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N 
yttBlikk er et læringsnettverk som blir arrangert av KS og partene som tar 

del i heltidserklæringen. Nettverket strekker seg over to år, og legger vekt 

på at samlingene som gjennomføres skal være en felles arene for deling og 

erfaringsutveksling samt kunnskaps– og metodeutvikling for å sikre framdrift i arbei-

det mot en heltidskultur. Sandefjord kommune har vært deltakere sammen med 8 

andre kommuner. Ved å delta i læringsnettverket har Sandefjord kommune fått inn-

blikk i problemstillinger, aktuell forskning, erfaringer fra andre kommuner og hvilke 

effekter de forskjellige tiltakene har hatt over tid. 

 

Omfanget av deltid i de kommunale helse– og velferdstjenestene er en av de mest 

utfordrende flokene tjenesten har. Slike komplekse problemstillinger krever nye løs-

ninger, derfor vil innovasjon og nytekning være helt sentralt i arbeidet på dette feltet.  

Målet for arbeidet i NyttBlikk er å bidra til utvikling av gode tjenester; gjennom å ut-

vikle en kultur for å arbeide heltid i den enkelte kommune. 

Sandefjord sin prosjektgruppe har en sammensetning av enhetsledere, avdelingsle-

dere, hovedtillitsvalgte og fra stab. 
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A 
rbeidsgruppen i Sandefjord har satt i gang en rekke tiltak på bakgrunn av 

andre kommuners erfaringer og egne vurderinger om hvilke tiltak som kan 

gi økt heltid i vår kommune. Våre erfaringer etter to år i NyttBlikk er at 

dette arbeidet er omfattende. Vi forstod tidlig at dette ikke er noen quick-fix. Tiltak 

som er iverksatt kan bidra med en økning i gjennomsnittlig stillingsstørrelse, men før 

vi kan kalle oss en heltids-kommune gjenstår en stort stykke arbeid, som strekker seg 

langt utover arbeidsgruppens mandat og tidsressurser. Resultatet av vårt arbeid må 

derfor sees i den sammenheng.  

Målet vårt for deltakelsen i NyttBlikk: er å skaffe oss dypere kunnskap om området 

heltidskultur, en mer helhetlig forståelse for problemstillinger og muligheter. Vi vil 

også opparbeide en erfaringsbank som kommunen kan dra nytte av for den videre 

satsingen på heltidskultur. 

 



L 
eif Moland, den fremste forskeren på heltidskultur her i landet, påpeker at 

de virksomheter som lykkes med å skape en heltidskultur, det er de virk-

somhetene som går bredt ut og prøver en rekke tiltak. Det er ingen tiltak 

som er one-size-fits-all. Alle virksomheter er forskjellige, og alle virksomheter 

trenger skreddersydde løsninger for å løse deltidsproblematikken på en god måte. 

 

Med det som bakteppe, valgte vi ut noen forskjellige tiltak som vi implementerte i 

forskjellige avdelinger som piloter. Følgende piloter ble vedtatt og iverksatt: 

 

Nygård Bo– og behandlingssenter 

To avdelinger på Nygårds bo– og behandlingssenter med 40 pasienter, i hovedsak 

langtidsplasser. 

Kort beskrivelse av piloten: Skal se på effekten av årsturnus, med økt grunnbeman-

ning ved å overføre midler fra sykefraværs– og ekstravaktbudsjettet. Det vil da ikke 

være mulig å leie inn ved sykdom før etter 16 dager. Nygård vil også se på mulighe-

ten for langvakter i  helgene. De ansatte skal være med å sette opp sin egen turnus 

med ferie og helgefri innbakt i turnusen. 

Forventet effekt: Økt stillingsstørrelse, mer tilpasset turnus, mindre innleie grunnet 

økt grunnbemanning. Økt sykepleiedekning. 

 

Sandefjord Legevakt 

Kort beskrivelse av piloten: Ser på effekten ved bruk av kombinasjonsstillinger mel-

lom tjenestekontor/legevakt og rehabavd/legevakt. 

Forventet effekt: Økt stillingsstørrelse 

 

 



Somatisk avdeling Hvidtgården  

Hjemmesykepleie og somatisk avdeling 

Kort beskrivelse av piloten: Ansette en 100% sykepleier og øke stillingene til de som 

ønsker det til 100%, ved at de jobber annenhver helg. Dette finansieres ved å bruke av 

sykevikar, ferievikar og ekstravaktbudsjettet. 

Forventet effekt: Økt stillingsstørrelse, lavere sykefravær, bedre kvalitet på tjenestene, 

samt økt effektivitet. 

 

Andebu Bo– og behandlingssenter 

Skal delta med sine tre avdelinger, to langtids, og en langtids/korttidsavdeling.  

Kort beskrivelse av piloten: Skal se på effekten av årsturnus, samtidig som grunnbeman-

ningen skal økes ved å overføre midler fra sykefraværs- og ekstrahjelpbudsjettet. Det vil 

da ikke være mulig å leie inn ved sykdom før etter 16 dager. Skal også se på mulighete-

ne med lenger vakter i helgene. De ansatte skal være med å sette opp sin egen turnus, 

med ferie og helgefri innbakt i turnusen.  

Forventet effekt: Økt stillingsstørrelse, rett kompetanse til rett tid, bedre grunnbeman-

ning, mindre sykefravær og mer tilpasset turnus til de ansatte. 

