
 
 
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2017/1801 Andreas Ertesvåg  Hammerfest, 10.10.2017 
 
Saksnummer 93/2017 
 
Saksansvarlig:  Lena E. Nielsen, HR-sjef  
Møtedato:  25. oktober 2017 

Evaluering nærværsprosjektet 
 
Ingress: Denne saken handler om Finnmarkssykehusets pågående nærværsprosjekt. Det er 
gjennomført en internrevisjon internt i Personal og organisasjon av prosjektet for å 
evaluere oppnådde resultater. Resultatene presenteres i saken. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar evalueringen av nærværsprosjektet til 
orientering. 

2. Styret ber om at alle enheter i foretaket etablerer nærværsplaner innen utgangen av 
2018. 

 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
Saksfremlegg 
Utvikling sykefravær 2015-2017 
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Evaluering av nærværsprosjektet  
  
Saksbehandler: Andreas Ertesvåg    
Møtedato: 25.10.17  

1. Formål/Sammendrag 
Finnmarkssykehuset har et pågående nærværsprosjekt. Prosjektperioden er fra januar 
2016 og ut 2017. Det er gjennomført en internrevisjon internt i Personal og organisasjon 
av prosjektet for å evaluere oppnådde resultater.  
 
Revisjonen viser at sykefraværet ikke har gått ned i de fleste av enhetene som er 
undersøkt. Samlet sett ligger foretaket godt over målsetningen på 6% innen utgangen av 
2018. Sykefraværet er redusert med 0,8 % fra 2015 til 2016. Per august 2017 ligger 
sykefraværet omtrent på samme nivå som i 2016.  
 
Det er gjennomført avklaringer for om lag 25 langtidssykemeldte med støtte fra 
prosjektleder. Foretaket har hatt en vesentlig økning i tildelte tilretteleggingstilskudd i 
prosjektperioden. Lederne som har deltatt sier det er svært positivt med en dedikert 
ressurs. 

2. Bakgrunn 
Foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU) vedtok i sak 70/2015 å opprette et 
nærværsprosjekt. Målgruppen var enheter med høyt sykefravær. Prosjektet ble 
finansiert av HMS-midlene. En prosjektleder ble ansatt i 100% stilling fra 1. januar 2016. 
I utgangspunktet hadde prosjektet ett års varighet, men ble forlenget ut 2017. Arbeidet 
er forankret i foretakets arbeidsgiverpolitikk. Foretakets mål er et nærvær på 94% 
innen utgangen av 2018. 
 
Prosjektperioden nærmer seg slutten. Personal og organisasjon har gjennomført en 
internrevisjon for å evaluere prosjektet. Dette er også et krav i Oppdragsdokumentet for 
2017. Internrevisjonen er ledet av Evy Adamsen, som har erfaring som 
arbeidstakerrepresentant og leder av FAMU i perioden 2009-2015.   
 
Formålet er å evaluere resultatet av prosjektet, og gi et grunnlag beslutning av eventuell 
videreføring av prosjektet. 

3. Saksvurdering/analyse 
Revisjonen er gjennomført ved gjennomgang av sykefraværsstatistikk for perioden 
2015-2017. Det er gjort en vurdering av om det er målbar effekt i enheter som har 
deltatt i nærværsprosjektet. Det er gjennomført intervjuer med prosjektleder og 
utvalgte enhetsledere. Lederne er valgt ut blant de som har deltatt i prosjektet lengst. 
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Prosjektets arbeidsform og utfordringer 
I 2016 var klinikk Hammerfest og klinikk Psykisk helsevern og rus prioritert. 
Prosjektleder brukte tid på å gjøre prosjektet kjent særlig i de to klinikkenes 
ledergrupper. Første år var utplukk av avdelinger basert på frivillighet. De avdelinger 
som ønsket å jobbe med nærvær tok initiativ til dette.   
 
November 2016 foretok HR en analyse av sykefraværet og 10 enheter ble plukket ut til å 
delta basert på enhetens sykefravær i samråd med klinikksjefene. Enhetene hadde en 
obligatorisk forpliktelse til å delta i prosjektet med det mål å utvikle og følge opp en 
nærværsplan. 
 
Prosjektleder vektlegger ansvarliggjøring av alle ansatte i enheten. Det avholdes kurs 
om psykososialt arbeidsmiljø for alle ansatte. Deretter arbeider de ansatte i grupper 
med prioriterte forbedringsforslag. Forbedringsforslagene er utgangspunktet for 
utarbeidelse av nærværsplan i enheten. Nærværsplanen utarbeides i samarbeid med 
leder, tillitsvalgt og verneombud. Planen skal inneholde oppgave/tiltak, ansvar, tidsplan 
og kostnad. Planen presenteres for de ansatte, og evalueres etter 6 måneder.  
 
Ledere får tilbud om veiledning, rådgivning og oppfølging fra prosjektleder. 
Prosjektleder bistår også med utforming av søknader på tilretteleggingstilskudd fra 
NAV. Nærværsplanen er et viktig utgangspunkt for disse søknadene. 
 
