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STYREMØTE 17. september 2015 – SAKSNR 049/15  
 
Orienteringssak  
Sykefraværoppfølging  
 
Saksbeskrivelse    
Det vises til sak 035/15 om sykefraværsutviklingen i Sykehusapotekene fra styremøtet i juni.  
I 2014 ble sykefraværet redusert fra 8,1 % i 2013 til 7,6 %. Etter andre kvartal 2015 er fraværet over  
9 %. Det ble i styremøtet i juni redegjort for at to apotek skiller seg ut med høyt fravær.  
 
Enkelte avdelinger ved Sykehusapoteket Oslo og Sykehusapoteket Lørenskog. 
 
I SAO er det fortsatt 5 avdelinger som «drar opp» tallene. I tre av disse avdelingene (i Prof) ble det i 
begynnelsen av året gjennomført omfattende endringer (bl a grossistbytte og organisatoriske endringer) 
som vi vet har hatt innvirkning. Grossistbyttet har vært særlig merkbart i SAO og særlig i prof 
avdelingene har dette medført frustrasjoner og økt bruk av overtid.  I tillegg ble det redegjort for at det 
var to andre avdelinger i tilvirkning som har hatt høyt fravær over tid. Fraværet er nå noe redusert, men 
ikke stabilt slik vi oppfatter det (10,4 % pr juli). 
 
SALØ (Sykehusapoteket Lørenskog) har hatt høyt fravær over flere år, uten at gode nok tiltak er 
gjennomført. Det ble informert om at apoteket hadde et fravær på over 12 %. Dette er det største 
apoteket etter SAO og «drar» derfor opp statistikken (sammen med deler av SAO). I likhet med SAO 
er fraværet noe redusert, men heller ikke her oppfattes dette som stabilt (11,84% pr juli)  
 
Det ble i styremøtet i juni informert om at ledelsen, HR, BHT, vernetjenesten og de tillitsvalgte jobber 
sammen om målrettede tiltak.  
 
Av aktuelle tiltak som kan fremheves er at HR har månedlige oppfølgingsmøter og med lederne for de 
avdelingene som har høyest fravær. Her gjennomgås utarbeidet analysemateriale fra HR hvor fraværet 
på alle enkeltpersoner fremgår og aktuelle tiltak besluttes. Frekvensen på oppfølgingen av den enkelte 
er økt. Bedriftshelsetjeneste (BHT) er inne i flere saker og gir råd og veiledning. Det har blitt 
gjennomført en kartlegging på Lørenskog hvor alle ansatte ble intervjuet om nærvær, trivsel og ledelse. 
Rapporten ble etter vår mening meget god (fra BHT) og har avstedkommet flere lokale 
forbedringstiltak.  Samme kartlegging skal nå gjøres i en av avdelingene i SAO. Det jobbes også tett 
med særlig to ledere på ovennevnte apotek for å klargjøre forventningene til ledelse i sykehusapotekene 
også relatert til oppfølging av sykefravær. Det skal i neste kvartal gjennomføres opplæring for alle 
ledere i foretaket hva angår lederes ansvar innenfor dette temaet samtidig som enkelte ledere får 
spesialtilpasset opplæring.  Alle apotek skal utforme mål på sitt apotek hva angår sykefravær og tiltak 
som skal følges opp av driftsdirektør. Det er også avtalt et møte i oktober med de Hovedtillitsvalgte og 
HR direktør for å avtale hvordan vi i fellesskap kan jobbe mer intensivt med dette.    
  
 
Forslag til vedtak 
Styret tar saken til etterretning. 
 
 


