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Styresak 029-2022  
Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser; utvikling, 
status og videre oppfølging 
 

 
Vedlegg (t): Oversikt fordeling av brudd på ulike bruddtyper, bruddårsaker, klinikker samt 

stillingskategorier 

 

Innstilling til vedtak: 

1. Styret tar saken til orientering. 

2. Styret ber adm. direktør følge opp arbeidet med å redusere antall AML-brudd. 

 

Bakgrunn: 
Styret har bedt om jevnlig rapportering på status når det gjelder brudd på arbeids- og 
hviletidsbestemmelsene regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 10, såkalte AML-brudd.  
I denne saken gis styret en orientering om hvordan utviklingen av AML-brudd har vært i 
2021, og hvilke tiltak som planlegges i det videre arbeidet på dette området.  

Direktørens vurdering:  
Direktøren er opptatt av at ansatte i Nordlandssykehuset skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø og 
gode arbeidsforhold. God planlegging og god ivaretakelse av ansatte er viktig for 
tjenestetilbudet foretaket tilbyr. Over tid har Nordlandssykehuset hatt et høyt antall brudd på 
arbeids- og hviletidsbestemmelsene, og de siste årene har man iverksatt flere tiltak og tettere 
oppfølging av klinikkene knyttet til dette. Direktøren vurderer det som svært viktig at det blir 
arbeidet bevisst med utfordringene vi har innenfor dette området, og er fornøyd med de tiltak 
som gjennomføres samt planene om videre oppfølging. 

Innledning 
Nordlandssykehuset skal være en arbeidsplass med et forsvarlig arbeidsmiljø og gode 
arbeidsforhold som gir høy kvalitet i prosess og resultat, trygghet for tilgjengelighet og 
omsorg, og respekt i møte med pasienten.  
 
For å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold for våre ansatte er det vesentlig 
at lov- og avtaleverket som regulerer arbeidstid overholdes, herunder at ansatte gis 
nødvendig hviletid. Det må også tilstrebes en mest mulig jevn fordeling av overtidsarbeid, der 
overtidsarbeid er nødvendig. 
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Utvikling og status  
Resultatet for 2021 viser at vi hadde 31.208 AML-brudd i 2021, mot 28.285 AML-brudd i 
2020.  
 
Dette medfører en økning på 10%. Vi hadde imidlertid ikke de samme sentrale avtalene om 
utvidet overtidsarbeid i 2021 som vi hadde i 2020, og sammenligningsgrunnlaget blir derfor 
ikke riktig. Hadde vi hatt tilsvarende avtaler i 2021 ville vi hatt en nedgang på 9 % fra 2020. 
 
Utviklingen i 2021 
2021 var på lik linje med 2020 et spesielt år, hvor vi på grunn av Covid-19 pandemien har hatt 
høyere arbeidsbelastning og AML-brudd i perioder av året hvor vi normalt ikke har så mange 
brudd. Pandemien har således innvirket på driften gjennom hele 2021.  
 
I 2021 var det Diagnostisk klinikk og Medisinsk klinikk som har hatt den største økningen i 
antall brudd. Økningen er i stor grad knyttet til årsakskode Mangel på nødvendig kompetanse i 
begge klinikker.  
 
Det er bruddtypene knyttet til overtidsgrenser (AML-timer per uke, AML-timer per måned og 
AML-timer per år) og søndager på rad som har en økning fra 2020 til 2021, resterende 
bruddtyper har en nedgang fra 2020 til 2021.  
  
Bruddtyper 
Det er bruddtypene for overtid som genererer flest brudd på arbeidstidsbestemmelsene for 
foretaket som helhet. Nest hyppigst er brudd på bestemmelser om ukentlig arbeidsfri per uke 
etterfulgt av søndager på rad og samlet tid per uke. 
  
Årsaker til AML-brudd 
Når de gjelder hva som oppgis som årsak til brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser så er 
årsak Sykdom (20%), Mangel på nødvendig kompetanse (15%), Aktivitetsforandring 14%) og 
Korona (12%) de vanligste bruddårsakene. Vi har også en relativ stor andel brudd (14%) som 
ikke har noen årsak. Dette skyldes som regel at bruddet kommer fra arbeidsplanen.  
 
Når har vi flest AML-brudd 
For 2021 ser vi at ca 60 % av bruddene registreres i forbindelse med helger, noe som 
korresponderer med at ukentlig arbeidsfri og søndager på rad er hyppig forekommende 
bruddtyper. Utfordringen med å bemanne helgene er velkjent i helsesektoren. I tillegg til at 
det fører til behov for deltid og innleie, slår det ut på antall brudd på arbeidstidsreglene, og 
Arbeidstidsutvalget bekrefter også i sin rapport (NOU 2016:1) at det er mer lovbrudd i 
helgene enn ellers i uka. 
 
På månedsbasis er det feriemånedene juli og august som har en topp i antall AML-brudd. Vi 
ser imidlertid at vi i 2021 også har en høy andel brudd i mars og i oktober, som samsvarer 
med økt smitte på vårparten og høstparten i 2021. 
 
Stillingskategorier med flest AML-brudd 
Det er stillingskategoriene ambulansearbeider, overlege, LIS-leger, sykepleier og 
spesialsykepleier som har de fleste bruddene. 

