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Undertegnede ber om å få en oversikt over antall enhetsledere, leger, sykepleiere og annet
fagpersonell som gjennom de siste fire år har sluttet ved Legevakten og ØHD.
Spørsmål til byråden:
Kjenner byråden til årsak som gjør at der er høy turnover; har byråden etablert rutiner for å få
kjennskap til årsaker til oppsigelser.
Kan byråden orientere om der er ledige stillinger ved Legevakten og ØHD, og i så fall, hvor
mange?
Svar fra byråden:
2017:
ingen leger som sluttet, eller sykepleiere som sluttet ut over lovfestete permisjoner,
permisjoner i forbindelse med videreutdanning, eller ønske om å prøve seg i annen jobb et
annet sted.
2018:
Legevaktsjefen og oversykepleier sluttet.
2019:
Hele den nye ledergruppen sluttet, i tillegg til at ca. halvparten av legegruppen på ØHD
sluttet eller gikk ut i permisjon.
Av underordnede leger var det 1 som sluttet fra permisjon over 1 år og 4 som sluttet i løpet
av året. 5 leger var ansatt pr. 31.12.19. Av overordnede leger var det 2 overleger som sluttet
i løpet av 2019 (disse var i deltidsstillinger – 50 %). 1 overlege som var del av ledergruppen
sluttet også i 2019.
2020:
Fra høsten 2019 til nå har ca. ¾ av sykepleierne på ØHD sluttet, i tillegg til 2
helsesekretærer.
Når det gjelder årsakene til at ansatte har sluttet, har vi ikke en samlet oversikt over dette. Vi
kan likevel nevne at 2017 var et år preget av forberedelser til virksomhetsoverdragelse av
deler av virksomheten til Helse Bergen. I tillegg ble det bestemt at Legevakten og ØHD
skulle slås sammen til ØHT (øyeblikkelig hjelp tjenester) med felles leder. I februar 2018 ble
det ansatt en fast leder for felles resultatenhet for legevakten og ØHD. Man gikk fra 2
resultatenheter til 1 resultatenhet med 2 avdelinger.

Disse 2 store, samtidige, endringene skapte en del uro og usikkerhet blant ansatte. Det var
likevel da ingen leger som sluttet, eller sykepleiere som sluttet ut over lovfestete permisjoner,
permisjoner i forbindelse med videreutdanning, eller ønske om å prøve seg i annen jobb et
annet sted.
Den ene store utskiftningen på legevakten er ny ledelse som ble ansatt i 2018 og som sluttet
i 2019. Ellers har arbeidsstokken vært stabil.
I 2019 ble organisasjonsmodellen endret, slik at legevakten og ØHD ble to selvstendige
enheter. Dette ble gjort på bakgrunn av en klar tilbakemelding fra ansatte om at en opplevde
for stor avstand mellom ledelse og medarbeidere på ØHD.
Utover organisasjonsendringene nevnt over, er årsakene til at leger, sykepleiere og
helsesekretærer har sluttet, ulike. Noen har fått ny jobb, noen har gått av med pensjon, noen
har sluttet av personlige/familiære årsaker, mens andre har fortsatt med spesialisering. Det
har også vært ulike meninger om hvilket tilbud ØHD skal være.
Når det gjelder ledige stillinger, er det p.t. ca. 7 ledige, faste, sykepleierstillinger totalt på
legevakten og ØHD, i tillegg til 3 faste legestillinger. Det kan nevnes at både legevakten og
ØHD nå opplever god søknadsinngang til de ledige stillingene de har.
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