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Saksframlegg 

 
Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Helse-og omsorgtjenester 2/19 15.02.2019 
Kommunestyret   

  
   

  

Fysioterapi i Nordkapp kommune – fremtidig tjeneste  

  

Rådmannens innstilling 
 

1. Fysioterapitjenesten i Nordkapp reduseres med 0,5 årsverk fra 1.mai 2019. 
Fremtidig tjeneste består av 2 kommunale årsverk og 1 privatpraktiserende, 
totalt 3 årsverk.  

2. En hjemmel med driftstilskudd lyses ut etter gjeldende regler ASA 4313 og 4303 
3. Samarbeidsavtale jfr. ASA 4313 etableres og evalueres jevnlig.  
4. Fagansvarlig fysioterapeut i kommunal tjeneste har det overordnede faglige 

ansvaret for å sikre at felles prioriteringsverktøy brukes.  
5. Rådmann får i fullmakt å bidra til samlokalisering av kommunens 

fysioterapitjeneste og privatpraktiserende på lang sikt. 
  
  
 Bakgrunn 
 
saken dreier seg om oppfølging av kommunestyrets budsjettbehandling 12.desember 
2017 og vedtak knyttet til tiltak 3.1. Redusere fysioterapitjenesten. 
 
Kommunestyrets vedtak var:  
«Kommunestyret ber om en helhetlig utredning av den fremtidige tjenesten i løpet av 
2018.» 
 
Årsaken til at denne saken kommer opp først nå er at avviklingen av Honningsvåg 
fysikalske institutt ble utsatt til 1.mai 2019. I den forbindelse gjøres det en 
gjennomgang av totaltjenesten innenfor fagområdet fysioterapi.  Pr. i dag har kommune 
samlet sett 3,5 årsverk, hvorav to årsverk er kommunale og 1,5 er privatpraksis med 
driftstilskudd. 
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Historikk 
 
Kommunen overtok ansvaret for fysioterapi i 1984 og ansatte første kommunale 
fysioterapeut 1.januar 1984. Fra samme tid inngikk kommunen driftsavtale med 
Honningsvåg fysikalske institutt om to hele avtalehjemler. I 1994 opprettet kommunen 
en ny kommunal stilling og frem til 2007 hadde kommunen ansatt to fysioterapeuter 
delfinansiert med fastlønnstilskudd, totalt fire årsverk inkl. de to privatpraktiserende. I 
2007 reduserte de privatpraktiserende etter eget ønske med 0,5 årsverk og i 2008 ble 
en kommunal hjemmel inndratt som følge av kommunens økonomiske situasjon. Etter 
reduksjonen i 2007/2008 driftet den kommunale delen med 1 årsverk og det private 
instituttet med 1,5 årsverk. Dette ble en utfordrende periode hvor man ikke lenger klarte 
å imøtekomme etterspørselen i samme grad som før og resultatet ble lengre ventelister 
og strengere prioriteringer.  
 
Kommunestyret vedtok i desember 2012 å opprette turnuskandidatstilling for 
fysioterapeut, også som et rekrutteringstiltak. Deretter vedtok kommunestyret i februar 
2014 å opprette en 100% fast stilling for kommunal fysioterapeut med virkning fra 
15.02.2014. Forutsetningen var at stillingen utløste fastlønnstilskudd samt at 
kommunen fikk etablert Frisklivssentral gjennom eksterne tilskudd. Pr. i dag er det to 
kommunale fysioterapeuter hvorav den ene koordinerer lærings- og mestringstilbud i 
Frisklivssentral.  
 
Historikken viser kort oppsummert utviklingen i fysioterapeutårsverk i Nordkapp. Hvor 
det fra 1984 var 3 fysioterapeuter, frem til perioden 1994 -2007 med 4 fysioterapeuter, 
og til i dag hvor den samlede tjenesten utgjør 3,5 årsverk. I følge KOSTRA 
sammenligninger i årsverk pr. 10 000 innbyggere ligger Nordkapp på 10,8 årsverk. 
Dette er på omtrent på samme nivå sammenlignet med KOSTRA- gruppen,  

Status og rammeverk 
Nedenfor skisseres ulike forhold mellom kommunale og privatpraktiserende 
fysioterapeuter i kommuner:  
Jfr. avtaleverket er det et prinsipp at det skal være kostnadsnøytralt for kommunen om 
de velger å ansette fysioterapeuter i faste stillinger eller inngå driftsavtaler med 
selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter.  
 
