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Om behovet for arbeidskraft i  

helse- og omsorgssektoren
*
  

 

 
Det er kanskje en trøst at i SSBs framtidsscenario vil det uunngåelige, fremtidige fallet [i 
oljepengebruk] komme samtidig med et økt behov for omsorgs- og helsetjenester på grunn av 
eldrebølgen. For å sette det på spissen: Om noen tiår sitter halvparten av oss på gamlehjem, og 
den andre halvparten jobber der. 
 
- Hilde C. Bjørnland, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI 

 

INNLEDNING 

Helse- og omsorgssektoren er viktig for samfunnet. Dette notatet ser på hvordan sektoren er 

bemannet i dag og hvordan arbeidskraften kan utnyttes bedre gjennom en annen organi-

sering av arbeidstiden. Notatet legger til grunn at dagens arbeidsmiljølov ligger fast.   

 

Helse- og omsorgssektoren har flere utfordringer. Den har et stort behov for mer arbeidskraft 

fremover, fordi pleie- og omsorgsbehovet i befolkningen vil øke når vi får flere eldre som 

lever lenger. En annen utfordring i sektoren er den høye andelen som jobber deltid. Det betyr 

at det er stor forskjell mellom antall sysselsatte og antall årsverk, særlig i kommunene. Måten 

sektoren organiserer arbeidet på, gjør det også vanskelig å holde seg innenfor 

arbeidsmiljølovens rammer.  Dessuten er sykefraværet høyt sammenlignet med sykefra-

været i andre sektorer. 

 

Mer heltidsarbeid og flere som jobber i større stillingsbrøker, samt jevnere fordeling av 

ubekvemme vakter, vil langt på vei kunne løse arbeidskraftproblemet de nærmeste årene 

Man trenger på kort sikt ikke stor nyrekruttering, men først og fremst en annen organisering 

av arbeidet og tilpasset skolering. De ansatte i helse- og omsorgssektoren ønsker seg ofte 

lang deltid (rundt 30 t/uke) og i mange tilfeller heltidsstillinger. Økt stillingsbrøk er positivt for  

 

                                                        
*
 Dette er versjon 2 av notatet, se side 36. 
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sykefraværet også. De som arbeider lang deltid, er minst sykemeldt. Forsøk med annen 

organisering av arbeidet har vist at lang deltid/heltid gir de ansatte en forutsigbarhet både på 

arbeidsplassen og i egen hverdag. Økt stillingsbrøk virker også positivt på kvaliteten på 

tjenestene. Ved en bedre organisering vil pasienter og pleietrengende få færre å forholde 

seg til, og de som kommer på jobb, vil være del av den faste staben og derfor ofte bedre 

kvalifisert for oppgavene. En bedre organisering vil også bidra til at omfanget av ufrivillig 

deltid vil bli lavere, og dagens problemer med å organisere arbeidet, som har ført til brudd på 

arbeidsmiljøloven, vil reduseres betydelig. 

 

Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i helse- og omsorgssektoren har ulik til-

nærming til hvordan deltiden skal reduseres, hvordan arbeidstakernes vern og helse skal 

ivaretas, og hvordan tilbudet for pasientene skal bli bedre. Partene er enige om at sektoren 

vil trenge stadig mer arbeidskraft etter som befolkningen blir eldre og pleiebehovene blir 

større. Men mer arbeidskraft trenger ikke nødvendigvis bare å bety flere nye ansatte. Mange 

av ”de varme hendene” finnes allerede i sektoren. I NOU nr. 13, 2010, Arbeid for helse, 

påpekes det at ”problemene ikke ensidig kan løses med flere ressurser, men at det må 

legges vekt på å bruke ressursene på en bedre måte.” Massiv bruk av deltid er et resultat av 

dårlig organisering.  

 

Dersom fremtidens helse- og omsorgsektor skal bli bærekraftig, både økonomisk og for 

arbeidstakerne, må sektoren organiseres på en annen måte enn i dag. Ressursbehovet er 

for stort til å kunne dekkes av nyrekruttering alene. Derfor vil denne sektoren med dagens 

organisering konstant være underbemannet og slite ut sine arbeidstakere. Spørsmålet om en 

fornuftig organisering av arbeidstiden innen helse- og omsorgssektoren er derfor et viktig 

spørsmål for partene i arbeidslivet. Men det er også et viktig spørsmål for alle andre, siden 

det dreier seg om velferdssamfunnets fremtid. Dårlig organisering er ressurssløsende, 

belastende for arbeidstakerne og frustrerende for pasienter og pårørende.  

 

1. BESKRIVELSE AV HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN 

Helse- og omsorgssektoren er en av de største enkeltsektorene i norsk arbeidsliv. 

Helsedirektoratet oppgir et antall sysselsatte i helse- og sosialsektoren på 499 672 i 2010. 

Men dette tallet inkluderer flere enn de som arbeider i helse- og omsorgssektoren, blant 

annet barnehageansatte. Antall produserte årsverk i 2010 som kan knyttes til helse- og 

omsorgssektoren, er i Helsedirektoratets oversikt 248 828.1 Det er også den sektoren som 
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har størst andel kvinnelige ansatte (82 prosent). Bruken av deltid er omfattende, 

Helsedirektoratet oppgir at blant sykepleiere og hjelpepleiere var andelen som jobbet deltid, 

henholdsvis 40 og 60 prosent. Sektoren har i tillegg et høyt sykefravær; 10,2 prosent mot 7,3 

prosent i gjennomsnitt for alle sysselsatte.2 

 

 

 

Kilde:Helsedirektoratet,http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nokkeltall-for-helsesektoren-
2011/Publikasjoner/nokkeltall-for-helsesektoren2011.pdf. 
 
 

Deltidsbruken er særlig utbredt i kommunesektoren. Samlet sett sysselsetter alle norske 

kommuner 209 000 personer innenfor helse- og sosialsektoren (barnehager er holdt utenfor), 

men disse produserer bare 129 000 årsverk.3 

 

 

Det er mulig å illustrere hvem som arbeider på hvilken måte i det norske arbeidslivet med en 

enkel skisse. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), sammen med Arbeidsforsknings-

instituttet (AFI), utarbeider et årlig arbeidslivsbarometer.4 Barometeret opererer med fire for-

skjellige ”arbeidsliv”:   

 

 

 

138 856 
97 777 

12 195 

Årsverk i helse og omsorg, 2010 
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Barometeret deler arbeidslivet etter to hovedlinjer, inntekt og utdanning. 410 000 kroner i 

årsinntekt deler arbeidslivet omtrent i to like store deler, mens høy og lav utdanning gir en 

fordeling på 2/3 med lav utdanning, det vil si ingen utdanning etter grunnskole eller 

videregående opplæring, og 1/3 med utdanning ut over videregående skole. Barometeret 

viser også at omfanget av deltidsarbeid er klart høyest i gruppen som tjener under 410 000 

kroner, der det også er flest kvinner. Andelen kvinner som er i arbeidslivet, er i 2010 på 68,7 

prosent, og andelen eldre yrkesaktive (begge kjønn) mellom 55 og 64 år er omtrent 

tilsvarende. Begge deler er høyt sammenlignet med EU.5 Ser vi på statistikk fra SSB, har 

Norge generelt en svært høy deltakelse i arbeidslivet, hele 71,9 prosent i 2010, noe som 

også er høyt sammenlignet med andre land i Europa. Veksten i sysselsettingen de siste 30 

årene skyldes i stor grad kvinners økende yrkesdeltakelse.6 

 

1  
Inntekt over 
410.000/Lav 

utdanning 

• Industri, Bygg/anlegg, 
småbedrifter, IT, Media. 

transport 26 % 

• 5 % deltid/76 % privat 
sektor, 77 % menn 

2 
Inntekt over 

410.000/Høy utdanning 

• Større bedrifter, offentlig 
administrasjon, Finans, 

Kunnskap, forskning 24 % 

• 7 % deltid, 58 % privat 
sektor, 53 % menn 

3 
Inntekt under 
410.000/Lav 

utdanning 

• Varehandel, omsorg, 
Hotell og restaurant, 37 % 

• 43 % deltid, 59 % privat 
sektor, 68 % kvinner  

4 
Inntekt under 
410.000/Høy 

utdanning 

• Helsesektor, undervisning, 
offentlig administrasjon, 

13 % 

• 38 % deltid, 63 % 
offentlig sektor, 70 % 

kvinner 
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Kilde: Arbeidsmarkedsstatistikk: OECD Employment and Labour Market Statistics, august 2011. 

    
I Stortingsmelding nr. 17 (2004—2005) Makt og demokrati slås det fast at: ”Til tross for at 

stadig flere kvinner er i jobb og stadig flere jenter velger lange utdanninger, er unge i dag 

fortsatt tradisjonelle i sine valg av utdanning og yrke.” En analyse av kjønnssammen-

setningen i privat sektor av Barth, Røed og Schøne viser at i 2003 arbeidet 61 prosent av 

mennene i yrker som hadde under 16 prosent kvinnelige arbeidstakere, og kun én prosent av 

mennene arbeidet på arbeidsplasser der det var 85 prosent eller flere kvinnelige ansatte. 

Konsentrasjonen i kjønnstypiske yrker er klart større for menn enn for kvinner. For store 

yrkesgrupper, som førskolelærere og sykepleiere og annet pleiepersonale i offentlig sektor, 

viser tall fra 2002 at disse sektorene nesten utelukkende består av kvinnelige ansatte. 

Arbeidslivsbarometeret for 2011 bekrefter langt på vei at dette fremdeles er bildet. 27 prosent 

av norske sysselsatte arbeider deltid, og av dem er 75 prosent kvinner.7 Sagt på en annen 

måte: Selv om 47 prosent av alle sysselsatte er kvinner, arbeider 41 prosent av dem deltid, 

mens bare 14 prosent av mennene arbeider deltid. Arbeidslivsbarometerets to nederste 

kvadranter, der mesteparten av helse- og omsorgssektoren befinner seg, viser også helt 

tydelig hvor bruken av deltid er stor, 43 prosent i kvadrant 3 og 38 prosent i kvadrant 4. 