Kompleksiteten i saken 
Å gi et korrekt bilde av omfanget av brudd på arbeidstidsbestemmelsene er komplekst. 
Reguleringer om arbeidstid er detaljerte, og unntaksreglene mange. AML-brudd oppstår når 
arbeid utføres utenfor de rammer som loven og øvrig regulering tillater. Det oppstår også 
AML-brudd når arbeid utføres innenfor arbeidsmiljølovens ytre rammer, men utenfor 
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hovedreglene, når det ikke er inngått avtaler om å fravike hovedreglene. Hvilke bestemmelser 
som kan fravikes, og hvilke rammer som gjelder for slike fravik, avhenger av på hvilke nivåer 
avtalene inngås. Dette bidrar til at reglene kan oppfattes som uoversiktlige og vanskelig å 
håndtere.  
 
For å kunne iverksette hensiktsmessige tiltak for å redusere AML-brudd er det viktig at 
datagrunnlaget er riktig. I den forbindelse bør det kommenteres at en del av AML-bruddene 
som registreres ikke er reelle brudd. Dette skyldes i hovedsak manglende registrering av 
dispensasjonsavtaler i GAT, samt at GAT ikke håndterer enkelte elementer i de avtalte 
arbeidstidsordningene i ambulansetjenesten (flere døgnvakter etter hverandre). 
 
GAT er forøvrig heller ikke et hensiktsmessig verktøy når det gjelder rapportering av brudd 
på legenes arbeidstidsordninger, eksempelvis gjelder dette bruddtypen samlet tid pr uke. 
 
Tall for 2021 indikerer at ca 50 % av bruddene som gjelder alle grupper unntatt leger er 
innenfor rammen av de unntak som arbeidsmiljøloven tillater at man kan avtale lokalt. Dette 
gir oss imidlertid kun et bilde av mulighetsrommet, og ikke svar på hvor mange av de 
registrerte bruddene som ikke er reelle. 

Videre oppfølging 
Det er et lederansvar å ta nødvendige initiativ, planlegge godt, sikre kvalifisert bemanning og 
styre ressursene innenfor lovens rammer. Omfanget av AML-brudd viser at det er nødvendig 
å arbeide bevisst med tiltak innenfor flere områder, herunder kompetanse, lederoppfølging og 
tiltak i driften. 
 

I SAS VA er det utviklet en rapport som gir den enkelte leder en enklere måte å holde oversikt 
og følge med på utviklingen i den enkelte klinikk og helt ned på enhetsnivå. Som hjelpemidler 
til lederne innenfor dette området finnes også veileder i arbeidstidsplanlegging, maler som 
kan brukes for å inngå avtaler samt informasjon om arbeidstidsbestemmelser som er 
tilgjengelig i personalhåndboka. 
 
Kurs og opplæring er viktige tiltak for å sette lederne i stand til å redusere antall AML-brudd, 
og det kjøres jevnlige kurs innenfor arbeidstid og arbeidstidsplanlegging, 
bemanningsplanlegging og AML-dispensasjoner.  
 
HR-avdelingen skal bistå lederne, og har også en controllerfunksjon på dette området på 
vegne av direktør. Det er avsatt dedikerte ressurser som bistår klinikkene med spørsmål om 
det systemtekniske i GAT i tillegg til å veilede og drive opplæring i arbeidstid, 
arbeidstidsplanlegging og bemanningsplanlegging. Ukentlig tas det ut oversikt over AML-
brudd som følge av planlagt arbeidstid, og dette meldes systematisk videre til aktuelle ledere. 
Det vil framover fortsatt være et sterkt fokus på å få lagt inn inngåtte avtaler for å kunne 
synliggjøre de reelle bruddene. 
 
Framover vil vi ha fokus på hvordan Nordlandssykehuset kan fordele personalressursene på 
en best mulig måte, og et tiltak er å planlegge med en bemanning som tar høyde for uforutsett 
fravær. 
 
Når det gjelder sykepleiergruppen vil ansettelse i Bemanningssenteret i full stilling eller 
kombinasjonsstilling være et av hovedtiltakene. Gjennom ansettelse i Bemanningssenteret vil 
sykepleierne jobbe i en fast arbeidsplan, hvor de er opplært til å jobbe ved et begrenset antall 
lokasjoner. Ved denne typen organisering vil organisasjonen bli mer dynamisk med tanke på å 
treffe et uforutsett fravær. Det planlegges forøvrig også å utvide Bemanningssenteret ved å 
ansette flere stillingsgrupper.  
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I og med at 60 % av alle brudd skjer lørdag og søndag er det behov for at det iverksettes tiltak 
i forhold til helgebemanningen. Bemanningssenteret utlyser nå etter sykepleierstudenter som 
kan avhjelpe klinikkene noe. Det vil imidlertid være nødvendig å vurdere flere tiltak, herunder 
at det er flere som deler på helgebelastningen. I 2021 ble det også innført en administrativ 
ordning som gir økonomisk incentiv for sykepleiere som arbeider oftere enn hver tredje helg. 
 
Med tanke på andelen AML-brudd i forbindelse med sommerferieavviklingen arbeider 
rekrutteringsteamet i HR-avdelingen tett med Kommunikasjonsavdelingen og 
Bemanningssenteret med rekruttering av ferievikarer til Nordlandssykehuset sommeren 
2022. Gruppen arbeider med rutiner for å raskere kunne lande rekrutteringsprosessene slik 
at søkerne opplever en effektiv og profesjonell håndtering av sin søknad og for å matche deres 
kompetanse og ressurser mot rett enhet. Ellers vil Bemanningssenterets ressurser styres inn 
mot enhetene som tradisjonelt har driftsmessige utfordringer. Dette slik at disse enhetene er 
bedre rustet ved ferieavvikling. Det forventes at flere av disse tiltakene vil kunne bidra til en 
reduksjon i AML-brudd. 
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