Honningsvåg fysikalske institutt mottar driftstilskudd fra kommunen som pr. 01. 01. 
2019 er kr. 444 600 pr. hel stillingshjemmel. Avtalen oppjusteres administrativt etter 
årlige sentrale forhandlinger mellom KS og Norsk fysioterapeutforbund (ASA 4303).   
 
Det er ulike avtaler som danner grunnlaget for de private fysioterapeutenes virksomhet 
som en del av kommunenes helsetjenestetilbud: 
 
ASA 4303 er avtalen mellom KS /HOD (Kommunesektorens organisasjon/helse- og 
omsorgsdepartementet og NFF (Norsk fysioterapeutforbund) om driftstilskudd og 
takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene. Her 
reguleres størrelsen og vilkår rundt driftstilskudd og takster. Denne avtalen 
reforhandles årlig. 
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ASA 4313 er rammeavtalen mellom KS og NFF om drift av privat fysioterapivirksomhet 
som del av den kommunale helsetjenesten. Denne avtalen er et viktig grunnlag for 
samhandlingen mellom kommunen og private fysioterapeuter. Formålet med 
rammeavtalen er å skape forutsigbare rammebetingelser i forholdet mellom den enkelte 
fysioterapeut og kommunen, og i forholdet mellom fysioterapeuter ved overføring av 
avtalehjemmel 
 
I tillegg skrives en individuell driftsavtale mellom den enkelte fysioterapeut og 
kommunen ved tildeling av driftstilskudd.  
 
Det skal utarbeides retningslinjer for dette samarbeidet. Retningslinjene skal blant 
annet omfatte fordeling av pasienter mellom kommunalt ansatte og selvstendig 
næringsdrivende fysioterapeuter bl. a ut fra kompetanse, avtalevolum, geografi og 
fysioterapeutens praksisprofil. Videre må retningslinjene inneholde en tidsangivelse for 
fordeling av oppgaver. Når retningslinjer foreligger, kan kommunen stille krav om at 
inntil 1/5 av avtalt tid for behandlende virksomhet rettes mot kommunens udekkede 
behov. Det er en forutsetning at oppgavene er innenfor takstforskriften. 
 
 
Fysioterapitjeneste i Nordkapp, behov i dag og fremover 
Kommunen har, i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, jfr. §3-2, et 
overordnet ansvar for kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder kommunale 
fysioterapitjenester. Kommunen plikter i sin planlegging, utbygging og drift av 
helsetjenesten å tilstrebe en tilfredsstillende fysioterapidekning og bestemmer selv 
omfanget av privat fysioterapivirksomhet.  

Behovet for kommunale helsetjenester er økende. En større del av rehabilitering, som 
tidligere ble gjort i spesialisthelsetjenesten, gjøres mer i kommunal tjeneste. Dette 
setter press på tilbudet om blant annet fysioterapi og ikke minst krav til effektiv 
organisering av offentlige helsetjenester. Forebygging av fremtidige helseutfordringer 
er viktige kommunale oppgaver hvor blant annet lærings- og mestringstilbud i 
Frisklivssentraler er gode tilbud. Forebyggende helsetjenester i skolehelsetjenesten og 
helsestasjon er særlig viktige satsingsområder.  

Man vurderer at man vil klare oppgavene som er tillagt kommunen med 0,5 mindre 
stilling i fremtiden. Dette vil kreve at våre fysioterapeuter har en god drift, og at man 
god samdrift mellom kommunens egne ansatte og de privatpraktiserende.  

Anbefaling 
  
Fysioterapeuter er en yrkesgruppe som har en viktig rolle i helsetjenestene med sin 
tilnærming og utøvelse innenfor helsefremmende, forbyggende og 
rehabiliteringstjenester  
 
Kommunen trenger nyrekruttering innenfor fysioterapitjenesten i løpet av det 2019, 
både i den kommunale tjenesten og i privat tjeneste. En viktig målsetning må være å 
sikre en hensiktsmessig og god integrering av de samlede ressursene i kommunens 
øvrige helse- og omsorgstjenestetilbud. En tydelige avtale mellom den kommunale 
tjenesten og den private må på plass slik at kommunen får mest mulig 
fysioterapitjenester ut av det totale tilbudet   
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Gjennom samarbeidsavtale mellom kommunale og privatpraktiserende fysioterapeuter 
bør det være en plan for den samlede fysioterapivirksomheten i Nordkapp hvor den 
privatpraktiserende tjenesten fremkommer som en målrettet, samordnet og integrert del 
av kommunehelsetjenesten.  
 
Det legges derfor til grunn at man fremover har: 

 En samlet oversikt over ressurser og kompetanse 
 Strategi og metoder for arbeidet, prioritering mellom oppgavene, samt 

organisering av aktuelle opplegg for samhandling og definisjon av aktuelle 
arenaer for innsats. 

