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Vurdering av fare for liv og helse i pågående arbeidskonflikt 
mellom Unio og Oslo kommune 

Statens helsetilsyn har vurdert om det er fare for liv og helse i helse- og 
omsorgstjenesten som følge av den pågående konflikten mellom partene i 
arbeidslivet på arbeidstakersiden Unio og på arbeidsgiversiden Oslo kommune. 
 
Den 28. mai 2021 tok Unio ut 670 medlemmer i Oslo kommune. De streikende er 
lærere, sykepleiere og andre med høyere utdanning i barnehager, skoler, 
helseinstitusjoner, NAV og andre kommunale virksomheter.  
 
Mange ansatte i hjemmetjenesten, sykehjem, ergoterapi- og fysioterapitjenester, 
helsestasjon og skolehelsetjenesten ble tatt ut i streik. Også tildelingskontorene som 
vurderer og tildeler helse- og omsorgstjenester ble berørt av streiken. Selv om flere 
etater/bydeler har meldt om marginal sykepleiebemanning ved berørte helse- og 
omsorgstjenester allerede fra streikens iverksettelse, har streiken forløpt uten 
konsekvenser for liv og helse. Kommunene har imidlertid vært avhengig av å søke 
om dispensasjoner, særlig for sykepleiere i sykehjem og hjemmetjenesten. Dette har i 
stor grad blitt innvilget. 
   
Den 2. juni 2021 trappet Unio opp streiken i Oslo kommune med ytterligere 1200 
personer.  

Opptrappingen var betydelig og førte til ytterligere reduksjon i tjenestene. Tjenester 
som fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering, og forebyggende helsetjenester ble i 
berørte virksomheter i hovedsak satt på vent. Også aktiviteten ved 
tildelingskontorene i berørte bydeler ble ytterligere redusert. Dette har ikke medført 
direkte fare for liv og helse, men har gjennom streiken bidratt til å øke 
totalbelastningen på gjenværende tjenester, som sykehjem og hjemmetjenester, der 
aktiviteten har vært redusert til å utføre de mest nødvendige oppgaver for å sikre 
forsvarlig og nødvendig helsehjelp.  
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En bydel melder natt til mandag 7. juni at 14 av 30 sykepleiere som skal på vakt i 
hjemmetjenesten fra mandag morgen er tatt ut i streik. Det er søkt om dispensasjon 
for samtlige, men kun én er innvilget. I følge bydelen er øvrige utøvende sykepleiere 
som ikke er tatt ut i streik bundet opp i TISK-arbeid og vaksinasjon. I tillegg er også 
ledere tatt ut i streik. Ytterligere omrokkering av sykepleieressurser i bydelen er 
derfor ikke mulig. Enkelte pasienter kan legges inn i sykehus som avbøtende tiltak, 
men det vil likevel være mange pasienter som ikke vil få nødvendig helsehjelp som 
administrering av insulin, intravenøs behandling og annen medisinering, stell av 
stomi og stell av sår, i tillegg til andre oppgaver som personlig hygiene og måltider. 
Bydelen vurderer at antallet enkeltpersoner dette vil gå ut over, er så omfattende at 
bydelen ikke har kapasitet til å flytte disse pasientene inn på sykehjem for å avbøte 
konsekvensene av streiken med tanke på liv og helse. 
 
Streiken medfører nå en stor totalbelastning på helse- og omsorgstjenesten i Oslo 
kommune. Samtidig ser vi nå betydelig svikt i helsehjelpen overfor enkeltpasienter. 
Statens helsetilsyn vurderer på denne bakgrunn at det vil oppstå fare for liv og helse i 
løpet av dagen 7. juni 2021 som følge av konflikten i Oslo kommune.  

 
Med hilsen 
 
  
Jan Fredrik Andresen 
direktør 
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