 

Deltidsarbeid henger sammen med midlertidig arbeid. 46 prosent av de arbeidstakerne som 

har tidsbegrensede arbeidskontrakter, jobber deltid.8 Likevel er Norge blant de landene i 

Europa med høyest andel fast ansatte, hele 88 prosent i 2007. Antall midlertidig ansatte var i 

1. kvartal 2011 på 7,4 prosent av alle ansatte. Det er innenfor undervisning og helse- og 
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sosialtjenester, det vil si kvadranten med lav inntekt/høy utdanning og flest kvinner, at 

andelen midlertidig ansatte er størst, med henholdsvis 13 og 11 prosent av de sysselsatte.9  

 

Ser vi nærmere på helse- og omsorgssektoren, arbeider rundt halvparten av de ansatte 

utenfor normalarbeidsdagen i 2010. 23 prosent av alle sysselsatte arbeider turnus eller skift, 

mens 46 prosent av de ansatte i helse- og omsorgssektoren arbeider turnus. Rundt 1/5 av de 

heltidsansatte i helse- og omsorgsektoren jobber turnus, mens 1/3 av de deltidsansatte gjør 

det. Turnus og deltid henger sammen. Kvinner jobber i snitt 30,5 t/uke, mens menn jobber 

37,1 t/uke. En grunn til dette er at kvinner i større grad enn menn velger utdanninger der 

deltidsarbeid etter endt utdanning er mulig, og mange av dem ender med turnusarbeid.10  

 

2. UTFORDRINGER 

2.1 Behov for arbeidskraft fremover 

For 12 år siden ble det påpekt i NOU nr. 34, 1999, Nytt millennium – nytt arbeidsliv? hvordan 

demografi ville påvirke arbeidskraftsbehovet i fremtiden. Da anslo man at etterspørselen 

etter arbeidskraft i kommunal sektor ville øke med 85 000 årsverk i perioden 1997 til 2010, 

om man inkluderte vedtatte reformer i det kommunale tjenestetilbudet. Det anslaget er i dag 

betydelig oppjustert. St.meld. nr. 29, 2010—2011, Felles ansvar for eit godt og anstendig 

arbeidsliv, Arbeidslivsmeldingen, oppgir at andelen sysselsatte innenfor offentlig sektor, der 

mesteparten av helse- og omsorgssektoren befinner seg, i 2009 er på 30 prosent og vil øke 

til 37 prosent i 2030.11 Forsørgerbyrden til den arbeidende delen av befolkningen vil de 

kommende tiår øke. FAFO skriver at i 2010 er det i overkant av fem personer i yrkesaktiv 

alder per hver enkelt eldre. Fremover mot 2060 viser prognoser at antallet vil synke til 3,5 i 

2030, og videre til 2,75 i 2060.12 I statsbudsjettet for 2012 er anslaget for antallet personer i 

arbeidsfør alder (20—66 år) i forhold til antallet personer over 67 år redusert ytterligere, til 

2,49.13  

 

I helse- og omsorgssektoren får vi en dobbel effekt på det økte omsorgsbehovet, i og med at 

det blir færre til å ta seg av de eldre, samtidig som etterspørselen etter pleie- og omsorgs-

tjenester øker. Dersom standarder og dekningsgrader blir opprettholdt på 2009-nivå frem-

over mot 2060, anslår en FAFO-rapport at arbeidskraftsbehovet innen den hjemmebaserte 

omsorgen øker med 132 prosent. Innen det institusjonsbaserte tilbudet anslås arbeidskrafts-

behovet å øke med nesten 200 prosent. Samlet for hele helse- og omsorgssektoren er det 

anslått at det vil være behov for mellom 95 000 og 135 000 nye årsverk fram mot 2030, der-
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som standarden i tiårene fremover holdes på dagens nivå. Etter 2030 fortsetter bemannings-

behovet å stige. 

 

Anslag på utviklingstrekk over femti år er sårbare for hvilke premisser de baseres på. FAFOs 

anslag, og også Finansdepartementets langsiktige anslag tar ofte som utgangspunkt at 

dagens standard vil ligge fast i et femtiårsperspektiv. Det er en lite realistisk forutsetning og 

et premiss som vil bli brutt allerede i neste års statsbudsjett. Civita-notatet 

Velferdsutfordringen gir en grundig analyse av denne problemstillingen.14 

 

Figuren under presenterer anslag fra SSB på bemanningsbehov innen helse- og omsorgs-

sektoren ved noen ulike forutsetninger. I referansebanen forutsettes det, som i FAFOs 

anslag, at dagens standard innen offentlige helse- og omsorgtjenester ligger fast, noe som vil 

kreve litt over en dobling av bemanningen fra i dag til 2060. Antar man at helsen til folk 

styrkes, og at folk er mindre syke, reduseres bemanningsbehovet med litt over 100 000 i 

2060. Legger man derimot til grunn høyere levealder, uendret familieomsorg eller økt stan-

dard i helse og omsorgstjenestene, øker bemanningsbehovet. Hvis standarden innen 

offentlig helse og omsorg stiger med 1 prosent per år, øker bemanningsbehovet med 

ytterligere vel 300 000 i 2060, til litt over 700 000. Det tilsvarer om lag en tredobling av 

bemanningen innen offentlig helse og omsorg sammenlignet med i dag. Dette kan se 

dramatisk ut, men man skal være klar over at en årlig standardvekst innen helse og omsorg 

på 1 prosent er lavere enn vi har erfart de siste par tiår. I Perspektivmeldingen 2009 er det 

anslått at den årlige standardveksten i helse- og omsorgssektoren ut over hva som kreves på 

grunn av dekningsgrad og demografiske endringer, er på om lag 1,5 prosent. Dersom den 

historiske veksten i standard i helse- og omsorgsektoren antas å vare ved frem mot 2060, vil 

det grovt beregnet være behov for i underkant av 900 000 årsverk innen helse- og 

omsorgssektoren. Det er om lag 475 000 flere årsverk enn de noe over 400 000 årsverkene 

som det er behov for, dersom dagens standard beholdes frem til 2060. 
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Kilde: SSB 
 
 

Ut over det økte bemanningsbehovet i helse- og omsorgssektoren vil det bli behov for økt 

bemanning på andre offentlige tjenesteområder. Figuren under viser bemanningsbehovet i 

ulike offentlige tjenestetilbud frem til 2050 kun som følge av anslåtte demografiske endringer, 

dvs. at det er dagens standard i det offentlige tjenestetilbudet som legges til grunn i hele 

perioden. Utenom helse- og omsorgssektoren er det særlig i grunnskolen det vil være et visst 

demografisk drevet bemanningsbehov, men også innen høyere utdanning og 

barnehagesektoren vil det være etterspørsel etter flere ansatte. Kvalitetsøkninger ut over 

dagens standard vil kreve høyere bemanning enn anslått i figuren. 

 

Endring i sysselsettingen i offentlig tjenestetilbud kun basert på demografiske endringer 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kilde: SSB 
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2.2 Utdanningsbehovet 

Med dagens utdanningstakt ligger det an til å bli et stort underskudd på pleiepersonell med 

relevant utdanning.15  Videre vil det, som et resultat av oppgave- og funksjonsendringer 

mellom spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten i kommunene, stilles økende 

krav til kompetanse i de kommunale tjenestene. Enda verre blir det om man tar inn over seg 

at det er en lite realistisk forutsetning å legge til grunn at dagens nivå på ressursbruk holdes 

fast de neste 50 årene. Det kan sammenlignes med at standarden i dagens offentlige 

tjenester hadde vært på 1960-tallsnivå, noe som selvsagt ikke er tilfellet. Med økt 

kvalitetsvekst blir bemanningsbehovet større enn i FAFOs anslag. SSB har laget alternative 

baner for utviklingen på tilbudssiden, der det er forutsatt at opptaket av studenter fortsetter å 

være av samme størrelse som i 2007, og at fullføringsgraden vil være på om lag samme nivå 

som observert i perioden frem mot 2007. Videre er det forutsatt at yrkesdeltaking og 

arbeidstid, spesifisert etter kjønn og alder, fortsetter å være på nivået fra utgangsåret 2007, 

og at levealderen utvikler seg som i SSBs siste befolkningsframskriving. Når SSB-forskerne 

Texmon og Stølen ser på alle gruppene av helse- og sosialpersonell, vil det samlet bli en 

negativ balanse mellom referansebanene for tilbud og etterspørsel ved slutten av 

fremskrivingsperioden, i et omfang på 38 000 årsverk i 2030.16  

 

I et annet anslag fra SSB anslås det et enda høyere behov for utdannet helse- og omsorgs-

personell. Figuren under tar for seg balansen i arbeidsmarkedet for sykepleiere, leger, 

helsefagarbeider og fysioterapeuter frem mot 2030. Det er i beregningene innarbeidet at 

standarden innen helse- og omsorgssektoren vil øke med 0,5 prosent årlig ut over 

bevilgningsendringene som følger av endringer i demografien. Figuren viser at det spesielt er 

helsefagarbeidere det vil bli mangel på, etterfulgt av sykepleiere fra rundt 2025. Denne 

figuren stopper i 2030, men utviklingstrekkene den presenterer, vil fortsette i tiårene etter. 
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Kilde: SSB og Helsedirektoratets nøkkeltall for 2010 
 
 

Med et stort behov for arbeidskraft burde helse- og omsorgssektoren være en attraktiv 

arbeidsplass. En artikkel om ungdom og yrkesvalg i Dagens Næringsliv kan imidlertid være 

en indikasjon på at omdømmet til helsesektoren i dag ikke er så attraktivt..17 Sektoren har og 

vil få et omdømmeproblem, særlig blant menn, sier sykepleierstudenten Tomas Edvardsen i 

artikkelen. Mannlige sykepleiere var den eneste gruppen av de med høy utdannelse som 

kunne risikere å ikke få fast fulltidsjobb etter endt utdanning. På spørsmål om hvordan det er 

å få jobb etter endt utdanning, svarer Edvardsen: ”Det tror jeg ikke skal bli et problem, men 

det kan være et problem å få fulltidsjobb. De liker å lyse ut mye deltidsstillinger, og det er lett 

man da får de som er nyutdannet.”18 Kommunene har mange ansatte i små stillinger. Det 

som blir ledig som følge av naturlig avgang, er deltidsstillinger.  

 

En FAFO-rapport som tar for seg utdanningsbehovet fremover påpeker:  

 

Fremskrivninger av arbeidskraftbehovet innen pleie- og omsorgssektoren viser at med dagens 
utdanningstakt, ligger det an til å bli et stort underskudd på pleiepersonell med fagutdanning 
fra videregående skole. En viktig årsak kan være den utbredte bruken av deltid innen pleie- og 
omsorgssektoren. Deltidssystemet, som i stor grad dominerer i dagens pleie og omsorg, er i 
stor grad tilpasset gifte eller samboende kvinner i tradisjonell familiesetting, og i mindre grad 
tilpasset ungdom, menn og enslige kvinner.

19
 

 

I samme rapport fremgår det at behovet for personell med fagutdanning fra videregående 

opplæring, vil fordobles frem mot 2050, og for fagutdanning på universitet/høyskolenivå vil 

behovet fordobles frem mot 2030. Rapporten dokumenterer også hvordan utdannings-

behovet fordeler seg på ulike yrkesgrupper innen helse- og omsorgsektoren. Den største 
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yrkesgruppen er de med fagutdanning fra videregående skole, inkludert hjelpepleiere, og 

fremskrivninger viser at denne gruppen vil være størst frem mot 2025, og at fagpersonell 

med videre utdanning deretter vil utgjøre den største gruppen. Likevel vil hjelpepleiergruppen 

være en stor og viktig gruppe også etter 2025. For denne gruppen påpeker FAFO-notatet at 

deler av ressursbehovet kan dekkes ved å omgjøre deltidsstillinger til heltidsstillinger.20 Selv 

med opprettholdelse av dagens standard på tjenestene og med rundt 28 prosent av hvert 

ungdomskull som velger helse- og sosialfag på videregående eller høyere nivå, påpeker 

Helsedirektoratet at den forventede økningen i behovet for helsetjenester ikke vil være 

bærekraftig. Dessuten vil en økning i utdanningen av helsepersonell gå ut over behovene for 

arbeidskraft i andre sektorer. 

 

Helsedirektoratet skriver i sin rapport for 2010 at: ”Det [blir] en stor utfordring å innfri 

framtidige behov for personell, spesielt i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I 

tillegg viser beregninger en kritisk underdekning for helsefagarbeidere i fremtiden.”21 Uansett 

hvordan utdanningsbehovet ser ut innen de ulike yrkesgruppene fremover, vil behovet for 

arbeidskraft i denne sektoren, ifølge denne rapporten, øke med 130 000 årsverk frem mot 

2050, eller om lag 120 prosent, gitt samme nivå på tjenestene.  