 

 



D 
et er mange som har sterke meninger om hvilke utfordringer ansatte kan 

oppleve ved at virksomheter har en deltidsproblematikk. Vi har valgt å gå 

rett til kilden, og tatt en prat med noen ansatte som direkte har blitt påvirket 

av pilotene i NyttBlikk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nygård Bo– og behandlingssenter 

 

NyttBlikk på Nygård tester ut fleksiturnus der ekstra- og sykefraværsbudsjett er lagt til grunnbeman-
ning og innarbeidet i  turnus ved at noen medarbeidere har fått økt sin stilling i prosjektperioden. Det 
testes også langvakter på 12.5 timer i helg, da med arbeid hver 4. helg. Alle vakter i turnus er på mini-
mum 7 timer, bortsett fra utjevningsvakter for riktig stillingsstørrelse. Turnusen er utarbeidet med 
stor grad av medvirkning fra medarbeiderne. 
Forventede gevinster i prosjektet er økt andel faglærte på jobb, som gir kontinuitet og kvalitet på tje-

nesten. Større forutsigbarhet for medarbeiderne med planlagte vakter, og mindre administrasjonstid 

til å dekke opp vakter. Langvakter i helg bidrar til det samme, i tillegg får medarbeiderne samlet ar-

beidstimene og forholdsvis mer fri.  

  



Vi har snakket med Jannicke , Nermin og  Nina og fått høre noen av deres erfaringer med Nytt blikk. 
 
 Hvilken stillingsprosent hadde du før prosjektstart? 
 
Jannicke 77%  
Nermin 83%  
Nina 15%  
 
 Hvilke problemstillinger opplevde du med å ha liten stilling/mindre stilling enn du ønsket? 
 

Nina – For mye fri, lenge mellom hver gang jeg skal på jobb. Det skjer så mye i avdelingen, mye nytt 
hver gang. Er ikke faglært og konkurrer om ekstravakter. Ønsker meg flere vakter/høyere stilling. Job-
ber langvaktene og hver fjerde helg, det gjør at jeg har mye fri og kontinuiteten blir dårlig. 
 
Nermin – Har fått en liten økning, men ønsker fortsatt høyere stilling. Kontinuiteten blir dårlig med 
deltidsstillinger. Ekstravakter er ofte lagt ut i helgene, og jeg ønsker meg muligheten for flere ekstra-
vakter i uka. I prosjektet jobber jeg langvakter og hver fjerde helg. Tar lite ekstravakter i helgene nå, 
det gjør at det blir mindre vakter å få. I sommer er det ledige langvakter på grunn av ferieavvikling, da 
tar jeg en ekstra helg.  
 
Jannicke – Har grei stillingsstørrelse, og opplever det som greit med antall fridager. Kontinuiteten er 
ivaretatt likevel. Har økt stillingen og synes det er bra. Ønsker ikke å jobbe 100%, det er for tøft for 
meg.  
 
Alle opplever det positivt at vaktlengdene er blitt i hovedsak 7 timer for alle.   
 
 Hva er deres erfaringer? 
 
Arbeidsdelingen må snakkes om når folk begynner til ulik tid. Langvaktene kommer når de andre er i 
gang, det kan bli en utfordrende start på arbeidsdagen når de andre har arbeidsflyten planlagt og for-
venter at man er «på» med en gang. 
Pauser – får pausene man skal ha på langvaktene. Positivt med tilrettelagt rom for pausen på en time, 
slik at man får koblet skikkelig ut.  
 
Blir ikke spesielt slitne på langvakt. Det er fint å følge pasienten over tid, gir god kontinuitet. Avdeling-
en er delt i to team, og noen opplever å måtte bytte team midt i vakten. Da blir noe av gevinsten bor-
te. Det er best å være på samme team gjennom hele vakta, det gir størst kontinuitet og trygghet for 
beboerne. 
 
Det er sårbart med langvakter når det er fravær, men det er lite sykdom. Fraværet vi har opplevd på 
langvaktene skyldes en som har bytte stilling, har ikke innrykk at langvakter gir mere fravær. Snarere 
tvert om. 
 
 Hvor stor stilling har du nå? 
 
Jannicke 84% 
Nermin  86% 
Nina  37,10% 
 
 



 Hva er annerledes med større stilling? 
 
Har mer fri pga langvaktene, og kan ta mer ekstra, også i helgene.  
 
Har bedre turnus, mer effekt av fri og synes kontinuiteten er bedre enn før.  
 
Trygt og godt for pasientene når samme person er på vakt gjennom hele dagen. 
 
Merker ikke så stor forskjell når stillingen var såpass stor fra før. 
 
Mindre stress med å få ekstravakter. 
 
Håper at ordningen fortsetter. 
 
At sykevikar- og ekstramidler er innbakt i turnus er bra, men bemanningen oppleves likevel mar-
ginal og det er utfordrende å ikke kunne leie inn ved fravær. Det blir stress for de som er igjen på 
jobb.  
 
 



 

Sandefjord legevakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legevakten hadde i utgangspunktet 8 små stillinger, størrelse 15-35%.  Alle øvrige stillinger på lege-

vakten er deltid, de fleste på ca 50%.  

I begynnelsen av 2017 sto alle disse små stillingene vakante, noe som medførte stor utfordring for å 

få dekket opp helgene med sykepleiere. Situasjonen var uansvarlig, da mange av vaktene medførte 

pålagt merarbeid på ansatte som fra før har arbeid hver 3 helg. Det var ikke forsvarlig drift å videre-

føre en grunnturnus med så mye vakante stillinger.  

Sommeren 2017, medførte at legevakten måtte ha hjelp av NSF for å få gjennom ført pålagt ferieav-

vikling. Det ble i samarbeid med NSF gitt en kompensasjon for sykepleiere for å ta ekstra vakter, slik 

at ferieavvikling kunne gjennomføres. Denne avtalen, skulle sørge for å endre drift slik at det ikke vil 

videreføres samme problematikk neste år. På bakgrunn av dette ble det bestemt i samarbeid med TV 

og kommunalsjef, at småstillingene skulle endres til 70% i kombinasjon med andre avdelinger, som 

også hadde behov for flere sykepleiere.  