 
Videre fremdrift 
 
Konklusjon 
Etter en faglig gjennomgang av dagens totaltjeneste og med bakgrunn i fremtidig 
befolkningsutvikling, med blant annet stor vekst i den eldre del av befolkningen, vil ikke 
rådmann fremme kutt i størrelsesorden 0,6 mill. pr. år (ref. rådmanns innstilling til 
budsjett 2018).  Rådmann mener at det vil være mulig gjennom nyrekruttering og klare 
avtaler og få mer ut av den totale tjenesten. Derfor foreslås det en reduksjon på 0,5 
årsverk i privatpraktiserende tjeneste fra 2019. Dette vil redusere utgifter med kr. 
222 300 i helårseffekt. 
 
Fremtidig privatpraktiserende tjeneste ønskes samlokalisert med den kommunale 
tjenesten for å øke samhandling, drive kostnadseffektivt , og kunne gi et helhetlig 
tilbud. Dette vil ligge til grunn og som krav i en ny hjemmel. Dette er neppe på plass fra 
dag en, men måtte være en langsiktig mål, og være beskrevet i de avtaler kommunen 
inngår med private aktører. 
 
 
Følgende tiltak gjennomføres: 
1.Fysioterapitjenesten i Nordkapp reduseres med 0,5 årsverk. Fremtidig tjeneste består 
av 2 kommunale årsverk og 1 privatpraktiserende, totalt 3 årsverk.  
 
2. En hjemmel med driftstilskudd lyses ut etter gjeldende regler/ ASA 4313 og 4303 
 
3. Samarbeidsavtale jfr. ASA 4313 utarbeides og revideres årlig.  
 
4. Fagansvarlig fysioterapeut i kommunal tjeneste har det overordnede faglige ansvaret 
for å sikre at felles prioriteringsverktøy brukes.  
 
Vedlegg 
 
Ingen 
 
Dokumenter i saken  

   
 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester fra 2012 
 Folkehelseloven - 2012 
 ASA 4313 og 4303 Rammeavtale (mellom KS og NFF) om drift av privat 

fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten 
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 A-rundskriv nr: A/2-2013 
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Nordkapp kommune  Ronny Holm 
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Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Helse-og omsorgtjenester 1/19 15.02.2019 

  

Orientering om fremdrift i prosjekt fremtidig helsebygg  
 
HRO sektoren er bedt å starte utredning av fremtidig helsebygg struktur, i den 
forbindelse ønsker sektorleder å informere om fremdrift og plan for fremdrift 
 
 
Vedlegg 
 
Ingen 
 
 
Dokumenter i saken 
 
Ingen 
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Utvalg                                                                          Utvalgssak Møtedato 
Helse-og omsorgtjenester 2/19 15.02.2019 

  

Sluttrapport prosjekt «Tett og tidlig» 

Bakgrunn 

 
Helse og sosialstyret ba i forrige møte om sluttrapport på prosjekt. Tett og tidlig. 
Rapporten legges ved og orienteres om i møte 
 

 Forslag til vedtak 
 
Referatet tas til orientering.  
  
 
 
 Vedlegg 
 
Vedlegg 
1 sluttevaluering - sykefraværsprosjektet 
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Sluttevaluering av sykefraværsprosjektet « Tett og tidlig i 
Nordkapp» 2015-2017 
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1.0 Innledning  

Sykefraværsprosjektet «Tett og tidlig i Nordkapp» startet i januar 2015, ble formelt behandlet i 
kommunestyret i februar 2015,og avsluttet i februar 2018. Prosjektet omfatter legemeldt sykefravær 
i bedriften Nordkapp kommune. Det har  periodevis vært vanskelig å få eksakte tall på egenmeldt 
fravær, slik at prosjektet i sin helhet har vært mest konsentrert om legemeldt sykefravær. Prosjektet 
ble opprettet i en periode med urovekkende økning i sykefraværet. Tall for 2014 viste et legemeldt 
sykefravær i 3. kvartal på 11.4 %, mens det totale legemeldte fraværet i 2014 var på 10.3 %. 
Prosjektet har vært drevet fram av en prosjektgruppe bestående av ledere fra de ulike sektorene, 
samt hovedverneombud og hovedtillitsvalgt og ledet av NAV leder. (totalt  10 personer) NAV 
arbeidslivssenter har vært en meget viktig samarbeidspartner, da de har hatt ansvaret for 
kurspakken « Ses i morgen» som alle ansatte har fått tilbud om å delta på. Sluttrapporten er et 
resultat av Prosjektgruppas evaluering av hele prosjektperioden og avslutningsvis en anbefaling av 
mål og tiltak for det videre forebyggende sykefraværsarbeidet i kommunen for perioden 2018-2022.  