 

2.3 Deltid 

Deltid er særlig knyttet til de sektorene i arbeidslivet som enten har døgnbemanning, eller 

som har arbeidsoppgaver som må gjøres på bestemte tidspunkter, og som i omfang ikke 

dekker en heltidsstilling. Deltidsarbeid er dermed ofte et strukturelt fenomen, og det er nært 

knyttet til spesielle bransjer og til kjønn. Det å arbeide deltid kan være et ønske og et selv-

valgt alternativ for arbeidstakeren, samtidig som det også kan være gunstig for arbeidsgiver, 

dersom deltidsansatte gir mer fleksibilitet også for virksomheten. Det er ikke slik at all deltid 

er ufrivillig, snarere er mesteparten av deltiden frivillig. Derfor er arbeidskraftpotensialet ved å 

få flere inn i heltidsstillinger eller større deltidsbrøker en sammensatt utfordring. Det er også 

slik at det er mest ufrivillig deltid der det allerede er mye bruk av deltid. Figuren under viser 

deltidsansatte fordelt på kort (1-19 timer) og lang (20-29 timer) deltid for utvalgte grupper 

helsepersonell i 2002 og 2009.22 
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Kilde: Helsedirektoratet 
 
 

Oversikten illustrerer de ulike yrkesgruppenes deltidsarbeid og utviklingen over tid. Helsefag-

arbeiderne utmerker seg med svært høy bruk av kort deltid (10—19 timer). For de andre 

store yrkesgruppene er bruken av deltid høy, men jevnere fordelt på lang og kort deltid. Blant 

legene arbeider mindre enn 20 prosent deltid, uavhengig av spesialisering. 

 

2.3.1 Frivillig deltid 

Det er de siste tiårene forsket mye på hvordan kvinner innretter seg i arbeidslivet. Likevel er 

det flere forhold rundt valg av deltid som ikke er godt nok belyst, blant annet hvorfor kvinner 

arbeider deltid også etter at de ikke lenger har små barn. I dette avsnittet presenteres 

relevant forskning på hvordan kvinnene arbeider og hva som er årsakene til det frivillige 

deltidsarbeidet.  

 

Ifølge St.meld. nr. 29 (2010—2011), Arbeidslivsmeldingen, arbeider 8 av 10 deltids-

arbeidende frivillig deltid (gjelder alle sektorer). 23  I helse- og omsorgssektoren bruker 

arbeidstakere deltid for å få hverdagen til å henge sammen. Tall som nylig er publisert fra 

helseforetakene, viser at under 10 prosent av de deltidsansatte jobber ufrivillig deltid, det vil 

si at 9 av 10 arbeider frivillig deltid i denne sektoren.24 

 

Figuren nedenfor viser det samme bildet; mellom 80 og 90 prosent av alle kvinnelige 

arbeidstakere (uavhengig av sektor), enten de arbeider heltid, eller kort (under 20 timer) eller 

lang deltid (20—34 timer), er fornøyd med sin arbeidstid. 
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Kilde: Nergaard. Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant kvinnelige deltidsansatte, AKU 2008—2009, alle 
sektorer, prosent. 

 
 

Nergaard har videre analysert arbeidstidsønsker hos deltidsansatte blant helse- og omsorgs-

arbeidere. Disse yrkene har høyest bruk av deltid i helse- og omsorgssektoren:25 

 

 
 
Kilde: Nergaard. Andel lønnstakere som er fornøyd med sin nåværende arbeidstid eller som ønsker lengre eller 
kortere ukentlig arbeidstid. Etter yrke, kvinner, AKU 2009, prosent. 

 

Ønsket om mer arbeidstid er høyere blant hjelpepleierne og omsorgsarbeiderne, mens 

ønsket om redusert arbeidstid er noe høyere blant sykepleierne. Samlet er likevel rundt 80 

prosent av alle arbeidstakerne i denne undersøkelsen fornøyd med arbeidstiden. 
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Hvorfor deltid? 
Arbeidslivsbarometeret har kartlagt ulike årsaker til deltidsarbeid uavhengig av sektor. Blant 

de som jobber frivillig deltid, er hovedårsakene helse (33 %), ønske om mer fritid (26 %) og 

omsorg for barn og/eller hensyn til familielogistikk (22 %), mens hovedårsakene blant de som 

jobber ufrivillig deltid, er at det er vanskelig å få heltidsjobb eller økt stillingsbrøk (51 %), 

helse (22 %) og omsorg for barn og/eller hensyn til familielogistikk (12 %).26 De viktigste år-

sakene gjennomgås nedenfor. 

 

Arbeidslivsbarometeret for 2011 har følgende årsaker til valg av deltid for kvinner: 

 

 

Helseårsaker 

30 prosent av alle kvinner som arbeider deltid, svarer at helse er grunnen til deltidsarbeidet, 

og forskerne som er ansvarlige for gjennomføringen av arbeidslivsbarometerundersøkelsen, 

antar at det i denne gruppen både er ufrivillig og frivillig deltid, og at: 

Det dreier seg sikkert om mer eller mindre grad av frivillige tilpasninger for dem som oppgir 
helseårsaker. Helseårsaker er altså den oftest oppgitte grunnen for deltid. I fjorårets analyse 
fant vi at deltid i seg selv svekket tilknytningen til arbeidslivet. Betydningen av helse som 
begrunnelse for deltid forklarer dette. Personer med helseproblemer tilpasser sin arbeids-
innsats til helsetilstanden.

27
  

 

I rapporten ”Innspill — Forsøk med arbeidstidsordninger og arbeidstidsendringer i turnus-

arbeid” av Nina Amble, som ble utarbeidet i forbindelse med Skift- og turnusutvalgets arbeid, 

hevdes det at arbeidet i helse- og omsorgsektoren til dels er for tungt til å kunne ha 100 

prosent stilling hele yrkeslivet, og at stadige nedskjæringer tærer på. Særlig pleie- og 

omsorgstjenesten blir tyngre, med eldre, krevende pasienter.28 I 2010 kom NOU nr. 13, 2010 

Arbeid for helse: Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren. Her trekkes det frem 
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at særlig grupper i helse- og omsorgssektoren med kort utdanning og rutinemessig manuelt 

arbeid rapporterer om helseproblemer.29 

 

Fleksibilitet og fritid 

Den viktigste årsaken til at kvinner innledningsvis velger å arbeide deltid, er i utgangspunktet 

omsorgsansvar og familie, mens egen helse og fritid er viktigere lenger ut i arbeidsløpet. 

Arbeidstidens plassering og tilrettelegging er av stor betydning for beslutningen om å arbeide 

deltid.  

 

En undersøkelse foretatt av Norstat på vegne av arbeidsgiverforeningen Spekter fant at 

nesten halvparten av de spurte kvinnene ønsker å jobbe mer, dersom de hadde hatt en 

arbeidstidsordning som var mer tilpasset deres livssituasjon.30 For kvinner under 40 år er det 

59 prosent av de spurte som ønsker flere arbeidstimer i bytte mot mer fleksibilitet. 

 

Dagens arbeidstakere ønsker også adskillig mer fleksibilitet når det gjelder lengden på 

arbeidsdagene. 48 prosent av de spurte kan tenke seg å jobbe lengre vakter mot å få 

tilsvarende fri andre dager/helger. Spekter argumenterer for at det er kvinner som må 

arbeide større brøker for å fylle gapet i arbeidskraftbehovet fremover. Deltiden må i tillegg 

tilpasses både kvinnenes behov for fleksibilitet og arbeidsgivers behov for å dekke 

arbeidsoppgavene. Spekters påstand er at dersom norske kvinner får tilrettelagt arbeidstiden 

bedre, slik at den passer deres egne behov og ønsker, får samfunnet en enorm gevinst i 

retur i form av økt arbeidsmengde. Bekymringen er at norske arbeidstakere ikke er villige til å 

øke sine arbeidstidsbrøker, fordi de allerede er fornøyd med lønn og arbeidstid.31 

 

NOU nr. 17, 2008, Skift og turnusutvalget finner gjennomgående at mange kvinner ønsker å 

arbeide deltid, og mange er fornøyd med den stillingsprosenten de har. De slår fast at en 

viktig grunn er private årsaker som familieforpliktelser og fritid.32 Videre viser undersøkelser i 

samme NOU at tre år etter at utdanningen er fullført, arbeider 26 prosent av sykepleierne 

deltid, og at langt flere reduserer arbeidstiden sin i forbindelse med første eller andre barne-

fødsel. En undersøkelse fra StudData viser at sykepleiere er mer positive til deltidsarbeid 

enn studenter med andre yrkesvalg. Hele 80 prosent av sykepleierstudentene svarer at 

mulighetene for deltidsarbeid i fremtidig jobb er viktig eller svært viktig.33 Det kan dermed se 

ut til at mulighet for deltid kan påvirke valget av utdanning og yrke.  

 

I rapporten ”Heltid eller deltid”, utarbeidet for Institutt for samfunnsforskning, skriver Bente 

Abrahamsen at mye tyder på at kvinner innenfor kvinnedominerte yrker har lettere for å få en 
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arbeidstid som er tilpasset eget behov og ønsker enn kvinner i mannsdominerte yrker har. 

Kvinner som jobber lang deltid (20—34 timer), er mer tilfreds med egen arbeidstid enn 

heltidsansatte. Oppsummert sier Abrahamsen at det ser ut til at mange kvinner ønsker seg 

30-timers uke eller 6-timers dag, uavhengig av yrke.34 Forsker Nina Amble ved Arbeids-

forskningsinstituttet skriver at bak dette ønsket skjuler det seg flere forhold, bl.a. at det først 

og fremst er kvinner som tilpasser sin arbeidstid til familiens øvrige gjøremål. Når familie-

økonomien har rom for det, går kvinnene ned i 80 prosent. Hun sier videre at samspillet 

arbeid – familieliv, eksempelvis i form av barnepass når du jobber skift og fulltid, fremdeles er 

vanskelig og slitsomt.35 Forsker Ragnhild Steen Johnsen ved Institutt for samfunnsforskning 

understreker det samme og peker på at tallene også viser at selv om høy utdanning og høy 

arbeidsdeltakelse henger sammen, så er det blant de høyt utdannede kvinnene en betydelig 

andel som velger å tilpasse arbeid til familieliv i form av redusert arbeidstid.36  

 

Arbeidstakere som ikke har små barn, men barn i skolealder eller eldre, har fremdeles 

omsorg som et viktig argument for å velge deltid, men en stor andel oppgir også fritid som 

begrunnelse, noe som ikke oppgis som grunn blant kvinner mellom 20 og 34 år. En under-

søkelse viser at begrunnelsen fritid henger sammen med lang deltid (over 20 timer) og høy 

husholdningsinntekt. Valg av deltid eller heltid kan derfor også være et valg mellom fritid og 

penger. Steen Jensen understreker at dette forholdet er sentralt for muligheten til å øke 

arbeidstiden blant kvinnene i denne aldersgruppen, og det er vesentlig å finne ut om disse 

kvinnene foretrekker mer fritid fremfor lengre arbeidstid og bedre økonomi.  