Det ble slik: 

3 stillinger a 70% - kombinasjon Tjenestekontoret og legevakt 

3 stillinger a 70% kombinasjon med Rehab og legevakt. 



Erfaringer så langt er at det å kombinere med annen avdeling som også ha behov for spl i helg, ikke 

fungerer. Disse vil bli avviklet ved naturlig avgang, altså at ansatte søker seg til andre stillinger. 

Det er en utfordring å kombinere på to tjenestesteder når det gjelder ferieavvikling, juleturnus og 

helger.  

Det blir mye fag og informasjon ved å forholde seg til to steder som er relativt ulike i drift 

Det har heller ikke vært gunstig med å ansette sykepleiere som ikke har erfaring på noen av avdeling-

ene fra tidligere, da de ved å være ca 35% på hvert sted, aldri blir integrert eller gode på oppgavene. 

De som er godt kjent på en avdeling, har dette fungert godt- og tilbakemeldingen under er fra disse 

to som har jobbet ved legevakten i mange år.  

Tilbakemeldinger fra to sykepleiere som nå har hatt kombistilling legevakt/tjenestekontoret er føl-

gende:  

 

Fordelen med stillingen er: 

•     Man blir kjent med kommunen på en annen måte, man får god kjennskap til hva som kan tilbys 

av tjenester i kommunen  

•    Samarbeider med sykehuset på en annen måte enn på legevakt.  

•     Noen av pasientene har jeg vært borti på legevakt, og  ender med å følge opp videre på tjeneste-

kontoret i forhold til korttidsplass, eller hjem med økte tjenester 

 Mange nye hyggelige kolleger  

•    God kjennskap til Cosdoc, noe vi også har tilgang til på legevakt men kun i liten skala. 

•    Mer stabil og forutsigbar hverdag, i forhold til at jeg ikke trenger å fylle opp med så mange eks-

travakter pr måned. 

•    Har mulighet til å jobbe ekstra på to arbeidssteder, slik at jeg får fylt opp med nok vakter. 

•    Fordel at jeg i utgangspunktet har en leder som har hovedansvaret for min stilling, og som følger 

opp. 

  

Ulemper med to arbeidssteder:  

•    Kan til tider være utfordrende å holde seg oppdatert til enhver tid, da       

 vi har såpass liten stilling på hver plass. 

•    Følge opp saker, krever god dialog med andre kolleger, da det kan 

være opptil en uke til du skal tilbake på samme arbeidssted. 

•    Burde optimalt ha større stilling på en av plassene, for å få en større 

tilhørighet på en plass. 

•    Utfordrende å yte det lille ekstra, da man ikke er innom ofte nok på ett 

sted. 

 Intervjuobjekt Monica Aatangen 



Det som er bra med kombistilling legevakt/Tjenestekontor: Først og fremst er det fint å få høyere stil-

lingsbrøk som er fast.  Jeg syns også det er en fordel at jeg på legevakt har pasientkontakt, mens på 

Tjenestekontoret får jeg mer innblikk i hvordan kommunen er organisert og samhandling med syke-

huset. I begge stillingene får jeg bruk for sykepleierfaget, men på forskjellig måte.  På legevakten job-

ber vi med akutt nyoppståtte skader/sykdom, mens på tjenestekontoret er vi opptatt av pasientens 

funksjonsnivå, samtykke og hvordan vi kan tilrettelegge hjemme for at pas skal komme tilbake til sin 

habituelle tilstand. Jeg opplever at jeg får brukt min kompetanse på begge arbeidsplassene og får ett 

bredt spekter innenfor sykepleiefaget. 

 

Det  er en ulempe med 2 småstillinger. Føler det er vanskelig å holde seg oppdatert, spesielt på lege-

vakta hvor man er avhengig av kontinuitet for å holde seg faglig oppdatert. Dersom jeg hadde vært 

nyutdannet med lite erfaring som sykepleier, så hadde det ikke vært aktuelt med en stilling som det 

her, tror det hadde vært uforsvarlig. Forsøker derfor å først og fremst ta ekstravakter på legevakta 

fremfor tjenestekontoret og jeg er gla jeg har jobbet på lv i større stilling i flere år som har gitt meg 

den erfaringen jeg har i dag.  Det er også mye og sette seg inn i på tjenestekontoret, men der 

"brenner" det ikke på samme måte som på legevakten på travle vakter. Der har jeg alltid mulighet/tid 

til å undersøke/spørre andre når det er noe jeg er usikker på. På legevakta er jeg helt avhengig av å 

kunne handle raskt i akuttsituasjoner slik at pasientene får riktig vurdering og  umiddelbar behandling 

når det er nødvendig. 

 

Intervjuobjekt Lene Jørs Hansen  



Samtale med sykepleier og NSF tillitsvalgt Bjørg Tone Rui-Haugerød 

 

Bjørg Tone jobber som sykepleier 100% stilling på avd Skogs-

tjerna, Andebu bo- og behandlingssenter. Dette sykehjemmet 

består av tre avdelinger med totalt 39 senger. 

Avdelingen Bjørg Tone jobber ved var tidligere en korttid/

rehabiliteringsavdeling, men etter kommunesammenslåingen 

01.01.2017 er den blitt en langtids/korttidsavdeling med ho-

vedsakelig pasienter med kognitiv svikt/demens sykdom. Av-

delingen har 13 senger.  

