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1 Introduksjon 

I dette dokumentasjonsnotatet beskrives datagrunnlaget for en landsomfattende, web-basert 

spørreundersøkelse som ble gjennomført blant ledere av virksomheter i helse- og omsorgssektoren 

i kommunene i perioden 3. mai til 16. august 2022. Undersøkelsen ble utarbeidet og gjennomført 

i et samarbeid mellom forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet og Frischsenteret.1 

Datainnsamlingen er en del av prosjektet «Effekt av turnusordninger på sykefravær» som utføres 

av Frischsenteret på oppdrag fra NAV, og prosjektet «COMPRESSED- En studie av langvakter i 

kommunal helse og omsorg, som er finansiert av Norges forskningsråd.2 Fagforbundet, Delta og 

Norsk Sykepleierforbund, som er tilknyttet prosjektet COMPRESSED, bidro med innspill til 

spørreskjemaet og fremgangsmåten for å samle inn data.  

 

Spørreundersøkelsen ble gjennomført for å kartlegge ulike turnusordninger i institusjoner og 

tjenester innenfor helse- og omsorgstjenestesektoren. Virksomheter som bruker turnus innenfor 

følgende tre typer tjenester er undersøkt: 

- Sykehjem 

- Hjemmetjenester 

- Boliger med tilknyttet personell, f.eks. boliger for personer med utviklingshemming og 

boliger for personer med psykiske helseutfordringer eller rusavhengighet. 

 

4178 virksomheter dannet bruttoutvalget i vår undersøkelse og vi fikk svar fra 1443 av dem – noe 

som tilsvarer en svarandel på 35 prosent. Dette er trolig en undervurdering av svarandelen da det 

ikke har vært mulig å skaffe til veie en fullstendig oversikt over hvilke virksomheter som har 

ansatte som jobber turnus. 

 

 

 

 

                                                 
1 Forskere ved NIFU og NOVA ved OsloMet er også inkludert via Frischsenterets prosjekt. 
2 Se Prosjekter - Frischsenteret (uio.no), COMPRESSED − En studie av langvakter i kommunal helse og omsorg - OsloMet 

https://www.frisch.uio.no/prosjekter/?view=project&pid=4421
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/compressed
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2 Spørreundersøkelsen 

Vi har gjennomført en web-basert spørreundersøkelse og brukt det nettbaserte spørre- og 

rapporteringsverktøyet QuestBack for å samle inn data. 

2.1 Utvalg 

Virksomheter vi ønsket å undersøke ble identifisert ved å gjennomgå enhetsregisteret fra 

Brønnøysundregisteret.3 Enhetsregisteret tildeler et ni-sifret organisasjonsnummer til alle 

virksomheter som blir registrert. Grunndataene i registeret inneholder informasjon om for 

eksempel navn, adresse, organisasjonsform, næring, antall ansatte, etc.  

NACE-kodene som ble brukt til å definere bruttoutvalget er listet i tabell 1.4 Vi tok deretter 

utgangspunkt i alle virksomheter innenfor de oppgitte næringskodene med unntak av virksomheter 

hvor vi anså det som sannsynlig at ansatte ikke jobber turnus.5 Med disse utvalgskriteriene stod vi 

igjen med 4178 virksomheter. Det er imidlertid fremdeles usikkert om alle de 4178 virksomhetene 

hadde turnusansatte. Noe som kommer frem i beskrivelsen av sykehjem, hjemmetjenester og 

boliger med tilknyttet personell som er gitt under.6 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  se https://data.brreg.no/enhetsregisteret/oppslag/underenheter. Registeret er åpent tilgjengelig, og vi lastet det 

ned for å finne vårt utvalg. 
4 For en forklaring av NACE-kodene se https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6. 
5 Vi utelot enheter med hjelpeenhetskode lik; 56210 (Cateringvirksomhet), 56290 (Hovedkontortjenester), 

62030 (Forvaltning og drift av IT-systemer), 70100 (Kantiner drevet som selvstendige virksomheter), 78200 (Utleie 

av arbeidskraft), 82110 (Kombinerte kontorvirksomheter), 84120 (Offentlig administrasjon tilknyttet helse), 96010 

(Vaskeri- og renserivirksomhet). Vi utelot også enheter med følgende i navnet; kontor, bestilling, tildeling, 

administrasjon, forvaltning, leder, kjøkken, brukerstyrt personlig assistent, BPA, assistent. Når det gjelder BPA jobber 

de gjerne turnus, men det er basert på individuelle avtaler og tas derfor ikke med i undersøkelsen 
6 Merk at denne tredelingen av virksomheter ikke er en offisiell inndeling. 

https://data.brreg.no/enhetsregisteret/oppslag/underenheter
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Gruppe av 
tjenestesteder 

Omfatter 
følgende 
NACE-koder 

Forklaring NACE-kode Antall 
virksomheter 

Antall 
virksomheter 
etter 
gruppering 
av 
tjenestested 

Sykehjem 87101 Somatiske 

spesialsykehjem 

18 907 

87102 Somatiske sykehjem 860 

87201 Psykiatriske sykehjem 16 

87301 Aldershjem 13 

Hjemmetjeneste 86901 Hjemmesykepleie 496 1 017 

88101 Hjemmehjelp 521 

Boliger med tilknyttet 

personell  

87202 Omsorgsinstitusjoner for 

rusmiddelmisbrukere 

84 2 254 

87203 Bofellesskap for psykisk 

utviklingshemmede 

1 001 

87302 Bofellesskap for eldre og 

funksjonshemmede med 

fast tilknyttet personell 

hele døgnet 

1 017 

87303 Bofellesskap for eldre og 

funksjonshemmede med 

fast tilknyttet personell 

deler av døgnet 

152 

Totalt   4 178  

Tabell 1. Gruppering av tjenestesteder 

 

Sykehjem. Innenfor kategorien sykehjem inkluderte vi NACE-kodene «somatiske sykehjem», 

«somatiske spesialsykehjem», «aldershjem» og «psykiatriske sykehjem». Sykehjem er 

institusjoner som gir beboere heldøgns omsorg og pleie.7  Kravet om døgnkontinuerlig bemanning 

vil innebære at majoriteten av ansatte jobber turnus. 

