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Forslag til ny seniorpolitikk i Helse Nord  
 
Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen 
Møtedato:  13. februar 2014 
 
Formål 
Formålet med å ha felles seniorpolitikk i Helse Nord er å redusere tidligpensjon og 
beholde kompetanse og arbeidskraft som er nødvendig for å sikre forsvarlig drift og 
pasientbehandling. Basert på dette formålet har utviklingen av ny regional 
seniorpolitikk vært basert på visjonen: Helse Nord skal være en livsfaseorientert 
arbeidsgiver som sikrer at ledere med personalansvar gis handlingsrom til å beholde 
kompetanse lengst mulig i foretakene. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 40-2012 Seniorpolitikk i Helse Nord – 
evaluering i styremøte, den 29.mars 2012. Styret fattet følgende vedtak:  
1. Styret tar framlagte evaluering til orientering.  
2. Styret ber adm. direktør sørge for at forslag til ny seniorpolitikk legges frem for styret i 

2013.  
3. Helse Nord viderefører gjeldende seniorpolitikk, men med økt fokus på helseforetakets 

behov for kompetanse og arbeidskraft, inntil ny seniorpolitikk trer i kraft.  
 
Formålet med denne saken er å styrebehandle arbeidsgruppens forslag til ny 
seniorpolitikk i de enkelte foretak før den sendes til styret i Helse Nord RHF 
 
Forslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter for 
helseforetakene i tillegg til konsernverneombud og en representant for de 
konserntillitsvalgte. Arbeidet har vært ledet av Anita Falch Mentzoni, rådgiver ved 
HR/org i eieravdelingen i Helse Nord RHF.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt  
Seniorpolitikkens virkemidler skal være med på å skape en forutsigbarhet og trygghet 
for at helseforetakene skal ha tilstrekkelig arbeidskraft og kompetanse.  
 
Seniorpolitikk, som en del av livsfasepolitikk, handler også om å vise hver enkelt 
medarbeider respekt gjennom å tilrettelegge slik at det er mulig å stå lengre i arbeid.  
 
Helse Nord har medarbeidere som befinner seg i ulike faser av sin yrkeskarriere. Dette 
gir muligheter, men også utfordringer. En god oversikt over og bruk av tilgjengelig 
arbeidskraft og kompetanse i helseforetakene er viktig for å oppnå kvalitet i 
pasientarbeidet.  
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Arbeidsgruppen har i sitt arbeid lagt stor vekt på resultatene som kom fram i 
evalueringen av Helse Nords seniorpolitikk som ble gjennomført i 2011. Videre har 
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gruppen lagt nyere forskning på området til grunn, i form av artikler og fagbøker i tillegg 
til inviterte gjester som har holdt innlegg for gruppen og deltatt i diskusjoner og svart på 
spørsmål.  
 
Begrunnelsene for å velge å stå lenger i arbeid er svært forskjellige. Dette skaper et 
behov for individuell tilpasning som igjen kan medføre forskjellsbehandling. I og med at 
Helse Nord i perioden 2008 til 2013 har hatt en administrativ prøveordning hvor blant 
annet seniordager har vært praktisert som en allmenn rettighet, vil en dreining mot økt 
grad av individuell tilpassning på tiltakssiden kunne medføre en belastning for enkelte 
ledere og arbeidsmiljø. Det har derfor vært viktig å undersøke hva som skal til for at 
våre foretak og ledere skal være klar til å møte en slik utvikling.  
 
Basert på mandatets målsetning om å utvikle virkemidler for seniorpolitikk som gir 
ledere handlingsrom til å jobbe målrettet med rekruttering, kompetanse og beholde 
motivasjon og arbeidsevne tilknyttet seniorer, foreslås en liste over mulige virkemidler i 
rapportens del 3 og vedlegg 2. For å sikre en best mulig forankring og aksept foreslås en 
sekstrinns prosess når seniorpolitikk skal følges opp i praksis.  
 
Arbeidsgruppen oppfordrer foretakene til å avsette øremerkede budsjettmidler til 
kompetanseutvikling / kompetanseoverføring tilknyttet seniorer. Dette vil sikre at 
hovedfokus settes på å sikre og overføre nødvendig kompetanse i en individuell 
tilpasning av seniorpolitikken. Bruken av disse midlene foreslås å målrettes etter 
arbeidsgivers behov og sees i sammenheng med alternative kostnader til AFP, 
nyrekruttering, kompetansetap og innleie av vikarer.  
 
Det foreslås videre at Styret ber adm. Direktør å sørge for at foretaket deltar i 
utarbeidelse av felles regionale løsninger for implementering i tråd med rapportens 
anbefalinger ny seniorpolitikk i Helse Nord. I dette ligger det en utvikling av felles 
løsninger for informasjonsmateriell som skal brukes for å informere om innholdet i ny 
seniorpolitikk, i tillegg til et opplegg for lederopplæring og rapportering. 
 
Arbeidsgruppen er kommet til at implementeringen av ny politikk bør utsettes inntil 
foreslått lederopplæring er utarbeidet og gjennomført. Dette vil bidra til å forankre den 
nye politikken på en god måte, og gi mindre misnøye og uro i organisasjonen med tanke 
på at ny løsning skal innføres. Man får tid til å informere både ansatte og ledere om den 
nye ordningen før den settes ut i livet. Gjeldende prøveordning for seniorpolitikk 
anbefales derfor videreført ut 2014, og at ny ordning trer i kraft 01.01.15. 
 
Medbestemmelse 
Saken har vært utarbeidet i samarbeid med de konserntillitsvalgte/ 
konsernverneombud, i tillegg til forankring i Helse Nords HR-sjefmøte og Direktørmøte. 
Saken er også drøftet med tillitsvalgte og vernetjenesten på foretaksnivå i 
Finnmarkssykehuset HF i informasjons- og drøftingsmøte 3. februar 2014. 
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Forord 
Hensikten med denne prosjektrapporten er å følge opp styresak ”40-2012: 

Seniorpolitikk i Helse Nord – evaluering”, hvor en administrativt besluttet prøveordning 

med ulike seniorpolitiske virkemidler ble testet ut og evaluert i alle Helse Nords foretak 

for perioden 2008-2011. Styret i Helse Nord besluttet i sak 40-2012 å videreføre 

prøveordningen inntil en ny revidert seniorpolitikk utarbeides og trer i kraft. Forslag til 

ny seniorpolitikk ble besluttet lagt frem for styret i Helse Nord i løpet av 2013. 

 

Oppdraget med å utarbeide forslag til ny seniorpolitikk ble gitt til en regionalt 

partssammensatt arbeidsgruppe som har bestått av: 

1. Erik Fjeldstad, seniorrådgiver ved Helse Finnmark HF 

2. Kirsten Pedersen, rådgiver ved UNN HF 

3. Mai-Liss Larsen, HR-sjef ved UNN HF 

4. Espen Mælen Hauge, direktør ved Sykehusapotek Nord HF 

5. Bente Elisabet Norø, rådgiver Helse Nord IKT 

6. Anne-Line Eliseussen, rådgiver ved Nordlandssykehuset HF 

7. Lisbet Tjønna, rådgiver ved Helgelandssykehuset HF 

8. Tove Elisabeth Svee, konserntillitsvalgt (KTV) Helse Nord 

9. Trine Merete Hansen, konsernverneombud (KVO) Helse Nord 

10. Anita Mentzoni, rådgiver Helse Nord RHF 

 

Rådgiver ved HR/Org ved Helse Nord RHF, Anita Mentzoni har fungert som 

prosjektleder, mens personalsjefmøte ledet av HR sjef Knut Langeland, har vært 

styringsgruppe. Eierdirektør Hilde Rolandsen har vært prosjekteier, mens 

konserntillitsvalgte og konsernverneombud, i tillegg til foretaksdirektørene har vært 

naturlige forankringspunkter underveis i prosessen. 

 

I tillegg til den formelle prosjektorganisasjonen har arbeidsgruppen fått nyttige faglige 

innspill fra seniorforskerne Trude Furunes og Reidar Mykletun ved Universitetet i 

Stavanger, seniorrådgiver ved arbeidsgiverforeningen Spekter Arild Bryde, rådgiver 

HMS/Utvikling KLP Mette Kristin Jørgensen, rådgiver Bodil Andersen ved NAV 

arbeidslivssenter, samt seniorrådgiver Roger Moen ved Senter for Seniorpolitikk (SSP).  

 

Rapporten er organisert i fire hovedbolker. Første del inneholder en innledning med en 

redegjørelse for oppdragets bakgrunn og valgt arbeidsmetodikk. Del to omhandler 

vurderingsgrunnlaget for forslaget til ny seniorpolitikk som presenteres i del tre. 

Avslutningsvis foreslås det i del fire en implementeringsplan for videre forvaltning. 

 

Arbeidsgruppen håper med dette å ha presentert et forslag som kan bidra positivt til en 

seniorpolitikk som gir ledere handlingsrom til å beholde nødvendig kompetanse og 

arbeidskraft, og dermed også sikre forsvarlig drift og pasientbehandling for framtiden. 

 

Bodø den 24.10.13 
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Sammendrag 
Arbeidsgruppas oppdrag er å utvikle ny regional seniorpolitikk basert på visjonen: Helse 

Nord skal være en livsfaseorientert arbeidsgiver som sikrer at ledere med personalansvar 

gis handlingsrom til å beholde kompetanse lengst mulig i foretakene. 

 

 I oppdraget ligger det føringer for at den politikken som utarbeides skal være felles for 

hele Helse Nord. Dette gjør at alle ansatte får lik behandling og like muligheter til å ha en 

god senkarriere til beste både for seg selv og arbeidsgiver.  

 

Denne rapporten og forslaget til ny seniorpolitikk er utarbeidet av en arbeidsgruppe 

som har bestått av representanter for helseforetakene i tillegg til konsernverneombud 

og en representant for de konserntillitsvalgte.  

