
Status og oppfølging 
bemanning under 
koronapandemien
per 22.01.22



Situasjonsbilde

• Det har over noe tid vært en krevende 
bemanningssituasjon

• Dette skyldes høyt fravær og stor innstrøm
av pasienter (overbelegg)

• Bemanning er den største utfordringen med
hensyn til forsvarlig pasientbehandling

• Nivåene 2-3 i skaleringsplanen vil være 
vanskelig å håndtere over tid og nivå 4 er 
usikkert om det vil være mulig å håndtere
uten ekstraordinære tiltak
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Noen utfordringer
• Varierende grad av frivillighet når det

gjelder omdisponering
• Noe ulik forståelse av arbeidsgivers

anledning til å omdisponere
• Mange medarbeidere er slitne og det er

vanskeligere å mobilisere medarbeidere til
å  ta ekstravakter

• Sykdom og fravær blant ansatte er et stort
usikkerhetsmoment med hensyn til
forsvarlig pasientbehandling
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Grunnlaget for omdisponering

- Ev. beordring er hjemlet i Helseberedskapslovens § 4-1
- Arbeidsgivers anledning til å pålegge overtid/andre 

arbeidsoppgaver øker dersom situasjonen blir mer kritisk
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Omdisponering - basert på frivillighet
• Intern omdisponering i klinikker, mellom

klinikker og mellom geografiske lokasjoner
(bl.a. 20 sykepleiere fra Moss til Kalnes)
• Omdisponering av personell fra stab til

klinikker (11 sykepleiere tilgjengelig)
• Etablert administrativ ordning med

ekstrabetaling for å motivere sykepleiere/
spesialsykepleiere til ekstravakter og
mobilitet mellom geografiske lokasjoner
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Andre tiltak
• Oppgavedeling – sykepleier til

helsefagarbeider
• Rekruttering av ekstrapersonell – studenter,

helsefagarbeidere og assistenter (16
klargjort)

• 4 medisinstudenter rekruttert til klinikk for
medisin

• Pensjonister og studenter jobber mer
• Redusert elektiv virksomhet
• Arbeidsgruppe og ressursside for psykososial

oppfølging av ledere og medarbeidere
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Avslutningsvis
• Vi har hatt jevnlige møter med FTV/HVO og

opplever en konstruktiv dialog i en
vanskelig periode

• Det har kun unntaksvis vært nødvendig å
inndra ferie

• Det aller meste av omdisponeringen har
vært basert på frivillighet

• Mange medarbeidere og ledere har gjort en
uvurderlig innsats for å sikre forsvarlig
pasientbehandling
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