
Sykefravær – hvordan står det til 
og hva følger vi opp sammen?
Ved HR sjef Helse Nord Anita Mentzoni-Einarsen 
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Styreseminar i Helse Nord 25.10.18



1. Sykefravær?

• Ulike perspektiver

• Nasjonale tall

• Geografiske forskjeller

2. Hvordan står det til?

• Noen tall

• Noen eksempler

3. Hva følger vi opp sammen? 

• Hva gjør vi

• Hva kan vi gjøre mer av

Tema for innlegget



• Medisinsk – skyldes sykdom - medisin og tilrettelegging!

• Sosiologisk - skyldes sosiale forhold. Ingen tiltak!

• Økonomisk – skyldes 100% sykepenger – ta bort ordningen!

• ”Blogger”  - skyldes sviktende arbeidsmoral – sanksjoner!

• IA-arbeid – skyldes manglende oppfølging – lederfokus!

Her er noen av IA-rådgivernes funn:
– Tilgjengelige rutiner for oppfølging av sykefravær.

– Når ledere og medarbeidere snakker sammen vil finne gode løsninger.

– Øverste leder og hele ledergruppen må engasjere seg i sykefraværsarbeidet. 
Det må også tillitsvalgte og verneombud.

Ulike perspektiver på sykefravær

http://www.idebanken.org/innsikt/artikler/arsaker-til-sykefravaer

http://www.idebanken.org/innsikt/artikler/sykefravar






Medisinske årsaker til sykefravær





40% er sykmeldt på grunn av 
muskel/skjelettplager og ca. 20% 
er sykmeldt på grunn av psykiske 
lidelser. (NAV)

Årsaker til sykemelding

«I to kunnskapsoppsummeringer fra 2015 
konkluderes det med at det er en mulig 
sammenheng mellom høye jobbkrav og 
depressive symptomer, og at høye jobbkrav har 
betydning for søvnforstyrrelser. Høye krav til 
tempo og arbeidsmengde har i flere studier av 
den norske yrkespopulasjonen blitt assosiert med 
ulike muskel og skjelettplager».

«Studier har identifisert rollekonflikt som en 
risikofaktor for muskel- og skjelettplager i nakke og 
rygg og for hodepine. Enkelte studier har også 
funnet sammenhenger mellom rollekonflikt og 
nedsatt jobbtilfredshet, utbrenthet og psykiske 
plager». 

«Lav jobbkontroll er rapportert å være en 
risikofaktor for ryggsmerter [107] og psykiske 
plager»
(STAMI)



Høye jobbkrav og lav jobbkontroll 
(belastende arbeidssituasjon) 

«det er dokumentert at høye jobbkrav 
kombinert med liten mulighet til å styre egen 
arbeidshverdag øker risikoen for en rekke 
helseproblemer, spesielt hjerte- og 
karsykdommer blant menn og depresjon og 
rygg- og nakkesmerter blant både menn og 
kvinner»



Emosjonelle krav 

«I en studie av legemeldt 
sykefravær ble det rapportert om 
lag 30 prosent høyere risiko for 
et høyt sykefravær blant dem 
som rapporterer høye 
emosjonelle krav i jobben…



SINTEF 2017: Sykefraværsarbeid i sykehus Et 
samarbeidsprosjekt mellom NSF, Spekter og KLP 

https://www.nsf.no/Content/3639389/seefile



«Hvorfor er sykefraværet høyere jo lenger nord man kommer?
Har det noe å si hvor man kommer fra - eller hvor man er? Er 
det sånn at en medarbeider fra vest har like høyt sykefravær i 
Bergen som i Tromsø?»

Hva vet vi om dette – har vi egne tall på dette?

Hva sier forskningen? 

- STAMI?

- SSB?

- NAV?

Geografisk eller sosiologisk betinget?



https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/FoU-midler/Relatert+informasjon/regionale-forskjeller-i-sykefrav%C3%A6r



Regionale forskjeller i sykefravær

Sykefravær varierer mellom fylkene. SINTEF har undersøkt nærmere hvorfor 
Sykefraværet i nord historisk sett har vært høyere enn i landet generelt.





«Vi finner flere karakteristikker ved Troms som assosieres med 
et høyere sykefravær, slik som for eksempel: 

- eldre befolkning

- lavere utdanning

- lavere inntekt

- flere enslige forsørgere

- større andel uførepensjonister

- flere sysselsatt i næringer som typisk har et høyere 
fraværsnivå, slik som helse- og sosialtjenester»

Hva kjennetegner Troms?





