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Styresak 21-2018 Seniorpolitikk i Helse Nord – evaluering, 

oppfølging av styresak 34-2014 

 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 34-2014 Seniorpolitikk i Helse Nord – forslag, 
oppfølging av styresak 40-2012 i styremøte, den 27. mars 2014. Styret fattet følgende 
vedtak i punkt 5: Styret ber om at det gjennomføres en evaluering av den nye 
seniorpolitikken innen utgangen av 2017 for å se om målsettingene i planen er oppnådd. 
 
Formålet med å ha en felles seniorpolitikk i Helse Nord har vært å redusere 
tidligpensjon for å beholde kompetanse og arbeidskraft som er nødvendig for å sikre 
forsvarlig drift og god pasientbehandling.  
 
I arbeidet med oppfølgingen av vedtakene i styresak 34-2014 var direktørene i 
helseforetakene tydelige på at det er viktig med lokal oppfølging av dette arbeidet, og at 
de ikke ønsket en sentralt styrt seniorpolitikk fra Helse Nord RHF. Det ble understreket 
at god seniorpolitikk utøves gjennom lederskapet i helseforetakene, og at 
helseforetakene derfor også må kunne bestemme hvilke tiltak som skal benyttes for å 
oppnå målsettingen. 
 
Formålet med denne saken er å gi en orientering om hvordan helseforetakene har 
arbeidet med seniorpolitikk, som en oppfølging av punkt 5 i styrets vedtak i styresak 34-
2014. 
 
Helseforetakenes arbeid med seniorpolitikk 
Finnmarkssykehuset HF 
Helseforetakets arbeid med seniorpolitikk 
Seniorpolitikken ble vedtatt i 2016, og revidert versjon ble iverksatt 1. januar 2017.  
 
Under revisjonen ble følgende endring gjort: Seniordager gjelder alle typer stillinger for 
ansatte i 100 % stillingsforhold i Finnmarkssykehuset. Det presiseres at seniordager 
ikke er en kollektiv rettighet, men et av flere virkemidler som kan brukes av leder og 
senior for å sikre at medarbeideren kan være yrkesaktiv lenger. 
 
Tiltak helseforetaket har benyttet for å få seniorer til å stå lengre i jobb 
Virkemidlene som kan benyttes er: Tilrettelegging av turnus/ønsketurnus, 
tilrettelegging med fritak av oppgaver, hospitering, veileder-/mentorkurs, kompetanse- 
og karriereutvikling, seniorkurs/ motivasjonskurs, trening i arbeidstiden, seniordager, 
kombinasjonsordning AFP/arbeid, angrefrist ved uttak av AFP. 
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Informasjon og involvering 
Seniorpolitikken er kommunisert i linjen gjennom personalhåndboken, og det er gitt 
tilbud om kurs til lederne.  
 
Helseforetakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU) har i oktober 2017 diskutert hvordan 
seniorpolitikken skal evalueres i helseforetaket. Det planlegges en spørreundersøkelse 
for å kartlegge hvilke tiltak som er tatt i bruk, samt ledernes erfaringer. Det utarbeides 
en ny sak til FAMU etter kartleggingen. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Helseforetakets arbeid med seniorpolitikk 
I UNN gjennomføres tilrettelegging av arbeidstid og oppgaver ut fra ansattes helse og 
livssituasjon i henhold til UNNs livsfasepolitikk. Dette favner også seniorene. 
 
Tiltak helseforetaket har benyttet for å få seniorer til å stå lengre i jobb 
Eksempler på tiltak ved UNN er reduksjon i nattarbeid og vaktbelastning, seniordager, 
tilrettelegging. 
 
Informasjon og involvering 
Bruk av seniortiltak er tema i KVAM1-utvalg, dialogsamtaler med tillitsvalgte og 
vernetjenesten i tillegg til utviklingssamtaler med den enkelte i målgruppen. 
  
Sykehushusapotek Nord HF  
Helseforetakets arbeid med seniorpolitikk 
Helseforetaket etablerte allerede tidlig på 2000-tallet en personalpolitikk med tiltak 
rettet mot seniorer. Det var den gang stor slitasje og antall sykemeldinger økte.  
 
Medarbeiderne hadde et ønske om redusert arbeidstid og tidlig pensjonering. Man satte 
inn tiltak overfor gruppen 55-67 år. Etter hvert ble Sykehusapotek Nord med i arbeidet i 
regionen med å utarbeide seniorpolitikk. Ledelse, verneombud og tillitsvalgte har deltatt 
på kurs i personalpolitikk, samtaleteknikk og lov- og avtaleverk.  
 
Tiltak helseforetaket har benyttet for å få seniorer til å stå lengre i jobb 
Man erfarte tidligere at seniorfridager ikke resulterte i at medarbeiderne sto lengre i 
jobb. Helseforetaket har derfor tatt i bruk flere tiltak for å oppnå at medarbeiderne står 
lengre. Tiltakene som kan benyttes er: Seniorfridager, tilrettelegging og endring av 
oppgaver, seniorkurs, involvering og lik tilgang på kurs og utvikling som yngre 
arbeidstakere. 
 
