
Prosjekt Heltidskultur  

Sauherad kommune      



Hvem er vi? 

 

 HTV NSF Birte Marten Oswald 

 HVO Mona Stokker 

 Avd leder Bo og miljøtjenesten Randi Hegna Prestbakken 

 Enhetsleder institusjon Martin Ytreland 

 Kommunalsjef Cecilie Stangeby 



Bakteppe 

Mona Stokker- hovedverneombud.  

• Godt samarbeid mellom partene 

• «Det store heltidsvalget» KS, Oslo  

• Satte oss ned- Styringsgruppe og utvidet styringsgruppe 

• Politisk vilje og forankring  

 

 

 

 

 



Betydningen av å ha med ansattrepresentant 

Mona Stokker- HVO 

 Erfaring fra Sauherad:  

 De som var med på Kick off- spre det gode budskap 

 Stadig flere som snakket positivt 

 Representantene hjalp oss å finne de gode formuleringer 

 Involvering fra starten- kurset vår tankegang.  

 Alle er samstemte både leder, tv og vo.  

 

 



Prosjektplanen 

Birte M Oswald – hovedtillitsvalgt NSF 

• Prosjektplanen  

 Visjon: 

• Sauherad kommune skal ha utviklet  en heltidskultur innenfor pleie og 

omsorgstjenestene 

• Bedre kvalitet i kommunens helse og omsorgstjenester 

• Brukermedvirkning og pårørendemedvirkning 

• Økt attraktivitet og  rekruttering  til stillinger i pleie og omsorgstjenestene 

 

 





Kartlegging og dypdykk i egen 

organisasjon  

• Gjennomsnittlig % stillings størrelse  

• Prosent heltid 

• Små stillinger på helg 

• Kartlegging av antall besøk 

• Planlagt kontra faktisk bemanning  

 



Gjennomsnittlig stillingsprosent for ansatte 

innen pleie og omsorgsenhetene (før 

oppstart).  
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Gjennomsnittlig stillingsstørrelse – 

fordelt på yrkesgrupper: 
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Medarbeiderinvolvering/erfaringer 

v/Randi Hegna Prestbakken  

 Fokus på brukerperspektivet – Antall besøk hos tjenestemottaker 

 Antall ansatte i avdeling 

 Moland sitt hjul 

 Spørreskjema  / En til en samtale ved oppstart – Frivillig å jobbe 

langvakt.  

 Flaggbærere for heltidskultur i avdeling 

 

 



Medarbeiderinvolvering/erfaringer 

v/Randi Hegna Prestbakken  

 Lagde forslag til turnuser med langvakter  

 Medarbeiderinvolvering i omorganisering av arbeidsoppgavene 

 Hver enkelt fikk tiden de trengte i prosessen 

 Kort tid mellom beslutning av langvakter og igangsettelse av ny turnus 

 Spørreskjema evaluering hver 6 mnd 





Effekt for tjenestene i kommunen:  

Martin Ytreland 

 Økt kvalitet og faglighet. Flere sykepleiere sammen mange timer på helg. 

 Fagpersoner på helg, med store stillinger. Kjent og trygt 

 Middagstider 

 Ressursstillinger 

 Styrket grunnbemanning, bort med variabellønn.  

 Samtlige Spl er med også etter evalueringen.  

 Tid til aktivitet. 

 



Effekt for tjenestene i kommunen:  

Martin Ytreland 

 Lavt sykefravær.  

 Redusert antall småstillinger  

 Merkbart lavere sykefravær i helgene- langvakter gir mere ro og flyt.  

 Helgene er de beste vaktene. Snudd på hodet. 

 Kjenner oss igjen i heltidshjulet 

 Attraktiv arbeidsplass og god omtale.  

 Hvilerom/pauser- tilrettelegging fra arb giver.  

 





 

 

Kartfestival 

2018 



Tur til den lille 

dyrehagen 



Tur til 

Dyreparken 

2018 



Statistikk pr. utgangen 2018 

 Hva viser resultatet? 



Andel heltid pr. antall ansatt  



Andel heltid pr. antall årsverk 



Gjennomsnitt stillingsprosent 
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Sykefravær   



Veien  videre for ny kommune 

v/Cecilie Stangeby 

2020 Sauherad + Bø = Midt Telemark 

Fellesnemd – signaler for ny kommune 

AGS 

Prosess i ny kommune 



Takk for oss ! 