 

Arbeidsgruppen har i sitt arbeid lagt stor vekt på resultatene som kom fram i 

evalueringen av Helse Nords seniorpolitikk som ble gjennomført i 2011. Videre har 

gruppen lagt nyere forskning på området til grunn, i form av artikler og fagbøker i tillegg 

til inviterte gjester som har holdt innlegg for gruppen og deltatt i diskusjoner og svart på 

spørsmål.  

 

Begrunnelsene for å velge å stå lenger i arbeid er svært forskjellige. Dette skaper et 

behov for individuell tilpasning som igjen kan medføre forskjellsbehandling. I og med at 

Helse Nord i perioden 2008 til 2013 har hatt en administrativ prøveordning hvor blant 

annet seniordager har vært praktisert som en allmenn rettighet, vil en dreining mot økt 

grad av individuell tilpassning på tiltakssiden kunne medføre en belastning for enkelte 

ledere og arbeidsmiljø. Det har derfor vært viktig å undersøke hva som skal til for at 

våre foretak og ledere skal være klar til å møte en slik utvikling.  

 

Basert på mandatets målsetning om å utvikle virkemidler for seniorpolitikk som gir 

ledere handlingsrom til å jobbe målrettet med rekruttering, kompetanse og beholde 

motivasjon og arbeidsevne tilknyttet seniorer, foreslås en liste over mulige virkemidler 

(vedlegg 2) i tillegg til en nærmere gjennomgang av dette i rapportens del 3. For å sikre 

en best mulig forankring og aksept foreslås en sekstrinns prosess når seniorpolitikk skal 

følges opp i praksis.  

 

Arbeidsgruppen oppfordrer foretakene til å avsette øremerkede budsjettmidler til 

kompetanseutvikling / kompetanseoverføring tilknyttet seniorer. Dette vil sikre at 

hovedfokus settes på å sikre og overføre nødvendig kompetanse i en individuell 

tilpasning av seniorpolitikken. Bruken av disse midlene foreslås å målrettes etter 

arbeidsgivers behov og sees i sammenheng med alternative kostnader til AFP, 

nyrekruttering, kompetansetap og innleie av vikarer.  
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Det foreslås videre at foretakenes styrer ber adm. Direktør å sørge for at foretaket deltar 

i utarbeidelse av felles regionale løsninger for implementering i tråd med rapportens 

anbefalinger for ny seniorpolitikk i Helse Nord. I dette ligger det en utvikling av felles 

løsninger for informasjonsmateriell som skal brukes for å informere om innholdet i ny 

seniorpolitikk, i tillegg til et opplegg for lederopplæring og rapportering. 

 

Arbeidsgruppen er kommet til at implementeringen av ny politikk bør utsettes inntil 

foreslått lederopplæring og rapporteringsløsning er utarbeidet og gjennomført. Dette vil 

bidra til å forankre den nye politikken på en god måte, og vil kunne gi mindre misnøye 

og uro i organisasjonen med tanke på at ny løsning skal innføres. Man får tid til å 

informere både ansatte og ledere om den nye ordningen før den settes ut i livet. 

Gjeldende prøveordning for seniorpolitikk anbefales derfor videreført ut 2014, og at ny 

ordning trer i kraft 01.01.15. 

1. Innledning 
Innføringen av avtalefestet pensjon (AFP) ga den enkelte arbeidstaker muligheten til å 

avslutte sin arbeidskarriere ved 62 år. I tillegg til denne rettigheten har vi fått økt 

levealder, noe som i et makroperspektiv gir en stadig større andel eldre i befolkningen. 

Konsekvensen for helsesektoren ved høyt uttak av AFP, er at vi mister kompetanse og 

personell. Dette er arbeidstakere med lang realkompetanse som bidrar til å 

opprettholde kontinuitet i helsetjenesten, og som ikke lett kan erstattes ved 

nyansettelse. Kostnadene tilknyttet AFP er betydelige og belastes arbeidsgiver, som 

dermed får regningen både for den ansatte som er ute i AFP og rekrutterings, 

opplærings- og lønnskostnader tilknyttet en nytilsetting. 

 

Avgjørelsen om å gå tidlig av med pensjon er en rettighet som kun kan tas av 

arbeidstakeren selv. Arbeidsgiver har derfor behov for å legge til rette for at den ansatte 

i stedet velger å arbeide lenger enn til fylte 62 år. For å opprettholde et bærekraftig 

samfunn bør alle arbeide lengre, det er i så måte nødvendig å legge til rette for at den 

enkelte ansatte kan stå lenger i arbeid. 

 

For å lykkes med virkemidler for å redusere tidligpensjon og å beholde kompetanse 

kreves det en god personalpolitikk og et godt arbeidsmiljø. Å stå lenger i arbeid er også 

avhengig av forhold som ligger utenfor den enkelte arbeidsgivers myndighetsområde. 

For eksempel vil arbeidstakere få betydelig bedre pensjon ved å stå lenger i jobb. Hvilke 

virkemidler som påvirker valget om å fortsette i arbeid vil derfor kunne forandre seg for 

den enkelte arbeidstaker over tid.  

 



7 
 

1.1 Bakgrunn  
Arbeidet med en overordnet seniorpolitikk i Helse Nord ble initiert av adm. direktør i 

Helse Nord RHF på bakgrunn av anbefaling fra direktørmøtet 20. februar 2007, sak 51-

2007.  

 

Bakgrunnen var et behov for virkemidler for å beholde seniorer, såkalte seniortiltak. 

Aldersframskrivinger viser at det i årene som kommer vil bli betydelig mangel på 

arbeidskraft.  Dertil kommer at det er mange ansatte i Helse Nord som nærmer seg 62 år 

og gjennom AFP-ordningen har mulighet til å avslutte sitt arbeidsforhold allerede fem år 

før ordinær pensjonsalder.  

 

Beregninger fra KLP viste allerede i 2005 at foretakene kunne regne med en 

likviditetsmessig gjennomsnittlig kostnad på en million kroner per ansatt som valgte å 

slutte på 62 år, dette i tillegg til tap av arbeidskraft og kompetanse og kostnader knyttet 

til rekruttering og opplæring av nyansatte.  

 

Styresak 138-2008: Seniorpolitikk i Helse Nord – ”Vi trenger din kompetanse”  

Forslaget til en overordnet seniorpolitikk ble utarbeidet med medvirkning fra 

foretakene og konserntillitsvalgte, og forankret i det regionale direktørmøte og 

personalsjefmøte.  

 

Styresak 40-2012: Seniorpolitikk i Helse Nord – evaluering 

Ordningen ble evaluert i februar 2012 og styret besluttet å videreføre gjeldende 

seniorpolitikk inntil ny seniorpolitikk trer i kraft. Forslag til ny seniorpolitikk ble 

besluttet lagt frem for styret i Helse Nord i løpet av 2013. 

 

Styresak 40-2012 gir føringer på at ny ordning skal baseres på evalueringen av 

seniorpolitikken i Helse Nord, og nyere forskning på effekter av ulike seniortiltak. Saken 

gir videre føringer på at det skal gjøres endringer fra dagens ordning, hvor seniortiltak 

etter gitte alderskriterier har vært praktisert som en allmenn rettighet. En framtidig 

seniorpolitikk forventes å ha fokus på arbeidsgivers handlingsrom og økt grad av 

individuell skreddersøm på tiltakssiden.  

 

Arbeidsgruppen er forent om at en grunnleggende god personalpolitikk for alle ansatte i 

alle livsfaser må være fundamentet, uansett hvordan eventuelle seniortiltak utformes. 

Mye god personalpolitikk kan utøves uten at det koster noe. I noen tilfeller vil man 

imidlertid måtte foreta et valg mellom høye AFP-kostnader, og et noe mindre kostbart 

seniortiltak. Problemet er at man på forhånd ikke kan forutse hvem som vurderer å 

slutte og hvem som uansett kommer til å fortsette i arbeid, og svært få sier nei når de får 

tilbud om noe ekstra.  



8 
 

1.2 Mål og målgruppe 

Formålet med prosjektgruppens arbeid er basert på føringene som ble gitt av styret i Helse 

Nord i styresak 40-2012, som en konsekvens av evalueringen som ble gjort av 

seniorpolitikken. 

 

Prosjektets mål er å utvikle en overordnet og felles seniorpolitikk for Helse Nord som støtter 

opp om visjonen: Helse Nord skal være en livsfaseorientert arbeidsgiver som sikrer at ledere 

med personalansvar gis handlingsrom til å beholde kompetanse lengst mulig i foretakene.  

Basert på dette foreslår arbeidsgruppen av seniorpolitikken ikke baseres på rettigheter, men 

på individuelle vurderinger av arbeidsgivers behov innenfor rammen av en felles policy. 

 

Livsfaseorientert – Evalueringsrapporten omtalt i styresak 40-2012 anbefalte at man på kort 

sikt setter fokus på ulike tiltak som kan være viktig å begynne med allerede fra den ansatte 

fyller 50 år, og at man på lengre sikt jobber med en utvidelse av fokus fra seniorpolitikk til et 

mer helhetlig livsfaseorientert perspektiv.  

 

Handlingsrom - Evalueringen viste at mange kun signerer senioravtalen for å få kvittert ut 

seniordager, uten at det gjøres noen form for kartlegging/lederstyring. Evalueringsrapporten 

anbefalte at det bør utarbeides gode operative oppfølgningssystemer og retningslinjer for å 

gi ledere handlingsrom i tillegg til at det bør utvikles lederopplæring i forhold til ledelse av 

seniorer. Arbeidsgruppens forslag er at handlingsrom skal være forankret i en felles regional 

policy hvor tiltak er ikke en generell rettighet som utløses automatisk ved oppnådd alder, 

men skal vurderes ut fra klinikkers og avdelingers spesifikke behov.  Man skal spesielt ha 

fokus på rekrutteringssvake yrker og særlig belastende yrker. Vurderingen skal gjøres av 

nærmeste leder og godkjennes av overordnede og tilpasses behovet i det enkelte HF.  