1.0  Mål og tiltak 

Hovedmål: 

Innen desember 2017 skal Det årlige gjennomsnittlige sykefraværet skal  ikke være høyere enn 5.8 % 

Delmål 

 Større bevisstgjøring blant alle ansatte i Nordkapp kommune om forebygging og 
tilrettelegging 

 Øke kunnskapsnivået blant ledere, og ansatte om helsevilkår og psykososialt arbeidsmiljø 
 Det skal bli en betydelig tettere dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, lege og NAV i 

oppfølgingsarbeidet. Det graderte sykefraværet ved 12 ukers tidspunkt, skal utgjøre minst 
42 % av det totale fraværet.  
 

2.0 Sykefraværstatistikk 
Nedenfor legges det frem tabeller fra Nordkapp kommune som organisasjon og Nordkapp kommune 
som samfunn sammenlignet med øvrige kommuner i Finnmark. Vi ligger i det laveste sjiktet innenfor 
begge statistikkene.  
 
2.1 Nordkapp kommune som organisasjon 
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Sykefraværet har vært synkende i hele prosjektperioden med unntak av 2017 der sykefraværet har 
økt noe. Målet om et sykefravær på 5.8 % innen 2017 har vist seg å være i overkant ambisiøst, men 
kan absolutt være innenfor rekkevidde i et langsiktig perspektiv hvis det fremover blir satset på de 
rette tiltakene. Prosjektet startet med et legemeldt fravær på 10.3 % og sluttresultatet viser et 
fravær på 7.8 %. Som det fremgår av tabellen har sykefraværet vært nede i 6.2 % for 2.kvartal 2016, 
og det må betegnes som et godt resultat sammenlignet med øvrige kommuner i Finnmark. Årsaken 
til økning av fraværet i 2017 er ikke entydig identifisert, men det er grunn til å tro at omorganisering 
innenfor helsesektoren kan være en av faktorene. Dette ble pekt på som mulige risikofaktorer i 
prosjektets oppstart.  

2.2 Alle kommunene i Finnmark (kommune som bedrift/ organisasjon) 
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2.3  Legemeldt sykefravær fordelt på bostedskommuner 4. kvartal  

 
 
Tallene viser sykefraværet for alle bedrifter i kommunene og Nordkapp ligger pent til med et 
legemeldt fravær på 4.9 % for 4. kvartal 2017. Det er naturlig at Nordkapp kommune som bedrift har 
en høyere fraværsprosent (7.8 % for 4. kvartal 2017) da omsorgsyrker og turnustjenester tradisjonelt 
sett har høyere sykefravær enn f. eks servicenæringer i det private næringslivet. 
 
2.4 Sykemeldte i Nordkapp kommune - sektorinndeling 
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I 2017 hadde kommunen 348 sykefraværstilfeller der halvparten av tilfellene var gradert. 
Sammenlignet med andre kommuner er det totale legemeldte sykefraværet i Nordkapp ikke spesielt 
høyt, men kommunen har i flere år hatt en utfordring vedrørende høyt langtidsfravær.Som det går 
frem av tabellen er det gjennomsnittlig i underkant av 16 personer som til en hver tid er sykemeldt 
over 12 uker, og kun halvparten av disse er gradert. Forskning viser at 60 % av de som er 100 % 
sykemeldt i mer enn 6 måneder, aldri kommer tilbake til arbeidslivet. Samtidig vet vi at gradert 
sykefravær er en av de mest effektive tiltakene for å få sykemeldte tilbake i jobb. I prosjektperioden 
har det vært en positiv utvikling i bruk av graderte sykemeldinger, men det er fortsatt en del å gå på i 
forhold til langtidssykemeldte. Kommunen har i snitt ca. 5 nye sykefraværstilfeller hver måned, og 2 
av 5 er gradert. Vi ser at det er en kultur for å gi 100 % sykemelding fra første dag, og ofte med 14 
dager eller en måneds varighet. Ved større bruk av gradert fravær tidlig i sykefraværsløpet, vil 
sannsynligvis langtidsfraværet bli redusert. Nøkkelen til økt gradert sykefravær, er i hovedsak tett 
kontakt mellom leger, pasienter, arbeidsgivere og NAV, et godt arbeidsmiljø og ikke minst en positiv 
innstilling fra alle parter til at tidlig gradering er helsefremmende. Vi snakker ikke her om alvorlig 
syke personer.  