Sykefravær i Helse Nord



Helse Nord vs øvrige helseregioner pr. 1.1.18

HSØ HMN HN HV

Kvinner 9,30 % 8,80 % 10,40 % 8,58 %

Menn 5,60 % 5,10 % 5,60 % 4,90 %

Totalt 8,30 % 7,80 % 9,00 % 7,64 %



Sykefravær Helse Nord 2016-18





Kilde: Egenrapportering i Medarbeiderundersøkelsen 2016

20-25 % utgjør det potensialet som vi direkte kan gjøre noe med. 
I tillegg kommer vurdering av arbeidsevne ved andre årsaker 
som; graviditet, skader, samlivsbrudd og livskriser m.m
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Sykefravær og yrkesgrupper
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Tiltak UNN

 Utarbeide, implementere og gi bistand til oppfølging av IA-

handlingsplan i UNN.

 IA-kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Kursene har et 

særskilt fokus på å øke deltakernes kompetanse innen 

forebygging og oppfølging av sykefravær.

 Prosesstøtte i oppfølging av sykemeldte, som et systematisk 

HMS-tiltak for å forebygge sykefravær.

 Gjennomføring og oppfølging av ForBedring. Tilbyr prosessøtte i 

oppfølgingsfasen.

 Månedlig rapportering på sykefravær i KVR-rapporten.

 Bistår klinikker som har mange medarbeidere med gjentakende 

fravær med tett og systematisk oppfølging. Satsningen "Bli i 

jobb" er i startfasen i 2018.

 Diagnostisk og Medisinsk klinikk har fått bistand til å opprette 

ressursgrupper for håndtering av sykefravær. Hensikten med 

gruppene er å styrke lederne til å håndtere sykefravær. Det er 

aktuelt å etablere slike grupper i andre klinikker.

 Stabssenteret bistår kontinuerlig i arbeidsmiljø- og HMS-

prosesser som vil kunne ha innvirkning på sykefravær.

 Klinikkdedikerte personalrådgivere og BHT-representanter fra 

stabssenteret bistår også i oppfølging av enkeltsaker.



Sykefravær UNN 2012-2018
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Funn 1: Gode arbeidsgivere og ledere kan påvirke egne sykefraværstall
• Ledelse som ser sine medarbeidere og som samarbeider godt med sine 

medarbeidere

• Tydelig ledelse og formell organisering 

• Griper utfordringer og er ikke redd for å gjøre nye ting

• Oversatt IA konseptet til å passe egen virksomhet

Funn 2: Mange og komplekse årsaker til høyt sykefravær
• Virksomhetens karakter og arbeidets art

• Spesialisthelsetjenesten har stort sykefravær (turnusarbeid, bemanningsfaktor, 
tidspress, psykososialt belastning av nær pasientkontakt)

• Ledere har stort kontrollspenn og bruker mesteparten av tiden sin på administrasjon

Tiltak: 
• Følger opp IA-handlingsplan og HMS oppdragsdokument

• Gjennomgå organisasjonsstruktur og kontrollspenn

• Vurderer automatisering av administrative oppgaver for å avlaste lederne

• Vurdere innholdet i lederstøtten og gjøre endringer i lederopplæringen

Arbeidsgruppe UNN: Hvorfor går ikke sykefraværet ned? 

Intervju 35 ledere – hva må til for å lykkes?



Tiltak NLSH



Nordlandssykehuset
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Tiltak Finnmarkssykehuset 
Følger opp arbeidet med å utarbeide lokale 
nærværsplaner i alle enheter. Pr. juni har 
omtrent halvparten av enhetene en 
nærværsplan. Arbeidet følges videre opp i 
linjen, med rapportering i foretakets 
arbeidsmiljøutvalg, for å sikre at alle 
enheter utarbeider en plan i løpet av året. 

Enhetene utarbeider tiltak tilpasset sin 
situasjon, sine muligheter og utfordringer. 
Eksempler på tiltak er: tilrettelegging ved at 
den sykemeldte i en periode går på topp, 
legge til rette for at ansatte kan ta felles 
lunsj, større medvirkning i utarbeidelse av 
turnus, prioritere tid til regelmessig
internundervisning, ha suksesshistorier 
som tema, legge til rette for både formelle 
og uformelle møter mellom 
enheter/avdelinger. I tillegg til ulike lokalt 
tilpassede tiltak, er det generell fokus på 
gjennomføring av vernerunder, 
Kvamgrupper/-råd og utviklingssamtaler. 