 

Hjemmetjenesten. NACE-kodene for hjemmesykepleie og hjemmehjelp ble brukt for å identifisere 

virksomheter innenfor hjemmetjenesten.  Hjemmehjelp er en gammel betegnelse på praktisk 

bistand. Praktisk bistand omfatter hjelp til nødvendige praktiske gjøremål i husholdningen, og 

personlig stell.8 Praktisk bistand er eksempelvis hjelp til innkjøp av mat, matlaging, vask av klær 

og hjem, snømåking og hjelp til egenomsorg. Hjemmesykepleie inkluderer hjelp med 

                                                 
7 se f.eks. https://data.brreg.no/enhetsregisteret/oppslag/underenheter 
8 Se Praktisk bistand og opplæring - Helsenorge 

https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/personlig-assistanse-praktisk-bistand-og-opplering/
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medisiner/medikamenthåndtering, sykepleiefaglig hjelp som sårstell og helsefaglige 

observasjoner.9 

Ved nærmere sjekk av navnene på virksomhetene så vi at mange navn refererer til 

hjemmetjenesten i en enkeltkommune. Noen rapporterte dette under koden hjemmesykepleie, 

mens andre rapporterte det under koden hjemmehjelp. Dette kan trolig skyldes at ingen av NACE-

kodene er helt dekkende siden ingen av kodene refererer til hjemmetjenesten. Andre virksomheter 

innenfor hjemmetjenesten inkluderer bl.a. ulike virksomheter som utfører praktisk bistand. Det 

kan imidlertid være en flytende overgang mellom praktisk bistand og hjemmesykepleie. Det er 

grunn til å tro at oppgaver som handling av mat og vask av hjem sannsynligvis blir utført på dagtid 

og av den grunn vil trolig ikke ansatte som jobber med praktisk bistand jobbe turnus. Samtidig kan 

også det å yte omsorg og hjelp til personlig stell være en av arbeidsoppgavene, noe som kan bety 

at ansatte innenfor praktisk bistand allikevel kan jobbe turnus. Vi anser det imidlertid som 

sannsynlig at ikke alle virksomheter innenfor hjemmetjenesten har turnusansatte. 

 

Boliger med tilknyttet personell.  

Hvorvidt det er fast tilknyttet personell hele døgnet (og dermed turnusansatte) i alle de ulike type 

boligene er usikkert. Når det gjelder NACE-kode 87303 er det oppgitt at det er fast tilknyttet 

personell deler av døgnet. Om det jobbes kveld og/eller helger er det trolig turnusansatte tilknyttet 

arbeidsstedet. 

 

Oppsummert er det sannsynlig at det jobbes turnus ved alle sykehjem, mens det innenfor 

hjemmetjenesten og boliger med tilknyttet personell sannsynligvis er noen virksomheter hvor det 

ikke jobbes turnus. 

 

2.2  Om spørsmål i spørreskjemaet 

I spørreskjemaet kom det først en introduksjonstekst hvor vi bl.a. informerte om hva 

svarene skal brukes til «Svarene fra spørreundersøkelsen vil hjelpe oss til å forstå sammenhenger 

mellom ulike turnusordninger og forhold knyttet til bemanning, rekruttering, kvalitet i tjenesten, 

                                                 
9 Se (Hjemmesykepleie og hjemmehjelp - Helsenorge) 

https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/helsetjenester-i-hjemmet/
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og ansattes helse og fravær». Videre informerte vi om at svarene fra spørreundersøkelsen vil bli 

koblet med data fra Statistisk Sentralbyrå og nasjonale helseregistre med opplysninger om ansatte 

og brukere. Spørreskjemaet  i sin helhet, inkludert alle spørsmålsformuleringer finnes i vedlegg 1.  

Første spørsmål i spørreundersøkelsen inneholdt et spørsmål om samtykke til at svar som 

besvares kan kobles med data som ble beskrevet i introduksjonsteksten. Respondenter som svarte 

nei på dette spørsmålet, fikk ikke anledning til å gå videre og svare på flere spørsmål. De som ga 

samtykke gikk videre til en nedtrekksmeny og ble bedt om å krysse av for fylke, kommune, og 

deretter virksomhet/ enhet vedkommende svarte på vegne av. For å gå videre i 

spørreundersøkelsen måtte disse være krysset av. 

I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om situasjonen per 1. mai 2022, og status 1. 

mai hvert år tilbake til 2018. Dette for å få en oversikt både over dagens situasjon og eventuelle 

endringer som hadde blitt gjort de siste fire årene. 

Spørreskjemaet inneholdt spørsmål om hvor lang tid en turnusperiode varer og hvorvidt 

ansatte har fleksible turnusordninger. Videre inneholdt undersøkelsen spørsmål om ansatte har 2-

delt turnus eller 3-delt turnus, langvakter eller døgnturnus. Det ble spesifisert at vi med 2-delt 

mente en turnusplan hvor ansatte jobber dagvakter og kveldsvakter, mens det er faste nattevakter. 

I en 3-delt turnus jobber ansatte både dagvakter, kveldsvakter og nattevakter. Med langvakter 

menes at ansatte har vakter over 10 timer i sin turnusplan mens døgnturnus innebærer at ansatte 

jobber et eller flere døgn i strekk. Om respondenten krysset av for langvakter ble vedkommende 

stilt en rekke oppfølgingsspørsmål som f.eks. hvor lenge en langvakt varer, om ansatte jobber 

langvakter kun i helg eller alle ukedager, lengde på pauser, hvor stor andel av ulike yrkesgrupper 

som faktisk jobber langvakter. 10 

 

3 Gjennomføring av undersøkelsen 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut 3. mai 2022, og vi mottok til sammen 1587 svar. Da vi ikke var 

sikre på at det jobbes turnus ved alle virksomhetene i nedtrekksmenyen og fordi vi ikke visste hvor 

mange som faktisk fikk distribuert spørreundersøkelsen (se beskrivelse under) er det ikke mulig å 

regne eksakt svarprosent. Antall svar gir imidlertid en indikasjon på omtrentlig svarprosent. 