2.5 Tapte dagsverk- kostnadsberegning 

 

NAV sentralt beregner et tapt dagsverk til å koste kr.2500. For noen enheter er utgiftene større og 
for andre mindre. Det har sammenheng med institusjonsdrift, nødvendige vikarutgifter osv. Når 
sykefraværsprosjektet startet hadde kommunen 6478 tapte dagsverk til en utgift pålydende kr. 
16 195 000. I 2016 var summen nede i kr. 11 297 500, mens den økte igjen i 2017 til 13 430 000. Det 
er 2.7 Mill kr. mindre enn ved prosjektstart. Tallene viser at det nytter å jobbe med sykefravær, men 
de viser også at dette er et sårbart område som det må jobbes kontinuerlig med. I tillegg kommer 
uforutsette hendelser inn som man kanskje ikke har tatt høyde for. Det er viktig f. eks i forbindelse 
med omorganiseringer at ledelsen gjør god grep i forkant og underveis i omstillingene slik at man på 
den måten kan unngå at sykefraværet stiger. God informasjon til berørte parter og aktiv involvering 
gir mer fornøyde ansatte og er til syvende og sist mindre kostnadskrevende, men det tar gjerne litt 
lenger tid.   

 

 

 

 

16



2.6 Diagnosebildet  

 

Diagnosebildet viser resultatet for Nordkapp kommune i 2017. Dette gjenspeiler nasjonale tall der 
psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser er økende i befolkningen. Tallet på psykiske lidelser er 
sannsynligvis høyere, da man vet at dette diagnosefeltet innehar store mørketall og som oftest er å 
finne under muskel og skjelettlidelser. For personer med psykiske lidelser er det en generell 
anbefaling fra legehold om å delta i yrkeslivet der det er mulig. Det viser seg at langvarige 
sykemeldinger ikke nødvendigvis bidrar til bedring av den psykiske helsesituasjonen. Det er derfor 
viktig at arbeidsgivere legger til rette for at folk som sliter psykisk kan komme raskere tilbake til jobb. 
Dette fordrer mer kunnskap om feltet fra alle partene i arbeidslivet. 

3.0 Gjennomførte tiltak 

Alle planlagte tiltak er i hovedsak gjennomført i løpet av denne 3 årsperioden. Nedenfor gis det en 
kort punktvis oppsummering av hovedinnholdet. 

 «Kick off « seminar for alle ansatte med legen Jørgen Skavlan 
 Alle ansatte har fått muligheten til å delta på kursrekken «Ses i morgen» som 

omhandler psykisk helse på jobb. 
 Egne kurs for mellomledere og tillitsvalgte innenfor Folketrygdlovens kap. 8 lov om 

sykepenger 
 Satsing på tettere kontakt mellom NAV, arbeidsgivere og Kommunelegene 
 NAV har endret rutinene på dialogmøte 2, og innkaller partene til dialogmøte ved 8 

ukers sykemelding, i stedet for innen 26 uker som er lovkravet.   
 NAV innkaller som standard til dialogmøte 3 ved 39 ukers sykefravær 
 Utarbeidet brevmal som arbeidsgiverne i kommunen skal benytte ved innkalling til 

dialogmøte 1.  
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 Prosjektgruppa har hatt jevnlige møter i snitt hver 7. uke med faste temaer og 
utviklingsområder.  

 Prosjektgruppa har vært på bedriftsbesøk i nesten alle enheter og lagt frem 
sykefraværsprosjektet for alle ansatte i enhetene. 

 Informasjonsmøter om prosjektet i avdelingsstyrer, kommunestyret og på 
mellomledersamlinger. 

 Det har vært stor fokus på viktigheten av gradert sykefravær. 
 NAV har satset på en betydelig tettere oppfølging med sykemeldte enn tidligere 
 Rådmannens ledergruppe har hatt møte med alle kommunelegene, der ulike 

utfordringer med sykefraværet ble belyst. 
 NAV leder har utarbeidet månedlige legemeldt sykefraværsstatistikk for de ulike 

enhetene i kommunen. Dette er gjort systematisk fra 2017 som eneste kommune i 
Finnmark. 

4.0 Resultater 

 Det legemeldte sykefraværet har gått ned fra 10.3 % til 7.7 % 
 Det graderte fraværet har økt, men fortsatt er det en del å gå på i forhold til 

langtidsfravær over 12 uker, der halvparten av tilfellene er gradert  
 Færre sykemeldte med maksdato på 52 uker går over på AAP.  
 I enkelte enheter har det blitt et tettere samarbeid med NAV, arbeidsgivere, lege og 

den sykemeldte. Spesielt har dette vært synlig innenfor barnehagesektoren og 
helsesektoren. 