 

Kompetanse - Det å bli gitt muligheten til faglig videreutvikling er et sterkt signal om at man 
fortsatt er attraktiv som arbeidskraft og at en blir satset på. På denne bakgrunn anbefalte 
evalueringsrapporten at det burde settes av egne øremerkede budsjettmidler tilknyttet både 
kompetanseutvikling og kompetanseoverføring for seniorer. Arbeidsgruppens forslag er at 
budsjettmidler hentes fra foretakenes egne midler, og må sees i lys av alternative kostnader 
til AFP og innleie av vikarer, samt bruk av tilretteleggingstilskudd fra NAV, eller lignende 
offentlige stønadsordninger. 
 

På bakgrunn av føringene fra styresak 40-2012 har arbeidsgruppa formulert følgende mål for 

sitt arbeid: Å utvikle og iverksette virkemidler for seniorpolitikk som gir ledere i foretakene 

handlingsrom til å jobbe målrettet med hvordan rekruttere, anvende, videreutvikle, overføre 

og beholde senioransattes kompetanse, motivasjon og arbeidsevne.  

 

Arbeidsgruppas forslag er at målgruppa settes til å omfatte ansatte fra 55 år og eldre. 
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1.3 Prosjektorganisering 
Prosjekteier 
Eierdirektør Helse Nord RHF Hilde Rolandsen 

 

Styringsgruppe 
Leder styringsgruppe: HR Sjef Helse Nord RHF Knut Langeland 

 

Deltakere styringsgruppe: HR/personalsjefer HF 

Helse Finnmark HF, HR-sjef Lena Nielsen 

UNN HF, HR-sjef Mai-Liss Larsen 

Nordlandssykehuset HF, HR-sjef Liss Eeberg 

Helgelandssykehuset HF, HR/Personalsjef Tore Enga 

Sykehusapotek Nord HF, Direktør Espen Mælen Hauge 

Helse Nord IKT, HR-sjef Elisabeth Arnesen 

 

Arbeidsgruppe 
Helse Finnmark HF, Seniorrådgiver Erik Fjeldstad 

UNN HF, HR-sjef Mai-Liss Larsen og Rådgiver Kirsten Pedersen 

Nordlandssykehuset HF, Rådgiver Anne-Line Eliseussen 

Helgelandssykehuset HF, Rådgiver Lisbet Tjønna 

Sykehusapotek Nord HF, Direktør Espen Mælen Hauge 

Helse Nord IKT, Seniorkonsulent Bente Elisabeth Norø 

KVO, Konsernverneombud Trine M. Hansen 

KTV, Konserntillitsvalgt Tove Svee 

 

Ansvarlig for løpende oppfølging og prosjektgjennomføring  
Helse Nord RHF, Rådgiver Anita Falch Mentzoni  

 

Eksterne ressurser/bidragsytere 
Universitetet i Stavanger 

NAV arbeidslivssenter 

KLP pensjon 

Arbeidsgiverforeningen Spekter 

1.4 Forankring 
Forankringspunkter underveis i prosjektet har vært; Personalsjefmøtet 

(styringsgruppe), Direktørmøtet RHF, AMU og styremøte i de enkelte HF, 

Samarbeidsmøte RHF (KTV/KVO ) og Styremøte RHF. 

1.5 Risikoanalyse og kritiske suksessfaktorer 
Som det fremgår av vedlagte skjema for risikoanalyse er denne utført med utgangspunkt 

i formålet slik dette er beskrevet i mandatet; seniorpolitikk skal utvikles i tråd med 

Helse Nords visjon.  
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Det som er risikovurdert er hva som skal til for å sikre at Helse Nord oppnår en 

overordnet seniorpolitikk som legger til rette for gode holdninger, opplæring, 

retningslinjer og verktøy som gir lederne ute i foretakene handlingsrom til å holde på 

seniorer med nødvendig kompetanse og arbeidskraft. 

 

Det er deretter hentet ut styringsvariabler fra denne målsettingen og vurdert hvilke 

suksessfaktorer og tiltak som skal til for å oppnå formålet.  

 

Styringsvariablene som er hentet ut er: 

1) Overordnet seniorpolitikk  

2) Livsfaseorientering  

3) Handlingsrom 

4) Rekruttere og beholde. 

 

For nærmere informasjon om hvilke suksessfaktorer som er brukt vises til vedlagte 

skjema. Det analysen viser er at de fleste faktorene kategoriseres som gul eller rød, som 

innebærer at det må settes i gang tiltak for å sikre måloppnåelse. Dette innebærer at det 

må utarbeides regionale, retningslinjer, veiledere og virkemidler som er førende for 

helseforetakenes egen personalpolitikk.   

 

Risikovurderingen viser også at seniorpolitikk må ses i sammenheng med 

personalpolitikk i sin helhet, gjerne med mer livsfaseorientering. Dette må både 

arbeidstakersiden (partene) og arbeidsgiversiden (strategiplanlegging) ha fokus på. 

 

Handlingsrom handler om lederens fullmakter, økonomiske/resurssmessige 

forutsetninger, holdninger og kompetanse på praktisk oppfølgning gjennom 

utviklingssamtaler. 

 

Tiltak knyttet til behovet for å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft handler 

om hvilke virkemidler som kan tas i bruk, fra individuelle tiltak på den ene siden, til 

generelle arbeidsmiljøtiltak på den andre. 

2. Vurderingsgrunnlag 
Arbeidsgruppa startet sitt arbeid med å diskutere følgende spørsmål: Når vi frem til dem 

vi ønsker med dagens seniorpolitikk? I praksis består denne av en rettighetsbasert 

ytelse i form av seniordager. Er dette en utilsiktet rettighet for de som likevel ville stått i 

jobb uten at tiltaket eksisterte?   

 

I evalueringsrapporten av seniorpolitikken for Helse Nord i 2011 kom det fram at 61 % 

av de som hadde tatt ut seniordager svarte enten nei eller var usikre på om 

seniordagene fikk dem til å stå lengre i jobb.  Dette kan bety at det ikke er seniordagene 

som får de ansatte til å stå lengre i jobb.  
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Informasjonen fra evalueringsrapporten gjør at man pr. i dag ikke kan si med sikkerhet 

at vi har lykkes med seniorpolitikken, og det er derfor viktig å videreutvikle slik at vi i 

framtiden kan si om tiltak som iverksettes virker og reduserer tidligpensjonering i Helse 

Nord. Samtlige HF i arbeidsgruppa mener at automatisk rett til å ta ut seniordager neppe 

er det beste tiltaket for å forhindre tidligpensjon, noe som er i overensstemmelse med 

evalueringsrapporten.  Samtlige HF er i tillegg opptatt av at seniorpolitikken bør 

videreutvikles og gjøres enda tydeligere.  

 

Arbeidsgruppen er enig om at fokus på seniorene er viktig for å redusere 

tidligpensjonering.  Helse Nords overordnede verdier, kvalitet, trygghet og respekt 

gjelder også når vi snakker om seniorer. Seniorene må få en tydelig forståelse for at 

deres kompetanse er viktig og at arbeidsgiver ikke ønsker å miste denne. 

Kompetanseoverføring og kompetansekartlegging bør få større fokus når vi snakker om 

seniorene – slik at arbeidsgivers behov (foretakets formål og oppdrag) og seniorenes 

ønsker om regulering av arbeidsdagen og arbeidsoppgavene kan balanseres. 

Kompetanse bør stå i fokus, mer enn alder. 

 

Alle foretakene er også av den oppfatning at det å sette fokus på arbeidsmiljøet generelt 

vil kunne bidra til at flere står lengre i jobb. Til dette hører det å arbeide med gode 

holdninger i organisasjonene, der alle skal føle seg verdsatt uavhengig av alder. Et annet 

sentralt punkt for å beholde seniorene lengre i jobb er at arbeidsgiver må sende tydelige 

signaler ut i organisasjonen om at man ønsker å satse på og verdsette seniorene. Dette 

ble også understreket i evalueringen av eksisterende seniorpolitikk. 

 

Finnes det gode alternativer til den eksisterende seniorpolitikken? Svaret på dette er i 

følge forskningen og praksis i andre organisasjoner å tilpasse seniorpolitikken til den 

enkeltes behov. Årsakene til tidligpensjon er sammensatte, og samme faktor tillegges 

ulik vekt i ulike yrkesgrupper og fra person til person.  Mye tyder på at en god 

seniorpolitikk bør bestå av flere ulike tiltak og virkemidler der man ser at de rette 

virkemidlene gis til de ”rette” personene som følge av en mer direkte behovsprøvning. 

 

Alle foretakene ønsker å tilpasse bruken av seniortiltak til de faktiske behov. Dette 

innebærer en dreining fra et rettighetsbasert system til et behovstilpasset system, der 

ledernes handlingsrom økes. For at dette skal fungere må lederne få grundig opplæring i 

dette arbeidet og gis gode veiledere som kan brukes som støtte.  

 

Det er for sent å starte med seniorfokus i det de ansatte er 62 år og har mulighet for å gå 

av med AFP. Fokus må derfor dreies mot livsfasepolitikk og aldersriktig ledelse hvor 

ledere bruker utviklingssamtalen til å kartlegge og avpasse arbeidssituasjonen gjennom 

hele arbeidsløpet. Praksis viser at for få gjennomfører utviklingssamtaler med 

seniorfokus, og det er derfor sentralt å utvikle verktøy som bedre setter lederne i stand 

til å ta i bruk utviklingssamtalen som virkemiddel.  



12 
 

 

De aller fleste tiltak er forbundet med kostnader, enten direkte eller indirekte, og derfor 

må det tas hensyn til den økonomiske siden av seniorpolitikkdannelsen Økonomisk 

handlingsrom vil kunne oppnås ved å tilføre nye midler, øremerket til 

kompetanseutvikling og kompetanseoverføring tilknyttet seniorer.  