                                                 
10Lengde på langvaktene og om ansatte jobber langvakt alle dager eller kun helg ble stilt for alle år. De resterende 

spørsmål om langvakter ble kun stilt til de som hadde langvakter per 1. mai 2022. Dette fordi vi antok at det ville være 

vanskelig å huske detaljer omkring langvaktene bakover i tid.  
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3.1 Utsendelse av undersøkelsen  

Spørreundersøkelsen ble ved hjelp spørreundersøkelsesverktøyet Questback gjennomført i 

perioden 3. mai 2022 til 16. august 2022. Respondentene kunne svare på spørreskjemaet på 

nettbrett, PC, og smarttelefon. Siden vi ikke hadde kontaktinformasjon for hver enkelt virksomhet, 

fikk ikke respondentene tilsendt en unik lenke for deres virksomhet: De måtte selv finne 

virksomheten (enheten) de svarte på vegne av i nedtrekks menyen i spørreundersøkelsen. 

Det ble sendt ut en invitasjon om å delta i undersøkelsen til alle norske kommuner (356 

kommuner). Utsendelsen var tilpasset etter antall virksomheter innenfor helse- og 

omsorgssektoren som var registrert med NACE kodene i kommunene som er presentert i tabell 1. 

Før utsending av undersøkelsen delte vi kommunene inn i tre forskjellige størrelser: Store 

(50 + virksomheter), mellomstore (20-49 virksomheter) og små (1-19 virksomheter). Det var flest 

små kommuner (315 kommuner). I alt 30 kommuner var mellomstore, og kun 11 kommuner var 

store.   

For «små» kommuner sendte vi én e-post til kommunens e-postmottak, hvor det ble 

presisert at e-posten var adressert til kommunalsjef med ansvar for tjenester innenfor helse- og 

omsorgssektoren (se vedlegg 2). Kommunalsjefen ble spurt om hen kunne hjelpe med å 

videresende e-posten til ledere av virksomheter som hadde ansatte som jobber turnus. En 

fullstendig liste av alle virksomheter i kommunen som var registrert i Brønnøysundregisteret med 

de aktuelle NACE kodene ble lagt ved i eposten.  

I de «mellomstore» kommunene sendte vi en e-post som var likt formulert som den som 

ble sendt til de små kommunene, men e-posten ble sendt direkte til kommunalsjef innenfor 

tjenesteområdet helse og omsorg (ikke via e-postmottak), og adressert med navnet til 

kommunalsjefen. Kommunalsjefen fikk, som i de små kommunene tilsendt en komplett liste over 

virksomheter vi ønsket å undersøke i kommunen. 

 I de «store» kommunene forsøkte vi å kontakte ledere for aktuelle etater per telefon og e-

post for å invitere og diskutere en gunstig utsendelsesstrategi for deres kommune. Grunnet et stort 

antall virksomheter ønsket vi å kunne tilpasse oss til hvordan kommunen lettest kunne nå frem til 

de aktuelle virksomhetene med vår invitasjon. Vi fikk litt ulike anbefalinger angående utsendelse 

av e-post. I noen av de store kommunene (6) ble vi anbefalt å sende forespørsel og spørreskjema 

til kommunens e-postmottaksadresse. I en kommune ble vi anbefalt å sende forespørsel og 

spørreskjema til HR-ansvarlig, en annen kommune til kommunalsjefer, mens i de resterende 
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kommunene (2 kommuner) sendte vi til respektive seksjonsledere.11 I de største kommunene la vi 

ved eksempler på virksomheter som spørreundersøkelsen skulle videresendes til (Altså ikke en 

komplett liste som i de andre kommunene. Dette for at e-posten ikke skulle bli altfor lang og 

uoversiktlig). 

Undersøkelsen ble først (3. mai) sendt til 7 pilotkommuner av ulik størrelse. Basert på 

tilbakemelding fra pilotene gjorde vi noen små endringer i spørreundersøkelsen. Spørsmål om 

pauser knyttet til langvakter ble tydeligere formulert samt at vi gjorde det tydeligere at vi var ute 

etter situasjonen per 1. mai hvert år (dvs. at det ble presisert for hvert enkelt spørsmål). Vi sendte 

så til de resterende kommunene 10. – 13. mai. Gjennomføringen av spørreundersøkelsen var derfor 

av en slik art at ikke alle fikk spørreundersøkelsen samtidig.  

Ettersom det ikke ble generert en unik lenke til hver respondent, var det ikke mulig å lukke 

ned besvarelsen for så å gå tilbake til besvarelsen på et senere tidspunkt. Det var heller ikke mulig 

å bruke tilbakeknappen for å endre svarene, eller for å gå gjennom svarene før innsending.  

 

3.2 Påminnelser 

Påminnelser for undersøkelsen ble sendt ut i perioden mai og juni 2022. For kommuner der vi ikke 

hadde mottatt noen svar ble det sendt en påminnelse til kommunalsjefen med ansvar for tjenester 

innenfor helse- og omsorgssektoren, med en ny forespørsel om å sende invitasjonen videre til de 

aktuelle virksomhetene i kommunen.  

Vi sendte også ut påminnelser adressert direkte til virksomheter som ikke hadde svart innen 

en gitt dato via e-postmottak i kommunen (eksempel på e-post som ble sendt finnes i vedlegg 2).12 

Utsendelsestidspunkt på den direkte påminnelsen varierer ut ifra øvrig dialog med kommunen etter 

første utsendelse.  