Det er en høy andel høyskoleutdannede og helsefagarbeidere 

ved sykehjemmet.  Avdeling Skogstjerna har 5 sykepleiere, 4 

jobber 100% stilling og en i 82% (etter eget ønske) 

Hele sykehjemmet er pilot i prosjektet «Nytt blikk», som har 

stort fokus på heltid og kompetanse. Det ble 18.12.2018 star-

tet med nye turnuser, fleksibel turnus over 12 uker på alle tre 

avdelingene. Her var det mulighet for å teste ut 12 timers vak-

ter og jobb hver 4. helg. Vi økte også grunnbemanningen noe 

ved å omdisponere vikarmidler.  

Bjørg Tone peker på flere positive effekter ved å ha fokus på heltid. Hun opplever at vikarer som tilbys 

høyere stilling, viser mer lojalitet og eierskap til arbeidsplassen. Det gir bedre kontinuitet i tjenesten 

og oppleves mer stabilt både av kollegaer og pasient/pårørende. Bjørg Tone har valgt å teste ut 12 

timers vakter og 4. helg. I tillegg hadde hun et ønske om 12 timers vakter på legevisitt dager innimel-

lom. Hun forteller at 12 timers dager gir god oversikt over brukernes behov gjennom døgnet og det er 

lettere å oppdage endringer/utfordringer knyttet til dagsform. Pårørende er ofte på besøk på etter-

middag/kveld, da vet hun hva som har skjedd av aktivitet for beboerne og har sett hva dette betyr for 

den enkelte. Hun opplever også at brukerne virker roligere i vaktskifter, da det er et kjent ansikt på 

stua i denne perioden. På dager med legevisitt, oppleves det ikke så stressende, da man har bedre tid i 

etterkant til endringer og dokumentasjon.  

Det er også noen negative sider ved slike lange vakter forteller Bjørg Tone. Vi hadde en periode med 

høyt sykefravær blant syke/vernepleierne på sykehjemmet, da ble vaktbelastningen stor og sykepleie-

ansvaret føles tyngre når du får ansvar for flere avdelinger over så mange timer. Avvikling av den sam-

menhengende timespausen kan også da bli utfordrende å få til. Siden man er på jobb både dag og 

kveld vil man jo møte to ulike skift i løpet av en vakt. Innstillingen og samarbeidsevnen til kollegaer får 

større betydning. Man kan bli mer sårbar for kommentarer/bemerkninger på slutten av en lang vakt.  

Langvakter passer godt for meg i min livssituasjon. Jeg har 100% stilling og likevel føler jeg at jeg får 

gode friperioder og god kontinuitet i jobben min som sykepleier.  



T 
illitsvalgtapparatet har en helt sentral rolle i arbeidet mot en heltidskultur. 

Det er helt essensielt at de er tett på ballen for at arbeidsgiver skal kunne 

iverksette nye virkemidler for økte stillingsstørrelser. I arbeidsgruppen til 

NyttBlikk Sandefjord deltar Fagforbundet, FO, Delta og Norsk Sykepleierforbund.  

 

Tillitsvalgtes perspektiv til heltidskultur/NyttBlikk: 

De tillitsvalgte er veldig fornøyd og enig med arbeidsgiver om at det settes fokus på 

heltidskulturen. En politisk forankret intensjonsavtale er veldig bra, men det er 

også viktig at partene har forståelse og kunnskap om problematikken, og her har 

NyttBlikk vært en viktig arena for forståelse. De tillitsvalgte var svært fornøyd når 

politikerne kom på samlingen til NyttBlikk. Prosjektet NyttBlikk er en fin arena for 

deling av kunnskap og erfaring på ulike tiltak som er prøvd. I tillegg er det en arena 

for refleksjon der deltakerne må ta opp spørsmålet om vi er «på rett vei» 



N 
orsk sykepleierforbund har gjennomført undersøkelser på hvor mange pro-

sent av sykepleiestillingene som blir lyst ut som heltidsstillinger i de forskjel-

lige kommunene. Det er hyggelig lesing at ting beveger seg i riktig retning. 

 

Som man kan se under, så var kun 18% av sykepleiestillingene som ble lyst ut i Sande-

fjord kommune i 2017 heltidsstillinger. I 2019 hadde dette tallet steget til hele 62% 

 

Selv om ikke NyttBlikk gruppa skal ta på seg æren for hele denne økningen, merker vi 

oss at ting skjer rundt i kommunen, og bevisstheten rundt heltid har økt betraktelig 

rundt om i kommunen. 



T 
illitsvalgte representerer de ansatte og der de er organisert. Problemstillingen 

rundt helgevakter og langvakter er i fokus. Årsak til dette er fritid og arbeidstid. 

Hvordan få til en turnus der fritidens plikter ivaretas, den ansattes helse og mu-

lighet til å stå i arbeid til en er 72 år og ikke bli syk. 

 

Videre legges det vekt på at turnuser burde utformes med et helsefremmende fokus 

som defineres som følgende: 

 De ansatte bør delta i utarbeidelse av turnusplanen. Det oppleves helsefremmende å 

få være med på å bestemme når man skal jobbe og når man skal ha fri. 

 Unngå for lange arbeidsperioder og for sterk konsentrasjon av arbeidstiden. Kroppen 

har behov for regelmessig hvile og restitusjon. Faren for å gjøre feil øker etter 8 timer 

på jobb. 

 Det bør være minst 11 timers hvile mellom vaktene. Dette skal sikre arbeidstakerne 

nødvendig hvile og restitusjon mellom hver arbeidsperiode. 

 Flere like vakttyper etter hverandre er mindre belastende enn hyppige skift av 

vakttyper. 

