
  

Tiltaksoversikt og handlingsplan i perioden 2021-2023 

 

Område 
 
Områder Helse 
Stavanger HF jobber 
med for likestilling og 
mot diskriminering 
 

Bakgrunn for tiltak 

Hva viste undersøkelsen av 
diskrimineringsrisikoer og hindre for 
likestilling? (Trinn 1) 

Er tiltaket knyttet til ett eller flere 
diskrimineringsgrunnlag?  

Årsakene til identifiserte risikoer (Trinn 
2) 

Beskrivelse av tiltak 

Hvilke tiltak har blitt iverksatt? (Trinn 3) 

 

Mål for tiltakene 

Hvordan vil tiltakene bidra til 
likestilling?  

Hvordan måle suksess? 

Ansvarlig 
 
Hvem har 
ansvar for å 
følge opp og 
gjennomføre 
ulike tiltak? 

Status 

Frist? 
Utsatt, 
påbegynt eller 
ferdig? 

Resultat 
 
Hvordan fungerte 
tiltaket og 
prosessen?  

(Trinn 4) 

Rekruttering Sammensetningen av arbeidsstokken 
gjenspeiler ikke befolkningen. 80% 
kvinner og 20% menn, mot cirka 50/50 i 
befolkningen. Har sammenheng med at 
færre menn enn kvinner utdanner seg til 
helsepersonell. 
 
Hvor mange med funksjonsnedsettelse? 
 
Diskriminering ved 
ansettelse/forlengelse av vikariat 
grunnet ulike diskrimineringsgrunnlag. 
 
Lite mangfold i arbeidsmiljø. En ansetter 
ofte personer som er lik en selv. 
Manglende kunnskap kan også spille 
inn. 
 
Absolutte språkkrav, er det en 
nødvendighet i alle stillinger? 
 

«Inkluderingsdugnaden 2021»: 
-E-læringskurs om «inkluderende 
rekruttering» som del av 
lederopplæringen i foretaket. For å øke 
lederes kompetanse om inkluderende 
rekruttering, bevisst og ubevisst 
diskriminering, måling av kvalifikasjoner 
m.m. 
 
Mangfoldserklæring i alle annonser. 
 
 
 

En ønsker at disse tiltakene skal 
bevisstgjøre ledere og bidra til 
nøytrale ansettelsesprosesser og at 
en oppnår en mer mangfoldig 
arbeidsplass som speiler 
befolkningen. Et lederansvar. 
- Helse Vest mål er at 6-10 % av 
medarbeiderne skal ha en annen 
etnisitet enn norsk 
-Minst 5% skal være personer med 
funksjonsnedsettelse eller hull i CV 
 
Mangfoldserklæringen kan bidra til 
at en får den best kvalifiserte 
søkeren, gjennom at alle kvalifiserte 
søkere oppfordres til å søke 
uavhengig av kjønn, etnisitet, 
funksjonsnedsettelse mm.  
 
Kommunisere toleranse. Synliggjøre 
ønske/aksept av mangfold. Helse 
Stavanger HF bør delta i Pride.  
 
Måle suksess ved å se på om dette 
fører til at flere menn, personer 
med minoritetsbakgrunn eller 
funksjonsnedsettelse m.m. søker 
seg til stilling. 

Avdeling for 
Personal og 
organisasjons
utvikling  
(Personal og 
Forhandlinger 
& juridisk 
rådgivning) 

  
 



Område Bakgrunn for tiltak Beskrivelse av tiltak Mål for tiltakene Ansvarlig Status Resultat 

 

Forfremmelse og 
utviklingsmulig- 
heter 
 

I 2021 var det 21 kvinner og 9 menn 
som deltok på 
ledermobiliseringsprogrammet og 32 
kvinner og 12 menn på lokalt 
lederutviklingsprogram. 
 
Andelen med innvandrerbakgrunn blant 
medarbeidere gjenspeiles ikke på 
ledernivå. 
 