 

KLP stipulerer at gjennomsnittlig kostnad per ansatt som går i tidligpensjon utgjør kr  

200 000 per år. Hvis man legger dette til grunn vil gevinsten også mindre 

kostnadskrevende seniortiltak kunne gi en potensiell stor besparelse for det enkelte HF.  

Gitt bedre behovstilpassing av tiltakene vil man kunne øke sannsynligheten for at en 

investering i seniortiltak vil lønne seg. 

2.1 Gjennomgang av nøkkeltall fra KLP forsikring  
Ved utgangen av 2012 var det totalt 25.995 ansatte i Helse Nord med rettigheter i KLP. 

Totalt antall ansatte i jobb er ca. 17 000, av disse er 2767 eldre enn 55 år. Dette utgjør en 

andel på 10,6 %. Fra 2008 til utgangen av 2012 har antall ansatte med 

pensjonsrettigheter i aldersgruppen 55- 70+ økt med 461 personer.  

 

Tallene viser at antall personer som tar ut AFP varierer noe fra år til år, med en jevn 

økning fra 2008-2012. Det er færrest leger som tar ut tidligpensjon, mens antallet er 

størst innen fellesordningen for helseforetak som rommer bl.a. hjelpepleiere, 

helsefagarbeidere etc. Sykepleierne utgjør en egen gruppe og her tar noen flere ut AFP 

enn for legegruppen. 

 

Gjennomsnittsalderen i Helse Nord ligger stabilt på rundt 43 år. Det betyr at de fleste 

ansatte i Helse Nord er innenfor alderssegmentet 35-55. Dersom vi legger til grunn at 

disse blir værende vil det bli store grupper ansatte som vil kunne ta ut  tidligpensjon i 

løpet av de nærmeste 10-20 år.  

 

Tallene viser en jevn økning i gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag, som vil gi stadig økte 

pensjonskostnader for foretakene.  

 

Kvinneandelen er høy (70-85 %), særlig innen sykepleiergruppen. Innen legegruppen er 

kvinneandelen fortsatt lavere enn for menn, men trenden er at kvinneandelen er økende 

for leger Samtidig utgjør kvinner den største andelen av uførepensjonerte og 

tidligpensjonerte. AFP-estimater for Helse Nord for perioden 2013-2017 viser økende 

potensielle kostnader til tidligpensjon for alle foretakene.  

2.2 Eksempler fra andre foretak 

2.2.1 St. Olavs Hospital 

St. Olavs Hospital løftes ofte fram som et eksempel på en organisasjon som har etablert 

en seniorpolitikk som lykkes og som har positiv effekt. Ved første evaluering viste 

tallene at fratredelsesalderen ved AFP ved St. Olavs lå på 65,33 mens 
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landsgjennomsnittet var på 62,3 år (tall fra 2011).  Gjennomsnittsalderen for uttak av 

100 % AFP hadde fra 2009 til 2011 økt med 0,23 %. Fratredelsesalderen ved delvis AFP 

hadde økt med 0,17 %.  

 

Seniorpolitikken ved St. Olavs Hospital er en del av foretakets livsfaseorienterte 

personalpolitikk.  Det legges stor vekt på forankring og bevisstgjøring i alle deler av 

organisasjonen, og det er stort fokus på å jobbe med å etablere og bevare et godt 

arbeidsmiljø med fokus på psykisk og fysisk stress og mestring av arbeidsoppgaver i et 

livsfaseperspektiv.  

 

Eierskap hos toppledelsen er en grunnpilar for å skape seniorfokus i hele 

organisasjonen, lederne er gitt handlingsrom innenfor gitte rammer på sitt nivå slik at 

alle ledere kan fatte beslutninger og inngå avtaler.  

 

St. Olavs Hospital har dreid seniorpolitikken bort fra seniorkurs og mer mot 

motivasjonsseminarer, mestringskurs og livsfaseseminar for både ledere og ansatte. I 

dette inngår det tiltak som mulighet for studiepermisjoner med lønn, økt fokus på kurs 

for utvikling og vedlikehold av kompetanse og individuell veiledning for ansatte i 

senkarrieren. De har også gått bort fra kollektive løsninger, satt av øremerket pott til 

tiltak og tilrettelegginger for avgrensede perioder. Det er brukt mye ressurser på 

opplæring av ledere, og holdningsskapende arbeid står sentralt.  

2.2.2 Sykehuset Telemark HF 

Sykehuset Telemark satser på en livsfaseorientert personalpolitikk som inkluderer 

seniorpolitikk og som har til hensikt å skape et inkluderende og fleksibelt arbeidsmiljø 

for alle ansatte.  

 

Med nødvendige innsparinger og nedskjæringer har Sykehuset Telemark satset på 

individuelt tilpassede løsninger fremfor kollektive velferdstilbud. Behovene avdekkes 

gjennom utviklingssamtaler med særlig fokus på senkarrieren.  Samtalen har fokus på å 

analysere den enkeltes arbeidssituasjon og vurdere hvilke behov og muligheter som 

finnes for å kunne stå i stillingen også etter oppnådd pensjonsalder.  

 

Hver enkelt leder gis et handlingsrom til å skreddersy løsninger innenfor egne 

budsjetter. Løsningene kan være mindre vaktbelastning, mindre press og færre 

pasienter, endret turnus, bonus, lønnsøkning, videre/etterutdanning og i noen tilfeller 

ekstra fridager.  

 

Fra 2008 til 2010 viser tallene at pensjonsalderen økte i Sykehuset Telemark, men fra 

2010 til 2011 gikk pensjonsalderen ned fra 63,6 til 63,3. Denne utviklingen er man nå i 

gang med å analysere i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet. Målet for 2013 er at 

pensjonsalderen i foretaket ikke skal være lavere enn 64 år.  
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2.2.3 Sortland kommune 

Sortland kommune har i 2012 utarbeidet en ny seniorpolitisk plan for kommunen. 

Planen gjelder for perioden 2013-2014, med evaluering ved utgangen av perioden. 

 

Seniorpolitikken skal bidra til å vedlikeholde, videreutvikle og nyttiggjøre seg 

seniormedarbeidernes kompetanse best mulig. For å få til dette er det sentralt å 

bevisstgjøre ledere og alle ansatt på seniorenes betydning for virksomheten. Kommunen 

har derfor satset mye på å ha fokus på gode arbeidsmiljø for alle og spesielt for seniorer 

da kommunen mener at arbeidsmiljøet kan være en avgjørende faktor for hvorvidt en 

ansatt går av med pensjon eller velger å stå litt lengre i jobb.  

 

Kommunen har avsatt økonomiske ressurser til å jobbe med seniortiltak. Pottens 

størrelse er forskjellen mellom kommunens foventede uttak av AFP og forventet uttak 

av AFP på landsbasis. Denne potten skal brukes til individuelle behov for tiltak i 

målgruppen.  

 

De aktuelle tiltakene kommunen lanserer, utgjør en verktøykasse, og er inndelt i 

organisatoriske og holdningsskapende tiltak, og individuelle/gruppetiltak. Tidligere 

hadde kommunen en kollektiv ordning med tiltak i form av fridager, men dette fant man 

for dyrt og ikke effektivt nok og valgte derfor å videreføre dette i en annen og modifisert 

utgave. 

 

Organisatoriske og holdningsskapende tiltak består av: 

 Lederopplæring 

 Medarbeidersamtale med seniorfokus 

 Informasjonstiltak 

 Seniorseminar 

 Kompetanseutvikling 

 

Sentralt i arbeidet i kommunen står medarbeidersamtalen, der de har utviklet en 

veileder for samtaler med seniorfokus. I tråd med dette gjennomføres det lederkurs om 

å komme i gang med seniorarbeid. 

 

Individuelle tiltak og gruppetiltak består av: 

 Behovsprøvde fridager 

 Behovsprøvd seniortilskudd ved fylte 62 år på 20.000 kroner 

 Behovsprøvde grupperettede tiltak 

 Fadder/menor/veiledning for kompetanseoverføring 

 

Seniortilskuddet skal gå til å sette i verk konkrete tiltak som f.eks kortere arbeidsdag, 

redusere arbeidsbelastning ved å leie inn ekstra hjelp, trening i arbeidstiden og 

lignende. Det er nærmeste leder som gjør første behovsvurdering i disse tilfellene, men 

beslutningen tas av overordnet ledernivå. 
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I Sortland kommune er det lagt vekt på å synliggjøre arbeidet med seniorpolitikk 

gjennom ulike informasjonstiltak, brosjyrer, intranett m.m. I tillegg settes seniorer som 

ressurs på dagsorden i alle faste møter. Kommunen utarbeider også årlig rapporter som 

forteller om alderssammensetningen, hvilke tiltak som er iverksatt, 

kompetansesammensetning og avgangsdata.  

 

3. Seniorpolitikk i Helse Nord – arbeidsgruppens forslag 
Hensikten med en regional seniorpolitikk i Helse Nord skal omfatte alle ansatte fra fylte 

55 år og skal gi rammer og muligheter for ledere i personalarbeidet. Seniorpolitikken 

skal forvaltes fleksibelt og være i overensstemmelse med Helse Nords kjerneverdier 

kvalitet, trygghet og respekt tilpasset mål og strategier hos de enkelte foretak. 

 

Seniorpolitiske virkemidler foreslås endret fra en prøveordning praktisert med like 

løsninger for alle, til en mulighet leder og ansatte kan vurdere, og planlegge i fellesskap i 

samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste. Lokale kompetansemessige og økonomiske 

forhold, vurderes opp mot kartlegging av individuelle ønsker og behov som 

framkommer i faste utviklingssamtaler. 