Informasjon og involvering 
Seniorpolitikk er tema i samarbeidsutvalgsmøter og AMU2. Det er fokus på 
kompetanseoverføring fra eldre til yngre medarbeidere i helseforetaket. Det 
gjennomføres utviklingssamtaler hvor det er fokus på seniorfasen. 
 
  

                                                        
1 KVAM: kvalitets- og arbeidsmiljøutvalg 
2 AMU: arbeidsmiljøutvalg 
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Nordlandssykehuset HF 
Helseforetakets arbeid med seniorpolitikk 
Nordlandssykehuset har utarbeidet et eget policydokument i 2016. Dokumentet ble i 
stor utstrekning basert på det felles arbeidet som var gjort i Helse Nord, med enkelte 
justeringer. Dokumentet ble behandlet på formell måte i de besluttende organer i 
Nordlandssykehuset. 
 
Tiltak helseforetaket har benyttet for å få seniorer til å stå lengre i jobb 
Nordlandssykehuset har flere tiltak som kan benyttes for å oppnå at seniorer kan stå 
lengre i arbeid: Tilrettelegging av turnus/ønsketurnus, fritak for arbeidsoppgaver, 
hospitering, veileder-/mentorkurs, kompetanse-/karriereutvikling, seniorkurs/ 
motivasjonskurs, refusjon av treningsavgift, kombinasjon AFP/arbeid, angrefrist ved 
uttak av AFP. 
 
Informasjon og involvering 
Seniorfasen og eventuelle tiltak for å stå lengre i arbeid er tema i utviklingssamtalen. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Helseforetakets arbeid med seniorpolitikk 
En del av helseforetakets arbeid med seniorpolitikk har vært å være ute på enhetene for 
å informere om seniorpolitikk og livsfasepolitikk. Helseforetaket har laget en 
«kortversjon» av seniorpolitikken. 
 
Helgelandssykehuset har planer om mentorvirksomhet slik at ansatte som eksempelvis 
sykepleiere på sengeposter, kan være mentor for nye ansatte et visst antall dager i året, 
og at leder får kompensert for dette via felles midler. Dette søkes avklart i 2018 med 
ledergruppen, og i den forbindelse settes av midler til dette, dersom ledergruppen 
bestemmer seg for dette tiltaket. 
 
Tiltak helseforetaket har benyttet for å få seniorer til å stå lengre i jobb 
Helseforetaket har ulike tiltak for å motivere og bidra til at seniorer står lengre i arbeid: 
Tilrettelegging av arbeidsplan, mindre nattevakter og eventuell omplassering i andre 
avdelinger. 
 
Helgelandssykehuset HF planlegger eget opplegg på seniorkurs som er mer rettet mot 
«å beholde seniorene» enn det dagens kurs er. 
 
Informasjon og involvering 
Det gjennomføres utviklingssamtaler med seniorfokus, om enn i noe varierende grad. 
Helseforetaket har et svært godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste. 
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Utvikling i foretaksgruppen 
Statistikk fra KLP3 viser at gjennomsnittlig avgangsalder for alle grupper går opp i alle 
helseforetak. Avgangsalderen har i gjennomsnitt økt med 0,4 år i perioden 2013-2016. 
 
Isolert sett er dette en positiv utvikling. Hovedmålet med seniorpolitikk i Helse Nord har 
vært å redusere tidligpensjon. Variasjon i alderssammensetting gjør at tall må tolkes 
med forsiktighet.  

 

  

 
Utfordringer 
Helseforetakene har kommentert noen av utfordringene med gjennomføringen av 
seniorpolitikken: 
 Der flere seniorer i en enhet ønsker samme type tilrettelegging. Ett eksempel er 

fritak fra nattevakt, som gir merbelastning på andre medarbeidere. Det oppleves 
som krevende å tilrettelegge for seniorer ved å redusere belastning gjennom mindre 
nattevakter i kombinasjon med andre tilretteleggingsbehov for blant annet gravide 
og sykemelde som også har et tilretteleggingsbehov.   

                                                        
3 KLP: Kommunal Landspensjonskasse 

UNN HF 2013 2016

Utgift AFP/85-årsregel:

Kasse # 13, sykepleiere 7 633 918         8 650 501          

Kasse # 15, leger 90 223              -209 942           

Kasse # 16, felles 15 926 042        21 763 394        

SUM 23 650 183        30 203 953        

Gj.snittlig avgangsalder: 63,2 år 63,3 år

Antall nye pensjonister: 47 stk. 45 stk.

Finnmarkssykehuset HF 2013 2016

Utgift AFP/85-årsregel:

Kasse # 13, sykepleiere 1 988 061         2 290 214          

Kasse # 15, leger 415 303            83 702              

Kasse # 16, felles 4 267 138         6 291 344          

SUM 6 670 502         8 665 260          

Gj.snittlig avgangsalder: 62,8 år 63,2 år

Antall nye pensjonister: 12 stk. 16 stk.