 Større bevissthet blant ledere, ansatte og tillitsvalgte om psykososialt arbeidsmiljø og 
sykefraværsoppfølging 

 Større bevissthet blant ledere og tillitsvalgte om viktigheten av den «vanskelige» 
samtalen som et  redskap for å avklare arbeid og helsesituasjonen til ansatte med 
lang sykehistorikk.   

 Arbeidskonflikter blir i mye større grad meldt til NAV både av leger og arbeidsgivere 
slik at man kan få tatt tak i problematikken så tidlig som mulig. Arbeidskonflikter 
løses sjelden av langvarig sykefravær, men kan derimot føre til varig uførhet.  

 Alle som har deltatt i prosjektgruppa har uttalt at de har fått en betydelig større 
innsikt i sykefraværsarbeid og at det har vært givende for dem å delta i dette 
arbeidet, noe de har brakt med seg i egne enheter. 

 De fleste som har deltatt på kursrekken « Ses i morgen» har uttalt at de syntes det 
var spennende og lærerikt 

 NAV Nordkapp har endret sine rutiner og jobber bedre med oppfølging og har 
tettere kontakt med legene enn tidligere.  

5.0 Forbedringsområder 

Selv om det er gjennomført mange tiltak, og sykefraværet har gått ned, er det selvsagt 
forbedringspotensialer. Prosjektgruppa har underveis i dette arbeidet fått flere og nye perspektiver 
på hva man kanskje burde hatt mer fokus på, og tar disse tankene med i anbefalingen til det videre 
oppfølgingsarbeidet i kommunen  

 Ledelsen i kommunen har ikke tenkt nok langsiktig i forhold til å utvikle en enhetlig 
organisasjonskultur. Vi har erfart at det er høyst forskjellig hvordan ledere jobber med 
sykefravær i de respektive enhetene. Det bør være en helt klar policy for hvordan dette 
håndteres og kunnskapsnivået blant  både ledere og sykemeldte bør være på et høyere nivå. 
Usikkerhet skaper frustrasjoner som igjen kan føre til misforståelser og i verste fall konflikter 
og ytterligere sykefravær.  
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 Det kunne ha vært holdt enda større trykk på prosjektet både politisk og administrativt. I 
en travel hverdag så har dette blitt noe nedprioritert. Det man holder trykk på gir ofte 
resultater, men det kan også være utfordrende å få til over tid.  

 Kommunen har ikke hatt nok ressurser eller nødvendig fokus for å kunne bistå enheter 
som har slitt mest med sykefravær. Det er en kjensgjerning at jo høyere sykefravær det er i 
en enhet, jo mindre ressurser har både ledelse og øvrige ansatte til å få det til å gå rundt. De 
sykemeldte skal følges tett opp, det skal kanskje settes inn vikarer og det skal tilrettelegges 
samtidig som de friske i avdelingen får høyere arbeidsbelastning. Det er rett og slett en vond 
sirkel som kan være nedbrytende på en arbeidsplass dersom man ikke klarer « å holde hodet 
over vann» Enheter med høyt sykefravær skal aldri være overlatt til seg selv, men få 
nødvendig hjelp raskest mulig. 

 Det har ikke vært jobbet godt nok med arbeidsmiljøet i de ulike enhetene, og kunnskap om 
hvordan man jobber systematisk med dette, har ikke vært prioritert godt nok.  All forskning 
rundt dette temaet viser at arbeidsmiljøet har veldig mye å si for sykefraværet. Ansatte som 
opplever arbeidsmiljøet som positivt vil komme raskere tilbake etter sykefravær, og gradert 
sykefravær vil brukes mer. Den enkelte medarbeider må ta sin del av ansvaret for et godt 
eller dårlig arbeidsmiljø, men likevel vil lederen sitte med hoved nøkkelen. Derfor er 
kunnskap om ledelse og hvordan dette utøves i praksis svært viktig. Mange enheter har god 
kontroll på dette, men totalt sett er dette noe mangelfullt. 

6.0 Hva skal til for at ansatte som ikke er alvorlig syk, kommer raskere tilbake på jobb? 

 Dyktige ledere – Relasjonskunnskap. De lederne som kommuniserer godt med sine ansatte 
og som ser den enkelte sine ressurser og backer opp de ansatte, er de som lykkes best 
arbeidsmiljømessig og har minst sykefravær jfr. ulike arbeidsmiljøundersøkelser og 
forskningsrapporter.  