Med noen få unntak fikk dermed alle virksomheter som ikke hadde svart en direkte 

påminnelse. En kommune svarte ved første henvendelse at de ikke ønsket å være med i 

undersøkelsen og vi sendte derfor ikke ut påminnelses e-post til virksomhetene i kommunen.  I 

tillegg valgte vi å ikke sende påminnelse adressert direkte til virksomhetene via kommunens 

                                                 
11 Seksjonsledere er ledere på et nivå under kommunalsjefen. Merk at i de store kommunene ofte finnes flere 

kommunalsjefer for de tjenestene vi er interessert i 
12 Det innebærer at hvert e-postmottak fikk x antall e-post tilsvarende det antall enheter som ikke hadde besvart 

undersøkelsen 
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postmottak for bl.a. private virksomheter, virksomheter med få ansatte (<12) i de kommunene hvor 

det var over et visst antall (>40?) virksomheter som ikke hadde svart, og virksomheter med navn 

som indikerte at de ikke jobbet turnus (f.eks. virksomheter med vaskeri i navnet). Totalt sendte vi 

2 246 påminnelser adressert direkte til virksomhetene som ikke hadde svart.  

 

Tidsvindu for påminnelser 

- 18. mai sendte vi ut en første purring til alle «små» og «mellomstore» kommuner som ikke 

hadde svart innen den datoen 

- Når det gjelder «store» kommunene som ikke hadde svart sendte vi første påminnelser 30. 

mai og 7. juni 

- 31. mai sendte vi ut en purring «direkte» (via e-postmottak i kommunen) til alle 

virksomheter som ikke hadde svart (det gjaldt virksomheter i kommuner hvor det var 20 

virksomheter eller mindre å purre på)  

- 14.-16 juni sendte vi en påminnelse til virksomheter i de kommunene vi ikke sendte til 31. 

mai (med unntak av de 2 aller største kommunene) 

- 21. juni sendte vi andre purring til de 2 største kommunene 

 

Figur 1 (under) viser utvikling i antall svar og antall nye svar etter hvor mange uker undersøkelsen 

var åpen. I uke 1 er også svar fra pilotene inkludert.  
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Figur 1 Utvikling antall svar og totale svar etter uker spørreundersøkelsen var åpen 

 

Som beskrevet over, sendte vi ut flere purringer, samt at vi purret på forskjellige måter. 

Dette innebærer at det ble sendt ut purringer i uke 3 til og med 7 etter at spørreundersøkelsen var 

åpen, men det er uke 5 som hadde størst effekt på antall svar. Det vil si de påminnelser som ble 

sendt til de store kommunene som ikke hadde svart den 30. mai og alle virksomhetene i de andre 

kommunene som ikke hadde svart den 31. mai.  Den uka (uke 5) fikk vi totalt 417 nye svar, mens 

purringene som ble sendt 14-16 juni (uke 7) ga i underkant av 200 nye svar. Fra og med uke 10 

var det kun et fåtall nye svar hver uke, frem til undersøkelsen ble stengt etter å ha vært åpen i 17 

uker. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nye svar 20 384 274 59 417 68 184 118 22 7 7 3 8 4 9 2 1

Totalt 20 404 678 737 1154 1222 1406 1524 1546 1553 1560 1563 1571 1575 1584 1586 1587
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4 Databearbeiding 

I dette kapittelet vil vi beskrive hvordan dataene fra virksomhetsundersøkelsen ble bearbeidet i 

ettertid. 

4.1 Ugyldige svar 

Da vi stengte undersøkelsen, hadde vi motta totalt 1 587 svar på spørreskjemaet. Av disse svarte 

40 nei på samtykke til at svarene kunne kobles til andre datakilder.13 I tillegg var det ytterligere 9 

svar som vi anser som ugyldige da de enten hadde svart «vet ikke» eller blankt på alle spørsmål 

eller hadde kommentert at det ikke fantes turnusansatte i virksomheten. Totalt fikk vi dermed 1538 

svar som vi anså som gyldige.  

4.2 Respondenter som svarer for flere virksomheter  

8 av respondentene skrev i et svar på åpent spørsmål på slutten av undersøkelsen at de hadde svart 

på vegne av flere virksomheter, dvs andre virksomheter i tillegg til seg selv,  og samtidig oppgitt 

hvilke(n) virksomhet(er) dette gjelder. Disse åpne svarene er gjennomgått av to forskere uavhengig 

av hverandre. Deretter har svarene blitt duplisert opp til de virksomhetene de skal være gjeldende 

for. Totalt ble 8 svar duplisert til å gjelde 24 virksomheter. Med dette har vi til sammen 1554 svar. 

4.3 Virksomheter som svarer flere ganger 

Av de 1554 svarene var det 85 virksomheter der vi mottok flere enn ett svar per virksomhet: 67 

virksomheter hadde 2 svar, 11 virksomheter hadde 3 svar, 6 virksomheter hadde 4 svar og én 

virksomheter hadde 5 svar. Vår mistanke er at undersøkelsen har blitt sendt til ledelse på feil nivå 

(F.eks. avdelingsleder istedenfor virksomhetsleder), noe som medfører flere svar per virksomhet. 

Der respondentene ikke eksplisitt hadde skrevet noe annet (f.eks. at første svar var feil, og andre 

svar skulle brukes) valgte vi å aggregere svarene. I alt ble 196 svar redusert til 85 virksomheter 

slik at vi fikk et svar per virksomhet (altså 111 færre virksomheter enn svar). Totalt mottok vi 

dermed svar fra 1443 virksomheter. I tabell 2 oppsummerer vi disse endringene. 

