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Orienteringssak sykefraværsrapportering 

Innstilling til vedtak 
 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken om sykefravær til orientering. 
 

Bakgrunn 

Styret i Helse Nord IKT HF har bedt om å få en orientering om status på sykefraværet i Helse 
Nord IKT. Saksframlegget skal gi styret innsikt i forholdene rundt- og arbeidet med sykefraværet 
i Helse Nord IKT HF. Saken settes innledningsvis i en overordnet kontekst. Dernest gis en 
orientering om sykefraværsutviklingen i foretaket, samt hvordan det arbeides med å redusere 
sykefraværet.  

 

Saksutredning 

Helse Nord IKT har et mål om at sykefraværet ikke skal overstige 5% (2,5% for kortidsfravær 
(<16 dager) og 2,5% for langtidsfravær (>16 dager). 

Fokus på nærvær og reduksjon av sykefraværet er i tråd med kjerneverdiene, kvalitet, trygghet 
og respekt. Stabilitet i personalet gir bedre kvalitet på arbeidet og trygghet for ansatte – 
medarbeiderskapet er viktig. Fokus på den ansatte sin rolle og innstilling til arbeidsgiveren, til 
kollegaene og til arbeidsoppgavene styrker arbeidsmiljøet. 
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Grafen under viser den legemeldte sykefraværsutviklingen i Norge og i Helse Nord IKT 
(https://arbeidsgiver.nav.no/sykefravarsstatistikk). 

 

 

Sykefraværsutviklingen i Helse Nord IKT 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i sykefraværet fra 2017 

 

Fra 2017-2019 har det egenmeldte fraværet ligget på over 2%, mens for 2020 har den sunket til 
1,38%. Dette antar vi har sammenheng med innføring av hjemmekontor 12. mars, samt en 
fleksibel ordning med bruk av hjemmekontor og tilstedeværelse på kontoret etter ferien. Dette 
kan lette hverdagsstresset for ansatte, men vi er oppmerksom på at det også kan føre til at 
enkelte ansatte jobber mye mer. Langtids legemeldt fravær (>16 dager) øker markant i 2020.  
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Det er 40 ansatte som har vært sykemeldt i 16 dager eller mer. Av disse er det 15 som har fravær 
over 8 uker. Seksjonsledere i Helse Nord IKT følger opp sine sykmeldte ansatte med 
oppfølgingsplaner, og med støtte fra HR, Bedriftshelsetjenesten og NAV ved behov. 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i sykefraværet i avdelingene fra 2017 

 

 

Brukerstøtte 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i sykefraværet i Brukerstøtte fra 2017 

 

HNIKT har hatt et særskilt fokus på det høye sykefraværet i Kunde- og servicetjenester, og da 
spesielt i Seksjon for brukerstøtte. Det har vært fokusert på å redusere korttidsfraværet (3-16 
dager) egenmeldt/legemeldt og det ser ut til at de iverksatte tiltakene har hatt en effekt. 
Korttidsfraværet i Brukerstøtte har sunket betraktelig i 2020, spesielt etter innføring av 
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hjemmekontor 12. mars. Det ser ut som om dette er en arbeidsform som medarbeiderne er 
fornøyd med, og som gir mer fleksibilitet i hverdagen.  

Det har vært et samarbeid mellom Stab v/ HR, seksjon for Brukerstøtte, Bedriftshelsetjeneste 
(BHT) og NAV rettet mot ansatte med hyppig eller vedvarende fravær. Som et ledd i dette 
samarbeidet er flere tiltak vurdert. Det er blant annet tilbudt tilrettelegging av arbeidsoppgaver 
og ergonomi, samt at ansatte har fått tilbud om samtaler med BHT ved behov.   

Sykefravær 2020 

Figuren nedenfor viser sykefraværet i de 3 regionale IKT-foretakene i 2020. Foretakene følger 
hverandre gjennom året med økning og nedgang i sykefraværet, med noen få unntak der Helse 
Nord IKT ligger noe høyere (innspill fra HR-sjef i Hemit og Personalsjef i Helse Vest IKT).  

