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Innovasjonsprosjekt

➔ VNNOR AS

➔ Trondheim kommune



Mandat

● VNNOR AS skal, i samarbeid med Trondheim 
kommune, utvikle en modell for predikering av fravær 
hos kommunale enheter som jobber til ulike tider av 
døgnet (“turnusenheter”)

● Modellen skal optimalisere bruk av personellressurser 
ved fravær med å lage prediksjon basert på daglig 
aggregering av fravær fra fagsystemet VismaGat

● Piloten er avgrenset til tjenesteområde Bo- og 
aktivitetstilbud 



Tidsplan

● Oppstart:           desember 2019
● Avslutning:        desember 2020 



Hvilke utfordringer 
har vi i planleggingen 

i dag?

● kjenner ikke til alt planlagt fravær
● utarbeide robuste planer basert på 

tilgjengelige ressurser 
● hvordan blir den faktiske 

bemanningen



Milepæler - fremdrift etter plan

Kvartal 3-4/2020

Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor. 

Kvartal 2/2020

Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor. 

Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor. 

Kvartal 4/2019

Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor. 

Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor. 

Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor. 

Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor. 

Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor. 

Test av pilot 
(avtalens punkt 5 M5, M6)

- VNNOR AS gjennomgår 
resultatene fra prototypen for å 
evaluere funnene og videreutvikle 
piloten
- VNNOR AS foreslår en plan for å 
forbedre resultatene i samarbeid 
med TK
- prosjektavslutning og evaluering

Gjennomføring 
(avtalens punkt 5 M2, M3)

- VNNOR AS kjører analyser og 
implementere alle kravene til 
systemet.

Oppstart 
(avtalens punkt 5 M1, 
delvis M2, delvis M7) 

- aggregerte data på avdelingsnivå 
fra arbeidstidsplanleggingsverktøyet 
VISMA GAT for en tidsperioden fra 
01.01.2012 til VNNOR AS

- VNNOR AS kartlegger de 
nødvendige arbeidsprosessene på en 
av enhetene innenfor BOA

Kvartal 1/2020

Gjennomført i henhold med avtale

Første prototype til pilot 
(avtalens punkt 5 M4, M5)

- første pilot gjennomføres i 
samarbeid med Byåsen BOA

- involvering av Lerkendal BOA 
og Lade BOA, uten å komme 
igang ved disse



AI/ML approach applied to predict sick leave absence 

● Fraværsdata   
2012-2019

● Analyse
● Maskinlæring
● Statistiske egenskaper

● Sykefravær timer



Testing - bemanningsplan på Munkvoll 1,2,3

dager med lavt predikert sykefravær dager med høyt predikert sykefravær 

flytte/allokere ressurser



Testing - bemanningsplan på Munkvoll 1,2,3

Fra den opprinnelige planleggingen av 
arbeidsstyrken tok vi ut ressursene fra 
dagene med lavt predikert sykefravær 
(Dag 2) og toppet opp til dagene med 
høyt predikert sykefravær (Dag 4)



Munkvoll 1
Vakter som 
er tatt bort

Vakter som 
er lagt til

6-07 31-07

19-07 1-08

20-07 2-08

21-07 8-08

22-07 2-09

23-07 12-09

24-07 13-09

Munkvoll  2

Vakter som 
er tatt bort

Vakter som 
er lagt til

24-06 26-07

27-06 1-08

21-07 2-08

22-07 15-08

23-07 16-08

7-09 20-08

Munkvoll 3

Datoer det fjernes 
seinvakter på

24-06 25-07

27-06 3-08

21-07 4-08

22-07 12-08

23-07 25-08

24-07

Riktig prediksjon Feil prediksjon

Testing: revidering av plan i 3 enheter



Resultat av testing: 85 % treffsikkerhet 
➔ 24 vakter var fjernet 
➔ 13 vakter var lagt til

➔ 23 vakter (95%) - fjernet riktig
➔ 8 vakter (62%) - lagt til riktig



Hva har vi lært?