Prosjektleder har også bistått med avklaringer for langtidssykemeldte. Om lag 25 
langtidssykemeldte har fått avklaring. Langtidsfravær utgjør en vesentlig del av 
sykefraværet i foretaket. Avklaringene er et målrettet tiltak.  
 
Prosjektleder melder at det har vært utfordringer med å få flere enheter til å delta i 
prosjektet. Dette til tross for at enheten har høyt sykefravær, og nærværsprosjektet er et 
prioritert tiltak i foretaket. Prosjektleders erfaring er at ledere nedprioriterer arbeidet 
med nærvær når sykefraværet er høyt og hverdagen blir hektisk. Likeledes 
nedprioriteres nærværsarbeidet når fraværet er lavt. 
 
Resultater 
FAMU får månedlige rapporter på sykefraværet og aktiviteter i nærværsprosjektet. I 
tillegg rapporteres sykefraværet i virksomhetsrapportene til styret. Statistikken viser at 
foretaket samlet sett ligger godt over målet på 6% innen utgangen av 2018. 
Sykefraværet de siste årene har vært: 
2015: 9,4% 
2016: 8,6% 
2017 (tom august): 8,8% 
 
Vedlagte oversikt over utviklingen i sykefraværet i perioden 2015 – august 2017 viser at 
det er langtidsfraværet (over 56 dager) som utgjør den største delen av sykefraværet. 
Samlet sett har foretaket en svak positiv trend i perioden og det er først og fremst 
langtidsfraværet som har gått ned. De andre fraværslengdene holder seg på omtrent 
samme nivå.  
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På klinikknivå har klinikk Hammerfest og klinikk psykisk helsevern og rus en positiv 
trend i fraværsutviklingen for perioden samlet sett. Trenden er sterkest hos klinikk 
Hammerfest. Klinikk Kirkenes har en økning i sykefraværet i perioden. Klinikk 
prehospital har også en liten økning i sykefraværet.  
 
Revisjonen har sett nærmere på resultatet på utvalgte enheter som har deltatt lenge i 
prosjektet. For de fleste undersøkte enhetene har ikke sykefraværet gått ned etter at de 
ble med i prosjektet. Prosjektet kan ha hatt en forebyggende effekt som har bidratt til at 
sykefraværet ikke har blitt enda høyere. Finnmarkssykehuset er inne i en krevende 
periode med flere omstillinger og store byggeprosjekter. Dette er belastende over tid, og 
kan påvirke sykefraværet.  
 
Prosjektet har bidratt til avklaring av om lag 25 langtidssykemeldte.  
 
I prosjektperioden har foretaket også hatt en vesentlig økning i tildelte 
tilretteleggingstilskudd fra NAV. Dette har økt fra ca. 720 000 i 2015, til ca. 980 000 i 
2016. Nivået i 2017 er omtrent det samme som for 2016.  
 
Lederne opplever det som svært positivt at det er en dedikert ressurs de kan kontakte 
ved behov for hjelp til nærværsarbeid i enheten, samt bistand i enkeltsaker.  
 
Anbefaling 
Internrevisjonen gir følgende anbefaling: 

1. Revisjonen ser fortsatt behov for en ressurs dedikert til nærværsarbeid og ser for 
seg to ulike modeller for videreføring av arbeidet i Finnmarkssykehuset.  
A. Forlenge prosjektet. 
B. Avslutte prosjektet og dedikere en ressurs til lederstøtte i nærværsarbeidet.  

2. Krav om tydeligere rapportering av sykefravær og nærværstiltak til linjeleder.  
3. Det bør være konsekvenser dersom det er vedvarende høyt sykefravær og det 

ikke iverksettes konkrete nærværstiltak, som fortrinnsvis bør ligge i en 
handlingsplan.  

4. Det bør rapporteres til FAMU på nærværsaktiviteter på de utvalgte 
enheter/avdelinger også der det ikke er igangsatt nærværsarbeid.  

5. Fokus for nærværsarbeidet bør i sitt videre arbeid intensivere arbeidet opp mot 
langtidsfravær ved hjelp av mulighetssamtalen og god lederstøtte. 

4. Risikovurdering 
Nærværsarbeid støtter opp om kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt. Arbeidet er 
viktig for arbeidsmiljø, kvalitet, rekruttering, stabilisering og økonomi. Prosjektet har 
jobbet primært mot enheter med høyt sykefravær. Alle klinikker har vært involvert.  
 
Høyt sykefravær er en risiko. Dette kan bli en ond sirkel der høyt sykefravær gir mer 
belastning på ansatte som er på jobb, som igjen kan gi høyere sykefravær. Det er viktig å 
jobbe målrettet med sykefravær kontinuerlig. Foretaket har klare mål om å øke 
nærværet. 
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5. Budsjett/finansiering 
Nærværsprosjektet er finansiert av HMS-midler. Prosjektet har et årlig budsjett på 
750 000. Dette skal dekke lønnsutgifter og reisekostnader.  
 
I prosjektperioden er det en vesentlig økning i tildelte tilretteleggingstilskudd. Dette er 
midler foretaket har fått fra NAV til konkret nærværsarbeid. Midlene går direkte til 
gjennomføring av tiltak i enhetene. 
 