 Det anbefales vaktrotasjon med klokken (dag/aften/natt) fordi dette innebærer 

mindre forstyrrelser av kroppens biologiske rytme. 

 Ubiologiske vaktbytter, dvs. skifte fra kveld til dag, bør begrenses til et minimum, 

fordi det medfører kort hviletid mellom vaktene. 

 Nattevakter bør helst ikke være lenger enn åtte timer, og det bør ikke arbeides mer 

enn maksimalt tre vakter i strekk. 

 Det bør legges til rette for ”powernapping” på nattevakter. 

 Det bør være flest mulig helger fri i en turnus, fordi det å delta i sosialt samvær er et 

viktig velferdsgode som oppleves helsefremmende. 

 Det bør tilrettelegges for pauser i løpet av arbeidsdagen. Dette er viktig både av 

hensyn til arbeidstakernes helse og evne til å yte faglig forsvarlige tjenester  



H 
vilke resultater kan vi vise til med pilotene våre? Vi har hentet ut tall fra før 

oppstart, og hvordan ting ser ut etter tiltakene ble implementert. Som nevnt 

tidligere skal man være forsiktig med å bruke disse tallene som fremkom-

mer, til å direkte overføre til andre tjenestesteder/virksomheter, og forvente tilsvaren-

de resultat. Man må velge ut tiltak basert på en rekke faktorer, og skreddersy løsninger 

som passer akkurat den aktuelle virksomheten. 

Stolpe nr 1 er før iverksatt tiltak, og stolpe nr 2 i diagrammet er etter iverksatt tiltak. 

Dette gjelder for alle diagrammene som blir vist videre. 

 

Andebu BBS (Avd. Skogstjerna) 

 

 

 

 

 



Her kan man se at avdeling Skogstjerna ved Andebu bo og behandlingssenter har 

hatt et økning i alle parameterne vi har valgt å måle. 

Vi vil særlig se på første diagrammet som måler antall 100% stillinger, som har fått 

en markant forbedring, dette viser at tiltakene som er iverksatt på Skogsstjerna 

har gitt meget gode effekter, og har klart å øke den gjennomsnittlige stillingsstør-

relsen med 7,7% 



A 
ndebu BBS avdeling Blåveis og Tusenfryd har også hatt forbedring i alle 3 ut-

valgte parameter, også her har man en meget god effekt på gjennomsnittlig 

stillingsstørrelse, med en økning på hele 8,5% 



E 
valuering av prosjektet på Andebu BBS ble gjort 10.01.2020, Man ble enig om 

at et halvt år var for kort tid til å evaluere prosjektet, derfor forlenges pro-

sjektet fram til 16.02.2020, total tid for prosjektet var da fra 18.12.2018 til        

16.02.2020 

 
- De ansatte fikk et evalueringsskjema de skulle fylle ut.   
 
- Langvakter oppleves som positivt for ansatte som selv hadde vaktene, noen tilba-
kemeldinger på at andre opplevde ansatte som slitne ved langvakter.  
 
- Flere ønsket å teste ut langvakter etter første runde (fra 10.06.2019)  
 
- Positiv promotering av langvakter og fokus på heltidsstillinger, intervju av helse-
fagarbeider i Sandefjords blad og innslag i lokale radiosendinger (nrk Vestfold)  
 
- Ikke sett noen effekt på sykefravær.  
 
- Ikke opplevd mer avvik på langvakter  
 
- Økonomisk har rammene ikke holdt. Behov for innleie på grunn 
av høyt sykefravær og pasienter med behov for ekstra personell siste halvdel av 
2019 og start av 2020.  
 
- Alle tre avdelinger har avdelingsleder i turnus. 40% direkte pasientrettet arbeid og 
60% kontortid. Dette oppleves som positivt da avdelingsleder kjenner “pulsen” på 
avdelingen godt til enhver tid. Det er utfordrende å rekke alle administrative oppga-
ver, da mye av tiden dessverre har gått til å dekke vakter og følge opp sykemeld-
te. Alle digitale programmer og systemer krever like mye tid og opplæring av leder-
ne uavhengig av stillingsstørrelse eller avdelingens størrelse.  Merkantile ressurser 
har også vært minimale siste året, da hoved delen av disse ressursene ved syke-
hjemmet ble omprioritert til ledelse.  
 
- To av avdelingene har spl 1 som skal bistå med fagansvar inn i avdelingen. Dette 
oppleves som positivt da denne rollen koordinerer arbeidsoppgaver og bistår leder 
i oppfølging av fagrelaterte oppgaver i avdelingen. Den ene avdelingen har siden 
oktober 2019 testet ut hvordan det fungerer uten spl 1. Det oppleves i denne avde-
lingen at sykepleierne tar sitt faglige ansvar for de pasientene de er primærkontakt 
for, men den totale oversikten i avdelingen er det ingen som tar på samme må-
te. Det oppleves at det er forventninger i personalgruppen til at leder skal ha dette, 
men med kun 40% direkte pasientrettet tid er det vanskelig å få til. Leder beskriver 
at den administrative tiden ikke strekker til i forhold til både pasient og personal 
oppfølging.  



L 
egevakta sine resultater vises ikke tydelig når vi måler andel 87-100% stillinger, da 

resultatet er likt som andel 100%. Det er helt naturlige årsaker at Legevakten ikke 

har som mål å bare ha 100% stillinger, da oppgavene de skal løse ikke sammenfal-

ler med turnusløsninger som gir mulighet for mange stillinger over 87% Vi har derfor valgt 

ut et parameter som ser på andel stillinger i 60-87% 



E 
valuering av legevakten ble gjort 13.01.2020, perioden som prosjektet har gått 

er fra januar 2018.  