Uønsket deltid. Per desember 2021 har 
40 kvinner og 9 menn oppgitt at de 
ønsker høyere stilling. Undersøke om 
enkelte stillingsgrupper i større grad 
enn andre rapporterer om uønsket 
deltid. 

For å utjevne forskjellen mellom kjønnene 
på alle ledernivåer, må en både se på 
rekrutteringsarbeidet og hvordan en kan 
gjøre arbeidsplassen attraktiv for alle. 
 
Mentorordninger bør vurderes – 
Medarbeidere trenger å ha rollemodeller 
som en kan se opp til og kjenne seg igjen i. 
 
Helse Stavanger HF lyser ikke ut stillinger 
på under 50%, med unntak av 
helgestillinger. 
 
Deltid er et av temaene som ligger i malen 
for den årlige medarbeidersamtalen.  
 
Alle deltidsansatte blir bedt om å 
registrere om de ønsker høyere 
stillingsprosent i systemet 
«Heltidsmodulen». 
 
Bruke medarbeidersamtalen for å avdekke 
forventninger og for å lage en plan for 
medarbeiderens videre utvikling og 
fremtidige arbeidsoppgaver. 

Fremme en mer lik fordeling av 
kjønn og etnisitet i lederstillinger og 
ellers innen alle faggrupper og 
stillingsnivåer.  
 
Helse Stavanger HF har en 
heltidspolitikk. Gjennomsnittlig 
juridisk stillingsprosent ved Helse 
Stavanger HF er per 2021 på 92,1%.  
 
 

Avdeling for 
Personal og 
organisasjons
utvikling 
(Forhandlinge
r & juridisk 
rådgivning og 
Organisasjons
& 
lederutvikling) 

  

Lønns- og 
arbeidsvilkår  

 
Lønn forstås som det 
alminnelige 
arbeidsvederlaget, og 
alle andre tillegg, 
fordeler og andre 
goder som ytes av 
arbeidsgiveren 

Konstaterte forskjeller mellom kjønnene 
når det gjelder fast tilleggslønn, dette 
skjer evt. ifbm. lokale 
lønnsforhandlinger. 
 
En må finne ut hvorfor det oppstår 
forskjeller i lønn her. En kan spørre seg 
om lønnen til kvinnen går ned når hun 
får barn, da dette ofte viser seg å ha en 
sammenheng i samfunnet generelt. Går 
kvinnen glipp av lønnstillegg i 
permisjonstid? Dersom medarbeideren 
har vært i permisjon har en ikke hatt 
samme mulighet som andre til å få 
erfaring og kompetanse. Dette kan ha 
medført at man kommer dårligere ut av 
lønnsforhandlingene enn andre. 
 

Utarbeide tiltak sammen med 
fagforeningene når en forstår årsaken til 
forskjellene i lønn, det kan ha 
sammenheng med at kvinnen får barn. 
 
Ha en personal- og lønnspolitikk som 
ivaretar medarbeidere i 
foreldrepermisjon.  
 
Gjennomføre samtale med personer som 
nylig har vært i foreldrepermisjon.  
 
Leder skal påse at en medarbeider som 
har vært i permisjon ikke sakker urimelig 
mye akterut i lønnsutviklingen. 
 
 

Målet er at kvinner og menn på 
Helse Stavanger HF skal ha lik lønn 
for samme arbeid eller arbeid av lik 
verdi. Sistnevnte avgjøres etter en 
helhetsvurdering der det legges 
vekt på den kompetansen som er 
nødvendig for å utføre arbeidet og 
andre relevante faktorer, som for 
eksempel anstrengelse, ansvar og 
arbeidsforhold.  
 
Lønnen skal videre fastsettes på 
samme måte, uten hensyn til kjønn. 
Dette gjelder uavhengig av om 
arbeidene tilhører ulike fag, eller 
lønnen reguleres i ulike tariffavtaler 
(ldl. § 34). 
 

