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Oslo kommune Sykehjemsetaten 

Landets største drifter av sykehjem

• 48 sykehjem, herav 19 kommunale 

• Budsjett på 4,8 milliarder

• Tilbyr mer enn 5000 sykehjemsplasser

• Sysselsetter nesten 5000 kommunalt ansatte

• Døgndrift

• Omstillinger og kontinuerlig forbedring

• Inkluderende arbeidsliv i Sykehjemsetaten 

– Et strategisk satsningsområde

Vårt samfunnsoppdrag er å gi personer med behov for heldøgns 

pleie, rehabilitering og omsorg et best mulig tilbud innenfor de vedtatte 

politiske, økonomiske og administrative rammer i Oslo kommune



Sykefraværsutviklingen i Sykehjemsetaten
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8,6 prosent sykefravær hittil i år pr april 2018 

Korttidsfraværet ned 

fra 3,1 % i 2015 til 2,5 % i 2017



Prosjekt Tett på i 2015

I alt 250 fikk kompetanseheving i 
regi NAV Arbeidslivssenter

• Arbeidsgivers oppfølging av arbeidstakerne 

• Tilretteleggings- og medvirkningsplikten 

• Psykisk helse og tilrettelegging

• Tillitsvalgt- og verneombudsrollen i IA-

arbeidet 

• Den viktige samtalen

• Arbeidsrettslige spørsmål i 

sykefraværsoppfølgingen 

Tettere og tidligere kontakt mellom 
leder og NAV i enkeltsaker

Totalt 21 timer pr deltaker

100 ledere 

150 tillitsvalgte og verneombud

tilsvarende 700 forbrukte dagsverk 

for deltakelse på kurs i IA-arbeidet

Et samarbeidsprosjekt 

mellom NAV Oslo og 

Sykehjemsetaten 



«Dette har vært veldig bra! 

Vi har fått mange AHA-opplevelser,

og ser nå at vi har mange muligheter»
institusjonssjef Anne Elisabeth Helleborg

«Det har vært bra å få være med dette. 

Det gir alle parter en felles forståelse. 

Dette vil bidra til å redusere sykefraværet!»
tillitsvalgt og verneombud ved Villa Enerhaugen



Sykefravær pr sykehjem pr april 2018
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Nærværsarbeidet på Madserudhjemmet

Ledelse: vise vei og utvikle nærværskultur

– Trygg

– Tydelig

– Tilgjengelig

– Troverdig

– Saklig

• Sette nærvær på dagsorden

• Systematisk bruk av rutiner og 

verktøy: nærværsmappen

• FOKUS på muligheter og ikke på 

begrensninger: et bevisst valg

• Fremme indre motivasjon



Den gode samtalen
1-Formål 

2-Forberedelser 

3-Gjennomføring

4-Oppfølging

Maler for oppfølgingssamtale

og dialogmøte



Hver dag teller – 6 % betyr 200 flere på jobb!



Muligheter eller begrensninger 

– et bevisst valg!

Takk for oss!


