
 
 

 

Vedlegg sak 021-2022 

Status SSHF – brudd på arbeidstidsbestemmelsene i 
Arbeidsmiljøloven 

Bakgrunn for saken 

Styret har bedt om å få en oversikt over AML – brudd i styremøte i april 2022.  

I styresak 006-2022 ble det gitt en oppdatert status på covid-19 og sykefravær. 
Styret ba om å få en oversikt over AML – brudd i neste styremøte. Her følger en 
orientering om utvikling og status, samt informasjon om tiltak som er gjennomført 
og plan for videre oppfølging.  

Saksopplysninger 
Innledning 

Sørlandet sykehus skal være en arbeidsplass med et forsvarlig arbeidsmiljø og 
gode arbeidsforhold som gir høy kvalitet i pasientbehandlingen. 

Foretaket har vært gjennom 2 år med pandemi. Hverdagen har vært krevende for 
mange enheter og avdelinger og mange ansatte har ytt en stor innsats og stått i 
arbeidstidsordninger med mye belastning. Det har vært et viktig lederansvar å 
sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, selv med krevende arbeidstidsordninger. 
Likevel har pandemien bidratt til en del brudd på arbeidstidsordningene og AML. 
Uavhengig av pandemien har det blitt arbeidet med å ha gode rutiner og tiltak for 
best mulig å sikre arbeidstidsordninger som bidrar til et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø.  

Utvikling og status AML brudd 

AML bruddene i SSHF økte i takt med da pandemien inntok Norge i mars 2020. For 
2021 ser vi at AML bruddene stabiliserte seg på et nivå som er sammenlignbart 
med slutten av 2020. Fra sommeren 2021 øker AML bruddene markant noe som 
holder seg ut året, med en ytterligere økning mot slutten av 2021. Dette mønsteret 
kan ses i resten av HSØ i samme periode. Se tabell 1 nedenfor. 

Tall fra første kvartal 2022 viser en økning i antall brudd de 3 første mnd på 1705 
brudd fra 2021(25 %) Økningen i AML brudd skyldes i hovedsak akutt sykdom 
blant personalet, katastrofe, epidemi/ pandemi og brudd for å ivareta nødvendig 
kompetanse. Vi ser at det i større grad registreres årsak til brudd og at kategorien  
annet» er redusert.  

Type brudd 

Det er totalt 31 490 brudd i 2021. Tallene viser at arbeidsfri før vakt står for omlag 
34 % av bruddene.   
SSHF har mange enheter som har vaktordninger med passiv arbeidstid, både blant 
leger, ambulanse og spesialsykepleiere. Utrykning er den største årsaken til at 
klinikker får brudd på «arbeidsfri før vakt» og «samlet tid per dag».  Utrykning som 
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forårsaker mindre enn 8 timer sammenhengende hvile før neste arbeidsperiode, 
generere AML-brudd. En vakt med flere utrykninger kan generere flere brudd. 

Enhetsledere som registrerer vakter som fører til AML brudd ute i avdelingene må 
oppgi årsak for de enkelte bruddene. Akutt sykdom hos personalet og brudd for å 
ivareta nødvendig kompetanse oppgis som begrunnelse i til sammen 23,06 % av 
tilfellene. Det er sannsynlig at det i realiteten kan være en høyere andel som 
skyldes uforutsett fravær, da kategorien «Annet» velges hyppig som årsak. Se 
tabell 2 og 3 nedenfor. 

Det er en kjent sak at det er krevende å drive virksomheter som har 
døgnkontinuerlig drift etter dagens hovedregler i arbeidsmiljøloven da disse 
reglene som et utgangspunkt er tilpasset dagarbeid. I noen tilfeller avtales avvik 
fra hovedregelen. Slike avtaler må registreres i systemet for at det ikke skal 
fremstå som brudd på hovedreglene. Det er imidlertid en del brudd som skyldes 
manglende registering av avtaler. 

Det vil framover fortsatt være et sterkt fokus på å få lagt inn inngåtte avtaler for å 
kunne synliggjøre de reelle bruddene. 

Gjennomførte tiltak og veien videre 

Det er et lederansvar å ta nødvendige initiativ, planlegge godt, sikre kvalifisert 
bemanning og styre ressursene innenfor lovens rammer. HR- seksjonen skal bistå 
lederne i dette arbeidet og har også en controllerfunksjon på dette området på 
vegne av direktør.  

Det er utarbeidet styrende dokumenter, maler som kan brukes for å inngå avtaler, 
veileder i arbeidstidsplanlegging, retningslinje for forsvarlighetsvurdering av 
arbeidstidsordninger, samt informasjon om arbeidstidsbestemmelser som er 
tilgjengelig i personalhåndboka.  

I SSHF brukes arbeidsplansystemet (GAT). Alle ledere vil få et systemvarsel knyttet 
til hver enkelt vakt som bryter med lov eller avtaleverk. Ledere må da gjøre en 
konkret vurdering av om den ansatte kan å dekke vakten, og evt skrive inn en 
merknad i systemet knyttet til vurderingen som er gjort. Det er viktig å følge dette 
opp regelmessig for å sikre forsvarlig belastning for den enkelte ansatte. 

HR- seksjonen har dedikerte rådgivere som arbeider med ressursstyring og som 
bistår klinikkene, både i forhold til det systemtekniske i GAT og når det gjelder 
arbeidstid og arbeidstidsplanlegging. GAT ressursstyring vil fremover følge opp 
enheter med flest brudd. Adm. direktør har AML-brudd som fast tema på sine 
statusmøter med klinikkene. Oversikten over AML brudd i foretaket gjennomgås 
årlig i Hovedarbeidsutvalget og i dialogmøter med tillitsvalgte. I tillegg følges dette 
regelmessig opp i lokale arbeidsmiljøutvalg. I 2022 vil AML brudd være et fast 
punkt på agendaen i HAMU.  

AML brudd er videre tema i ulike info- skriv som sendes ut til ledere. Her beskrives 
hvordan enhetene kan ta ut rapporter fra Gat som viser AML brudd, samt minnes 
om mulighetene for å inngå avtaler med tillitsvalgte og ansatte ift AML 
dispensasjoner, og få disse registrert i Gat.  

SSHF avholder årlig kurs innenfor lov og avtaleverk, arbeidstidsplanlegging for 
ledere og stedfortredere. Det vil fremover være økt fokus på kompetanseheving 
innen bruk av GAT analyse.  
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Det er ikke nødvendigvis slik at arbeidstidsordninger er 
helsefremmende/forsvarlige, selv om de ikke genererer brudd på 
AML.  Arbeidstidsordningen må vurderes uavhengig av om arbeidet utløser AML-
brudd eller ikke. 

Det må også tilstrebes en mest mulig jevn fordeling av overtidsarbeid, der 
overtidsarbeid er nødvendig. 

Det viktigste tiltaket fremover vil være knyttet til hvordan SSHF kan fordele 
personalressursene fremover, herunder planlegge for en bemanning som tar 
høyde for utforusett fravær.  Bruk av Bemanningsenheten og oppgaveglidning vil 
være sentralt. Hovedregelen i SSHF skal være at ansatte tilsettes i hele stillinger. 
Foretaket har imidlertid per i dag flere deltidsansatte, og det er viktig å jobbe 
videre med å utvikle en heltidskultur i foretaket. Det er også svært viktig å ha fokus 
på reduksjon av sykefravær for å redusere behovet for at øvrige ansatte arbeider 
ut over avtalt arbeidstid. 

Grafisk fremstilling av AML brudd.  
 
Tabell 1 
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Tabell 2

 

Tabell 3
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