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Deltid 
 

 Bare 1/3 av personellet i pleie- og 
omsorgstjenesten arbeider over 30 timer i uken. 

 Bare 1/3 av hjelpepleierne har full stilling 
 Bare halvparten av sykepleierne har full stilling. 
 



Ufrivillig deltid 

 25 prosent av hjelpepleierne ønsker å arbeide 
mer 

 14 prosent av sykepleierne ønsker å arbeide mer 
 

 Studier viser at flere vil jobbe mer dersom 
arbeidsmiljøet er godt og belastningene  tilpasset 
yteevne.  



Framtidig behov for personell 

 I 2030 er det forventet en mangel på: 
 43 000 årsverk helse- og sosialfaglig personell 
 13 000-25 000 sykepleiere 

 



Stillingsannonse 



Stillingsannonse 



Klasseskiller i helsesektoren 
 

 Stjernelaget 
 A-laget 
 B-laget 
 C-laget 



Kontinuerlig yrkesstilknytning 
blir vanlig også i 
småbarnsfasen. Utbredelsen 
av deltidsarbeid øker. 

1960 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

1995: Innskjerping av av
mulighetene til å ansette 
arbeidstakere i midlertidige 
stillinger.

Hvem er framtidas 
sykepleiere - tar de til 
takke med 
deltidsstillinger?

1987: Arbeidstidsreform; 
Arbeidstiden reduseres med 
2,5 timer.

Effektivisering 
av offentlig 
sektor.

19701965 1975

Sykepleieryrket er et 
heltidsyrke. Vanlig å gå ut av 
yrkeslivet når en giftet seg.

Arbeidstid i et historisk perspektiv 



”Arbeidet må organiseres med deltid” 
- en sannhet ute i praksis? 

 ”Her på sykehjemmet er det to 100 % stillinger, en 
sykepleierstilling og en hjelpepleierstilling, ellers er det bare 
deltid… det er jo fordi de skal spare. Også er det vel greit å ha en 
del gående på gress også, til innkalling. Egentlig synes jeg det er 
helt tullete at det skal være slik, men det er nå slik da”.  
 

 ”Veldig mange vil ha heltidsstillinger, men det skal jo ikke være 
hull i turnusen. Skal vi klare å holde 3. hver helg så blir det 
slik”.  
 
 



Årsaker til deltid 

KULTUR 
 Omsorg klistret til 

kvinnerollen 
 Barn, barnebarn, 

foreldre/familie 
 Kjønnsdelt arbeidsfordeling; 

kvinner som omsorgspersoner, 
menn som hovedforsørgere. 

 ”Likestilling-light”. 

STRUKTUR 
 Fysisk belastende yrke. 
 ”Turnusen går ikke opp” 

 Helgebemanning 
 Behov for fleksible og rimelige 

arbeidstakere 

 Deltid en 
effektiviseringsstrategi fra 
arbeidsgiver som skaper 
tyngre arbeid for 
arbeidstakerne?  
 



Fysisk belastende yrke? 

 Arbeidsoppgavene oppleves som grenseløse. 
 Ikke nødvendigvis mer belastende med heltid:

  
 Lange vakter: Er på jobb også i mindre 

arbeidsintense perioder 
 Pleiere i store stillinger har mer oversikt og 

kontinuitet 
 Flere i hele stillinger vil bedre arbeidsmiljøet, og lette 

arbeidsbyrden for alle. 
 



 En sykepleier økte sin stillingsandel fra 75 til 100 
prosent :  
 
 ”Jeg hadde 75 prosent stilling, for å utnytte oss maksimalt 

fikk vi kortere dager, men flere oppmøtedager. Da jeg gikk 
opp i full stilling fikk jeg bare 3 eller 4 oppmøtedager mer i 
løpet av 6 uker”.  

 



Konsekvenser +/- 

 Arbeidstakere 
 Økonomi 

 Lav pensjonsopptjening 
 Uforutsigbar lønn 

 Mer belastende arbeid 
 A-, B-, og C-lag 
 Lav ”tidsvelferd” 
 Arbeidsmiljø? 

 Pasienter 
 Lite kontinuitet i pleien 

 

 Arbeidsgiver 
 Mange ansatte 
 Fleksible ansatte 
 Rekruttering 

 



 En sykepleier i 50 % stilling: 
 

 ”Det er vanskelig å holde oversikt over det som skjer i 
avdelingen når man har en liten stillingsandel. Det skjer mye 
de dagene jeg ikke er til stede, og jeg må bruke en del ressurser 
på å holde meg oppdatert. En mister mye når en har flere 
fridager”.  