 Arbeidsmiljøet- trivsel på arbeidsplassen 
 Kunnskap om rettigheter og plikter i arbeidslivet 
 En inkluderende organisasjonskultur 
 Arbeidsoppgavene oppleves som overkommelige 
 Klare mål og system for å kunne nå målene 
 Godt samarbeid mellom NAV, legene og arbeidsgiverne 
 Gradert sykefravær. Alle forskningsrapporter peker på dette som et av de viktigste 

momentene for redusert sykefravær 
 Tilretteleggingsmuligheter av kortere varighet som fungerer for hele arbeidsplassen. Det 

har vært en noe misforstått tilretteleggingskultur både i denne og andre kommuner. All 
tilrettelegging skal tidfestes og evalueres underveis. Langvarig tilrettelegging kan tyde på at 
arbeidstakeren kanskje ikke passer helsemessig til akkurat denne jobben, eller eventuelt må 
vurdere en lavere stillingsprosent.  

 De ansatte må tas med i endringsprosesser og omorganisering 
 

7.0 Kommunens utfordringer de kommende årene 

 Økonomiske nedskjæringer 
 Større press på helse og omsorgssektoren 
 Flere unge får psykiske helseproblemer 
 Strengere regelverk i forhold til sykepengerettigheter 
 Krav til omorganiseringer for å kunne ivareta kommunale oppgaver 
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Disse utfordringene setter enda større krav til en god organisasjonskultur, læringskultur og ledelse i 
Nordkapp kommune. Dette innebærer langsiktig og målrettet jobbing i hele organisasjonen. Det 
gjelder å finne den rette balansegangen mellom fremdrift og prosesser får å lykkes, noe som bildet 
under illustrer.  

 

7.1 Oppsummering og anbefalinger  

Sykefraværsprosjektet « Tett og tidlig i Nordkapp» avsluttes med et legemeldt sykefravær på 7.8 %.   
Landsgjennomsnittet i 2017 var på 7.5 %, så målet om 5.8 % for vår kommune, var nok for ambisiøst. 
Når det er sagt så har det legemeldte fraværet gått ned fra 10.3 % til 7.8 %, og Nordkapp kommune 
ligger relativt godt an, sammenlignet med resten av kommunene i Finnmark, og landet for øvrig.  

Gradert fravær er en av de viktigste faktorene for å få ansatte raskere tilbake i jobb, og dette er i en 
positiv utvikling selv om kommunen fortsatt har en del å gå på med hensyn til gradering av 
langtidssykemeldte. NAV Nordkapp har jobbet systematisk med tettere sykefraværsoppfølging 
sammen med leger og arbeidsgivere, og flere sykemeldte blir derfor tidligere avklart enn før. 

De fleste planlagte tiltakene er gjennomført og delmålene som omhandler kunnskaps økning om 
psykososialt arbeidsmiljø og tettere dialog med alle partene i arbeidslivet kan betegnes som oppfylt, 
selv om det fortsatt er et betydelig forbedringspotensial. I løpet av denne 3 årsperioden har 
prosjektgruppa gjort seg flere tanker om hvilke områder som det bør tas ytterligere tak i fremover, 
for å sikre et mer målrettet og helhetlig forebyggende sykefraværsarbeid for alle enhetene i 
kommunen. 

Tall fra NAV viser at det er en overvekt av sykemeldinger som omhandler psykiske lidelser, og 
innenfor dette diagnosebildet er det ikke minst viktig å legge til rette for at sykemeldte kan komme 
raskere tilbake på jobb. Mye av nasjonalt analysearbeid rundt årsaken til sykefravær, har flere 
fellesnevnere både i forhold til hvilke forebyggende grep som må gjøres for å unngå høyt sykefravær, 
og hva som skal til for at folk kommer raskere tilbake på jobb. Ikke overraskende blir arbeidsmiljøet 
trukket frem som en viktig faktor, sammen med god ledelse, godt samarbeid mellom partene i 
arbeidslivet og legenes bruk av graderte sykemeldinger.  
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Sykefraværsprosjektet slik det har vært organisert i denne 3 årsperioden avsluttes, og det foreslås 
erstattet med et sykefraværsteam/ Nærværsteam som skal fortsette det systematiske forebyggende 
sykefraværsarbeidet som ordinær drift i kommunen. Det er fortsatt mye å ta tak i, og det er viktig at 
arbeidet ikke stopper opp. Det er stor glød blant ledere og mellomledere til å gjøre et betydelig 
arbeid for at Nordkapp kommune skal fremstå som en foregangskommune i forebyggende 
sykefraværsarbeid, men det betyr samtidig at det må avsettes ressurser til dette arbeidet. 
Kommunen bruker betydelige summer på sykefravær og Prosjektgruppa tillater seg å foreslå nye mål 
og tiltak for perioden 2018-2022 på bakgrunn av de erfaringene som er gjort i denne 
prosjektperioden. Tallene for perioden 2014-2017 viser at det nytter å jobbe med sykefraværet og at 
det lønner seg både menneskelig og økonomisk. I et slikt perspektiv vil det kunne forsvares å bruke 
økonomiske ressurser for å spisse det forebyggende sykefraværsarbeidet som en langsiktig 
investering i hele organisasjonen Nordkapp kommune. 