● Utfordringer knyttet til å ta ut vakter - krever endring i bemanningsplanlegging

● Utfordringer knyttet til å samarbeide på tvers av boliger/etasjer/enheter
○ krever endring i praksis: dagens praksis innebærer kun en enhet om gangen
○ krever lederforankring



Er
fa
rin
ge
r

➔ gir forutsigbarhet
➔ bidrar til bedre ressursbruk
➔ et støtteverktøy for effektiv bemanningsplanlegging

➔ reduserte deltid
➔ økt fagkompetanse
➔ bedre tjenester for brukere



Bruk av prediksjon

Kommunalsjef, Stab Økonomitjenesten Enhetsleder/ 
økonomikonsulent

Avdelingsleder/enhetsleder

Hypotetisk aktualitet Bekreftet aktualitet

Quarterly prediction
Strategic planning

Monthly prediction
Budget planning

Weekly prediction
Budget planning

Daily prediction   
Bemanningsplan 



01.01.21
Prediksjon i bemanningsplanlegging

Prosjekt avsluttes, går 
over i ny fase



2. Endre 
fordelingen av 
tildelte ressurser i 
planleggingen:

Synliggjøre deler av innleiegrad i eget 
prediksjonslag (bemanningsplanslag)

Enheten har en aktivt forhold til å disponere 
potten ved evt. fravær

Ingen risiko



Effekter:

➔ Unngå topp-bemanning i perioder med lavt sykefravær:
● fjerne overflødige vakter fra dager med lavt sykefravær

➔ Redusere overtid og ekstra innleie
● sikre kompetanse på dager med predikert høyt sykefravær

➔ Redusere sykefravær - bedre arbeidsmiljø, mindre turnover

➔ Øke kvalitet på tjenestene

➔ Øke samarbeid på tvers 
● driftsfordeler av å dele “potten for sykefravær”



3. Forbedre 
visualisering

Oversikt per dag 

Mulighet å integrere med GAT Visma 

Prediksjon i eget oversikt for å gjøre det 
enkelt for enhetene 



Jan 2021 - June 2021

● Fremdriftsplan:
○ Bruke prediksjon ved alle 4 Bo- og aktivitetstilbud 
○ Gjøre verktøyet klart for bruk i hjemmetjenesten, helse- og velferdssenter og de øvrige turnusbaserte tjenesten 

fra og med 2022 planer
● Forventet utfall:

○ Reduksjon i sykefravær budsjett 4% - 5% av totalbudsjett
○ Bedre og mer presis bemanningsplanlegging
○ Lavere sykefravær
○ Økt kvalitet på tjenesten
○ Redusert deltid

● Tidsplan: Jan-2021 til Juni-2021 (6 mnd)



Økende sykefravær på HV

Flere brukere med behov for helsetjenester

Strammere økonomiske rammer



I utarbeidelsen av planer ønsker vi at: 

- beste praksis
- bottom up - metodikk
- deles erfaringer



MÅL

● oversikt over alle faktorer som 
påvirker planleggingen

● bedre forutsetninger for å utarbeide 
robuste planer med redusert deltid og 
økt fagkompetanseutarbeide

● gap mellom planlagt bemanning og 
faktisk bemanning er redusert



Arbeids-/kalenderplan

Tilgjengelige rammerOppgaver

Ansattes ønsker



Foreslått plan Juni 2021 - Des 2021 
● Foreslått plan:

○ Utvikle og forbedre systemet for å oppfylle behovet/kravene i Trondheim kommune
○ Integrasjon mot VismaGat, og distribuere metoden til alle aktuelle enheter i Trondheim kommune

● Forventet utfall:
○ Er brukervennlig/logisk system
○ 24/7 support

● Kostnader og lisensavgift:
○ Avklares i juni 2021