 Sykepleier i 75 % stilling: 
 
 ”Hvis du kommer på jobb og det bare er ufaglærte, og de er 

litt ukjente så gjør det noe med meg. For da har du ansvar og 
må ha oversikt over ikke bare min gruppe, men den andre 
også. Hvis du ikke har med deg kjente folk, så har du ansvar 
for alt. Har du erfarne hjelpepleiere, så er det et helt annet 
arbeidsmiljø med en gang”.  



Løsninger 

 ”God turnus” er viktig for å kunne gå i hel stilling. 
 Ulike løsninger, ikke en løsning for alle. Behov for ulike 

tilnærminger. Se det i sammenheng med den enkelte 
institusjons arbeidsoppgaver, brukernes og de ansattes 
behov. 

 



Finnes alternativer? 

 Mange institusjoner trenger arbeidskraft 24 
timer i døgnet, 7 dager i uka, 52 uker i året. 

 Dette skaper utfordringer, men også muligheter. 



Alternative turnuser 

 Turnus basert på store stillinger 
 Nordsjøturnus – mange ulike varianter.  
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Eksempel på turnus i sykehjem 

Uke 1 
7 vakter à 
13,5 t 

Uke 2 
Fri 

Uke 3 
Fri 

Uke 4 
Fri 

Uke 5 
7 vakter à 
13,5 t 

Uke 6 
Fri 

Uke 7 
Bakvakt 

Uke 8 
Fri 



Alternativ turnus 
Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 

Mandag,  
tirsdag , 
onsdag        
08-2130 

Onsdag, 
torsdag,  
Fredag 
08-2130 

Fredag,  
Lørdag,  
Søndag 
08-2130 

Fri 

Gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid: 33,81 timer. I tillegg til denne 
turnusen ligger det inne at ansatte skal ha et vist antall  
ekstravakter. 



Alternative turnuser 

  3-3 turnus, hvor alle ansatte jobber tre dager og 
har tre dager fri.  
 Uansett stillingsstørrelse arbeider ansatte 3-3 

 



3-3 turnus 

Lør Søn Ma Tir On Tor Fre Lør Søn Ma Tir On Tor Fre 

Uke 
1-2 

J J J Fri Fri Fri J J J Fri Fri Fri J J 

Uke 
3-4 

Fri Fri Fri J J J Fri Fri Fri J J J F F 



Alternative turnusordninger 

 Flere arbeidshelger  
 2:5 turnus 
 Hinkehelger 

 

 Langvakter kun helg; jobbe 12-15 timers vakt i 
helgene, og jobbe hver 4.-6. helg. 



Medlever turnus 

Eks Radøy interkommunale bosenter: 
 2 -2 -3 døgn arbeidsperiode –7 døgn 

arbeidshvile mellom arbeidsperiodene 
 start kl 10.30 –slutt 11.30 i arbeidsperioden 
 8 timer hvile natt –uforstyrret fra kl 24-06  
 2 timer arbeidshvile dag 

 



Medlever turnus 

 En av de ansatte 
 ”Jeg tror jeg kan jobbe til jeg er både 65 og 67 år i en slik turnus. 

Jeg kan glede meg til å gå på jobb, og jeg kan glede meg til fri med 
barnebarna”. 

 Ansatte i denne avdelingen: 63 år, 60 år, 58 år, 53 år, 
49 år, 48 år, 48 år og 35 år. 

 



Behovsrelatert turnus 

 For eksempel Tiller DPS: 
 Fjernet seg fra turnus – behovsrelatert arbeidstid 
 Vurderer bemanningsplanen hver 6. uke 
 50 årsverk – alle har den stillingsstørrelsen de ønsker 
 Ingen grunnturnus i bunn 

 Setter opp turnus hver 6. uke 



Alternative løsninger 

 Frivillig helg mot langfri 
 Andre yrkesgrupper inn i turnus/helg 
 Økt søndagstillegg for frivillig mer helg 
 Slå sammen stillinger ved å kombinere arbeid på flere 

arbeidssteder. 
 Heling av stillinger gjennom å øke bemanningen. 
 Vikar-/ressursbank: Gi ansatte den stillingsandelen de faktisk 

arbeider. 
 Ønsketurnus/Årsturnus 





Må pleieryrkene være 
deltidsyrker? 

 NEI, pleieryrkene må ikke organiseres med mye 
deltid.  

 Løsninger på deltidsproblematikken finnes, men 
er i svært begrenset omfang tatt i bruk. 

 Større stillinger et gode for alle parter, og 
nødvendig framtidig rekruttering? 
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