 

Utformingen av individuelle tiltak må vurderes i lys av om medarbeideren: 

 Har spesialkompetanse sykehuset har behov for 

 Tilhører en faggruppe det er vanskelig å rekruttere 

 Er viktig for videreføring/overføring av kompetanse 

 

Seniorpolitikk er i denne sammenhengt tenkt som første trinn i utviklingen av en 

livsfaseorientert personalpolitikk: en personalpolitikk som er fleksibel nok til å gi 

mulighet for individuell tilpasning. En fleksibel personalpolitikk ser på den enkelte 

arbeidstakers kompetanse, ressurser og behov uansett alder. God personalpolitikk 

sikrer sykehuset god kompetanseoverføring i et arbeidsmiljø med god aldersfordeling. 

 

Seniorpolitikken skal legge til rette for å beholde og nyttiggjøre arbeidskraft, erfaring og 

kompetanse som sykehuset trenger. For at dette målet skal bli oppfylt forutsetter det en 

individuell vurdering. Det er viktig å understreke at opplistningen av mulige 

seniorpolitiske virkemidler i vedlegg 2, ikke er ment som en rettighet som inntrer når 

man oppnår en gitt alder, men en mulighet ledere og medarbeidere kan planlegge ved 

behov. Forslag til virkemidler er således ment å være veiledende, og ikke bindende for 

foretakene i form av plikter for arbeidsgiver og rettigheter for ansatte. 

3.1.1  Individuelt tilpasset bruk av virkemidler  

I utviklingssamtalen skal det gjøres en vurdering av den ansattes behov for individuelt 

tilpassede virkemidler og løsninger. Eventuelle tiltak skal bygge på en felles 
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gjennomgang av medarbeiderens forutsetninger, behov og ønsker og sykehusets behov 

for å beholde arbeidskraft og kompetanse. Vurdering av individuelle løsninger stiller 

krav til fleksibilitet og må ses i realistisk sammenheng med den effekten en kan forvente 

å oppnå.  

 

Den enkelte leder må vurdere hva som er mulig å gjennomføre i sin avdeling og innenfor 

egne budsjetter. Lokale seniorpolitiske utfordringer vurderes i samarbeid med 

arbeidstakerrepresentanter i pågående HMS arbeid og KVAM møter og ressurser 

avklares i forbindelse med budsjettprosessen.  

3.1.2  Videreutvikle lederkompetanse  

For å sikre en god innføring av foreslått seniorpolitikk foreslås det at det utvikles en 

tilpasset lederopplæring som gir ledere kompetanse på hva som skal til for å beholde 

ansatte lengst mulig i jobb, og være en god leder for ansatte i ulike aldre.  

 

Arbeidsgruppens forslag er at det med utgangspunkt i Mykletun og Furunes forslag til 

seniorpolitisk lederskole i vedlegg 5, inviteres til et utviklingsarbeid med prosjektets 

eksterne bidragsytere SSP, NAV, Spekter, KLP og Universitetet i Stavanger.  Denne 

lederopplæringen bør bygge videre på eksisterende lederopplæringsprogram, legges 

tilgjengelig i Compendia lederhåndbok og tilgjengeliggjøres gjennom en kombinasjon av 

årlige seniorseminar for ledere, og faste e-læringssekvenser. For å sikre en god 

brukerforankring, bør et utvalg av ledere og fagpersoner fra foretakenes OU avdelinger 

involveres i dette arbeidet,  

 

Hensikten med en slik seniorpolitisk lederskole er å dyktiggjøre og bygge kompetanse 

hos ledere i forhold til hva som er viktige forutsetninger for at seniorer skal velge å bli i 

arbeidslivet. Grunnleggende i dette er å skape gode holdninger til seniorene som en 

viktig arbeidskraftressurs. 

3.1.3 Seniorkurs 

Alle seniorer over 55 år bør få tilbud om seniorkurs. Kurset kan bygge videre på 

eksisterende ordninger med seniorkurs og gjennomføres en gang per år.  

 

Det er viktig at disse kursene ikke oppfattes som en oppfordring fra arbeidsgiver til å 

velge tidligpensjon. Hovedfokus bør være å motivere ansatte til å arbeide utover 62 år, i 

tillegg til å være en arena hvor arbeidsgiver benytter anledningen til å vise at det ikke 

oppfordres til tidligavgang. Aktuelle tema kan således være en gjennomgang av 

gjeldende seniorpolitikk, økt kunnskap og bevisstgjøring på holdninger tilknyttet helse, 

alder og arbeid i tillegg til en innføring i pensjonssystemets økonomiske rammer og 

muligheter. Ansvar for gjennomføring bør legges til foretakenes HR avdelinger. 

3.1.4 Seniorperspektiv i spesielt krevende situasjoner 

Ledere bør være spesielt oppmerksom på seniorpolitiske utfordringer ved større 

omstillings- og nedbemanningsprosesser, samt ved innføring av ny teknologi. Det kan 
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være hensiktsmessig å diskutere slike utfordringer før slike prosesser gjennomføres. 

Dette vil være viktig for på best mulig måte legge til rette for god håndtering av 

utfordringer som krever en gjennomtenkt og god seniorpolitikk.  

 

Det er også svært viktig at ledere ikke bruker seniorpolitikken som brekkstang til å 

kvitte seg med arbeidstakere som oppfattes som ”vanskelige” eller ”krevende”. Ingen i 

aldersgruppen 55 år eller eldre skal føle at lederen deres eller kolleger bruker alderen 

mot dem; tvert i skal man jobbe for en opplevelse av respekt, og involvering. Ledere bør 

aktivt forebygge og gripe inn dersom ekskludering skulle skje som følge av alder. 

3.2 Handlingsrom og virkemidler for seniorpolitikk 
God seniorpolitikk det samme som god personalledelse. Ledere må aktivt vurdere, og 

iverksette tilpassede tiltak for at den enkelte ansatte skal kunne stå lengre i jobb. 

 

Viktigheten av å beholde kompetanse og forhindre tidligpensjon må forankres og settes 

på dagsorden i alle styrende og utøvende ledd. Seniorpolitikk må bli ett fast punkt i 

lederevalueringer, ledelsens gjennomgang, arbeidsmiljøundersøkelser, 

utviklingssamtaler, budsjettrunder og faste møtepunkter mellom 

arbeidstakerrepresentanter og ledelsen. Videreutvikling og ivaretakelse av 

medarbeidere som har mindre enn 15 år igjen til pensjonering, må bli like naturlig å ta 

med i ledertrening som for eksempel talentutvikling av yngre arbeidstakere.  

 

En opplisting av mulige virkemidler finnes i vedlegg 3- virkemidler for å holde seniorer i 

jobb. I det følgende beskrives av ulike virkemidler som kan være nyttig som hjelp til 

ledere skal oppnå seniorpolitikkens målsetting om å;” rekruttere, anvende, videreutvikle, 

overføre og beholde senioransattes kompetanse, motivasjon og arbeidsevne.”  

3.2.1 Rekruttere og beholde 

Ved rekruttering er det viktig at fokus settes på kvalifikasjoner, kvaliteter og motivasjon, 

og det bør således være like lett å rekruttere personer over 55 år som personer under 

denne alder. 

 

I det interne jobbmarkedet er det ikke ønskelig at alder skal være et utslagsgivende. Det 

må settes fokus på om individuelle egenskaper samsvarer med krav til stillingens 

innhold. Ved omstilling med tilhørende nedbemanning skal frivillige 

kompensasjonspakker være et reelt valg. Ingen ansatte skal oppleve at de blir spesielt 

stimulert til å fratre sin stilling på grunn av alder. 

 

Dersom man risikerer å miste nøkkelkompetanse unødvendig tidlig bør leder være aktiv 

og løsningsorientert for å finne tiltak for å beholde ansatte. I noen tilfeller kan det være 

virkemidler som gjør at den ansatte velger å bli lengre, hvis man sammen har tatt en 

gjennomgang på hva som er årsaken til at man vurderer å slutte og hva som er reelle 

valgmuligheter. Det er viktig at den ansatte selv tar initiativ til å ta opp dette som tema, 
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også utenom de ordinære utviklingssamtalene, sånn at det ikke går for lang tid og 

fratredelse skjer uten at leder gis mulighet til å påvirke det. 

 

Permisjonsordninger hvor ansatte som ønsker å ”teste ut pensjonisttilværelsen” gis en 

returmulighet innenfor et år bør testes ut. Kanskje er det flere som da ser verdien i å 

være i jobb, og velger å komme tilbake og jobbe i noen år til. 

3.2.2 Anvende, videreutvikle og overføre kompetanse 

Medarbeidere over 55 år bør på lik linje med øvrige ansatte både stimuleres og gis 

mulighet til å delta i kompetansegivende programmer. Alder bør ikke være et tema når 

deltakelse på kurs, seminarer, videreutdanninger eller lignende vurderes.  

 

Basert på en målsetting om å beholde kompetanse er det også viktig at ledere gis et 

økonomisk handlingsrom gjennom øremerkede tiltak som sikrer kompetanseoverføring. 

Dette er spesielt viktig når gjennomgang av nøkkeltall for alderssammensetning og 

kompetansebeholdning viser at man har seniorer med viktig spesialkompetanse som 

nærmer seg en alder hvor AFP eller alderspensjon snart er et reelt valg. 

 

For å sikre en slik satsning på kompetanseutvikling- og overføring fra seniorer, foreslås 

det at bruk av seniorer som mentorer, veiledere, fagutviklere eller lignende blir tema i 

budsjettplanleggingen. Det foreslås på denne bakgrunn at det opprettes sentrale 

budsjett for kompetanseoverføringstiltak underlagt foretakenes HR-sjefer. Formålet 

med dette er at ledere som ønsker å iverksette denne type tiltak kan gis et økonomisk 

handlingsrom gjennom å søke ekstra resurser til tidsavgrensede ordninger. 

3.2.3 Motivasjon og arbeidslyst 

Arbeidslyst og motivasjon til å arbeide har i følge seniorforskningen ingen påviselig 

sammenheng med alder.  