 

Omsorg og familielogistikk 

En klassisk konfliktlinje går der arbeidet skjer på tidspunkter som familien for øvrig har fri. 

Men dette gjelder ikke alle. Noen har omsorgsansvar og familie i perioder, andre har ikke 

familie og omsorgsansvar, og noen har ektefeller eller samboere som deler ansvaret. I kom-

mentarene til arbeidslivsbarometeret svarer 57 prosent av de som arbeider frivillig deltid, at 

de er helt enig i at deltidsarbeid er et viktig gode som gjør det lettere å kombinere arbeid og 

familie. Blant dem som arbeider ufrivillig deltid, svarer 35 prosent at de er helt enig i at deltid 

er et viktig gode som gjør det lettere å kombinere arbeid og familie. 

 

Kvinners deltidsarbeid er knyttet til mulighetene for å kombinere arbeid og omsorgs-

oppgaver, men deltidsbruken viser at dette ikke bare foregår i småbarnsperioden, men også 

frem til barna er 16 år. Det er interessant å merke seg at kvinner som ikke har barn, i omtrent 

samme omfang som kvinner som har barn, også foretrekker deltid.37 Et viktig funn er at det 

er en utvikling mot mer deltidsjobbing blant kvinner som får barn. Hardoy og Schøne finner 
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eksempelvis at kvinner som fødte i 1998, har større sannsynlighet for å jobbe deltid fremfor 

heltid sammenlignet med kvinner som fødte i 1995.38 Forskerne påpeker at dette er uheldig, 

dersom deltidsjobbingen er ufrivillig, men de har ikke klart å påvise at den er det. Menns 

deltidsbruk har stort sett ligget stabil siden 1990. Få menn jobber lang deltid (hos SSB 

definert som 20—29 timer per uke), og de fleste menn som arbeider deltid, er unge som 

arbeider ved siden av studier.39 En oversikt fra 1990 frem til 2010 viser et vedvarende svakt 

fall i andel menn som arbeider heltid, og en svak, men vedvarende økning i andelen kvinner 

som arbeider heltid. Over halvparten av de deltidsansatte jobber enten i varehandel eller i 

helse- og omsorgssektoren. 

 

Andel i heltids- eller deltidsarbeid etter kjønn 16—74 år, 1990—2010, prosent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: SSB, Arbeidskraftundersøkelsene, lang deltid vil si en arbeidstid på mellom 20 og 29 timer. 

 

Andre undersøkelser, blant annet av Ellingsæter og Wiers-Jensen 1997 og Hardoy og 

Schøne 2004, viser at kvinner i stor grad jobber frivillig deltid, det vil si at deltiden er 

selvvalgt. En rekke undersøkelser finner at kvinner som arbeider heltid som nyutdannede, 

går over til deltid når de får barn. Steen Jensen peker på at heltidsarbeidet har økt, mens 

kort deltid har sunket i samme omfang. Det betyr at kvinnene har fått en sterkere tilknytning 

til arbeidslivet i perioden, men at deltidsarbeid fremdeles er utberedt.  
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Gjennomsnittlig arbeidstid i uken blant sysselsatte kvinner 20-34 år og 35-55 år, 1972-
1996, Måleenhet timer og minutter 

 

Kilde: Steen Jensen, ”Kvinner og jobb etter småbarnsfasen”, tallene viser hvordan kvinner tilpasset sin ukentlige 

arbeidstid fra 1972 og frem til 1996, delt inn før og etter småbarnsfasen.
40   

 

 

Yrkesdeltakelsen for kvinner, både med og uten barn, er allerede høy. Arbeidspotensialet 

ligger derfor først og fremst i omfanget av deltiden og lengden på den. Undersøkelsen viser 

også at heltid er vanlig før man får barn, deretter arbeider mange deltid i småbarnsfasen, 

men de går ikke tilbake til heltid når denne fasen er over. Selv om yrkesdeltakelsen har blitt 

mer stabil gjennom ulike faser, faller arbeidstiden etter barnefødsler, for så å forbli lavere enn 

før fødsler, fremfor at man ser en tendens til deltid i småbarnsfasen og heltid før og etter.  

2.3.2 Ufrivillig deltid 

I litteratur og forskning skilles det mellom ufrivillig og frivillig deltid på litt ulike måter. SSB 

presenterer regelmessig tall for antall undersysselsatte. For å bli klassifisert som 

undersysselsatt, må en deltidsansatt arbeidstaker oppgi at han/hun ønsker lengre arbeidstid, 

ha forsøkt å oppnå lengre arbeidstid og kunne begynne ganske raskt i en stilling med lengre 

arbeidstid. Andre definisjoner tar gjerne utgangspunkt i hvor mange deltidsansatte som 

ønsker en lengre ukentlig arbeidstid enn den de har, uavhengig av om de har forsøkt å 

oppnå dette eller ikke.41 En definisjon av undersysselsatte er: ”Arbeidstakere som jobber 

deltid, og som ønsker større stilling uten at de har fått det […]. Omfanget av 

undersysselsettingen tilsvarer altså gapet mellom faktisk og ønsket arbeidstid. Med 
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undersysselsatte mener vi […] både deltidsansatte som aktivt har forsøkt å få en større 

stilling, og deltidsansatte som ønsker større stilling, men som ikke nødvendigvis har gjort et 

formelt fremstøt for å utvide stillingen. Det vil si at vi regner alle som oppgir at de ønsker å få 

større stilling, som undersysselsatt.”42 SSB beregner at 10 prosent av de deltidsarbeidende 

er undersysselsatte. 43  FAFO beregner at 25 prosent av alle deltidsansatte ønsker mer 

arbeid, men de bruker den utvidete definisjonen. 44  I Arbeidslivsbarometeret oppga 19 

prosent av kvinnene som arbeidet deltid, at det var vanskelig å få heltidsarbeid eller få økt 

deltidsstillingen. 

 

Ufrivillig deltid i helse- og omsorgssektoren har sammenheng med arbeidstidsorganiseringen 

og turnusarbeidet. Dagens turnussystemer og praksiser i helse- og omsorgssektoren er 

kjennetegnet ved at noen arbeidstakere arbeider turnus, men har turnusvakter som faller 

innenfor normalarbeidsdagen og -uken. Det fører til at andre arbeidstakere jobber tilsvarende 

ofte på ubekvemme tider i turnusen som helg og natt. Noen arbeidstakere fyller en stilling 

med denne typen vakter, mens andre strever for å komme opp i ønsket arbeidsmengde og 

tilhørende inntekt. De arbeidstakerne som ikke får nok arbeid (jobber uønsket deltid), 

kommer ofte i en situasjon der de tar de vaktene de kan få, og deres arbeidssituasjon er 

dermed preget av usikkerhet, både med hensyn til inntekt og til forutsigbarhet i arbeidstid.  

 

Små stillinger som inngår i turnus, er uløselig knyttet til helgefrekvens, eller til forholdet 

mellom antall timer den ansatte arbeider i helgen og antall timer som arbeides på 

ukedagene. Hvor ofte, eller hvor stor andel av uketimetallet på 35,5 t/uke det arbeides i 

helgen, virker direkte på behovet for små stillinger. 

 

For arbeidsgiverne er situasjonen tilsvarende vanskelig. Organiseringen av turnusplanene er 

krevende, fordi det er mange små vakter som må dekkes inn løpende. For arbeidsgiver betyr 

det en organisatorisk og administrativ utfordring. Mange småstillinger har også svekket 

kvaliteten på tjenestetilbudet ved at det fører til at pasienter og arbeidsgivere får mange 

arbeidstakere å forholde seg til. For faste ansatte er vakter med mange småstillinger også en 

ekstra belastning, fordi ansatte i små stillinger ofte har mindre kjennskap til pasienter og 

rutiner.  

2.3 Brudd på arbeidsmiljøloven 

Fram til 1987 var turnusarbeid i helse- og omsorgssektoren stort sett organisert med 100 

prosent stillinger. Deltid var standardisert til 50 prosent eller 75 prosent. Annenhver helg var 

arbeidshelg.  



nr.4 / 2012C i v i t a - n o t a t

 20  

 

Gjennom en arbeidstidsreform i 1987 valgte denne sektoren å ”ta ut” en arbeidstids-

forkortelse fra 38 t/uke til 35,5 t/uke som en frihelg, dvs. at en gikk fra å arbeide hver annen 

til hver tredje helg, uten å legge om turnussystemene. Arbeidstidsreduksjonen i 1987 var en 

medvirkende årsak til at omfanget av deltidsarbeid eksploderte i helsesektoren. LO-nestleder 

Gerd Kristiansen sa til Dagsrevyen 11.10.2011 at: ”Vi valgte å bruke kompensasjonen til å 

opprette deltidsstillinger, slik at vi heltidsarbeidende kunne jobbe hver tredje helg.”  

 

Dagens arbeidstidbestemmelser fører til at mange oppgaver skal løses på ukedagene 

mellom 07.00 - 17.00, mens det mangler ansatte i helgene. De fører også til at det begås 

titusenvis av brudd på arbeidsmiljøloven (AML). Både kommunale og private institusjoner har 

åpenbart store problemer med å gi nødvendig helsehjelp og omsorg uten å bryte loven.  

 

Bruddene på arbeidsmiljøloven har særlig skjedd i forbindelse med helgearbeid ved at 

ansatte har tatt flere vakter i helgene enn det loven tillater (arbeidsmiljøloven §10-8 tillater 

ikke arbeid mer enn hver annen søndag). For å få dekket opp alle helgene, er man da nødt til 

å ha en stor andel deltidsarbeidende. Kombinasjonen av lovens og tariffavtalenes bestem-

melser fører til at institusjonene blir nødt til å ha en stor andel ansatte på deltid. Dette er godt 

dokumentert av blant annet Frisch-senteret.45 Også NOU nr. 17 fra 2008, Holden-utvalget, 

har påvist hvordan en rekke forhold i arbeidslivet samlet har ført til en mengde små stillinger, 

der de som innehar stillingene, må arbeide på ukurante tider som natt og helg.  

 

Bruddene skjer også i forbindelse med sykdomsfravær og problemer med å skaffe vikarer til 

vakter. Hvis sykepleieren som skal begynne skiftet kl. 8, melder forfall kl. 7.30 på grunn av 

sykt barn, tar det noen timer før arbeidsgiver får en ekstravakt på jobb. I mellomtiden må 

nattevakten jobbe overtid for at sykehjemspasientene skal få pleie og tilsyn. Sykepleieren 

begynte skiftet kl. 20, og må gå hjem kl. 9. Uten vikar på plass kl. 9, brytes dermed enten 

pasientsikkerheten (hvis sykepleieren går hjem) eller arbeidsmiljøloven (hvis sykepleieren 

fortsetter). Særlig svenske pleiere vil jobbe dobbelt hvis de jobbpendler til Norge. 

Arbeidstakeren er her og vil jobbe mest mulig for så å reise hjem i lengre friperioder. 

Kommunene bruker vikarbyråer som spesialiserer seg på dette, og mange kommuner har 

problemer med å få vikarer når de ikke kan ta i mot dem som vil jobbe dobbelt. Dermed står 

kommunen i fare for å bryte arbeidsmiljøloven, enten direkte som arbeidsgiver eller indirekte 

gjennom et vikarbyrå. 