 

Kort beskrivelse av tjenestestedene:   
 

Legevakten: innehar en Ø hjelps funksjon for alle som oppholder seg i kommunen til 
enhver tid.   
 
Tjenestekontoret: tildeling av tjenester/hjelpetiltak for hjemmebaserte tiltak, hjelpe-
midler, sykehjemsplasser mm. Innehar vakttelefonfunksjon som mottar alle henvendel-
ser fra sykehus, fastleger, pårørende, pasienter øvrige tjenester i kommunen.  
 
Rehab: rehabiliteringsavdeling samlokalisert i samme bygg som legevakt. Døgndrift. 
Både kort- og langtidspasienter.  
  
Prosjektet var nettopp igangsatt når Nytt blikk startet opp i vår kommune. Av den grunn 
var dette et prosjekt vi ville følge opp og få erfaringer utifra. Det har ikke vært tidligere 
forsøkt å kombinere stillinger organisert. Mange ansatte i kommunen har deltidsstilling-
er og arbeid på flere tjenestesteder fra tidligere, uten at disse samarbeider om en felles 
turnus. Vi ønsker å organisere kombinasjonsstillinger på en bedre måte, og se effekten 
av dette- slik at ansatte kunne få større stillingsbrøk.  
 

Det ble iverksatt 6 stillinger, hvor 5 fra tidligere hadde 50% stilling ved legevakten. Det 
skulle nå bli 70% stillinger.   
Stillingene ble lyst ut, først internt, deretter eksternt. Det ble ansatt en ekstern til kombi-
stillingen.   
3 av stillingen ble valgt kombinert med Rehab  
3 av stillingene ble valgt kombinert med Tjenestekontoret.   
Bakgrunnen for dette var at disse to enhetene hadde behov for økt bemanning.   
Det ble bestemt at det var leder legevakt som har personalansvar for alle og de ansatte 
ble lagt i denne turnusen. Ansatte skal følge helligdagsrullering og ferierullering på lege-
vakten.   
De ansatte fikk selv være med å utforme turnus. Fra enhetsleder øvrige enheter var det 
ønske om flere vakter etter hverandre samme uke. De ansatt var ikke fornøyde med det, 
da det ble over 14 dager borte fra enheten, før man var tilbake igjen. Det førte til at man 
aldri kom inn i noen oppgaver. Turnusen ble omgjort til å ha ukentlig 1-2 vakter. Ansatte 
er fornøyd med det.   



Erfaringer  
 

Rehab: 
Fungerer dårlig fra oppstart. Utfordrende med helg belastning, begge enheter har be-
hov for ansatte i helgen, og ser det vanskelig å  gi bort» noe. Rullering på høytider 
skaffer utfordringer. Det er behov for begge enheter å ha den ansatte i ferieavvikling.   
En av de ansatte må bytte sin deltidsstilling over til annen enhet grunnet økonomiske 
innsparinger. Sier etter hvert opp denne stillingen og begynner i større stil-
ling kun på Rehab. Legevakten kan ikke tilby større stillingsbrøk. Ansatt nummer to tak-
ler ikke to tjenestesteder, blir for mye å forholde seg til. Blir etter hvert sykemeldt og er 
det pr i dag. Ansatt nummer 3 (den nyansatte)  er ikke fornøyd med å være på to tjene-
steder. Blir «aldri god» på noen av arbeidsstedene. Er i praksis 35% på hvert sted. Vans-
kelig å være nyansatt i så liten stilling på 2 steder. Mangler å få tilhørighet. Har blitt 
flyttet over til kun å være på legevakt som er midlertidig ordning.  
  
Tjenestekontoret:   
Ansatte er fornøyd med å ha fått større stillingsbrøk. Synes det er noe utfordrende å 
være på to arbeidsplasser, mye å forholde seg til, men ser også nytten av å bli bedre 
kjent med tjenester i kommunen. Fin variasjon. Legevaktskunnskapen kommer godt 
med i denne type arbeid (spesielt i samarbeid med sykehuset).  
Utfordrende å være i deltidsstilling, fordelt på to arbeidsplasser. Blir ca 35% på hvert 
sted.   
Ferieavvikling og helligdagsrullering har gått bedre med denne kombinasjonen, da Tje-
nestekontoret er arbeid kun på dagtid/hverdager og stengt helger/helligdager.  
  
Lederperspektiv legevakt:  
Ikke fornøyd med at gode ressurser/ ansatte nå kun er 35% på legevakt. De var 50% på 

legevakt før kombistilling og dette merkes ved at de ikke kan delta på personalmøter, 

fagopplæring mm, de  får ikke med seg all informasjon, interessen for arbeidsplassen 

blir redusert når man er her mye mindre enn tidligere. Ved å ha kombistilling, 

bør stillingsstørrelsen være 100%. Lite kvalitet ved at man kun jobber 35% stilling på et 

tjenestested.  

 



S 
omatisk avdeling Hvidtgården har hatt en formidabel økning når man ser på tal-

lene. Det er verdt å nevne at slike resultater er enklere å oppnå der personal-

gruppene er mindre, slik som denne avdelingen. Men uansett størrelse er det 

meget tilfredsstillende å se slike resultater etter man har iverksatt godt vurderte tiltak 

for en heltidskultur. 



E 
valuering av piloten på Hvidtgården Somatisk avd. ble gjort tidlig 2019, dette er 

den siste evalueringen som foreligger. 

 

 

Evaluering Somatisk avd Hvidtgården 

 

Somatisk avd Hvidtgården består av 14 somatisk syke brukere som har behov for døgnbe-
manning. Avdelingen består av 10,8 årsverk, pr dags dato er det 4 ,100 % stillinger. 