Finnmarkssykehuset



Finnmarkssykehuset



Anledning: Styreseminar i Helse Nord 
24. og 25. oktober 2018

Av: Prosjektgruppen for Nærværsprosjektet  
og Team Arbeidsmiljø i HR

Et eksempel fra status og 
fremdrift i sykefraværsarbeidet 
ved Helgelandssykehuset

Vi bygger kultur
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Sykefraværsutvikling Helgelandssykehuset
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 Planleggingsfase:
 Mandat, prosjektplan, interessentkartlegging, kommunikasjonsplan, budsjett,

søknader om eksterne midler, rapporteringsrutiner, samkjøring av prosjektgruppa 

 Arrangement for å bygge felles fundament: 
 Enhetsvise samlinger for ledere, tillitsvalgte og verneombud, allmøter, omfattende informasjonsarbeid i organisasjonen, 

ledergrupper, AMU, AMR, enkelt avdelinger, kvalitetsdager m.m.

 Nettside for prosjektet

 Standardiseringstiltak

 Lederbistand, enkeltsaker og i avdelinger

 Utviklet e-læringsprogram om nærværsarbeid, rettigheter og plikter  

 Historiefortelling: Suksesshistorier

 Kompetansedager, Styrkebasert – positiv psykologi med MIND, LEAN med UNN

 Informasjonsbrev til alle medarbeiderne, fastlegene og sykehuslegene på Helgeland

 Veiledning til ledere og medarbeidere - digital sykemelding

 Stimuleringstiltak – «forskningsprosjekt» i avdelinger med lavt sykefravær

 Arrangement ved tildeling av Forbedringsprisen fra Helse Nord 6. april 2017

Gjennomførte aktiviteter,  2016/2017



1. Når jeg ikke har det bra, hva gjør jeg? Brosjyre om nærvær, rettigheter og plikter

2. Hvem gjør hva når? Forebygging og oppfølging av sykemeldte

3. Bestillingsfunksjon for ledere ved behov for bistand  

4. «Nærværskontrakt» - Midlertidige arbeidsavtaler

Standardisering:«Slik gjør vi det»,  i 

Helgelandssykehuset



Resultat av Nærværsprosjektets «forskning» på godt 

arbeidsmiljø

Ved å løfte frem, og dele historier, kan prosjektet

i større grad bidra til erfaringsutveksling, 

deling av ideer, motivere andre til å 
iverksette forbedringsarbeid samt 
gjøre det lettere å ta kontakt. 
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• Opplevelse av medbestemmelse, samhold og 
gruppefølelse

• Respektfull adferd og god tone
• Humor
• Mest mulig forutsigbar drift
• Kompetanseheving/faglig oppdatering satt i system
• Fokus på arbeidsmiljø, arbeidsglede og nærvær
• Individuell tilrettelegging
• Involverende og ivaretakelse av nyansatte
• Takhøyde for meningsutveksling
• Samarbeid med tillitsvalgte og verneombud
• Faglige og sosiale sammenkomster. Turer og 

fellesopplevelser
• Raust og involverende lederskap

• Kontrollspennet for ledere i disse 15 avdelingen var 
mellom 8 – 26 medarbeidere

Fellestrekk for avdelinger med høyt nærvær:



Vi mener at alt henger sammen! 





Hva gjør vi sammen?



«Redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær 
til under 7,5 %, og å holde korttidsfravær mindre enn 2 %. 

Redegjøre særskilt for tiltak ved fravær over 10 %. 
Rapportering hvert tertial» 

Krav til foretakene i 2018



Regionalt HMSnettverk



HMS nettverk organisering



Regionalt HMS nettverk

• Verneombud, IA, HMS og NAV rådgivere
• Etableres høsten 2018
• Målsettingen er å bygge og dele kompetanse, gjensidig 

informasjon, læring og utvikling
• Redusert sykefravær og en forsterkning av 

vernetjensten og lederes kompetanse på HMS er et 
overordnet må

• Ønsket effektmål å bidra til å bygge en kultur i 
foretakene i Helse Nord preget av tillit og trygghet –
hvor man gjennom å spille hverandre gode evner å 

• «ta vare på de ansatte og løse oppdraget»!



Hva kan vi gjøre mer sammen?

• Etterspørre og sette sykefravær på dagsordenen

• Etterspørre følgeforskning for økt 
kunnskapsgrunnlag om sammenhenger mellom 
arbeidsmiljø, HMS og pasientsikkerhet

• Etterspørre lederfokus på tiltak og systematisk 
arbeid med kontinuerlig forbedring

• Snu fokus til hva som skal til for å lykkes



Hva må til for å lykkes i samarbeid med andre?



Takk for oppmerksomheten!


