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Kristina Vejlgaard- leder satsing på heltid i Drammen kommune



Link film

https://vimeo.com/437809823/b630c83a77


Hvorfor satse på heltid?

• Sikre kvalitet i tjenestene

• Fremme kommunen som en 
attraktiv arbeidsgiver

• Utnytte ubenyttet, kompetent 
arbeidskraft

• Fremme et godt og lærende 
arbeidsmiljø, noe som frigjør tid til 
ledelse

Moland/Fafo 2019 



Piloter HELT FRAM

• Programområde 05: Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne: 
• Tilrettelagte tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2: avdeling Langrand 

og Eknes- 1 pilot 

• Avlastning og aktivitet: avdeling Bekkevollen (2 avdelinger)- 1 pilot

• Programområde 06: Hjemmetjenester og institusjon: 
• Omsorgstjenester Svelvik/Åskollen og Skoger Øst: Svelvik sykehjem- 1 pilot

• Omsorgstjenester Åssiden/Solbergelva: 1 avdeling på Saniteten bo- og servicesenter - 1 
pilot

• Omsorgstjenester Gulskogen og Danvik/Fjell: Hjemmetjenesten Gulskogen og 
Danvik/Fjell- 1 pilot

• Omsorgstjenester Mjøndalen/Krokstadelva: Hjemmetjenesten Mjøndalen- 1 pilot

• Omsorgstjenester Øren: Hjemmetjenesten Øren og Underlia- 1 pilot







Hvordan legge til 
rette for en god 

prosess som 
oppleves positivt 
og gir motivasjon 
til videre arbeid 

med heltid?

1. Generell 
innføring av 
satsing på 

heltid

2. Kort 
innføring på 
virksomhets-

nivå

3.  Utvidet 
involvering-
prosess på 

virksomhets-
nivå

4. Involvering 
på 

avdelingsnivå 
med 

medarbeidere



Bemanningsenhet/vikarpool= ressurslag?



Suksessfaktorer

 Samle nok ressurser. Bruk av tilkallingsvikarer er svært utbredt innen helse og omsorg. Å ansette personell i 
faste store stillinger i bemanningsenheter vil styrke grunnbemanningen og redusere behovet for vikarer. 
Det viser seg å ha god effekt i forhold til å styrke kompetansenivået rundt tjenestemottaker ved fravær. Det 
medfører ofte en reduksjon i antall krav i stillinger etter AML § 14-4 og 14-9. og andelen faglærte øker. Det 
gir en økt fleksibilitet i bruk av personell i forhold til variasjon i fraværet mellom avdelinger, slik at man 
unngår reell overbook i turnus. Å samle ressurser på denne måten gir en bedre økonomisk kontroll på 
variabel lønn. Suksessen ligger også i å gjøre det på makronivå, altså å satse stort nok, slik at det blir en 
reell ressurs for enhetene i forhold til få dekket inn vikarbehovet. 

 Kontinuitet og forutsigbarhet. Medarbeidere som jobber i en bemanningsenhet opplever ofte å ha en 
større helhetsoversikt, men de mister samtidig noe kontinuitet i forhold til enkeltpasienter. Det er trolig en 
grense for hvor mange avdelinger det er hensiktsmessig at en medarbeider skal forholde seg til. Det er 
viktig for den enkelte medarbeider å ha en viss forutsigbarhet i forhold til hvor de skal jobbe. Det er viktig 
med jevnlig rullering mellom de avdelinger de skal være kjent. Arbeidsformen passer for noen, men ikke 
alle, så man er tjent med å få med fleksible ansatte med en personlig egnethet som ønsker denne 
arbeidsformen. Da oppleves ofte slikt arbeid spennende og utfordrende. 



Suksessfaktorer 
 Opplæring og kompetanseutvikling. Pasienter og brukere har komplekse og sammensatte behov, og arbeidet er ofte spesialisert. 

Studier viser at god opplæring og det å sette opp individuelle opplæringsplaner er en god investering. Det vil skape trygghet hos den 
enkelte medarbeider som skal jobbe på flere nye steder. Medarbeidere i en bemanningsenhet kan bidra til kunnskapsspredning, og bli 
en viktig ressurs for virksomheten. Det er vesentlig at medarbeiderne har kompetanse til de oppgaver de skal utføre. Faglig utvikling av 
medarbeidere gjennom utdanning, kompetanseheving og simulering kan bidra til at disse medarbeiderne gir tjenester av høy kvalitet 
og med nytenkning på tvers av avdelinger. 

 Ledelse. Når ansatte må forholde seg til flere avdelinger er det særskilt viktig med god lederoppfølging. Det innebærer god 
informasjon og følelse av tilhørighet og kollegafellesskap. I de beste bemanningsenhetene opplever de ansatte å være integrert i
avdelingene de jobber. Det er viktig å avklare arbeidsoppgaver og ansvar de ansatte skal ha. Det må være tydelig både for den som 
jobber i bemanningsenheten, men også i avdelingene de kommer til. Det er ikke sikkert det er hensiktsmessig at de for eksempel er 
primærkontakter, men de kan likevel ha oppgaver/ansvar som er mer overordnede i avdelingen som kan handle om å utvikle kvaliteten 
i tjenesten. 

 Økonomiske eller turnusmessige insentiver. Ulike insentiver som ekstra kronetillegg kan gjøre det mer attraktivt å jobbe i en 
bemanningsenhet, men er ikke en forutsetning. Det viser seg at kompetanseheving, tett oppfølging fra leder, mest mulig forutsigbar 
arbeidstid og –sted og begrenset ansvarsområde gjør det mer lukrativt å jobbe i en bemanningsenhet.