 

 

 

Figuren nedenfor viser sykefraværet i Helse Nord IKT i 2020 

 

I forbindelse med koronaviruset ble alle ansatte sendt på hjemmekontor 12. mars, og HNIKT 
gikk i gul beredskap. Alle ansatte fikk en annerledes arbeidshverdag, men tilpasset seg særdeles 
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bra til denne. Sykefraværet i april og mai er langt lavere enn i de andre månedene og har nok 
sammenheng med den endrede arbeidshverdagen, selv med høyt arbeidspress. 

Sykefraværet i juli er svært høyt i HNIKT, noe som har sammenheng med formelen som brukes 
for å regne fravær. Denne er slik: Sykefravær i prosent = sykefraværsdagsverk x 100/avtalte 
dagsverk. Sykefraværsprosenten med feriekorrigering blir høyere (6,85%) siden nevneren 
nedjusteres mens telleren fortsatt kan/vil være ganske lik som før og etter ferien, enn den ville 
vært uten feriekorrigering (3,85%). HNIKT har flere ansatte som har vært sykemeldt gjennom 
hele ferieperioden, noe som påvirker sykefraværsprosent. Samme formel brukes for alle 
foretakene. 

I perioden juni-oktober, med unntak av juli så har sykefraværet stabilisert seg rundt 4,5%. 
Ledelsen i Helse Nord IKT følger nøye med på utviklingen i sykefraværet, spesielt ifbm. utstrakt 
bruk av hjemmekontor, noe som kan over tid føre til slitasje på de ansatte. 

Tiltak 
Helse Nord IKT har allerede en rekke tiltak knyttet til arbeidsmiljø/IA-arbeid, blant annet i 
Handlingsplan for HMS. 

Det meldes om generelt høyt arbeidspress, og en økning i sykefraværet vil være en belastning 
for de ansatte som er igjen. Det meldes i arbeidsmiljøundersøkelsen om høye krav og liten 
kontroll over egen arbeidssituasjon, noe som kan være en bidragsyter til det høyt sykefravær. 

Tiltak som nå vurderes for å forbedre fraværsarbeidet er som følger: 

• Forbedre sykefraværsstatistikken 
• Gjennomføre grundige analyser av sykefraværet 
• Gjennomføre kartlegginger i seksjoner med høyt sykefravær 
• Styrke lederfunksjonen 
• Oppdatere/forbedre og informere om prosedyrer, rutiner og retningslinjer 

Målrettet oppfølging på individnivå vil være sentralt i å redusere det totale 
fraværsnivået. Dette gjelder spesielt ansatte med hyppig sykefravær.  

• Gjennomføre medarbeiderundersøkelse ifm hjemmekontor 
Andre aktuelle tiltak er avhengig av avdelingenes/seksjonenes behov, og kan være kurs, 
opplæring, ulike arbeidsmiljøprosesser og risikovurderinger. 

 
Administrerende direktørs vurdering 
Datagrunnlaget saken bygger på gir ikke grunnlag for å igangsette ekstraordinære tiltak når det 
gjelder sykefravær i Helse Nord IKT. Det arbeides kontinuerlig med oppfølging og HR 
koordinerer tiltak både på individ og organisasjonsnivå. Erfaring viser at ledelsesfokus og 
målrettet oppfølging på individnivå er avgjørende for å redusere eller nå mål på sykefravær. 
Administrerende direktør opplever at samhandlingen mellom HR enheten, ledernivåene i HN 
IKT, bedriftshelsetjeneste og NAV er god og at utfordringen ligger i å balansere 
arbeidsbelastning over tid.  

Iverksatte tiltak vil følges opp fremover, og nye tiltak vil vurderes fortløpende ved endringer i 
sykefravær. 

 

 



Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 

 

Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og innehar derfor ikke håndskrevet signatur.


