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Hvordan fremme likestilling og mangfold?

• Verdigrunnlaget

• holdninger/ rollemodell

• fokus

• gjenspeile mangfoldet i det norske samfunnet

Aktuelle lenker

Verdigrunnlaget Sørlandet sykehus HF

HMS- Adm. direktørs erklæring om arbeidsmiljø

Ledelse i SSHF



Policyen gjelder for alle ansatte



Lovverk

Policyen bygger på norsk lovgivning 

og rettsprinsipper.

Størst betydning har

• FNs Menneskerettighetslov fra 1999.

• Lov om likestilling og forbud mot diskriminering fra 01.01.2018.

• Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern fra 2005.

• Straffeloven kap. 26.



Organisering av arbeidet

Organisasjonsavdelingen har ansvar for å koordinere og gjennomføre 

arbeidet med Likestilt arbeidsliv, herunder sikre gjennomføring av 

utarbeidet handlingsplan.

Aktuelle arbeidsgrupper og utvalg

• Arbeidsgruppe Likestilt arbeidsliv

• Arbeidsgruppe Heltid

• Arbeidsgruppe – Lønn

• Arbeidsgruppe - Livsfase

• Arbeidsgiverpolitikkgruppen

• AMU-ene på de ulike lokasjonene

• Hovedarbeidsutvalget

Aktuelle lenker

Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) SSHF

Årshjul HAMU



Inkluderende arbeidsmiljø -
-Uønsket seksuell oppmerksomhet, diskriminering og trakassering

Ingen ved Sørlandet sykehus tolererer at 

medarbeidere blir utsatt for uønsket seksuell 

oppmerksomhet, diskriminering eller 

trakassering.



Uønsket seksuell oppmerksomhet, 

diskriminering og trakassering 

– Hva gjør ledere i SSHF?

• Oppfordre medarbeidere til å svare på den årlige 

arbeidsmiljøundersøkelse hvor omfang av trakassering, 

diskriminering og uønsket seksuell oppmerksomhet blir kartlagt 

og følger opp resultatene i samarbeid med medarbeidere. 

• Følger retningslinjer for hvordan en skal gå frem for å håndtere 

varsel om uønsket seksuell oppmerksomhet, diskriminering 

eller trakassering ( EK)

• Informere medarbeidere om gjeldende retningslinjer/ 

varslingskanaler og jobb for å etablere en god kultur i egen 

enhet/ avdeling hvor det er trygt å si i fra.

Medarbeidere kan også få hjelp til å melde fra av 

bedriftshelsetjenesten, verneombud, tillitsvalgt eller en annen tillitsperson dersom 

det oppleves vanskelig å ta dette opp med nærmeste leder.



!

Mål 2020
Uønsket seksuell oppmerksomhet, diskriminering og trakassering

Alle medarbeidere i Sørlandet 

sykehus sier ifra umiddelbart, 

i henhold til gjeldende 

retningslinjer, 

dersom de blir utsatt for uønsket 

seksuell oppmerksomhet, 

diskriminering eller trakassering.



Tiltak
Uønsket seksuell oppmerksomhet, diskriminering og trakassering

1. Informere

2. Undervise

3. Forebygge

Aktuelle lenker

Varsling av kritikkverdige forhold - SSHF

Håndtering av personkonflikter og trakassering SSHF

Uønskede hendelser - registrering og behandling
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Likelønn

Hvordan kan

• lønn 

• lønnspolitikk

• lønnsutvikling 

bidra til likelønn?



Mål 2020

SSHF praktiserer lik lønn for arbeid av lik verdi.



Tiltak
likelønn

• Informere

• Undervise

• Forebygge

Aktuelle lenker

Lønnspolitikk - prinsipper og veiledning

Lokal samarbeidsavtale med arbeidstakerorganisasjonene



Heltidskultur

SSHF tilstreber en kultur der det å jobbe fulltid 

skal være hovedregelen for alle medarbeidere. 

SSHF har gjennom flere år arbeidet for å øke 

antall heltidsstillinger i foretaket.

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=q6nDxSh7&id=EC7CF2A7492CE3231253A67069D764D18FB8311D&thid=OIP.q6nDxSh7XNM0KSOS5Qm2vQHaFs&mediaurl=http://www.politism.se/content/uploads/2012/11/halvtid1.jpg&exph=511&expw=665&q=heltid+deltid&simid=608006757151147996&selectedIndex=303&cbir=sbi


Mål 2020

SSHF skal motivere og tilrettelegge for at 

ansatte velger høyere stillingsprosent. SSHF 

vil innen 2020 øke andel medarbeidere som 

arbeider fulltid med 5 %.



Tiltak
Heltidspolicy

• Informere

• Undervise

• Forbygge

Aktuelle lenker:   

Heltidspolitikk i SSHF



Livsfase

SSHF ønsker å legge til rette for at 

medarbeidernes behov knyttet til de ulike 

livsfasene blir imøtekommet så langt det er 

mulig. Vår livsfasepolitikk skal støtte opp om at 

den enkelte skal kunne kombinere privatliv og et 

aktivt yrkesliv i størst mulig grad.



Mål 2020

Livsfasepolitikken i SSHF har som mål å rekruttere, 
beholde og utvikle kompetanse hos medarbeidere i 
spesialisthelsetjenesten og sikre bærekraftig 
utvikling. 

Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv 
måneder. Med dette menes en økning 
sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode 
med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).



Tiltak
Livsfase

• Informere

• Undervise

• Forebygge

Aktuelle lenker

Livsfasepolitikk SSHF

Permisjoner SSHF

"Gravid på jobb" - gravide medarbeidere ved SSHF



Likestilt rekruttering

SSHF legger til rette for mangfold og likestilling 

ved rekruttering og gjennom karriereløpet. 
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Mål 2020

• øke mangfoldet av ansatte og bedre 

integreringen

• alle ansatte ved SSHF, uavhengig av 

opprinnelse eller bakgrunn, skal ha samme 

arbeidsforhold og like utviklingsmuligheter 

på arbeidsplassen. 

Det skal være kultur for en systematisk og god 

inkludering ved SSHF.



Tiltak
Likestilt rekruttering

• Informere

• Undervise

• Forebygge

Aktuelle lenker

Ansettelsesrutine SSHF

Policydokument for rekruttering og integrasjon av innvandrere ved SSHF

Personalhåndboken – rekruttering



Tilrettelegging

SSHF har inngått samarbeidsavtale med NAV 

om et mer inkluderende arbeidsliv for å bedre 

arbeidsmiljøet, jobbnærværet, forebygge og 

redusere sykefravær, og hindre utstøting og 

frafall fra arbeidslivet.



Tiltak
Tilrettelegging

• Informere

• Undervise

• Forebygge

Aktuelle lenker

Inkluderende Arbeidsliv (IA) - Organisering og utvalg

IA-avtale 2014 til 2018

Mål og handlingsplan IA avtalen

Prosedyre for sykefraværsoppfølging SSHF

"Gravid på jobb" - gravide medarbeidere ved SSHF

Tidsbegrenset tilrettelegging for ansatte som ikke kan gå nattevakt
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