgrunnlag til alle ledere 

 Handlingsplaner i alle klinikker og stabsavdelinger 
 Oppfølgingsteam på HR som koordinerer, bygger 

kompetanse og hjelper ledere med oppfølgingsarbeidet 
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 Fokus og tiltak for utsatte grupper som gravide 
arbeidstakere, arbeidstakere med muskel/ skjelettplager, 
arbeidstakere med lettere psykiske lidelser, ledere med 
utmattelsessymptomer, eventuelt flere. 
IBedrift – opplegg for 2-3 enheter med høyt 
langtidssykefravær iverksettes gjennom NAV 
 

Helgelandssykehuset 
HF 

Arranger kurs for ledere ved behov 

 Samarbeid med NAV lokalt (egen kontaktperson), NAV 
arbeidslivssenter og BHT 

 Kunnskapsgrunnlag til ledere og medarbeidere 
  
Helse Nord IKT Varsel ved bruk av 12 egenmeldingsdager. Vi varsler 

seksjonsledere når en ansatt har brukt 12 
egenmeldingsdager. Seksjonsleder kaller da inn til en 
samtale. 
 

 Årlig analyse av fraværet ned til hver enkelt person. 
Analysen identifiserer personer med mye/ langt fravær og 
det lages en plan for oppfølging sammen med leder, 
uavhengig av rapporteringskrav fra NAV. 
 

 Månedlig sykefraværsrapportering til ledergruppa. 
Dette gir et eierforhold til sykefraværsproblematikken. 
Hvert kvartal presenteres sykefraværet som møtepunkt i 
ledermøtet. 
 

 Bruk av BHT. BHT brukes ifm vernerunder og oppfølging 
av arbeidsstilling/ tilrettelegging og psykososiale 
problemer. 
 

 Ringe inn egenmelding. Leder skal ringes når ansatt er 
borte med egenmelding. SMS/ e-post holder ikke. Reduserer 
bruken av enkeltdager. Dette tiltaket brukes i seksjoner med 
mye egenmelding. 
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