Sykefravær er kostbart, og foretaket har store utgifter knyttet til dette. Kostnader er 
både økonomiske (f.eks. økning i bruk av overtid og innleie), og i bruk av tid og 
ressurser.    

6. Medbestemmelse 
Nærværsprosjektet er forankret i FAMU. FAMU behandler internrevisjonen på møte 16. 
oktober 2017. Saken er også gjennomgått i informasjons- og drøftingsmøte den 16. 
oktober 2017. 
 
Prosjektet har hatt fokus på involvering av tillitsvalgte og vernetjenesten. 

7. Direktørens vurdering 
Finnmarkssykehuset har et høyt fokus på nærværsarbeid. Nærværsprosjektet har vært 
et prioritert tiltak siden 2016. Evalueringen viser positiv effekt på områder som 
avklaring av langtidssykemeldte og tildeling av tilretteleggingstilskudd. Samlet sett så 
har foretaket hatt en svak positiv trend i perioden og langtidsfraværet har også gått ned. 
Resultatet i 2017 er ikke tilfredsstillende. Foretaket oppnår ikke målet for sykefraværet 
som er fastsatt til 7,5 % og det er heller ingen reduksjon i sykefraværet fra 2016 til per 
august 2017. Internrevisjonen viser at det er utfordringer med manglende oppfølging av 
nærværsarbeidet i flere enheter.  
 
Direktøren understreker at nærværsarbeidet er et lederansvar. Nærværsarbeidet skal 
følges opp på ledermøter på alle nivåer i foretaket og skal være tema på foretakets 
arbeidsmiljøutvalg (FAMU) og på klinikkenes kvalitets og arbeidsmiljøutvalg (KVAM). 
Arbeidet med nærværsplaner må intensiveres. Alle enheter skal utarbeide 
nærværsplaner innen utgangen av 2018 i samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgte.  

Vedlegg 
- Utvikling sykefravær 2015-2017 
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Vedlegg 2 

Utvikling sykefravær i perioden 2015 – august 2017 

Foretaksnivå 

Grafene viser utviklingen for sykefraværet i perioden 2015 - august 2017. Den øverste 
blå streken er det totale sykefraværet. Under er fraværet delt opp i lengde. Felles for alle 
klinikkene er at langtidsfraværet (over 56 dager) utgjør den største delen av 
sykefraværet. Samlet sett har foretaket en svak positiv trend i perioden. Det er først og 
fremst langtidsfraværet som har gått ned. De andre fraværslengdene holder seg på 
omtrent samme nivå.  

 

 

På foretaksnivå er det avgjørende for nærværet å prioritere langtidssykefravær. 

Langtidssykefravær er knyttet til midlertidige kontrakter/vikarer. Å fokusere på 

nedgang i langtidsfravær vil også medføre at antallet midlertidige kontrakter/vikarer vil 

gå ned.   

 

Klinikkene 

På klinikknivå har klinikk Hammerfest og klinikk psykisk helsevern og rus en positiv 
trend i fraværsutviklingen for perioden samlet sett. Trenden er sterkest hos klinikk 
Hammerfest. Klinikk Kirkenes har en økning i sykefraværet i perioden. Klinikk 
prehospitale tjenester har også en liten økning i sykefraværet.  
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Klinikk psykisk helsevern og rus 

 

Alle avdelinger har etablert nærværsplaner i perioden. Sykefraværet i klinikken har variert i 

perioden med en topp medio 2015. Langtidsfraværet i klinikken har gått noe ned i perioden. De 

enhetene som har høyt fravær er døgnenhetene i Vest og Øst. Disse har jobbet godt i 

prosjektperioden.  

 

Klinikk Hammerfest 

 

Sykefraværet i klinikken har variert i perioden, og har en klar trend i riktig retning. Det har vært 

jobbet godt på store avdelinger som medisinsk sengepost og kir/ort sengepost i klinikken. 

Langtidsfraværet i klinikken har gått noe ned i perioden.  
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Klinikk Kirkenes 

 

Sykefraværet i klinikken har over mange år hatt en høy nærværsprosent. Det siste året har 

imidlertid denne variert noe, også opp over 10%. Klinikkledelsen har i samarbeid med 

prosjektleder iverksatt tiltak med fokus på omstilling og flytting, og i høst langtidssykefravær 

noe vi forventer får effekt. Klinikksjefen har fått tildelt midler fra felles HMS budsjett og 

enhetene har gjennomført personalseminar med fokus på HMS og flytting. Vi forventer at 

sykefraværet vil stabilisere seg lavt igjen.  

 

Klinikk Prehospitale tjenester 

 

Det har vært en positiv utvikling i klinikken. Sykefraværet er nedadgående totalt sett. Det 

svinger på årsbasis etter et mønster (sesong). Det er særlig sent sommer/tidlig høst som er 

utfordrende. Nærværsprosjektet har særlig fokusert på de to store ambulansestasjonene i 

Hammerfest og Alta hvorav sistnevnte har fått gode resultater.  
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