 

 

                                                 
13 De som svarte nei på spørsmål om samtykke fikk heller ikke gå videre i spørreundersøkelsen, se kapittel 2 
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Handling Fjerner/legger til Utvalg 

Undersøkelse avsluttes   1587 

Fjerner de som svarte "Nei" på samtykke (-)40 1547 
Fjerner virksomheter som oppgir at de ikke har 
turnus (-)7 1540 

Sletter to virksomheter uten noen svar (-)2 1538 

Dupliserer (+)16 1554 

Aggregerer (-)111 1443 
Tabell 2 Endelig utvalg 

 

4.1. Avvik og datavasking  

I spørsmål 7 svarte respondenten på langvaktens lengde målt i timer og minutter for hvert år i 

perioden 2018-2022. Én respondent svarte at vaktlengden var 1230 timer i 2022. Da det hyppigste 

svaret på langvaktlengde var 12 timer og 30 minutter anså vi at respondenten hadde forsøkt å skrive 

12 timer og 30 minutter og valgte derfor å kode om svaret til dette. Videre var det 15 respondenter 

som rapporterte for høye verdier i antall minutter per langvakter: Da vi ber om både antall timer 

og minutter burde ikke antall minutter overstige 59 minutter. Vi valgte derfor å kode om alle 

verdier over dette til 59 minutter. 

I spørsmål 4 som målte hvilket år virksomheten begynte med langvakter svarte én respondent 

at oppstart var i år 0, dette ble kodet om til missing. På spørsmål 11 (pause inkludert i langvakten) 

svarte én respondent 6120 min. Vi anser dette som en skrivefeil og kodet om til et av de hyppigste 

og det mest nærliggende svaret (120). Det samme gjelder spørsmål 12 (pause betalt i langvakt), 

hvor vi kodet svaret til én respondent fra 690 til 90. I dette tilfellet hadde samme respondent også 

svart 90 minutter i pause inkludert. I spørsmål 17 (turnuslengde for hvert år i perioden 2018-2022) 

gjorde vi lignende valg hvor vi kodet om de mest nærliggende og hyppigste svarene: I 2022 kodet 

vi 652 uker til 52 uker, og i 2021 kodet vi om 526 til 52 og 612 til 12 (en respondent per omkoding).  
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5 Svar  

5.1 Antall svar 

Totalt mottok vi svar fra 1443 virksomheter. Av 356 kommuner var det 289 kommuner der minst 

en virksomhet svarte. 

 

  

N (antall virksomheter 
fra nedtrekksmenyen) 

Antall 
svar 

Svar-
prosent 

Type virksomhet     

 Sykehjem 907 389 42,89 % 

 Hjemmetjeneste 1017 374 36,77 % 

 

Boliger med tilknyttet 
personell 2254 651 28,88 % 

Privat/ kommunal     

 Privat 388 4 1,03 % 

 Kommunal 3793 1439 37,94 % 

Størrelse på kommune     

 Små ( < virksomheter) 2052 816 39,77 % 

 Mellomstore 969 387 39,94 % 

 Store 1156 237 20,50 % 

Størrelse på virksomheten     

 Små (< 31 ansatte) 1378 270 19,59 % 

 Mellomstore (31-60) 1335 491 36,70 % 

 Store (61+) 1464 679 46,45 % 

Totalt  418114 1443 34,52% 

Tabell 3. Antall svar og svarprosent 

 

I tabell 3 oppgir vi antall svar og svarprosent blant ulike grupper. Når det gjelder type virksomhet 

er det klart høyest svarandel blant sykehjemmene; der er det 43 prosent som har svart. I 

hjemmetjenesten er svarandelen 37 prosent, mens i de ulike type boligene er det en samlet 

svarandel på 29 prosent. Som beskrevet tidligere er det grunn til å tro at det er færre som jobber 

                                                 
14 Merk at det totale antall i nedtrekksmenyen i denne tabellen er marginalt høyere enn i tabell 1. Det skyldes at 

vi ble kontaktet av 3 virksomheter som ikke fant seg selv i nedtrekksmenyen. Disse la vi til manuelt i etterkant slik at 

de fikk svare. 
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turnus i hjemmetjenesten og boliger sammenliknet med sykehjem, noe som betyr at telleren i 

utregning av svarandel er for høy. Dermed er trolig svarandelen noe høyere enn det tabell 3 viser.  

Kun en liten andel av private virksomheter har svart (1 prosent). Den viktigste grunnen til 

det er trolig at vi har sendt spørreskjemaet via kommunen, og de har trolig ikke kontaktinformasjon 

til private virksomheter. Som nevnt i kapittel 3 sendte vi heller ikke påminnelser til disse 

virksomhetene. I både små og mellomstore kommuner er svarandelen på 40 prosent, mens den i 

største er på rundt halvparten (20 prosent). Videre er det en klar sammenheng mellom størrelse på 

virksomheten og svarandel. Blant virksomheter med over 60 ansatte er svarandelen 47 prosent, 

mens den er kun 20 prosent i virksomheter med 30 ansatte eller mindre. Blant de aller minste 

virksomhetene er det også grunn til å tro at de ikke alltid jobbes turnus. Dette fordi det må et visst 

antall ansatte til for å drifte en døgnkontinuerlig virksomhet. Dette var også en av grunnene til at 

vi unnlot å sende påminnelse til de minste virksomhetene 
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Vedlegg 1. Spørreundersøkelsen  

Kartlegging av turnusordninger  
Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet og Frischsenteret gjennomfører i samarbeid med 
Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund, en kartlegging av turnusordninger i kommunenes 
helse- og omsorgstjenester. Undersøkelsen skal gi en oversikt over hvordan hver enkelt virksomhet 
organiserer sin turnusløsning. Svarene vil hjelpe oss å forstå sammenhenger mellom ulike 
turnusordninger og viktige utfall knyttet til bemanning, rekruttering, kvalitet i tjenesten, og ansattes 
helse og fravær. 
 