 

De fleste undersøkelser som har kartlagt hva som motiverer ansatte til å jobbe lengre, 

konkluderer med at ingen virkemidler alene har en påviselig effekt, men at de i sum gir 

en god signaleffekt i og med at arbeidsgiver gjør noe, og på den måten viser at det er 

ønskelig at den ansatte fortsetter i jobb.  

 

Det at man trives på jobb, har en leder som ser en og gir nødvendig støtte og 

arbeidsoppgaver man mestrer, og sist men ikke minst at man har et godt arbeidsmiljø og 

trivelige kollegaer, er grunnleggende forutsetninger for motivasjon til å bli i jobb. Et godt 

arbeidsmiljø og god personalledelse er nøkkelen til å beholde ansatte lengre i jobb. Dette 

er et viktig fokus som både ledere og ansatte og ansatterepresentanter bør søke å oppnå 

i fellesskap gjennom hele arbeidsløpet. 

 

Uansett om vi finner rett miks av seniorpolitiske virkemidler, så vil det kun gi et 

øyeblikksbilde på hva som føles rett akkurat nå. Individuelle forhold kan endre seg i 
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løpet av kort tid, så for å motiveres til å jobbe lengre vil god dialog og kontinuerlig fokus 

gjennom både utviklingssamtaler og åpen dialog være de beste verktøyene. 

 

Når man likevel skal ha særskilt fokus på hva som kan motivere ansatte til å jobbe lengst 

mulig, så finnes det eksempler hvor andre foretak mener å se positive effekter av tiltak 

som, motivasjonsseminarer, eller ulike temakurs hvor tema rundt mestringsstrategier, 

motivasjon og kompetanseutvikling kan tilpasses ulike livsfaser.  

3.2.4 Legge til rette for god helse og arbeidsevne 

Det er stigmatiserende å forutsette at alle seniorer er like, og at økt alder automatisk gir 

redusert arbeidsevne.  Faktum er at noen er utslitte og trenger tilrettelegging for å 

kunne fungere i jobb, mens andre ikke. For de som trenger tilrettelegging er det viktig at 

ledere kjenner til hvilke muligheter som finnes for dette, blant annet i NAV systemet, og 

aktivt tar dette i bruk. Det anbefales at kjennskap til virkemidler i NAV systemet 

innarbeides i lederstøtten som foreslås i tilknytning til ledelse av ansatte i ulike livsfaser. 

 

En annen tilnærming er at arbeidsplassen og ledelsen søker å legge til rette for god helse 

gjennom en langsiktig satsning på forebyggende helse. Trening i arbeidstiden, aktiv bruk 

av bedriftshelsetjenesten, arbeidsplasstilpasninger, ekstra fridager gjennom 

seniordager, redusert arbeidsmengde, justering av arbeidstid, og/eller endringer i 

arbeidsoppgaver kan være slike forebyggende virkemidler.  

3.3 Seniorpolitikk i praksis 
For å sikre gode prosesser og nødvendig støtte og aksept i organisasjonen, foreslås det 

at tillitsvalgte og vernetjeneste involveres når individuelt tilpassede seniorpolitiske 

virkemidler skal vurderes. Ledere som skal følge opp sine senioransatte anbefales derfor 

følgende prosess og forankringspunkter:  

 

Trinn 1 – Status nøkkeltall, kompetansebeholdning og virkemiddelbruk  

Trinn 2 - Gjennomføring av utviklingssamtaler med seniorfokus (egen veileder) 

Trinn 3 – Involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste  

Trinn 4 – Avklare økonomisk handlingsrom 

Trinn 5 – Inngåelse av individuelle avtaler som løper til ny utviklingssamtale 

Trinn 6 – Kompetanseplanlegging  

3.3.1 Trinn 1 – Status nøkkeltall, kompetansebeholdning og virkemiddelbruk 

For å bygge opp en god seniorpolitikk er det nødvendig med pålitelige data som gir en 

god og bred oversikt over ansatte både samlet for Helse Nord og på ulike nivå i 

foretakene. 

 

En oversikt over alderssammensettingen og fremskrivning av denne vil vise hvor mange 

ansatte som nærmer seg pensjonsalder, samt eventuelle behov for rekruttering. Ved å 

identifisere den enkelte ansattes kompetanse, kunnskap og erfaringer skaffer man seg et 

bilde av virksomhetens kompetansesammensetting. Ved å sammenstille alders- og 
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kompetansesammensettingen kan man finne ut om virksomheten står i fare for å miste 

verdifull kompetanse, eller om man har behov for ny kompetanse. 

 

For å få et bilde av om seniortiltak og seniorpolitikk har den ønskede effekten er det 

viktig å trekke inn sykefraværstall og oversikt over hvem som tar ut ulike typer pensjon 

ved hvilken alder. Det bør utvikles funksjonalitet som gir oversikt over både bruk og 

effekt av ulike seniorpolitiske virkemidler. 

 

Det er også viktig å ta inn økonomiske kostnadsstørrelser i rapporteringen av 

seniordata, der en beregning av potensielle AFP-kostnader sammenlignes med utløste 

kostnader til seniortiltak innen den aktuelle aldersgruppen. 

 

For å få til en optimal rapportering innen dette området vil det være nødvendig å 

utnytte egne systemer samtidig som vi er avhengig av et samarbeid med vår 

pensjonsleverandør KLP1.  

 

Det foreslås at det fra regionalt hold utvikles standardrapporter som ledere på ulike nivå 

kan ta ut for sitt ansvarsområde. 

3.3.2 Trinn 2 - Gjennomføring av utviklingssamtaler mellom leder og ansatt 

Utviklingssamtaler er en planlagt, forberedt og tilbakevendende personlig samtale 

mellom leder og medarbeider. Utviklingssamtalen skal ha fokus på medarbeiderens 

potensial for vekst, utvikling og aktivt medarbeiderskap. Virksomhetens mål og verdier 

gjenspeiles gjennom tema som: ledelse, trivsel, arbeidsmiljø, arbeidsoppgaver og 

kompetanseutvikling.  

 

Alle ansatte i Helse Nord bør tilbys jevnlige utviklingssamtaler med seniorperspektiv fra 

fylte 55 år. Gjennom samtalen reflekterer leder og medarbeider sammen rundt hva som 

kan motivere til å stå i arbeid til oppnådd pensjonsalder. Ved å ha dette fokus med seg 

gjennom samtalen kan leder og medarbeider kartlegge hva som skaper motivasjon, og 

ha mulighet for å avdekke og legge vekt på forhold som påvirker medarbeiders 

forutsetninger for videre arbeid. Ledere må på forhånd vite hva som er alternative 

tiltak/verktøy, sette seg inn i lov- og avtaleverk og økonomiske rammer/budsjett.  

 

I Personalportalen finnes en veileder for forberedelse til utviklingssamtaler både for 

ledere og for ansatte. All informasjon og skjemaer finnes under fanen 

”Utviklingssamtaler”. Ved utfylling av oppfølgningsskjema etter en utviklingssamtale 

med en senior foreslås det at det under overskriften ”Arbeidsoppgaver og 

”kompetanseutvikling” settes inn et stjernepunkt: * Spesielt for seniorene. 

 

                                                        
1 For ansatte i Sykehusapotek Nord HF er det en egen lovfestet pensjonsordning som forvaltes av Statens 
Pensjonskasse; Pensjonsordningen for apotekvirksomhet. 
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Under boksen med tittel: Hvordan kan leder støtte deg for å bidra til din videre utvikling 

skal det i tillegg legges til tre veiledningspunkter som er ment for utviklingssamtalen 

med senioransatte: utvikling, overføring av kompetanse og tilrettelegging. 

3.3.3 Trinn 3 – Involvering av tillitsvalgte (TV) og vernetjeneste (VO) 

Involvering av ansattes representanter er viktig for å få gode prosesser på alle nivå. I 

den regionale overordnede modellen for helhetlig HMS strategi er livsfasepolitikk 

/seniorpolitikk allerede et av hovedområdene som skal opp som tema i ulike KVAM 

møter mellom ledelse, tillitsvalgte (TV) og verneombud (VO).  

 

Det vises til dokumentnummer MS0174 i Docmap, Retningslinjer for Helhetlig strategi 

for HMS - Overordnet rutine: 

 
Tett dialog, god informasjonsutveksling og medvirkning står sentralt for å lykkes med 

enhver endring og utvikling i virksomheten, herunder også seniorpolitikk. Gjennom 

involvering av TV og VO får man fram ansatteperspektivet som bidrar til at dette kan 

anses som et felles prosjekt.  

 

TV og VO kan bistå lederne med å sette seniorpolitikk på dagsorden på hver enkelt 

avdeling, samt bidra til å lage planer for hvordan dette skal gjennomføres. En 

seniorpolitikk hvor individuelle behov er i fokus, kan i liten grad detaljstyres, og 

forutsetter derfor god dialog mellom partene som kan forklare tilsiktet, individuell 

behandling. Det foreslås å benytte foretakets KVAM-struktur, som er en allerede 

eksisterende samhandlingsarena, så langt det er hensiktsmessig. Men det viktigste er at 

seniorpolitikk får en plass i møtepunkter mellom ledelse, TV og VO. 
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3.3.4 Trinn 4 – Avklare økonomisk handlingsrom i ordinære budsjettrunder 

De aller fleste tiltak er forbundet med kostnader, enten direkte eller indirekte, og derfor 

må det tas hensyn til den økonomiske siden av seniorpolitikkdannelsen. Økonomisk 

handlingsrom vil kunne oppnås ved å tilføre nye midler, øremerket til 

kompetanseutvikling/overføring for seniorer. Hvis dette ikke er mulig vil økonomisk 

handlingsrom primært oppnås gjennom hensiktsmessig budsjettering og prioritering. 