Avdeling for 
Personal og 
organisasjons
utvikling  
(Forhandlinge
r & juridisk 
rådgivning) 
 
Avdeling for 
Økonomi og 
finans 
(Avdeling for 
lønn og 
regnskap) 

  



Område Bakgrunn for tiltak Beskrivelse av tiltak Mål for tiltakene Ansvarlig Status Resultat 

 

Hva med lønnsforskjeller mellom etnisk 
norske og minoriteter? 

Fokus på ikke-diskriminering i 
lønnsfastsettelsen. 
 
 

Tilrettelegging 
Individuell og 
universell  
 
Fokus på 
medarbeidere med 
særlig behov for 
tilrettelegging, som  
-Gravide 
-Nattarbeidere 
-Funksjonsnedsettelse  
-Seniorer 
 

Manglende kunnskap blant ledere om 
tilrettelegging for medarbeidere med 
psykisk sykdom? 
 
Manglende kunnskap om tilrettelegging 
for gravide? 
 
Manglende kunnskap om tilrettelegging 
for medarbeidere med 
funksjonsnedsettelser? 
 
Er sykehuset universelt utformet? 
Garderober/toalett for kvinner, menn, 
transpersoner, personer med 
funksjonsnedsettelser?  
 

Spørsmål om tilrettelegging bør inkluderes 
i malen for medarbeidersamtalen når det 
gjelder fokusgruppene.  
 
Revidere foretakets 
seniorpolitikk/livsfasepolitikk.  
 
Undersøke om kurset «HMS-
sykefraværsarbeid» gir kompetanse om 
psykiske lidelser for å sikre hensiktsmessig 
tilrettelegging. 
 
EQS-rutine for gravide arbeidstakere som 
beskriver oppfølging og tilrettelegging, 
samt at det skal gjennomføres 3 samtaler 
ila svangerskapet. Samtale når en er 
tilbake fra permisjon for å høre om 
tilrettelegging ifbm. ammefri. 
 
Tilrettelegge for at arbeidstakere kan be i 
arbeidstiden og fleksibilitet i 
arbeidstid/turnus for feiring av religiøse 
høytidsdager. 

Hindre at foretakets medarbeidere 
som får helseplager eller kronisk 
sykdom faller utenfor arbeidslivet. 
 
Hindre at gravide eller 
medarbeidere i foreldrepermisjon 
havner utenfor arbeidslivet grunnet 
manglende tilrettelegging. 
 
Godt sted å være for medarbeidere 
med ulike religioner og livssyn. 

Avdeling for 
Personal og 
organisasjons
utvikling  
(BHT/HMS og 
Forhandlinger 
& juridisk 
rådgivning) 
 

  

Mulighet for å 
kombinere arbeid 
og familieliv 

Faller kvinner fra når de får barn? 
Turnusarbeid er en utfordring. 
 
Har både kvinner og menn mulighet for 
å kombinere arbeid og familieliv?  

Bør være tema i medarbeidersamtalen. 
 
Mulighet for redusert arbeidstid. 
 
Muligheter for å tilrettelegge for mer 
fleksibel arbeidstid? 

Søke å tilrettelegge for å beholde, 
unngå frafall når medarbeidere får 
barn, leder må ha kompetanse om 
tilrettelegging også her, se 
løsninger ikke utfordringer. 

Avdeling for 
Personal og 
organisasjons
utvikling  
(Forhandlinge
r & juridisk 
rådgivning) 
 

  

Trakassering, 
seksuell 
trakassering og 
kjønnsbasert vold 

Den årlige kartleggingen av arbeidsmiljø 
og pasientsikkerhetskultur 
(ForBedringsundersøkelsen) stiller 
spørsmålene:  
 

Oppfølging av ForBedringsundersøkelsen.  
Søke å skille på om trakasseringen eller 
diskrimineringen skjer fra kollega eller 
pasient, for å vite hvordan en skal følge 
det opp. 
 