Undersøkelsen skal besvares på vegne av hver virksomhet, det vil si det enkelte sykehjem, 
omsorgsboliger og andre typer boliger med tilknyttet personell samt enkeltvirksomheter innenfor 
hjemmebaserte tjenester. Besvarelsen tar omtrent 10 minutter. 
 
Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men vi håper at så mange virksomheter som mulig svarer. Det 
vil ha stor betydning for forskningsresultatenes kvalitet. Om det er enkelte spørsmål du ikke kan 
svare på kan du krysse av for «vet ikke».    

Svarene fra spørreundersøkelsen vil bli koblet til registerdata fra Statistisk Sentralbyrå og nasjonale 
helseregistre med opplysninger om ansatte og brukere. Data som blir koblet til inkluderer 
demografiske opplysninger, utdanning, arbeidsforhold og inntekt, familieforhold og partners 
arbeidsforhold, sykefravær, trygd og helse. Klikk på lenken i neste avsnitt om du ønsker å vite mer 
om kobling til andre registre. Undersøkelsene vil gjennomføres etter gjeldende etiske retningslinjer 
gitt ved personopplysningsloven og helseforskningsloven. Analysene vil bli utført på en slik måte at 
det ikke vil være mulig å identifisere enkeltpersoner eller enkeltvirksomheter i noen publikasjoner fra 
undersøkelsen. 
 
For mer informasjon om kartleggingen, se https://www.oslomet.no/om/nyheter/skal-kartlegge-
turnusordninger. Dersom du har noen spørsmål om undersøkelsen, kan du ta kontakt på e-post eller 
telefon (se kontaktinformasjon under). 
 
Takk for bidraget! 
 
Med vennlig hilsen 
Vilde Bernstrøm Prosjektleder Arbeidsforskningsinstituttet 
Tlf. 928 57 524 E-post: Vilde.Bernstrom@oslomet.no                         / 
Elisabeth Fevang Prosjektleder Frischsenteret 
Tlf. 951 76 789 E-post: elisabeth.fevang@frisch.uio.no 

 

1)  * Jeg samtykker til at svarene fra spørreundersøkelsen kan kobles til data fra andre kilder 

slik som beskrevet over 

  Ja   Nei 

https://www.oslomet.no/om/nyheter/skal-kartlegge-turnusordninger
https://www.oslomet.no/om/nyheter/skal-kartlegge-turnusordninger
mailto:elisabeth.fevang@frisch.uio.no
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2)  * Hva heter enheten du jobber på? Velg fylke, kommune, deretter enhet.  

Fylke       

Kommune       

Enhet       

Det første spørsmålet handler om hvordan virksomheten har organisert arbeidsdøgnet. Vi 

spør om ulike typer turnus: 

2-delt turnus: Døgnet deles i tre, der noen ansatte roterer mellom å jobbe dag og kveld, og noen 

andre ansatte jobber fast nattevakt  

3-delt turnus: døgnet deles i tre og de samme ansatte jobber både dag, kveld og nattevakter 

Langvakter: vakter på mer enn 10 timer som inngår i de ansattes turnusplan der ansatte har lengre, 

men færre vakter. Langvakter kan benyttes hele uken, eller bare i helgene. Vi mener ikke lange 

arbeidsøkter som oppstår ved spesielle behov eller at ansatte av og til jobber doble vakter. Vi mener 

heller ikke medleverturnus (se under). 

Døgnturnus/medleverturnus eller langturnus: en turnusplan hvor ansatte er på jobb i ett døgn 

eller mer, hvor vakten inkluderer aktivt arbeid og hvilende vakt. 

3) Hvilke av følgende turnusløsninger har virksomheten deres hatt de fire siste årene? (Flere 

svar mulig. Kryss av for de årene virksomheten hadde hver av de ulike turnusløsninger, også 

hvis kun en liten gruppe av ansatte jobbet den typen turnus.) Oppgi status pr 1. mai hvert år. 

 

2-delt 

turnus 

3-delt 

turnus Langvakter Døgnturnus Annet 

Vet 

ikke 

1. mai 2022       

1. mai 2021       

1. mai 2020       

1. mai 2019       

1. mai 2018       

4) Du svarte at deres enhet hadde ansatte som jobbet langvakter i 1. mai 2018. Hvilket år 

startet dere med langvakter?  
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5) Hvilke yrkesgrupper jobber turnus i deres virksomhet? 

Helsefagarbeidere (inkl. hjelpepleiere og omsorgsarbeidere) 

Sykepleiere 

Vernepleiere 

Sosionomer 

Assistenter (inkl. pleieassistenter og medhjelpere) 

Andre ansatte i turnus 

Vet ikke 

Langvakter 

Du svarte at deres enhet har ansatte som jobber eller har jobbet langvakter. Vi har nå noen 

oppfølgingsspørsmål til organisering av langvaktene. 

Hvor lenge varte en langvakt? (eks. 12 timer og 30 minutter). Hvis varigheten er ulik oppgis 

maksimal varighet av planlagte langvakter (ikke dobbeltvakter). Oppgi status pr 1. mai hvert år.  

  Timer Minutter 

1. mai 2022             

1. mai 2021             

1. mai 2020             

1. mai 2019             

1. mai 2018             

Vi lurer nå på om ansatte jobber langvakter alle ukedager eller kun i sammenheng med 

helgevakter (f.eks. ved at de jobber langvakter lørdag og søndag). 

Når jobbet de ansatte langvakter i løpet av en arbeidsuke? (Flere kryss er mulig). Oppgi status 

pr 1. mai hvert år.  
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Alle 

dager 

Kun 

helg Annet 

Vet 

ikke 

1. mai 2022     

1. mai 2021     

1. mai 2020     

1. mai 2019     

1. mai 2018     

9) Omtrent hvor mange prosent av disse yrkesgruppene jobbet langvakter 1. mai 2022 

(inkluderer ikke ansatte som utelukkende jobber natt) 

 

Ingen 

(0%) 

1-

20% 

21-

40% 

41-

60% 

61-

80% 

81-

100% 

Helsefagarbeider (inkl. hjelpepleiere og omsorgsarbeidere)                   

Sykepleiere                   

Vernepleiere                   

Sosionomer                   

Assistenter (inkl. Pleieassistenter og medhjelpere)                   

Andre ansatte i turnus                   

10) Jobbet ansatte langvakter på dag, natt eller begge 1. mai 2022? Flere kryss er mulig. 