 

Den enkelte leder må således vurdere hva som er mulig å gjennomføre i sin avdeling og 

innenfor egne budsjetter. Lokale seniorpolitiske utfordringer vurderes i samarbeid med 

arbeidstakerrepresentanter i pågående HMS arbeid og KVAM møter og ressurser 

avklares med overordnet leder i forbindelse med budsjettprosessen.  

3.3.5 Trinn 5 – Individuelle virkemidler avtales i utviklingssamtaler 

Det foreslås at gjeldende oppfølgningsskjema til utviklingssamtaler benyttes ved 

inngåelse av individuelle seniortiltak. Tidligere avtaleskjema for senioravtaler som ble 

utviklet til den administrative prøveordningen foreslås derfor fjernet. 

 

Det foreslås videre at det ikke lenger skal være datofrister verken for inngåelse eller 

varighet av avtaler om seniortiltak. Dette har ikke fungert i praksis. I ny ordning foreslår 

arbeidsgruppen at ledere helt ned på laveste nivå etter dialog med 

arbeidstakerrepresentaner, samt avklaring med nærmeste overordnede leder gis 

handlingsrom til å inngå individuelle avtaler som gis gyldighet inntil gjennomføring av 

ny utviklingssamtale. 

3.3.6 Trinn 6 – Kompetanseplanlegging 

Etter gjennomgang av nøkkeltall og utviklingssamtaler foreslås det at leder utarbeider 

en plan for hvordan man kan sikre kompetanseoverføring og eventuell erstatning av 

nøkkelkompetanse når eller dersom den ansatte likevel velger å gå av med tidligpensjon.  

 

Det foreslås at leder gis anledning til å søke på sentrale foretaksvise HR-midler til 

kompetansetiltak tilknyttet seniorer. 

4. Forslag til implementering og videre forvaltning 
Arbeidsgruppa foreslår at 2014 blir en overgangsperiode før ny ordning innføres fra og 

med 2015. Dette innebærer at nåværende prøveordning for seniorpolitikk videreføres i 

2014 uten at det gjøres endringer. På denne måten kan lederopplæring og 

informasjonsmøter med de ansatte både utvikles og gjennomføres før ny ordning 

innføres.  

 

Budsjettprosessen for 2014 er i sluttfasen og skulle ny seniorpolitikk blitt innført 

allerede fra kommende årsskifte, ville eventuelle tiltak ikke være omfattet av budsjettet. 

Arbeidsgruppen anser at en viktig suksessfaktor for en vellykket implementering av ny 
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seniorpolitikk er at lederopplæring og informasjonsmøter gjennomføres før ny ordning 

innføres. 

 

Før årsskiftet foreslås det at det utarbeides felles informasjonsmateriell som legges ut 

på intranett og i Compendia personalhåndbok (etter hvert også Compendia 

lederhåndbok). Her vil det informeres om at gammel ordning videreføres i 2014 og ny 

ordning fra januar 2015. 

 

Første halvdel av 2014 brukes til å utarbeide lederopplæring i samarbeid med 

samarbeidende aktører (Senter for seniorpolitikk, Spekter, KLP, NAV og Universitetet i 

Stavanger). Høsten 2014 gjennomføres informasjonsmøter med de ansatte og opplæring 

av ledere. 

Gjennomføring av utviklingssamtaler med seniorperspektiv bør gjennomføres høsten 

2014, og senioravtaler inngås som en del av oppfølgning av utviklingssamtalene i 

etterkant av budsjettrundene 2014. Inngåtte avtaler om virkemidler løper så til neste 

runde med utviklingssamtaler. 

 

Innføringen av tiltak for å påvirke pensjonsvalg er et langsiktig arbeid som vi neppe kan 

måle konkrete effekter av før det har gått en lengre periode. Det anbefales derfor at den 

foreslåtte nye innretningen på felles seniorpolitikk for Helse Nord gis mulighet til å 

innarbeides og virke i noen år før ny evaluering gjennomføres. 
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5. Vedlegg 
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Vedlegg 1 – Mandat for utviklingsprosjekt seniorpolitikk  
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Vedlegg 2- Virkemidler for å beholde seniorer i jobb 

 

Virkemidler i seniorpolitikk Kommentar 
Tilrettelegging av turnus/ønsketurnus Ønsketurnus, fritak fra nattarbeid, flere 

dagvakter, redusert stilling, fritak fra visse 
arbeidsoppgaver, endret organisering av 
arbeidet, etc.  
 

Tilrettelegging med fritak av 
arbeidsoppgaver 

For ansatte med redusert 
arbeidsevne/helseutfordringer. Kan 
gjennomføres i samarbeid med NAV 
(tilretteleggingstilskudd) 
 

Hospitering, internt/eksternt Stimulerer og utvikler kompetansen/gir 
erfaringsutveksling 
 

Veileder/mentorkurs  Kunnskap og erfaringsoverføring fra 
erfarne medarbeidere til f.eks nyansatte. 
Dette vil føre til oppgradert fokus på 
senioransatte fra avvikling til utvikling. 
Seniorene som ønsker det og som skal 
jobbe aktivt med erfaringsoverføring bør 
tilbys veiledningsmetodisk utdanning og 
trening. 
 

Kompetanse og karriereutvikling Sikre at seniorene får mulighet til 
kompetanseheving og vedlikehold av 
kompetanse. Dette vil gjøre at seniorene 
har den nødvendige kompetanse for å 
ivareta sine oppgaver. 
Kompetansehevingen kan dreie seg om 
etterutdanning i tillegg til andre faglig 
kurs som kan heve seniorenes 
kompetanse. 
 

Seniorkurs/motivasjonskurs Informasjon til seniorer om rettigheter i 
forbindelse med pensjon, råd om kosthold 
og helse etc. Størst vektlegging på å 
stimulere til å stå lengre i arbeid ved å 
informere om mulige tiltak, 
kompetanseheving etc. 
 

Trening i arbeidstiden Fri med lønn for å trene for å forebygge 
belastningsskader o.l som kan føre til 
sykefravær/tidligpensjon 
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Seniordager Seniordager er en mulighet som kan 
benyttes for ansatte i 100 % stilling, basert 
på en individuell vurdering. Avtale om 
seniordager inngås i oppfølgningsskjema 
til utviklingssamtalen og løper til ny 
utviklingssamtale. Max 6 seniordager kan 
gis fra og med det året man fyller 62 år, til 
og med det året man fyller 64. Fra og med 
det året man fyller 65, kan det innvilges 
max 12 dager. Dagene tas ut avpasset til 
driften og skal avtales med leder senest 14 
dager i forkant. Fridager kan samles opp, 
men ikke overføres til neste år. Leder 
bruker egne koder i GAT for å registrere 
uttak av seniordager og innleie på grunn 
av avvikling seniordager. 
 

Kombinasjonsordning med AFP og arbeid Delvis AFP med 20 % AFP og 80 % jobb, 
eller 40 % AFP og 60 % jobb. Dette er en 
ordning arbeidsgiver kan tilby 
arbeidstakere som ønsker å redusere 
arbeidstiden. Ordningen forutsetter 
minimum 60 % jobb og er ingen rettighet, 
men en mulighet arbeidsgiver kan tilby 
arbeidstaker dersom det lar seg gjøre med 
hensyn till øvrig drift. 
 

Angrefrist ved uttak av AFP Dette er en prøveordning hvor den ansatte 
gis permisjon for å prøve ut 
pensjonisttilværelsen. Den ansatte gis 
dermed en mulighet til å komme tilbake i 
jobb innen 1 år etter uttak av AFP. 
 

 

Avklaringer før ledere tar i bruk verktøykassen: 
Tiltak kan være viktige å begynne med fra den ansatte fyller 55 år og at man dermed tar 

hensyn til en mer helhetlig livsfaseorientert perspektiv. Seniorpolitikken skal ikke 

baseres på en rettighet, men det skal gjøres individuelle vurderinger ut fra klinikkers og 

avdelinger spesifikke behov og begrunnes ut fra følgende perspektiv: 

 Rekrutteringssvake yrker, hvert HF gjør lokale vurderinger 
 Særlig belastende områder (slitasje el.l) 
 Vurdering skal gjøres av nærmeste leder, og skal godkjennes av overordnede etter 

prinsippet om ”to par øyne” 
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Før tiltak iverksettes må følgende prosess følges: 
1). Leder skal i hvert enkelt tilfelle på forhånd ha kartlagt hvilke behov medarbeideren 

har og med særlig hensyn til rekrutteringssvake yrker og ansatte som arbeider med 

særlig belastende områder/oppgaver. 

 

2). Leder skal deretter i samråd med områdesjef/klinikksjef ta en avgjørelse på hvilket 

tiltak som vil være det mest egnede i hvert enkelt tilfelle.  Dette skal ses i sammenheng 

med alternative kostnader til AFP og innleie av vikarer, tilretteleggingstilskudd fra NAV 

eller lignende offentlige stønadsordninger. 