 

De som har gode tariffavtaler og fast ansettelse, har arbeidsforhold som er bedre enn AML 

krever, eksempelvis færre helgevakter – mens de som arbeider deltid, for eksempel 
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studenter som vil arbeide ekstra eller innleid arbeidskraft, ofte sitter igjen med de ukurante 

arbeidstidene og -brøkene. Arbeidsgiverne, som like gjerne kan være staten eller 

kommunene, havner i en skvis når de skal forsøke å fylle helger og netter. Dels blir de 

tvunget til å bruke mange deltidsansatte og mye innleid arbeidskraft (som ofte vil arbeide 

mye) – dels er det vanskelig å unngå å bryte AMLs krav til for eksempel helgejobbing (§10-

8). Spekters viseadministrerende direktør, Anne-Kari Bratten, eksemplifiserer problematikken 

på følgende måte: ”I en svunnen tid var det muligens mening i å påby folk å ha fri annenhver 

søndag, men pålegge dem å jobbe hver ukedag ellers. For dagens student som jobber på 

sykehjem i helgen, er det absurd at loven lar henne jobbe hver lørdag, men forbyr henne å 

jobbe hver søndag. I stedet må pasientene forholde seg til enda en pleier på søndag, mens 

vår student tar ekstrajobb på Shell.”46
  

 

Det er fullt mulig å organisere turnuser i helse- og omsorgssektoren annerledes og mer 

fleksibelt enn det nå gjøres, slik at det blir mulig å unngå massive brudd på AML. Men som 

Holdenutvalget presiserer: ”Tiltak som ikke griper inn i helgeproblematikken, kan bare i 

begrenset grad bidra til å redusere uønsket deltid.” 

2.5 Sykefravær 

En bedre organisering av arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren må ha som mål å 

redusere sykefraværet. Kvinner utgjør mer en tre fjerdedeler av ansatte i helse- og omsorgs-

tjenesten som helhet, og i den kommunale helse- og omsorgssektoren utgjør kvinner en 

enda høyere andel. Siden sykefraværsprosenten er høyere for kvinner enn for menn i alle 

yrker og næringer, fører det til at helse- og omsorgssektoren har spesielle utfordringer 

sammenlignet med andre sektorer med lavere andel kvinner.47 Kvinner har omlag 60 prosent 

høyere sykefravær enn menn. I NOU nr. 13, 2010, Arbeid for helse, finner man at syke-

fraværet generelt er høyt i omsorgssektoren, og særdeles høyt hos kvinner som jobber 

mindre enn 30 timer i uken.48 Det legemeldte sykefraværet i helse- og omsorgssektoren er 

høyere blant deltidsarbeidende kvinner enn blant heltidsarbeidende, mens de som jobber 

mellom 30—34 timer per uke, har lavere sykefravær enn de som jobber heltid. 
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En undersøkelse fra Agderforskning har sett på sykefraværet i helsesektoren.49 Rapporten 

viste at mange ansatte mente at deltid var nødvendig for å ha tid til å restituere seg mellom 

vaktene. Ved å jobbe deltid unngikk man både fysisk og psykisk slitasje. Rapporten kon-

kluderte med at mange turnusarbeidere i helsesektoren ”privatiserer” ansvaret for belastende 

arbeidssituasjoner gjennom å jobbe deltid. 

 

Analyser som er gjort i forbindelse med NOU Arbeid for helse, viser at dersom det legges til 

grunn samme kjønnssammensetning i helse- og omsorgssektoren som i alle næringer 

samlet, reduseres det legemeldte sykefraværet med 15,5 prosent, det vil si fra 8,8 prosent til 

7,5 prosent.50 Selv om kjønnssammensetningen er den viktigste forklaringen, er det mye 

som tyder på at helse- og omsorgssektoren har enkelte spesielle utfordringer når det gjelder 

arbeidstidsordninger.51 

 

Det er vanlig å hevde at kvinner jobber deltid fordi heltidsarbeid er for slitsomt. Under-

søkelser viser at det er de deltidsansatte sykepleierne og hjelpepleierne som oftest oppgir at 

jobben er slitsom, og at de har lite tid til familie. Noe av grunnen kan være at deltids-

arbeidende ofte arbeider turnus, og at de har mer belastende arbeidsoppgaver enn heltids-

arbeidende kolleger. Andre faktorer kan være mindre opplevd frihet og mindre mulighet for å 

planlegge eget arbeid. Begge deler kan oppleves som helsebelastende. Forsker ved Institutt 
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for samfunnsforskning, Beate Abrahamsen, nevner også at det kan være at de som arbeider 

deltid, i større grad opplever arbeidet sitt mer belastende og har lavere toleranse for 

belastninger. 52  Arbeidslivsforsker Nina Amble ved Arbeidsforskningsinstituttet bekrefter 

Abrahamsens funn og finner at deltidsarbeidende privatiserer sykefraværet, de jobber mindre 

for ikke å bli syke, men så viser det seg at de likevel blir mer syke av deltidssituasjonen, 

blant annet fordi deltidsjobben gjør at man mister arbeidsflyt og oversikt. NOU nr. 13, 2010,  

Arbeid for helse, har en grundig gjennomgang av sykefravær og årsaker til fraværet i 

helsesektoren. Konklusjonen som trekkes, er at det særlig er i omsorgstjenesten at 

sykefraværet er høyt, og at forklaringene er sammensatte. 53  Rundt 40 prosent av 

sykefraværet skyldes muskel- og skjelettlidelser, særlig blant renholdere, kokker eller 

kjøkkenassistenter og pleie- og omsorgsarbeidere. Psykiske lidelser står for nesten 20 

prosent og er vanligst blant sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger og 

mellomledere. Det lange sykefraværet (ut over to måneder) utgjør nesten 72 prosent av 

fraværet, og fravær over ni måneder utgjør nesten 33 prosent, noe som er høyt 

sammenlignet med befolkningen for øvrig. Andelen sysselsatte i helse- og omsorgssektoren 

som har gått over på uføreytelser eller andre helserelaterte trygdeytelser, er høyere enn i 

andre sektorer. 

 

NOU nr. 13, 2010, Arbeid for helse, slår fast at: “Den forskningsbaserte kunnskapen om hva 

som er årsaken til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet er begrenset. Det meste av 

forskningen er basert på observasjonsstudier der metodiske svakheter gir grunn til å tolke 

resultatene med varsomhet.” Sykefraværet kan bare delvis forklares med graviditet og 

tilhørende helseproblemer. Kvinners høye sykefravær skyldes heller ikke kombinasjonen av 

arbeid og omsorgsoppgaver og den ekstra byrden det antas å være. Kvelds- og nattarbeid 

ser ut til å gi økt risiko for sykefravær, det samme gjelder arbeidsstillinger og tunge løft som 

preger arbeidet til grupper av ansatte i helse- og omsorgstjenesten. En viktig observasjon er 

at det særlig er i omsorgssektoren at sykefraværet er høyt, og at fraværet er høyest blant 

kvinner som arbeider mindre enn 30 timer i uken (kommenteres nærmere i avsnitt 3).  

 

3. MULIGE LØSNINGER I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN 

3.1 Omorganisering 

Dagens organisering av helse- og omsorgssektoren utløser et stort behov for deltidsansatte i 

ulike brøker, samtidig som mange av de ansatte frivillig ønsker å jobbe deltid. I prinsippet er 

dette en situasjon der arbeidsgiver får dekket sine deltidsbehov og arbeidstaker får arbeide 

deltid. Hvorfor er det da viktig å se på organiseringen? Det er fire hovedgrunner: 
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 Det er stor forskjell mellom antall sysselsatte og antall årsverk, hvilket innebærer at 

det kan være et stort potensiale for å utløse flere årsverk. 

 Sektoren har svært høyt sykefravær. 

 Bruddene på arbeidsmiljøloven er mange, særlig i tilknytning til helgearbeid.54  

 Sektoren trenger arbeidskraft. 

 Mange ønsker seg større stillinger. 

 

Turnusarbeid er en form for helkontinuerlig arbeid, der arbeidsbehovet varierer i løpet av 

døgnet og uken. I dagens turnusarbeid arbeides det ikke i faste team. En turnusplan fordeler 

vakter gjennom virkedagene, helg og høytid. Enkeltpersoner roteres gjennom et fast antall 

dag- og kveldsskift. Ofte er natten organisert i egen skiftordning. En vanlig turnusplan 

strekker seg over 6 uker eller 42 dager. Tradisjonell skjematurnus i helsetjenesten lages for 

et antall uker om gangen, der hver medarbeider har et større antall dagvakter, færre 

kveldsvakter og i regelen hver tredje helg med en til to dag- og/eller kveldsvakter. 

Ukearbeidstiden gjennomsnittsberegnes til 35,5 timer i turnusperioden. Dette gjelder full 

stilling.55 

 

Med utgangspunkt i dagens turnusorganisering og helgearbeid har Helse- og omsorgs-

departementet satt opp følgende eksempel for en avdeling med åtte sykehjemspasienter: 

”En vanlig avdelingsstørrelse/organisatorisk enhet i den kommunale helsetjenesten er 8 

pasienter. En enhet med 8 pasienter kan ha en bemanning på 3 pleiere på dagvakt, 2 på 

kveldsvakt og 1 om natten – til sammen 6 ansatte i løpet av et døgn. Når disse 6 ansatte har 

arbeidet en lørdag og søndag, skal det gå 2 helger før de igjen kan jobbe helg, slik praksis er 

i dag. Det betyr at avdelingen trenger 3 x 6 ansatte for å dekke helgefrekvensen på 1:3, til 

sammen 18 ansatte. En avdeling på 8 pasienter kan utløse ca. 8 årsverk. Det betyr at 18 

ansatte må dele på 8 årsverk. Deles de jevnt, blir det 44 prosent stilling på hver ansatt.”56 

 

Skulle man derimot organisere turnusarbeidet slik de gjør det i Finland, med arbeid annen-

hver helg, ser regnestykket i følge Skift- og turnusutvalget slik ut: ”En helgefrekvens på 

annenhver helg – 1:2 – innebærer at det er nødvendig med minst 2 x 6 = 12 ansatte for å 

dekke helgene. Det gir en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 8:12 = 66 prosent stilling. 

Helgefrekvensen er dermed helt utslagsgivende for behovet for små stillinger.”57  

 

Uønsket deltid, små deltidsbrøker og ønske om mer heltid eller lang deltid kan altså løses 

ved bedre organisering av arbeidstiden. For å få det til, må alle ansatte ta sin del av den 

ubekvemme arbeidstiden som oppstår i turnusarbeid. Det innebærer også at helgearbeid må 
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inngå i turnusplanene. Et optimalt turnussystem vil være basert på heltid/lang deltid. Det gir 

best utnyttelse av arbeidskraften, redusert behov for mange ansatte og lavest mulig ressurs-

bruk i forhold til å koordinere og samordne arbeidet. En omlegging av turnussystemene i 

helse- og omsorgssektoren krever ledere som har organisasjonskompetanse og kan lede 

omstillingsprosesser. 

 

Bedre organisering kan gjøres på flere måter. Både ansatte og arbeidsgivere må involveres 

for at organiseringen skal fungere på lang sikt. 

3.2 Forslag til alternative turnuser 

Et godt eksempel på en organisering som har vist seg å fungere, er 3-3-turnusen. 3-3-

turnusen, som betyr at arbeidstaker arbeider tre dager og har tre dager fri, er basert på en 

full arbeidsuke tilsvarende 32,5 timer, det vil si tre timer kortere enn en vanlig full arbeidsuke. 