Dag Natt Vet ikke 

11) Hvor mange minutters pause er totalt inkludert i avtalen for langvakter pr. 1.mai 2022? 

(Inkluder alle pauser fra vaktstart til vaktslutt) 
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12) Hvor mange minutters pause er betalt i avtalen for langvakter pr. 1. mai 2022? 

      

13) Hvor ofte jobber ansatte som har langvakt helg pr. 1. mai 2022? Hvis dette varier, svar det 

som er vanligst 

Hver 2. 

Hver 3. 

Hver 4. 

Hver 5. 

Hver 6. 

Vet ikke 

Annet, spesifiser:       

14) Hvor ofte jobber ansatte som ikke har langvakt helg pr. 1. mai 2022? Hvis dette varier, 

svar det som er vanligst 

Hver 2. 

Hver 3. 

Hver 4. 

Hver 5. 

Hver 6. 

Vet ikke 

Annet, spesifiser:       

15) Hvor ofte jobber ansatte helg pr. 1. mai 2022? Hvis dette varier, svar det som er vanligst 
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Hver 2. 

Hver 3. 

Hver 4. 

Hver 5. 

Hver 6. 

Vet ikke 

Annet, spesifiser:       

16) Kan ansatte som jobber langvakter velge å ikke jobbe langvakt, og fortsatt bli i sin 

stilling?  

  Ja 

  Nei, men de vil få tilbud om en annen stilling i virksomheten  

  Nei, men de vil få tilbud om en annen stilling i en annen virksomhet  

  Nei 

  Vet ikke 

Turnusplanlegging 

Med en fleksibel turnusløsning også omtalt som bl.a. samarbeidsturnus, fleksiturnus, ønsketurnus, 

pusleturnus og forhandlingsturnus mener vi en ordning der arbeidstaker (i større eller mindre grad) 

kan være med og bestemme/plassere arbeidstiden sin.  

17) Hadde deres virksomhet en fleksibel turnusløsning pr. 1. mai hvert av disse årene:  

 

Ja Nei 

Vet 

ikke 

1. mai 2022          

1. mai 2021          
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Ja Nei 

Vet 

ikke 

1. mai 2020          

1. mai 2019          

1. mai 2018          

Hvor mange uker planlegges turnusen for i en vanlig turnusperiode: 

- Har dere fast rullerende 6-ukers turnus skriv 6.  

- Har dere årsturnus skriv 52, har dere kalenderplan skriv lengden på kalenderplanen 

- Har dere turnusplaner av forskjellig lengde, velg den som gjelder for flest ansatte.  

- Hvis lengden varierer gjennom året velg den lengden som er mest typisk.  

1. mai 2022       

1. mai 2021       

1. mai 2020       

1. mai 2019       

1. mai 2018       

19) Til slutt: var det noen spørsmål i skjemaet som var uklare eller som fungerte dårlig for 

dere? Vi setter stor pris på tilbakemelding på hva og hvorfor 😊 :  

 

© Copyright www.questback.com. All Rights Reserved. 

Trial Essentials for free - Click here to create your survey today. 

 

http://www.questback.com/
https://web2.questback.com/trialaccount
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Vedlegg 2.  Kommunikasjonsmail 

Kartlegging av turnusordninger i kommunenes helse- og omsorgstjenester 

Til kommunalsjef i «Kommune2» kommune med ansvar for tjenester innenfor helse- og 

omsorgssektoren 

Vi kartlegger turnusordninger i kommunenes helse- og omsorgstjenester, og håper din kommune kan 

bidra ved å videresende denne e-posten til ledere av virksomheter der de ansatte jobber turnus. 

Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet og Frischsenteret gjennomfører i samarbeid med 

Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund, en kartlegging av turnusordninger i kommunenes 

helse- og omsorgstjenester. Undersøkelsen blir sendt ut til alle landets kommuner og skal gi en oversikt 

over hvordan hver virksomhet organiserer sin turnusløsning. Svarene vil hjelpe oss å forstå 

sammenhenger mellom ulike turnusordninger og viktige utfall knyttet til bemanning, rekruttering, 

kvalitet i tjenesten, og ansattes helse og fravær. 

Som nevnt over skal undersøkelsen besvares på vegne av virksomheter der ansatte jobber turnus. Vi 

ønsker at undersøkelsen skal videresendes til følgende type virksomheter: 

 

 Sykehjem  

 Boliger med tilknyttet personell, f.eks. boliger for personer med utviklingshemming og boliger 

for personer med psykiske helseutfordringer eller rusavhengighet 

 Hver enkelt virksomhet innenfor hjemmebaserte tjenester  

 

For en liste over de virksomhetene som er registrert i Brønnøysundregistrene fra  «Kommune2», se 

under.  

Vi ønsker at undersøkelsen skal besvares av virksomhetsleder eller en annen person som har kjennskap 

til virksomhetens turnusorganisering. 

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men vi håper at så mange kommuner og tjenester som mulig 

svarer. Det vil ha stor betydning for forskningsresultatenes kvalitet.   

For å besvare undersøkelsen bes den enkelte virksomhet gå til  

https://response.questback.com/afi/jlvvtgs2mh 

For mer informasjon om undersøkelsen se https://www.oslomet.no/om/nyheter/skal-kartlegge-

turnusordninger.  

Dersom du har noen spørsmål om kartleggingen, kan du ta kontakt på e-post eller telefon (se 

kontaktinformasjon under).  