 

Individuelle behov Vurderingskriterier 

Tiltak 

 

Avdelingsleders 

vurdering og 

anbefaling 

Klinikksjef/ 

områdeleders 

vurdering og 

anbefaling 

Rekrutteringssvake 

yrker: 

 

  

 

 

 

Særlig belastende 

områder: 

 

   

Andre: 
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Vedlegg 3 –Risikoanalyse 
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Vedlegg 4 – Seniorpolitisk lederskole fra UiS, Mykletun og Furunes 
 

Aldersriktig ledelse –
samling 1

Reidar J. Mykletun & Trude Furunes

Norsk Hotellhøgskole –

Universitetet i Stavanger

 

Ferdigheter i å 

• kommunisere med seniormedarbeidere

• utvikle gjensidig kjennskap og tillit i 

forholdet til seniormedarbeidere

• utvikle eget lederskap for å skape 

muligheter for god aldring i arbeidslivet

Vilje, verdier og holdninger

• akseptere egen aldring

• utvikle positive holdninger til seniormedarbeidere

• utvikle menneskesyn og vilje til ansvar for 

integrasjon av seniormedarbeidere

Kunnskap om og forståelse av

• demografiske endringene og erkjennelse av deres konsekvenser

• hva arbeidsevne, alder og aldring innebærer

• helse og livsstil i forhold til alder og arbeidsevne: muligheter 

• styrke og svakhet ved seniorarbeidstakere

• betydningen av identitetsutvikling i forhold til arbeidsplassen

• hvorfor noen seniormedarbeidere slutter tidlig mens andre blir 

lengre i arbeidslivet

• økonomiske, kompetansemessige og sosiale virkninger for 

virksomheten ved at seniormedarbeidere fortsetter i jobben

Kontekst for aldersriktig lederskap

• Kjenne organisasjonen og samfunnet omkring, kunne skape 

handlingsrom og bruke motivasjonstiltak for seniormedarbeidere

• Forstå, kunne, og ha vilje til å bruke aldersriktig lederskap for å 

vise samfunnsansvar og skape et godt omdømme for organisasjonen

Aldersriktig ledelse: Innhold og mål for programmet
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Oversikt over mulig program

Samling  med 
kursdeltakere2

Presentasjon av programmet i toppledergruppen – diskusjon og  
tilslutning til idégrunnlag og praktiske konsekvenser1

3

Mellomrom  1 – Nettbasert 
informasjon tilgjengelig, gjennomføre  
kartleggingsoppgaver i egen 
organisasjonGruppen møtes 

til diskusjon med 
veileder

Kartlegging 1 for ledere: baseline for effektmåling (spørreskjema)  

4

5

Mellomrom  2 – Nettbasert 
informasjon tilgjengelig, gjennomføre  
utviklingssoppgaver i egen 
organisasjon

Gruppen møtes 
til diskusjon med 
veileder

6
Nettbasert ”sertifisering” 

Kartlegging 3 for ledere: Langtidseffekt (spørreskjema) etter 6 mndr

Kartlegging 2 for ledere: Korttidseffekt (spørreskjema) umiddelbart

7

Sam
o

rd
n

in
g

m
ed

 eksisteren
d

e
p

ro
sed

yrer

 
 

Innhold seniorpolitisk lederskole 
Seniorpolitisk lederskole, del 1: Aldersriktig ledelse må læres og utvikles i virksomhetene. 

Seniorpolitisk lederskole, del 2: Hva bør ledere vite om alder? 

Seniorpolitisk lederskole, del 3: Har ledere de riktige holdningene? 

Seniorpolitisk lederskole, del 4: Mellomlederen og holdninger: fra problem til løsning 

Seniorpolitisk lederskole, del 5: Mellomledere trenger handlingsrom for seniorpolitikk 

Seniorpolitisk lederskole del 6: Handlingsplan for aldersriktig ledelse 

Seniorpolitisk lederskole del 7: Skap muligheter for ”god aldring” på arbeidsplassen 

Seniorpolitisk lederskole del 8: Det enkleste er ofte det vanskeligste 

Seniorpolitisk lederskole del 9: Kan seniorpolitikk føre til utstøtning? 

Seniorpolitisk lederskole del 10: God leder for eldre medarbeidere 
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Vedlegg 5 – Forslag til implementeringsplan 
1) Gammel ordning forlenges ut 2014.  
2) Felles informasjonsmateriell utarbeides der man klargjør at 2014 er siste år med 

gammel ordning: Gjøres snarest! 
3) Felles informasjonsmateriell utarbeides der man informerer om hovedpunktene i 

ny ordning og skisserer hovedpunktene i hva som skal skje i 2014. Gjøres 
snarest!  

4) Utvikling av lederopplæring i samarbeid med Spekter, KLP og Universitetet i 
Stavanger (muligens også NAV).  Dette kan startes opp ganske snart men fullføres 
innen – våren2014. Opplæringen bør bygge videre på eksisterende 
lederopplæringsprogram, legges tilgjengelig i Compendia lederhåndbok og 
muligheter for nanovideoer eller e-læringssekvenser bør vurderes. Videre bør 
ledere involveres dette arbeidet, for å få bedre brukerforankring i tillegg til ett 
samarbeide med OU, eller lignende funksjoner som utvikler lederprogrammer. 

5) Gjennomføring av infomøter til ansatte og lederopplæring sensommer/høst 2014 
6) Ledere gjennomfører utviklingssamtaler med ”seniorperspektiv” høsten 2014 i 

tillegg til dialogmøter med tillitsvalgte / verneombud. 
7) Budsjettrunder høst 2014 
8) Individuelle oppfølgningsavtaler inngås i etterkant av budsjettrundene innen 

2014 og løper inntil ny utviklingssamtale. 
9) Ledere lager planer for ivaretakelse av kompetanse og vurderer eventuell søknad 

på foretaksvise øremerkede midler tilknyttet kompetanseutvikling/overføring. 
 











 

 

Møtereferat 
 

 
 

Vår ref. 
    

 

Referent/dir.tlf.: Haakon Eichler, 75 51 29 86 
  

Sted/Dato: 28. oktober 2013   
 

 
 

Møtetype: HR-sjefsmøte 
Møtedato: 28. oktober 2013  
Møtested: Telefon 
Neste møte: Se innkalling 
 
^ Tilstede deler av møtet 
Foretak Navn Forfall 
Helse Finnmark HF Lena E. Nilsen  
UNN HF Mai-Liss Larsen  
NLSH HF Liss Eberg  
Helgelandssykehuset HF Lisbeth Tjønna forTore Enga  
Helse Nord IKT HF  Elisabeth Arnesen 
Sykehusapoteket Nord Espen Hauge^  
Helse Nord RHF Knut Langeland, Anita F. Mentzoni, Haakon Eichler  
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Sak Beskrivelse/tema Framlegg/oppfølging Ansvar 
 Seniorpolitikk Mandat fra 4. juli er det gjeldende og ligger nå for godkjenning hos AD. 

Saken går til de lokale foretaksstyrene først i desember 2013, deretter RHF-styret i februar 2014. 
 
Styringsgruppa godkjenner forslag til rapport og felles styresak til foretaksstyrene.  
Felles informasjonssak lages og sendes arbeidsgruppa for innspill. Publiseres fra RHF. 
 
Tidsplan: 

• Personal/HR-sjefene sørger for at felles styresak sendes ut til styrene i foretakene for 
behandling i desember: 

o Helse Finnmark HF 05.12.13 
o UNN HF 16.12.13 
o Sykehusapotek Nord HF 05.12.13 
o Nordlandssykehuset  HF 12.12.13 
o Helgelandssykehuset HF 12.-13.12.13 

• Samarbeidsmøte RHF (infosak rapport og felles styresak) 12.11.13 
• Direktørmøte (forankre rapport og felles styresak)14.11.13 
• Foreløpig dato for behandling i RHF-styret 26. februar 2014. 
• Foreslått iverksettingsdato for ny seniorpolitikk er 0101.2015. 

 
 
 

 
 
 
 
AFM 
 
 
 
AFM/Alle 
 
 
 
 

 MU Mandat for forvaltningsforum 
Styringsgruppa tilslutter seg mandatet. 
 
Utkast interregional samarbeidsavtale 
Styringsgruppa tilsutter seg forslag til interregional samarbeidsavtale. 
Avtalen sendes til juridisk gjennomgang av foretaksadvokaten i RHF før inngåelse. 
 
MU og Pasientsikkerhetskampanjen 
For 2014 gjennomføres PSKU og MU separat. Det foreslås at følgende gjennomføringsperioder: 

- PSKU i perioden mars-mai 
- MU i perioden august-oktober 

Gjennomføringsplanen for 2014 legges fram for AD-møtet regionalt og ledermøtet lokalt. 
 
 
 
 
Grad av samkjøring på gjennomføringstidspunkt og hyppighet 
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Forslag om felles regional gjennomføring av MU i perioden august – oktober 2014 tilsluttes. 
Gjennomføringstidspunkt, hyppighet og grad av samkjøring med PSKU etter 2014, tas opp til ny 
vurdering etter en evaluering i løpet av 2014. 
 

 Omstillingsretningslinjer Utsatt  
 Strategisk kompetanseledelse (Dossier) Knut orienterte 

 
Verktøy for strategisk kompetanseledelse: 

- Kompetansebehov 
- Eksisterende kompetanse 
- Kompetansegap 

 
Det er laget et forprosjekt med tilhørende prosjektdirektiv. HN IKT og labavdeling ved UNN har meldt 
seg som piloter. Tove Skjelvik vil være prosjektleder. 
 

 

Evt. Ledelsesprogrammer Styringsgruppa for nasjonal ledelsesutvikling foreslår at vi trekker oss ut av programmene 
”Frist meg inn i ledelse” (Legeforenigen) og ”Psyk meg opp i ledelse” (Psykologforeningen). 
 
Tilsluttes av HR-sjefene. 
 

 

 Tilsyn Tilsyn 
Prøvetilsyn høsten 2013  
Tilsyn våren 2014 
 
Hovedtema for tilsynet vil være arbeidstid og vernebestemmelser. 
 
Tanken er at ledere, tillitsvalgte og verneombud skal kunne møtes på samme nivå, sammen med 
Arbeidstilsynet 
 
Tidspunkt: 

- 5. desember: NLSH, Helgeland, HN RHF. Møte avholdes ved PBL i Bodø. 
- 12. desember: UNN, Finnmark, SKDE, HN IKT. Møte avholdes ved Radisson i Tromsø. 

 
Det jobbes for å samkjøre regionene om hva vi gjør i forhold til å redusere potensielle aml-brudd, som 
kan tas med i dialogen med Arbeidstilsynet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 

 Tariffoppgjør 2014 Foretakene oppfordres til å melde tilbake tema som ønskes tatt opp i kommende hovedoppgjør, ref.  
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overenskomter.  

Alle 
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