Nordlandssykehuset HF 2013 2016

Utgift AFP/85-årsregel:

Kasse # 13, sykepleiere 4 278 335           5 338 908           

Kasse # 15, leger 4 172 675           2 020 517           

Kasse # 16, felles 6 815 940           20 304 754         

SUM 15 266 950         27 664 179         

Gj.snittlig avgangsalder: 62,8 år 63,2 år

Antall nye pensjonister: 31 stk. 47 stk.

Helgelandssykehuset HF 2013 2016

Utgift AFP/85-årsregel:

Kasse # 13, sykepleiere 1 738 704           2 667 721           

Kasse # 15, leger 2 021 004           -36 708              

Kasse # 16, felles 2 844 298           3 505 999           

SUM 6 604 006           6 137 012           

Gj.snittlig avgangsalder: 62,8 år 63,2 år

Antall nye pensjonister: 7 stk. 8 stk.

Helse Nord RHF 2013 2016

Utgift AFP/85-årsregel:

Kasse # 13, sykepleiere 21 168               35 885              

Kasse # 15, leger 39 972               -708                 

Kasse # 16, felles 95 296               -161 725           

SUM 156 436             -126 548           

Gj.snittlig avgangsalder: 62,8 år 63,2 år

Antall nye pensjonister: 0 stk. 2 stk.
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 Høy vaktbelastning og økonomiske budsjettutfordringer begrenser mulighet til 
«frikjøp» fra turnus ytterligere. For å kunne ha lovlige tjenesteplaner, og samtidig 
ikke for stor vaktbelastning på få personer, vil det anses som nødvendig med en form 
for seniortilpasning i budsjettene.  

 Det er en utfordring å få inn ny kompetanse tidlig nok, når medarbeider går av med 
pensjon. Ofte skyldes dette lite økonomisk handlingsrom i avdelingene. Det er 
krevende å overføre nødvendig kompetanse til nye medarbeidere slik at de kan 
«erstatte» de som går av.  

 Arbeidspress i avdelingene både på pleie- og legesiden kan gi utfordringer i optimal 
tilrettelegging for seniorer.  

 Noen av seniorene har høyspesialisert kompetanse, der kompetanseoverføring tar 
flere år. 

 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF (KTV/KVO) ble i 
samarbeidsmøte, den 12. desember 2017 informert om hvordan gjennomføringen av 
evalueringen er planlagt i HF-ene, jf. sak 125-2017. Følgende ble referatført: 
 Evalueringen gjennomføres i samarbeid med HR-avdelingen i HF-ene.  
 I forkant av styrets behandling vil KTV/KVO få informasjon om resultater fra 

evalueringen. 
 Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering. 
 
I samarbeidsmøte, den 13. februar 2018 ble KTV/KVO orientert om evalueringen av 
seniorpolitikken i Helse Nord, jf. sak 30-2018. Følgende ble referatført: 
 Tilbakemelding fra HF-ene kan tyde på at seniorpolitikken er ganske ukjent blant de 

ansatte.  
 Spørsmålet er om tillitsvalgte/vernetjenesten har vært involvert i evalueringen.  
 Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Seniordager var tidligere langt på vei det eneste tiltaket helseforetakene benyttet i 
seniorpolitikken. Seniordager ble i utgangspunktet etablert som en prøveordning.  
 
Evalueringen i 2012 viste at seniordager ikke medvirket til at medarbeiderne sto lengre 
i arbeid. Dette medførte at ordningen ble foreslått avviklet som en automatisk ordning 
ved innfridd alder. Seniordager er i dag fremdeles et virkemiddel i helseforetakene, nå 
som en del av flere tiltak. 
 
Helseforetakene oppgir at det er en utfordring å budsjettere med tiltak, og at de mangler 
et økonomisk handlingsrom til å overføre viktig kompetanse fra seniorer til yngre 
arbeidstakere. 
 
Helseforetakene understreker at de har fokus på å utvikle en god personalpolitikk som 
legger til rette for medarbeiderne i alle faser av sin karriere, og ikke isolert en egen 
politikk alene for seniorfasen. 
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Helseforetakene har fulgt opp styresak 34-2014. Avgangsalder har økt marginalt i alle 
helseforetak fra 2013. Faktagrunnlaget er for svakt til å konkludere at det er 
seniorpolitikken som har bidratt til dette, eller om det er tilfeldig variasjon.  
 
Basert på helseforetakenes egne ønsker, anbefales det at helseforetakene selv ivaretar 
oppfølging av seniorpolitikk som del av en helhetlig personalpolitikk, og at videre 
oppfølging av arbeidet legges til ordinære rapporteringslinjer.  
 
Adm. direktør forutsetter at videre arbeid med seniorpolitikk sees i sammenheng med 
helseforetakenes helhetlige arbeid med å rekruttere og beholde medarbeidere, og som 
en del av arbeidet med utviklingsplanen. 
 
Kompetansebehov, rekruttering og medarbeiderutvikling er en sentral del av 
oppdragsdokumentet. Status og resultater vil rapporteres gjennom tertialrapporter og 
årlig melding. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om evaluering av seniorpolitikken i Helse Nord 
til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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