Fra 1.10.2018 ble ytterligere 3 stillinger økt til 100% ved at de går inn på en avtale om å 
jobbe annenhver helg. 

 

Da vil avdelingen bestå av 7, 100% stillinger. I tillegg er det 1 på 80%  2 på 70 % og 1 på 
60 % 

 

I tillegg er det 5 personer som jobber annenhver helg i rekrutteringsstillinger, helsefagar-
beidere, sykepleierstudenter. 

For å få til dette ble årsverksrammen økt med 0,8. Det er da midler fra syke- og ferievi-
karbudsjettet som finansierer dette. I prosjektperioden blir det holdt regnskap hver mnd. 
hvor mange dager det ikke er innleie. 

Erfaringen så langt er at det har blitt bedre for brukere og ansatte ved at det er færre 
personer å forholde seg til og mindre innleie av vikarer. Det har også hatt en påvirkning 
av effektiviteten ved at så mange 100 % stillinger er tilstede, de har god kjennskap til bru-
kerne og deres behov. 

Erfaringer etter 3 mnd drift. 

Veldig lavt sykefravær hos de som har 100% stilling, fraværet har stort sett vært fra natte-
vakter og helgstillinger. Fraværet er i snitt på ca 5% i okt, nov og des. I jan feb og mars 
2018 lå fraværet på i snitt på 10%. Har greid å spare inn midler tilsvarende 0,8 årsverk på 
innleie ved feriefravær og noe sykevikar. Har heller ikke leid inn på kursmidler. 

 

Veldig rolig avd når så mange jobber 100%, alle veit hva de skal gjøre og lite tid går med 
på rapporter. Veldig stabilt for brukere og lite feil ifht medisinlevering som var et problem 
tidligere. 



N 
ygård Bo –og behandlingssenter har også økt på alle parameterne, ikke like 

stør økning som de avdelingene som vil være mest sammenlignbare, Andebu 

BBS, men Nygård er enda relativt tidlig i sin pilot, og ting kan fortsatt endre 

seg. 



E 
valuering piloten på Nygård ble gjort Januar 2020  

 

 

Det er sårbart i overlappingene. Langvaktene bør begynne på forskjellig tid når det er flere på samme 
helg.   

Langvakter fungerer fint, det er ikke slitenhet. I starten var det behov for å snakke om arbeidsoppga-
vene og forventninger. Pause for langvaktene er styrt etter avdelingens behov. De får pause, men det 
har hendt at det er kuttet litt i tiden for den lengste pausen.  
Lang turnusperiode betyr liten uttelling på røde dager. Samtidig opplever ikke ansatte at de kan samle 
disse for å ta fri neste høytid, slik intensjonen var.  
Stillingsøkninger har fungert bra for de fleste, men ikke for alle.  
Det erfares økt samarbeid og bedre arbeidsflyt. Flere på jobb gjennom hele vakta gir økt produktivi-
tet, det er ofte tidligere frokost.   
Ulik grad av fleksibilitet hos ansatte. Dette kommer til syne blant annet når en ansatt skal dele seg på 
to team.  
Stille rapport er ikke gjennomført, men startet litt. Det går opp og ned hvor mye ansatte leser og hen-
ter informasjon selv.  
Bekymringer ved oppstart.  
Etter oppstart meldte verneombudet bekymring på bakgrunn av negativ utvikling i arbeidsmiljøet og 
flere sykemeldinger. Opplevde at ansatte hadde stort fokus på bemanning. Det var en tøff start, men 
ble bedre. Flere tiltak bidro til positiv utvikling. Arbeidsmiljø har vært fokus på personalmøter, og fo-
kus ble snudd til «Hva har vi fått til i dag».   
Spørreskjema til medarbeidere  
Spørreskjema ble delt ut til alle medarbeidere.  Resultatet fra spørreundersøkelsen kan oppsummeres 
slik:  

-Involvering i prosessen, 62,5 % var fornøyd mens 37,5 ønsket mer involvering  
-De som går langvakter 12,5 timer i helg, er fornøyd og ønsker å fortsette. Kollegene opplever det 
sårbart, særlig omkring vaktskiftene. Det er også sårbart ved sykdom, da det ofte må skaffes to 
vikarer for å dekke opp hele vakta.  
-Økt sykepleieressurs opplevdes positivt, det ble et godt team. Også her sårbart ved fravær, da 
økning av ressurs er i form av økte stillinger, ikke med flere sykepleiere.  
-Ordningen med økning av grunnbemanning og ikke innleie ved sykdom de første 16 dagene får 
blandet tilbakemelding. 57% synes ikke det fungerer, mens 43% er fornøyd. Dette påvirkes muli-
gens av om man har fått utvidet sin stilling eller ikke. De fleste mener at grunnbemanningen fort-
satt er for lav til å tåle korttidsfravær uten innleie.  
-Det er for dårlig fagdekning i overlappingene   
-Har ikke sett effekt på fraværstall, i overgangen gikk det heller opp  
-Opplevde uro i arbeidsmiljøet, mange endringer på en gang.  
-For kort pilotperiode til å evaluere modellen, behov for å utvide pilotperioden med ett år.   

  
Dette må vi se på i ny pilotperiode:  

Tidspunkt for langvakter  
Siste slutt på kveldsvakt  
Første start på dagvakt  
Fordeling av kompetanse i overlapping  
Fordeling av antall som starter til et klokkelsett – mer variasjon, noen begynner tidligere/seinere  
Vurdere vaktlengder på utjevningsvakter.  