Ønske om 0% forekomst av 
trakassering, seksuell trakassering 
og kjønnsbasert vold på Helse 
Stavanger HF, og riktig håndtering 
hvor dette har skjedd. 
 

Avdeling for 
Personal og 
organisasjons
utvikling  
(BHT/HMS og 
Forhandlinger 

  



Område Bakgrunn for tiltak Beskrivelse av tiltak Mål for tiltakene Ansvarlig Status Resultat 

 

«Jeg kjenner ikke til at noen har blitt 
utsatt for mobbing eller trakassering her 
[…]». I 2022 svarte 4% (205 personer) at 
de var helt uenig. 
 
«Jeg kjenner ikke til at noen har blitt 
utsatt for seksuell trakassering her […]». 
I 2022 svarte 2% (106 personer) at de 
var helt uenig.  
 
ForBedringsundersøkelsen skiller ikke 
på om diskrimineringen/trakasseringen 
kommer fra kollega, leder eller pasient.  
 
I meldesystemet for uønskede 
hendelser (Synergi) ble det i 2021 meldt 
om 68 tilfeller knyttet til trakassering fra 
pasient/pårørende/bruker. 
 
Innkomne varsler på seksuell 
trakassering av kollega i 2022 (per 
01.06.22) var 2. 
 
Antall innkomne varsler på 
mobbing/trakassering? 
 
  

Revidering av retningslinje for varsling 
med henblikk på diskriminering, 
trakassering, samt seksuell trakassering.  
 
Revidering av kurset «Organisatorisk og 
psykososialt arbeidsmiljø», til å inkludere 
mer om trakassering (inkl. seksuell 
trakassering) og diskriminering. 
 
Øke medarbeideres og lederes bevissthet 
rundt trakasserende og diskriminerende 
ytringer/adferd. Inkludere temaene 
trakassering, seksuell trakassering og 
diskriminering i «Nyansatt på Helse 
Stavanger HF» samt i lederopplæring. 
 
Kommunisere en tydelig holdning utad. 
Leder må være et godt forbilde. Leder skal 
kunne håndtere saker som involvere ikke-
ansatte og følge opp berørte 
medarbeidere 
 
Utarbeide rutine for håndtering av 
diskriminerende-/trakasserende ytringer 
og adferd fra ikke-ansatte. Gjøre ledere i 
stand til å håndtere disse situasjonene. 

Oppfølging av medarbeidere som 
har blitt utsatt for 
trakassering/vold. 

& juridisk 
rådgivning) 
 

Andre relevante 
områder (f.eks. 
arbeidsmiljø)  

Det ble i 2021 avdekket et behov for å 
øke kompetansen innen temaene 
konflikthåndtering og varsling, særlig 
forebygging og håndtering av mobbing, 
trakassering og annen utilbørlig 
opptreden. 

Det ble utarbeidet 4 nye retningslinjer 
som trådte i kraft i januar 2022. Personal – 
og organisasjonsutvikling har i den 
forbindelse fått tildelt to nye årsverk. 
 
Alle enheter skal f.o.m. 2022 
kartlegge/risikovurdere det 
organisatoriske og psykososiale 
arbeidsmiljøet og utarbeide tilhørende 
planer med relevante og nødvendige tiltak 
(Smh. ForBedring). 

Bedre kunne ivareta at det er trygt 
og forutsigbart å si ifra. Styrke 
arbeidet med å forebygge og 
stoppe mobbing/trakassering på et 
tidligere tidspunkt. 
 

Avdeling for 
Personal og 
organisasjons
utvikling  
(BHT/HMS og 
Forhandlinger 
& juridisk 
rådgivning) 
 

  

Diskrimineringsgrunnlagene vi jobber med: Kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell 
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene 

 