De tre arbeidsdagene kan ha vakter på ulike tidspunkter av døgnet. 29,75 av disse timene 

legges inn i turnusmodellen, mens de resterende 2,75 timene organiseres i en vikarbank. De 

ansatte arbeider i faste team, og det er de fast ansatte som også er vikarer. Arbeids-

livsforsker Nina Amble understreker at: ”Kombinasjonen av god restitusjon, faste team og 

faste ansatte som vikarer, gir bedre helse og gode organisatoriske betingelser i form av 

forbedret læringsmiljø, økt selvstyre og muligheter til å forbedre/utvikle egen arbeidsplass.”58 

I 3-3-turnusen er vaktene delt på dag, kveld og natt, og den ansatte veksler mellom disse 

arbeidstidene. Siden uken har 7 dager, forskyves arbeidsperioden med én dag pr. uke. 

Bemanningen er lik på alle dager. Antall dager som er berørt av arbeid, går ned fra 30 dager 

(i dagens vanlige turnusordninger) til 21 dager. Hver vakt går opp fra 7,1 t/vakt til 8,5 t/vakt. 

Det kan arbeides deltid, for eksempel vil 66 prosent stillingsbrøk gi 6,25 t/vakt. Antall hele 

fridager går opp fra 12 (i dagens turnus) til 21. 

 

For at dette regnestykket skal gå opp, må de ansatte arbeide flere helgedager enn de gjør i 

dag. De mest vellykkede forsøkene med denne typen turnusordninger har satset på ekstra 

organisasjonskompetanse for å sikre en god gjennomføring av ny organisering, men 

samtidig har den økte bemanningen gitt tilsvarende reduksjon i sykefraværet. Forskning viser 

at 3-3-turnusen gir lavere sykefravær fordi tre dager fri gir nok restitusjon mellom arbeids-

øktene.59 Egentiden (fritid uten familie) oppfattes av de ansatte som bra, ofte får kvinner mer 

egentid i en 3-3-turnus, fordi de har fri når familien er på skole/jobb. Med normalarbeids-

dagen går gjerne egentiden på bekostning av familie. En slik turnus kan også være et 

argument for mer likestilling, fordi noe av familietiden må ivaretas av far. 
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Mye tyder på at ønsket arbeidstid i helse- og omsorgssektoren oftest er en deltidsbrøk på litt 

over 80 prosent, det vil si 30 t/uke (full tid 35,5 t/uke). En turnus som baseres på en 

fulltidsuke på 32,5 t/uke ligger ikke så langt unna. En som i dagens vanlige 42-dagers 

turnussystem arbeider 30 t/uke, vil jobbe 7,5 t/dag i fire dager og i løpet av turnusen ha 24 

dager på jobb og 18 dager fri. Samme arbeidstaker kan eksempelvis jobbe 100 prosent i en 

3-3-turnus med 8,5 t/dag og i samme turnusperiode ha 21 dager på jobb og 21 dager fri. 3-3-

turnus vil i dette eksempelet bety å øke ukentlig arbeidstid med 2,5 t/uke, og samtidig flere 

dager fri i turnusperioden mot å jobbe 1 time mer per vakt enn en vanlig 42-dagersturnus. 3 

av 6 helger vil ikke være berørt av arbeid.  

 

Harstad kommune er et eksempel som gjerne brukes for å belyse virkningene av forsøk med 

3-3-turnus.60 Oppsummert har Harstad tilpasset denne modellen til dagens arbeidsmiljølov, 

slik at ingen arbeidstakere arbeider mer enn annenhver helg. Sykefraværet har samtidig gått 

ned, noe som har redusert kostnadene, selv med tilførte ressurser i omorganiseringen. I 

denne kommunen ble sykefraværet redusert fra nivåer godt over 10 prosent, i noen tilfeller 

nærmere 20 prosent, til under fire prosent, og i noen kvartaler ned til 0,7 prosent.  

 

Langtidsvirkningene har forskerne ikke målt ennå, men flere relevante forsøk er gjort for mer 

enn fem år siden, slik at slike målinger vil være mulig. De to viktigste forholdene vil være å se 

om denne arbeidstidsorganiseringen gir lavere sykefravær for eldre ansatte og om de 

ansatte står i jobb helt frem til pensjonsalder, samtidig som det også er viktig å se om den 

positive team-effekten gir økonomiske gevinster på sikt, utover besparelser i 

vikarbudsjettene. En annen effekt kan være pasienttilfredsheten, som antas å øke når 

pasientene forholder seg til færre ansatte og til de samme fast ansatte. Foreløpige analyser 

viser at pasientene opplever mer kvalitet, større ro og enklere kommunikasjon mellom 

ansatte og pårørende.  

 

Turnusen gir overlapp mellom de faste teamene på 1,5 t/dag, noe som gir svært god 

kompetanseoverføring og tid til opplæring og viktig kommunikasjon. Teamene har anledning 

til å bytte vakter, slik at ekstravakter og ferieavvikling for en stor del blir organisert av de 

ansatte, og samtidig overvåkes vaktene, slik at ingen tar så mange ekstravakter at de blir 

utslitt. 

 

Den eneste ulempen - mer helgearbeid - oppfattes mer negativt av de som ikke har prøvd, 

enn de som allerede er i 3-3-turnusen. De positive effektene, som færre arbeidsdager, faste 

team og fast ansatte som vikarer, samt mindre bruk av små deltidsbrøker og lavere 
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sykefravær, veier opp for mer helgearbeid. I 3-3-turnusen er systemet fast, men det tillater 

små avvik som gjør at man av og til kan jobbe mer og få flere dager sammenhengende fri. 

Modellen forutsetter også at ca. 10 prosent av timene legges inn i en vikarpool for at det skal 

fungere. 

 

Det finnes også flere andre mulige turnusmodeller, blant annet en økt helgefrekvens på 2—5 

helger mer (i nåværende ordninger) og den såkalte Tiller- eller Pusleturnusen. 

 

Puslevarianten er forsøkt i Hurum kommune og ved Tiller distriktspsykiatriske senter, en 

avdeling under St. Olav RHF. De er 56 ansatte, 2 avdelinger, inkludert nattevaktene som 

hver 6. uke lager egen arbeidsplan. Poenget er at alle har store stillinger, og da legges store 

puslebiter, ikke mange små blant mange som ikke kjenner hverandre. Arbeidslivsforsker 

Nina Amble, som har intervjuet de ansatte ved Tiller, bemerker at de i større grad blir 

motivert og engasjert når de leder seg selv. Selvstyre som autonomi i store grupper, slik som 

ved Tiller, er det som skaper samhørighet og godt arbeidsmiljø, og konsekvensen blir gjerne 

lavt fravær, man melder seg ikke syk når man ’samhører’. Amble skriver i sitt pågående 

doktoravhandlingsarbeid: 

 

De [Tiller] har siden midten av 1990-tallet, i felleskap bl.a. laget sin egen arbeidsplan eller 
turnus. Gjennom et totimersmøte med alle ansatte, hver sjette uke: har de 56 sysselsatte, i en 
tre-skiftsordning, utviklet en metode for selvstyre og autonomi, en arbeidsform der en i et møte 
gjennomfører både driftsplanlegging og ressursdisponering. Møtet kan kalles organisert, 
horisontal kommunikasjon, de ansatte beskriver det som krevende og givende, men de 
planlegger og tilpasser arbeidet for de neste 6 ukene. De framhever bl.a. hvordan rettferdighet 
har fått en ny mening. Rettferdighet er ikke lik fordeling av eksempelvis ubekvemt arbeid, men 
muligheten til å delta og argumentere for egen mening.  Dette er en form for diskusjon av 
rammebetingelser. En diskusjon som verken handler om deltakelse i beslutningstaking som 
medbestemmelse eller medvirkning som beredelse av beslutningsunderlaget, men direkte 
ansvaret for arbeidsplanlegging av den daglige driften. 

61
 

 

I Hurum var bemanningsplanene løst gjennom et dataprogram, mens ved Tiller har de 

ansatte jevnlige møter før hver turnusperiode for å diskutere seg gjennom neste periodes 

arbeidsplan. Ved mange arbeidsplasser i dagens 6-ukersturnus, finnes det ikke møter eller 

fora der man kan ta opp vanskelige situasjoner. Mange ganger møtes ikke ansatte på 

samme avdeling, mange ganger vet man ikke hvem man skal jobbe med på neste vakt. 

 

Generelt viser ulike forskningsforsøk at for at en arbeidstidsomlegging skal fungere, er det 

viktig at innføringen følges av en stor grad av involvering av de ansatte. I tillegg må 

arbeidsgiver være villig til å legge inn nok ressurser i begynnelsen og ta den tiden som 

trengs for å oppnå gode resultater.62 
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3.3 Finsk organisering av helse- og omsorgsarbeid 

Vårt naboland Finland har organisert arbeidstiden i sin helse- og omsorgsektor på en annen 

måte og har en helt annen utnyttelse av arbeidskraften enn vi har i Norge. 

 

Arbeidsmarkedene i de nordiske landene har mange likhetstrekk, men også flere forskjeller. 

De nordiske landene har knapphet på arbeidskraft, og knappheten vil øke ettersom 

befolkningen stadig blir eldre. I alle landene er det muligheter for å øke sysselsettingen, 

særlig blant yngre mennesker, blant den delen av befolkningen som nærmer seg 

pensjonsalder og blant den delen av arbeidsstokken som av ulike grunner mottar stønader. 

De nordiske landene har ulik sysselsettingsgrad og ulik grad av arbeidsledighet. Det er også 

forskjeller i reell arbeidstid og gjennomsnittlig arbeidstid og forskjeller med hensyn til 

fleksibilitet i arbeidsmarkedet.  

 

 

Behov for arbeidskraft i prosent av total arbeidsstyrke, 2007. Kilde: Danmark: Arbejdsmarkedsstyrelsen, Norge: 
NAVs bedriftsundersøkelse fra oktober 2007, Sverige: Svenskt Næringslivs rekryteringsenkat fra desember 2007, 
Finland: Data fra medlemmer av the Confederation of Finish Industries. 

 

Alle de nordiske landene vil ha behov for arbeidskraft. Spesielt vil vekst i offentlig sektor, 

blant annet som følge av økt behov for helse- og omsorgstjenester, føre til økte behov. 

Risikoen for at arbeidsstyrken vil reduseres i de nordiske landene i tiden fremover er til 

stede. Eldrebølgen fører til at flere går ut av arbeidslivet enn det er som kommer inn. 

Kombinasjonen av lavere fødselsrater og store etterkrigskull vil årlig slå ut som reduksjon i 

arbeidsstyrken. De siste 30 årene har fødselsraten i de nordiske landene gått ned. Samtidig 

venter unge mennesker lenger med å komme inn i arbeidslivet. 

 

I Finland er det ingen rettslige eller andre lovpålagte restriksjoner på skiftarbeid. Det er 

derimot en generell arbeidslov som definerer rammeverket for hvor mange timer man kan 
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jobbe og hvor mye hvile man har krav på mellom arbeidsøktene. I Finland er tre-skiftarbeid 

det mest vanlige, særlig i prosessindustrien, men også i helse- og omsorgssektoren.63 Siden 

dette er den vanligste måten å organisere arbeidet på, er behovet for deltidsarbeid lavt. 