10-trinnsmodellen 

 

E 
n viktig del av arbeidet med heltidskultur handler om forståelse og kunnskap om 
utfordringsbildet. I KS Konsulent sin 10-trinnsmodell for arbeid med heltidskultur, 
er dette noe som kommer tydelig fram. Arbeidsgruppen sin anbefaling for det vi-

dere arbeidet, er å organisere innsatsen i tråd med denne modellen. Arbeidsgruppen i 
Sandefjord opplevde at jo mer kunnskap vi tilegnet oss, desto viktigere framsto denne 
modellen. Og nå hvor vi står ved mållinjen for dette nettverket, er vi unisont enige om at 
veien videre går via denne modellen. Vi opplevde at vi gikk rett i «7-fella», dvs vi startet 
med trinn 7, som går utpå å jakte på en arbeidstidsordning som fremmer heltidskultur. 
Underveis i nettverket virker dette som å være en vanlig felle å gå i, da de fleste andre 
deltakerkommuner også beskriver at de startet på punkt 7. Ved å gjøre det, hopper man 
rett inn i en prosess, som organisasjonen ikke egentlig er moden for, og på den måten blir 
det vanskelig å få til de effektene heltidskultur skal gi. Derfor vil vi understreke viktighe-
ten av å jobbe systematisk gjennom denne modellen, ved å starte med grundige kartleg-
ginger av utfordringsbildet samt utvikle en felles forståelse i kommunen for hvilken risiko 
det har for organisasjonen hvis vi ikke gjør noe nå.  



Vår anbefaling for organisering av det videre arbeidet 

 

D 
ette har vi har hatt stort fokus på i nettverket. Å finne en optimal organisering 
for det videre arbeidet som skal gjøres i vår kommune. Alle deltakerkommune-
ne hadde løst dette på forskjellige måter, og etter samtaler med samtlige kom-

muner, virker det som det gir liten effekt å være organisert slik som Sandefjord kommu-
ne sin arbeidsgruppe har vært (En slik arbeidsgruppe må i så fall bestå av ledere med 
mer beslutningsmyndighet enn hva enhetsledere og avdelingsledere har). De kommune-
ne som hadde kommet dypest ned i problemstillingen hadde egne frikjøpte prosjektle-
dere som kun jobbet med heltidskultur. Disse prosjektlederne var organisert under HR. 
Vår anbefaling er å følge en slik modell, heltidskultur er ikke noe man får av å sette seg 
ned på et møte 1 gang pr mnd. Det krever målrettet arbeid av dedikerte personer, som 
har innpass til alle ledernivåer i kommunen. 

 

Kostnad ved deltidskultur 

Et viktig element som taler for en heltidskultur, er kostnaden det medfører å ha ansatte i 
små stillinger. KS Konsulent benytter seg av en kostnad på 65 000,- pr ansatt uavhengig 
av stillingsstørrelse, dette er basert på forskning gjort på emnet. I denne summen ligger 
det kostnader til lisenser, opplæring, utstyr, forsikringer, personaloppfølging mm. Et 
spennende regnestykke vil være å se på hva slags effekt det ville fått hvis vi legger den-
ne summen til grunn i HSO Sandefjord kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her ser man at det ligger et innsparingspotensial på over 28 MNOK hvis Sandefjord had-
de klart hatt en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 87%. 

 



M 
ålet for arbeidsgruppen i NyttBlikk Sandefjord ble definert som følgende: 

 

 

Å skaffe oss dypere kunnskap om tematikken heltidskultur, og en mer helhetlig for-
ståelse for problemstillinger og muligheter. Vi vil også opparbeide oss en erfa-
ringsbank som kommunen kan dra nytte av i den videre satsningen på heltidskul-
tur. 

 

Arbeidsgruppen opplever at de har nådd målsetningen. Vi har gjennomført flere piloter 
som viser at diverse tiltak fungerer for økt stillingsprosent. Men disse tiltakene alene er 
ikke nok til å komme i mål. Det må store fundamentale endringer til før vi ser det store 
utslagene i statistikken for hele Sandefjord kommune. I hovedsak kan man si at forank-
ring i hele kommunen, er et premiss for at Sandefjord kommune skal få en heltidskultur. 
Og i ordet forankring ligger det mye ansvar, både oppover og nedover i linjen. Vi trenger 
mellomledere som har god kunnskap om heltidskultur, problemstillinger og muligheter, 
med muligheter mener vi både spesifikke tiltak og inngående kunnskap om turnussyste-
mer osv som vi allerede benytter. Tillitsvalgtapparatet må innrette seg på en måte som 
ivaretar arbeidstakere, samtidig som de er åpne for nye løsninger på en så smidig måte 
som mulig. Toppledelsen trenger å sette dette på agendaen med så stor skrift, at det ik-
ke nytter å «snike» seg unna. Vi trenger vesentlig mer trykk i organisasjonen for at hel-
tidstankegangen skal spre seg ut til alle krinker og kroker av vår store kommune. Hvis 
man skal få effekt, vil det kreve vesentlig mer ressurser enn hva som brukt til nå. En steg 
i riktig retning er at det i vedtatt budsjett for 2020-2023 har blitt bevilget 2 MNOK i året 
for satsning på heltidskultur i HSO. Å satse på heltidskultur må sees på som en investe-
ring i den menneskelige kapitalen som Sandefjord kommune besitter, ved å investere 
riktig vil avkastningen komme i rikelig monn. Politikerne må gi kommunen riktige ram-
mevilkår, også trenger de å smøre seg med litte granne tålmodighet, for all forskning og 
empiri viser at det å skape en heltidskultur i en stor kommune, ikke er gjort på  1 - 2 - 3.  
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Januar 2020 