 

8.0 Mål og delmål for perioden 2018-2022 

8.1 Hovedmål 

 Innen 2022 skal det årlige sykefraværet ikke være høyere enn 6.5 %. 
 Det graderte sykefraværet skal utgjøre minst 70 % av det totale legemeldte fraværet fra og 

med 2019.  

8.2 Delmål 

 Frem mot 2022 skal det årlige sykefraværet ikke overstige 7 %.  
 Alle ledere i kommunen skal ha god kunnskap om relasjonsledelse 
 Det skal være en felles bedriftskultur i Nordkapp kommune « Sånn gjør vi det her hos oss» 

der rettigheter, plikter og kunnskap hos alle parter, gjenspeiler sykefraværsoppfølgingen av 
alle ansatte. 

 Alle ansatte i Nordkapp kommune, har ansvar for å bidra til å utvikle et positivt og 
inkluderende arbeidsmiljø i sin enhet. 

9.0 Tiltak 

Nedenfor er det listet opp forslag til 12 tiltak som har vært diskutert grundig i prosjektgruppa og som 
er vurdert som realistisk gjennomførbart i løpet av perioden 2018-20122. De tiltakene som vil få 
Kostnadsmessig konsekvenser for kommunen er opprettelse av Nærværsleder, gjennomføring av 
medarbeiderundersøkelser og evt. engasjement i forbindelse med lederopplæring. Målet er at alle 
disse tiltakene vil gi en positiv utvikling av arbeidsmiljøet og sykefraværet, som igjen betyr færre 
tapte dagsverk og mindre utgifter totalt. Dette er således forebyggende tiltak som på sikt vil være 
økonomisk besparende for Nordkapp kommune.    

9.1 Det skal opprettes en 100 % midlertidig/prosjekt stilling som nærværsleder, for perioden 
01.09.18 – 01.09.21. Nærværsleder skal ha ansvaret for å drive kommunens nærværsarbeid 
som en forsøksordning. Stillingen skal evalueres årlig etter faste retningslinjer. 

9.2 Det skal opprettes et nærværsteam med faste møter annenhver måned. Teamet skal ledes 
av Nærværsleder. Øvrige representanter i teamet foreslås som hovedverneombud, 
personalrådgiver, en representant fra NAV Nordkapp og en representant fra Oppvekst, 
velferd og kultur, Helse og omsorgssektoren og Teknisk sektor, tilsammen 6 personer. 

9.3 Enheter som har særskilte utfordringer med sykefravær arbeidsmiljø mm, skal på et tidligst 
mulig tidspunkt få bistand fra nærværsteamet koordinert av nærværslederen. 
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9.4 Det skal gjennomføres to leder/mellomledersamlinger årlig der et av temaene er 
fagutvikling innenfor forebyggende sykefraværsarbeid. 

9.5 Det skal opprettes en samarbeidsavtale med arbeidslivssenteret for koordinering av 
kommunens behov for bistand og kurstilbud og andre aktiviteter fra arbeidslivssenteret  

9.6 Det vil bli gjennomført obligatorisk kurs for alle ansatte i Folketrygdlovens Kap. 8 – Lov om 
sykepenger og psykososialt arbeidsmiljø i løpet av perioden. 

9.7 Det skal utarbeides gjeldende retningslinjer for utvikling av arbeidsmiljøet  

9.8 Alle enheter skal jobbe systematisk med arbeidsmiljøet etter gjeldende retningslinjer. 

9.9 Lederopplæring i relasjonsledelse – engasjere Jan Spurkeland som er en guru i Norge på 
dette området. 

9.10 Alle ledere skal få opplæring i «den vanskelige samtalen» for å avklare de ansattes 
helsesituasjon og arbeidsmuligheter på et tidligst mulig tidspunkt. 

9.11 Fravær som skyldes arbeidskonflikt skal tas tak i umiddelbart av leder, legetjenesten og NAV 

9.12 Det skal gjennomføres medarbeiderundersøkelser årlig evt. annethvert år 
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