 

Det vil ta omtrent 10 minutter å svare på undersøkelsen.  

 

https://response.questback.com/afi/jlvvtgs2mh
https://www.oslomet.no/om/nyheter/skal-kartlegge-turnusordninger
https://www.oslomet.no/om/nyheter/skal-kartlegge-turnusordninger
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Takk for bidraget!  

Med vennlig hilsen  

Vilde Bernstrøm Prosjektleder Arbeidsforskningsinstituttet 

Tlf. 928 57 524 E-post: Vilde.Bernstrom@oslomet.no                         / 

Elisabeth Fevang Prosjektleder Frischsenteret 

Tlf. 951 76 789 E-post: elisabeth.fevang@frisch.uio.no 

 

Liste over de virksomhetene som er registrert i Brønnøysundregistrene fra  «Kommune2» kommune:  

«V1» 

«V2» 

«V3» 

«V4» 

«V5» 

«V6» 

«V7» 

«V8» 

«V9» 

«V10» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Vilde.Bernstrom@oslomet.no
mailto:elisabeth.fevang@frisch.uio.no
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Vedlegg 3.  Påminnelsesmail adressert til virksomheter (sendt via kommunenes 

e-postmottak) 

Vennlig påminnelse: Kartlegging av turnusordninger i kommunenes helse- og omsorgstjenester 

Til «enhetsnavn2» 

Vi minner om vår kartlegging av turnusordninger i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Vi ønsker at 

undersøkelsen skal besvares av virksomhetsleder eller en annen person som har kjennskap til 

virksomhetens turnusorganisering. Svarene vil hjelpe oss å utforme råd om sammenhenger mellom ulike 

turnusordninger og viktige utfall knyttet til bemanning, rekruttering, kvalitet i tjenesten, og ansattes 

helse og fravær. At mange svarer er viktig for kvaliteten i rådene vi kommer frem til.  

 

Undersøkelsen tar omtrent 10 minutter å svare på.  

Ledere ved de enkelte virksomhet kan svare ved gå til https://response.questback.com/afi/jlvvtgs2mh 

Om dere ikke har ansatte som jobber turnus, eller alt har svart på undersøkelsen kan du se bort fra 

denne påminnelsen. Opprinnelig invitasjon sendt ut via kommunen er lagt ved under.  

Ønsker dere å få resultatene fra undersøkelsen kan dere melde dere på nyhetsbrevet 

https://response.questback.com/afi/6k3netqbmy  

Takk for bidraget!  

Med vennlig hilsen   
Vilde Bernstrøm Prosjektleder Arbeidsforskningsinstituttet 
Tlf. 928 57 524 E-post: Vilde.Bernstrom@oslomet.no                         / 
 
Elisabeth Fevang Prosjektleder Frischsenteret 
Tlf. 951 76 789 E-post: elisabeth.fevang@frisch.uio.no 
 

 

Opprinnelig invitasjon:  

Til kommunalsjef i «kommune2» kommune med ansvar for tjenester innenfor helse- og 

omsorgssektoren 

Vi kartlegger turnusordninger i kommunenes helse- og omsorgstjenester, og håper din kommune kan 

bidra ved å videresende denne e-posten til ledere av virksomheter der de ansatte jobber turnus. 

Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet og Frischsenteret gjennomfører i samarbeid med 

Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund, en kartlegging av turnusordninger i kommunenes 

helse- og omsorgstjenester. Undersøkelsen blir sendt ut til alle landets kommuner og skal gi en oversikt 

over hvordan hver virksomhet organiserer sin turnusløsning. Svarene vil hjelpe oss å forstå 

sammenhenger mellom ulike turnusordninger og viktige utfall knyttet til bemanning, rekruttering, 

kvalitet i tjenesten, og ansattes helse og fravær. 

https://response.questback.com/afi/jlvvtgs2mh
https://response.questback.com/afi/6k3netqbmy
mailto:Vilde.Bernstrom@oslomet.no
mailto:elisabeth.fevang@frisch.uio.no
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Som nevnt over skal undersøkelsen besvares på vegne av virksomheter der ansatte jobber turnus. Vi 

ønsker at undersøkelsen skal videresendes til følgende type virksomheter: 

 Sykehjem  

 Boliger med tilknyttet personell, f.eks. boliger for personer med utviklingshemming og boliger 

for personer med psykiske helseutfordringer eller rusavhengighet 

 Hver enkelt virksomhet innenfor hjemmebaserte tjenester. 

Vi ønsker at undersøkelsen skal besvares av virksomhetsleder eller en annen person som har kjennskap 

til virksomhetens turnusorganisering. 

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men vi håper at så mange kommuner og tjenester som mulig 

svarer. Det vil ha stor betydning for forskningsresultatenes kvalitet.   

For å besvare undersøkelsen bes den enkelte virksomhet gå til 

https://response.questback.com/afi/jlvvtgs2mh 

For mer informasjon om undersøkelsen se https://www.oslomet.no/om/nyheter/skal-kartlegge-

turnusordninger.  

Dersom du har noen spørsmål om kartleggingen, kan du ta kontakt på e-post eller telefon (se 

kontaktinformasjon under).  

 

Det vil ta omtrent 10 minutter å svare på undersøkelsen.  

 

Takk for bidraget!  

Med vennlig hilsen  

Vilde Bernstrøm Prosjektleder Arbeidsforskningsinstituttet 

Tlf. 928 57 524 E-post: Vilde.Bernstrom@oslomet.no                         / 

Elisabeth Fevang Prosjektleder Frischsenteret 

Tlf. 951 76 789 E-post: elisabeth.fevang@frisch.uio.no 

 

 

 

 

https://response.questback.com/afi/jlvvtgs2mh
https://www.oslomet.no/om/nyheter/skal-kartlegge-turnusordninger
https://www.oslomet.no/om/nyheter/skal-kartlegge-turnusordninger
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