Mulighetene for å organisere turnusarbeid i helse- og omsorgssektoren er store og svært 

fleksible. Det er dessuten gode muligheter til å tilpasse individuelle ønsker og finne praktiske 

løsninger. I tillegg oppfattes skift- og nattarbeid som relativt godt betalt av finske 

arbeidstakere, noe som gjør at mange ønsker å arbeide på denne måten. 64 

 

I Finland er tre-skiftarbeidet organisert på to ulike måter, i 7-dagers arbeidsuke eller i 5-

dagers arbeidsuke. Skiftene er delt opp i morgen, ettermiddag og natt. Vanligvis er et skift 8 

timer, men det er også mulig å avtale andre skiftlengder. Tre-skiftordningene er vanligst i 

industrien og i helsevesenet. I hotell- og restaurantbransjen arbeides det også skift, men ikke 

på samme måte som i industri og helse. Her er det mer bruk av deltid, noe som forklares 

med ujevnt arbeidsbehov i løpet av døgnet og uken. I Finland er også to-skiftordninger med 

8 timer vanlig, særlig i treforedlingsindustrien.  

 

En oversikt fra Eurofounds Company Survey fra 2009 viser at Finland er på fjerde plass over 

bruk av skiftarbeid av alle EU-landene.65 36 prosent av alle arbeidsplasser bruker en eller 

annen form for skiftarbeid. Dessuten er nattarbeid og søndagsarbeid mer vanlig i Finland enn 

i de fleste andre EU-landene. 

 

I Finland er det mulig å peke på fire hovedtrekk når det gjelder arbeidstid. For det første er 

den lovlige eller den kontraktsfestede arbeidstiden per år ganske kort, noe kortere enn 

gjennomsnittet for 15 EU-land. 66  For det andre er lengden på den reelle, realiserte 

arbeidstiden en av de korteste i EU. Ifølge Eurofounds oversikt, som er basert på Eurostats 

Labour Force Survey fra 2010, er gjennomsnittlig antall arbeidstimer for fulltidsansatte 37,8 i 

Finland, 38,1 i Norge, og 39,7 i EU27. For det tredje er andelen fulltidsansatte i Finland, 

sammenlignet med deltidsansatte, svært høy. For det fjerde er fleksibiliteten til å innrette 

arbeidstid og skiftordninger den mest fleksible i Europa.  

 

I europeisk sammenheng har Norge og andre land i Norden en høy andel som arbeider 

deltid og en høy andel kvinner som deltar i arbeidslivet. Deltid og kvinnearbeidsdeltakelse 

har fulgt hverandre parallelt. I europeiske land der kvinnedeltakelsen er lav, er det mer vanlig 

at de kvinnene som deltar, arbeider heltid. Unntaket i dette bildet er Finland. De har lav andel 

deltidsandel blant kvinner, samtidig som de har forholdsvis høy kvinnedeltakelse i 

arbeidslivet. Skift- og turnusutvalget oppgir at en grunn kan være at turnus i Finland 
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innebærer mer helgearbeid.67 Finske heltidsansatte skal ha minst ni timer sammenhengende 

fri per døgn og 35 timers uavbrutt fri i løpet av syv dager. Det står med andre ord ingenting 

om at fridagene må legges i helgene. Arbeidstakere i finsk helsesektor arbeider opp til to av 

fire helger i måneden.  

 

Norske kvinnelige deltidsansatte arbeider i større deltidsbrøker, såkalt lang deltid, enn det 

som er vanlig for deltidsansatte i andre europeiske land. Arbeidslivsforsker Mia Vabø 

gjennomførte i 2008 en spørreundersøkelse blant fagorganiserte i den kommunale pleie- og 

omsorgssektoren i de nordiske landene. Denne undersøkelsen viser at heltidsandelen blant 

arbeidstakere i kommunal eldreomsorg i Norge, Sverige og Danmark er på rundt 40 prosent, 

mens den i Finland er på rundt 90 prosent. I denne undersøkelsen kommer det også frem at 

deltidsbrøkene i Norge ofte er svært små, over 20 prosent arbeider mindre enn 20 timer per 

uke. Vabø kommenterer at en høy andel deltid og småstillinger henger sammen med at 

undersøkelsen ser på eldreomsorgen.68 I denne undersøkelsen blir det også spurt om de 

ansatte er fornøyd med antall timer de arbeider. Svarene varierer, men det er flere 

misfornøyde deltidsansatte i Norge, særlig blant de ansatte som har kort deltid. 44 prosent 

av de norske kvinnene som arbeider under 20 timer i uken, ønsker lengre avtalt arbeidstid. I 

Finland arbeider allerede 90 prosent heltid, og 12 prosent av de finske heltidsarbeidende 

kvinnene ønsker kortere arbeidstid.  

 

Heltid og deltid blant fagorganiserte i Norden (ikke Island) 

 

Heltid og deltid blant fagorganiserte i eldreomsorgen, Danmark, Norge, Finland og Sverige. 
Kilde: Mia Vabø (2008) 

 

Sykefraværet er høyere blant helse- og omsorgsarbeidere i Norge enn i sammenlignbare 

grupper i andre land. Videre er forskjellen i sykefravær mellom pleiepersonell og andre yrker 
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på samme kompetansenivå omtrent på linje med det som er tilfellet i Sverige, og forskjellen 

er trolig noe mindre enn i Finland. 

 

Det er fortsatt deltid som er den dominerende måten å organisere pleie og omsorg på i 

Norge og Sverige, mens heltid er normalen i Finland. Pleie og omsorg i Finland blir i større 

grad enn i de andre nordiske landene utført av private virksomheter som, sammen med 

ideelle organisasjoner, står for rundt en femtedel av de samlede helse- og sosialtjenestene. 

Finland skiller seg også ut med utdanningskrav for arbeid i hjemmebasert omsorg og ved at 

ni av ti ansatte i denne delen av omsorgstjenestene har arbeidet i hel stilling fra midten av 

90-tallet.69 

 

4. KONSEKVENSER 

4.1 Bedre utnyttelse av sektorens sysselsatte 

 

Hvorfor er det mindre behov for innvandring og nyrekruttering enn mange fremskrivninger 

viser? Svaret ligger i at det er et stort potensiale i å få flere produserte årsverk ut av den 

eksisterende arbeidsstyrken. Utnyttes den eksisterende arbeidskraften bedre, kan behovene 

for økt tilfang av arbeidskraft utenfra i tiden som kommer i stor grad bli redusert. 

 

En illustrasjon av arbeidskraftpotensialet i den eksisterende arbeidsstyrken kan gis ved å se 

nærmere på den kommunale helse- og omsorgssektoren. En analyse av sysselsettingen i de 

enkelte kommunene som er rapportert inn til Kostradatabasen, avdekker at det innen de 

kommunale helse- og sosialtjenester  utføres 130 000 avtalte årsverk eksklusive lange 

fravær i 2010. Det angir antallet utførte årsverk justert for langtidssykefravær og lignende. 

Dette tallet omfatter noen flere tjenester enn kun helse og omsorg, men inkluderer ikke 

sysselsatte innen barnehagesektoren. For å utføre disse årsverkene var det ansatt 209 000 

personer. Det gir en gjennomsnittlig stillingsbrøk på 62,2 prosent. Med andre ord er det et 

betydelig arbeidskraftpotensiale i den eksisterende arbeidsstyrken. Hadde alle de ansatte 

jobbet heltid, en antagelse som ikke er realistisk, ville det blitt utført 79 000 flere årsverk. 

. 

Et slikt enkelt regnestykke illustrerer at vi potensielt kunne fått ut om lag 60 prosent flere 

årsverk i den kommunale helse- og sosialtjenestesektoren, dersom alle som allerede er 

sysselsatt i sektoren, hadde arbeidet fulltid. Denne enkle regneøvelsen er selvfølgelig 

urealistisk. Enkelte av de deltidsarbeidende benytter trolig sin restarbeidsevne i andre 

sektorer, og en andel ønsker ikke å øke sin arbeidsinnsats. Men, som vi har sett i Finland, 
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arbeider 90 prosent av de ansatte i helse- og omsorgssektoren der heltid. En betydelig 

økning i gjennomsnittlig arbeidsinnsats bør derfor også i Norge kunne være realistisk, 

dersom arbeidsforholdene og turnusorganiseringen legges om. Hvis 90 prosent av de 

sysselsatte innen den kommunale helse- og sosialtjenestesektoren i Norge hadde jobbet full 

tid, slik de gjør i Finland, ville det gitt en økning til om lag 188 000 heltidsarbeidende. Om de 

resterende 10 prosent av dagens sysselsatte hadde fortsatt å arbeide i redusert stilling på 

linje med dagens gjennomsnittlige stillingsbrøk, ville det gitt ytterligere om lag 13 000 

årsverk. Til sammen ville en heltidsandel på finsk nivå økt årsverkene som produseres innen 

den kommunale helse- og sosialtjenestesektoren med om lag 71 000 årsverk. 

 

Dette er kun et forenklet regnestykke basert på heltidsandelen i Finland og ikke ment som et 

anslag på økt arbeidskraft som på kort tid kan være tilgjengelig i Norge. Men det illustrerer at 

arbeidskraftpotensialet blant de som allerede er ansatt i sektoren, på lengre sikt er meget 

betydelig. En deltidsbrøk på litt over 80 prosent (mot i gjennomsnitt 62 prosent i dag) vil si at 

arbeidstaker jobber 30 t/uke (full tid 35,5 t/uke). En turnus (eksempelvis 3-3-turnusen) som 

baseres på en fulltidsuke på 32,5 t/uke, ligger ikke så langt unna hva som kan realiseres når 

det samtidig viser seg at mange ønsker å jobbe lang deltid (rundt 30 t/ukes).  

 

Det er klart dyrere for arbeidsgiverne (i det alt vesentlige offentlig sektor) å ansette to 

personer i hver sin halve stilling, enn å ansette én person i full stilling. Grunnen er at det er 

faste kostnader forbundet med administrasjon av hver ansatt, kostnader som er uavhengig 

av om den ansatte arbeider mye eller lite. Eksempelvis vil en hjelpepleier med en 

snittårslønn på om lag 250 000 kroner medføre totale kostnader for arbeidsgiver på omtrent 

det dobbelte, rundt en halv million kroner. Med andre ord: Om lag 50 prosent ”går bort” i 

administrasjon, skatter og avgifter når to personer jobber halv stilling i stedet for at en person 

jobber hel stilling (lønnsnivået ovenfor). Selv om lønnen og de direkte lønnsavhengige 

kostnadene, herunder arbeidsgiveravgift, går ned ved deltid, vil ikke alle kostnadene 

reduseres tilsvarende. Administrasjonskostnadene ved en deltidsstilling er om lag like høye 

som for en heltidsstilling. Forsiktige anslag på faste årlige administrasjonskostnader per 

stilling innen helse- og omsorgssektoren er litt over 100 000 kroner, uavhengig av 

stillingsstørrelse.70 I noen tilfeller er det faktisk slik at administrasjonskostnadene øker når 

arbeidsplassen har mange deltidsstillinger som skal administreres.  

 

Kostnadene som i dag går til å administrere mange i deltid innen helse- og omsorgssektoren, 

kunne alternativt dekket ansettelseskostnaden for flere operativt arbeidende heltidsstillinger, 

eller de samlede driftskostnadene kunne reduseres. Hvis dagens antall årsverk ble produsert 
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ved at alle ansatte innen helse- og omsorgssektoren i kommunene arbeidet heltid, ville det 

gitt en administrativ besparelse på om lag 8 mrd. kroner (bortfallet av administrasjons-

kostnaden av om lag 79 000 stillinger).71  Legger man til grunn at 90 prosent av alle de 

ansatte jobbet heltid, slik de gjør i Finland, og at de resterende 10 prosent av årsverkene ble 

dekket av ansatte i 50-prosentstillinger, ville de administrative besparelsene i forhold til i dag 

blitt om lag 7 mrd. kroner. Kommunal helse- og sosialtjenestesektoren ville da sysselsatt 

rundt 142 000 personer, mot rundt 209 000 i dag.72 Dette er en besparelse i budsjettkroner 

og ansatte som kunne blitt benyttet til å øke kvaliteten og effektiv sysselsetting innen helse- 

og omsorgssektoren, eller den kunne ha blitt benyttet til å redusere de offentlige 

bevilgningene og frigjort arbeidskraft til andre sektorer. 

 

Helse- og omsorgssektoren vil med eldrebølgens fremmarsj og krav til økt kvalitet i tiårene 

som kommer, ha behov for klart mer arbeidskraft. Som beregningene over viser, kan dette 

behovet langt på vei dekkes ved en annen måte å organisere helse- og omsorgssektoren på. 

Et anslag på bemanningsbehovet innen hele helse- og omsorgstjenesten, inklusiv den 

statlige delen, er at det i 2030 vil kunne mangle om lag 38 000 årsverk med utdannet 

helsepersonell.73 Det er basert på moderate antagelser om kvalitetsutviklingen i offentlige 

tjenester på rundt 0,5 prosent, noe som er vel 1/3 av den historiske standardveksten. Legger 

man til grunn en kvalitetsvekst på én prosent, som også er lavere enn den historiske 

veksten, anslås det et behov for ytterligere 46 000 utdannet helsepersonell. Økes 

standardveksten til det den har vært de siste tiår, øker bemanningsbehovet innen helse- og 

omsorgssektoren til om lag 130 000 årsverk i 2030. Men dette bemanningsbehovet kan altså 

i stor grad, avhengig av hvilken kvalitetsvekst som legges til grunn, dekkes innenfor dagens 

antall sysselsatte, forutsatt en endring i måten arbeidsstokken organiseres og skoleres på. 

Disse anslagene tar imidlertid ikke høyde for utdanningsbehov i enkelte yrkesgrupper, som 

vil trekke i retning av behov for nyrekruttering utenfra. I positiv retning trekker det at det også 

innen statlig helse- og omsorgssektor er et arbeidskraftpotensiale, dersom andelen som 

arbeider heltid, økes også der. Potensialet er dog en del mindre enn i kommunal sektor. 

 

Ser man enda lenger frem enn 2030, vil behovet for arbeidskraft innen den samlede helse- 

og omsorgssektoren stige ytterligere, og med mer enn arbeidskraftspotensialet i dagens 

kommunale helse- og sosialtjenestesektor. Hvilke forutsetninger man legger til grunn når det 

gjelder kvalitetsvekst, er av stor betydning. Med referansebanen der dagens standard antas 

å vare ved, vil bemanningen innenfor helse- og omsorgssektoren mer enn doble seg, til 

mellom 400 000 og 450 000 årsverk i 2060.74 Antar man en kvalitetsvekst på 1 prosent, øker 

bemanningsbehovet ytterligere med litt over 300 000 årsverk. Med unntak av det behovet 
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som følger av en kvalitetsvekst på rundt én prosent og ingen dempende faktorer i helse- eller 

omsorgsorganiseringen (ingen adferds- eller holdningsendringer), vil en betydelig andel av 

bemanningsbehovet for helse- og omsorgssektoren de kommende tiår kunne bli dekket av 

den eksisterende arbeidsstyrken, gitt at det legges til rette for finsk nivå i antallet som jobber 

heltid. 

 

Behov for arbeidskraft i pleie- og omsorgsektoren:
75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den samme utviklingen finner man innenfor helsesektoren. 

 

Behov for arbeidskraft i sykehusene:
76

 

 

 

Oppsummert er det frivillig deltid, som et resultat av gal organisering over lang tid, som er 

hovedutfordringen -  ikke den ufrivillige deltid, som er det som får oppmerksomhet i 

debattene. Organiseringen har over tid ført til en stor sløsing med ressurser, både med 
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mennesker som ikke får nok jobb eller velger deltid for å få hverdagen til å henge sammen, 

og administrasjonskostnadene som følger av å ha så mange mennesker ansatt som jobber 

så små brøker i snitt. Anslaget på økonomisk besparelse i den kommunale helse- og 

sosialtjenestesektoren, dersom deltidsnivået ble redusert til finsk nivå, er på vel 7  mrd. 

kroner.  Det er litt over 100 000 kr i faste administrative kostnader per ansatt i helsesektoren, 

uavhengig av hvor mye personen jobber. I tillegg til den økonomiske besparelsen, vil også 

de administrative ressursene som frigjøres, kunne brukes bedre i andre sektorer.   

4.2 Mindre deltid, færre brudd på arbeidsmiljøloven og redusert sykefravær  

En god omlegging av arbeidstidene gir store gevinster, både økonomisk, helsemessig for de 

ansatte og for opplevd kvalitet for pasientene. Ulempen er at en gruppe arbeidstakere i 

sektoren som i dag arbeider få helger, vil måtte øke helgefrekvensen noe. På den annen 

side vil problemene med brudd på arbeidsmiljøloven kunne unngås, først og fremst de 

bruddene som dreier seg om for mye helgejobbing. Problemene med å skaffe vikarer på kort 

varsel, og dermed overstige arbeidsmiljølovens grense på antall timer sammenhengende 

vakt, vil kunne løses ved å bruke en fast vikarpool. Dermed er ikke arbeidsmiljølovens 

generelle bestemmelser det største hindret for å få til en god organisering i helse- og 

omsorgssektoren. Det er likevel verdt å nevne at det i Finland er en generell arbeidsmiljølov 

som definerer at arbeidstakerne minst skal ha ni timer sammenhengende fri per døgn og 35 

timers uavbrutt fri i løpet av syv dager, og at det er en mer liberal og mindre detaljert arbeids-

miljølov enn den vi har i Norge med hensyn til arbeidstid. I tillegg vil det være nødvendig å gå 

gjennom gjeldende tariffavtaler for de ulike gruppene, slik at arbeidstidsbegrensninger for 

ulike yrkesgrupper innen helse- og omsorgssektoren tilpasses en ny organisering. 

Omstrukturering kan ikke skje om ikke alle grupper er med.  

 

I tillegg til at ufrivillig deltid og generelt små deltidsbrøker forsvinner, går også sykefraværet 

ned betydelig. Det er et paradoks at sykefraværet er høyere hos ansatte som arbeider deltid 

og særlig kort deltid, samtidig som ansatte i helse- og omsorgssektoren gjerne vil jobbe 

deltid. Undersøkelser kan tyde på at det er lang deltid som gir minst sykefravær og høyest 

grad av tilfredshet blant ansatte. 

 

Både arbeidsgivere og arbeidstakere ser ut til å ønske seg mindre deltid, flere faste stillinger 

og mer fleksible turnusordninger. Den viktigste utfordringen er ikke å redusere den ufrivillige 

deltiden, men den frivillige deltiden. En god organisering av arbeidstiden vil være avgjørende 

for å få det til. Som regnestykkene viser, er avstanden mellom dagens lange deltid og en full-

tidsstilling i en 3-3-turnus svært liten. Når arbeidstakere i tillegg får mulighet til erfarings-
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utvekslinger mellom vakter og tid til skolering, viser forsøkene at sykefravær relatert til stress 

og liten oversikt over egen arbeidssituasjon går ned.  

 

Partene i arbeidslivet har ulik tilnærming til hvordan deltiden skal reduseres. Sykepleier-

forbundet mener at grunnbemanningen må økes. 77  21.11.2011 signerte arbeidsgiver-

organisasjonen Spekter og Fagforbundet en avtale som åpnet for mer helgejobbing enn den 

hevdvunne praksis som er hver tredje helg, og for at ansatte kan jobbe på mer enn ett sted 

for å få flere til å arbeide heltid. Sykepleierforbundet og YS-forbundet Delta har ikke signert 

denne avtalen og ønsker ikke at medlemmene skal jobbe oftere enn hver tredje helg. Avtalen 

fra 21.11.2011 er et skritt i riktig retning for å få bukt med ufrivillig deltid. Hvordan det vil 

påvirke den frivillige deltiden er usikkert. 

 

Selv om kvinners yrkesdeltakelse har blitt mer stabil gjennom ulike livsfaser, faller arbeids-

tiden etter barnefødsler, for så å forbli lavere enn før fødsler, heller enn at man ser en 

tendens til deltid i småbarnsfasen og heltid før og etter. Kvinner jobber mer, men de velger 

deltid – og de slutter ikke å velge det, selv om barna blir store. En bedre organisering av 

arbeidstidene i helse- og omsorgssektoren må ta hensyn til arbeidstakeres omsorgs-

oppgaver. En 3-3-turnus vil ha 21 dager fri i løpet av 42 dager, noe som gir betydelige 

muligheter for å ivareta omsorgsoppgaver og god restitusjon mellom arbeidsperiodene.    

 

Dersom fremtidens helse- og omsorgsektor skal kunne tilby gode helsetjenester som lar seg 

bemanne og finansiere, må sektoren organiseres på en annen måte enn i dag. Ressurs-

behovet er for stort til å kunne dekkes av nyrekruttering alene. En god organisering av 

arbeidstiden i helse- og omsorgssektoren er derfor et viktig spørsmål for partene i arbeids-

livet. Men det er også et viktig spørsmål for alle andre, siden det dreier seg om 

velferdsstatens fremtid. 

  

Forfatter: Notatet er skrevet av idéhistoriker og siviløkonom i Civita, Mathilde Fasting 

      mathilde@civita.no 

 

*Dette notatet er en oppdatert versjon av et tidligere notat, som ble publisert 28. februar.   

Vi er etter publiseringen blitt gjort oppmerksom på at statistikken over antall sysselsatte 
og antall årsverk i helse- og omsorgssektoren i Norge er mer mangelfull enn vi hadde lagt 
til grunn. Det er derfor vanskelig å trekke sikre konklusjoner om forholdstallet mellom 
antall sysselsatte og antall årsverk.  

mailto:mathilde@civita.no
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Analysen er på denne bakgrunn nå justert. Det legges nå vekt på arbeidskraftspotensialet i 
den kommunale pleie- og omsorgssektoren, der utfordringene er størst. 

Den nye analysen endrer ikke den problemstillingen som drøftes: Det er et stort fremtidig 
arbeidskraftbehov i helse- og omsorgssektoren. Samtidig er det et misforhold mellom 
antall sysselsatte og antall årsverk som følge av et stort antall deltidsansatte i sektoren. 
Dersom arbeidet organiseres på en annen måte, kan det bidra til å dekke store deler av det 
kommende arbeidskraftbehovet. 

Dersom det trengs ytterligere opplysninger, vennligst kontakt Mathilde Fasting eller 
Villeman Vinje. 
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