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STYREMØTE 2. desember 2015 – SAKSNR 079/15 
 
 
Diskusjonssak   
Plan for å redusere sykefravær, dessuten begrense avvik, feil, klager og reklamasjoner samt lukking av 
avvik. 
 
 
Saksbeskrivelse 
 
Sykefravær 
 
Sykefraværet i SAHF ble redusert fra 8,1 % i 2013 til 7,6 % i 2014.   
I første kvartal i 2014 var fraværet over 9 % for deretter å reduseres til 7,6 % på årsbasis.   
Vi så samme utvikling i 2015, med en «topp» i februar på over 11 %.  
I første kvartal 2015 var sykefraværet 9,8 %. Etter andre kvartal var fraværet 9,3 % og etter tredje 
kvartal er fraværet 8,9 %. Statistikken viser følgelig at fraværet er lavere nå, men det ligger fortsatt for 
høyt.  
 
Årsakene er sammensatte. På styremøte i juni ble det meddelt at to apotek skilte seg særlig ut med høyt 
fravær: Enkelte avdelinger ved Sykehusapoteket Oslo (SAO) og Sykehusapoteket Lørenskog (SALØ). 
Bærum ble også nevnt som et apotek med høyt fravær vi ville følge tett. Styret oppfordret oss også til å 
følge med Fredrikstad slik at flyttingen om omstillingen til Kalnes ikke skulle få tilsvarende 
konsekvenser som ved SAO hva angikk høyt fravær.  
  
I SAO var det 5 avdelinger som «dro opp» tallene. I tre av disse avdelingene ble det i begynnelsen av 
året gjennomført omfattende endringer (blant annet grossistbytte og organisatoriske endringer) som vi 
vet hadde innvirkning. Grossistbyttet ble også nevnt som særlig merkbart i SAO hvor dette medførte 
frustrasjoner og økt bruk av overtid.  I tillegg er det to andre avdelinger som har hatt høyt fravær over 
tid, hvor det ble meddelt at det var planlagt og igangsatt omfattende tiltak. Det er gjort lederskifter i to 
av tre avdelinger i profavdelingen. Her har vi fått inn unge dyktige ledere som sammen med HR 
avdelingen jobber tett med å prøve å få ansatte som er langtidssyke raskere tilbake i jobb, og det jobbes 
også med tett oppfølging av ansatte som over tid har hatt meget høyt fravær og som enten er delvis 
tilbake i jobb eller fortsetter å ha mye fravær.  
 
SALØ har hatt høyt fravær over flere år, uten at gode nok tiltak er gjennomført. Apoteket hadde i 
februar over 16 % fravær. Dette er det største apoteket etter SAO og «drar» derfor opp statistikken 
(sammen med deler av SAO). I september er fraværet i SALØ akkumulert 11,3 %  
 
I Bærum har det vært lederskifter både på apoteknivå samt på avdelingsledernivå.  Dette bør i seg selv 
ikke avstedkomme fravær, men en lang tid uten apoteker, samt at nyansatt apoteker sluttet etter kort tid 
og spesielle utfordringer i en avdeling, er noen av årsakene til det høye fraværet. Bærum har tidligere år 
også hatt høyt fravær, men vi så en bekymringsfull stigning i andre kvartal og de har i dag et fravær på 
over 12%.  
    
Tiltak. Ledelsen, HR-avdelingen, bedriftshelsetjenesten, vernetjenesten og de tillitsvalgte jobber 
sammen om målrettede tiltak og vi begynner å se resultater på ovennevnte avdelinger selv om det er 
langsiktig arbeid som skal til for å holde det stabilt lavt.   



 
   

 

    

   

 

    

 

 
Det viktigste tiltaket er tett oppfølging av enkeltpersoner.  Det jobbes både for å få folk raskere tilbake, 
men også for å få til gradert fravær (eks 70 % i stedet for 100 %). I tillegg er det holdninger hos enkelte 
ansatte som må bearbeides i en mer positiv retning. Dette betyr også at det må jobbes tett med ledere i 
ovennevnte avdelinger. To ledere har valgt å trekke seg fra sine funksjoner, men jobber fortsatt hos 
oss.  Vi har for tiden sterkt fokus på mål og resultatsikring i alle apotek. Foruten at sykefravær inngår 
som en av foretakets overordnede mål har alle apotekere mål på driftsresultat og reduksjon av 
sykefraværet.  
Vi styrker også lederes kompetanse hva angår sykefraværsoppfølging – både enkeltvis, men også ved å 
sette opp kurs alle ledere skal gjennomføre slik at de blir mer trygge innen regelverket og i sin rolle. HR 
har i tillegg bearbeidet og laget en «verktøykasse» innen sykefravær for å gi lederne støtte som 
inneholder hvordan fravær skal håndteres fra dag 1; maler, regelverk, samtaleskjemaer etc.  
 
For ovennevnte avdelinger/apotek (Bærum, utvalgte avdelinger i SAO og SALØ) ser vi en nedgang i 
fraværet som pr måned var 17,9 % i februar, 15,1 % i mars og 11,8 % i september.  
Akkumulert for september er fraværet for samme avdelinger/apotek nå 13,5 %. I februar og mars var 
det hhv 15,0 % og 14,9%. 
 
Hvis disse apotekene, SAO, Bærum og deler av SALØ, «isoleres» i statistikken var fraværet i juni på 
øvrige apotek og SAO (ref styremøte i juni) 7,4 %. I dag er dette redusert til 6,4 %. Dette viser at 
fraværet er redusert også øvrige steder hos oss.  
 
Det kan også orienteres om at flyttingen til Kalnes ikke har hatt innvirkning på sykefraværsstatistikken 
for Fredrikstad.  
  
Det må forventes å ta noe tid før fraværet stabiliseres på et akseptabelt nivå og til vi når vårt mål på 
7,6% i 2016 for SAHF, men vi skal fortsette å jobbe hardt og målrettet med dette slik at vi lykkes.  
 
 
 
Avvik, feil, klager og reklamasjoner samt lukking av avvik 
 
Vi tilstreber åpenhet i foretaket om de feil, nestenfeil, avvik og uønskede hendelser som skjer. 
Arbeid med avvik er et av våre viktigste verktøy til forbedring og ikke et verktøy for å påpeke 
enkeltpersoners feil. 
 
Avvikssystemet er et viktig ledelsessystem: 
 

- Avdekker problemområder 
- Identifiserer forbedringsområder 

 
Vi ønsker en kultur hvor det er en selvfølge å registrere avvik, og at avviksrapportene brukes spesifikt 
til forbedring og læring. 
 
Har vi kontroll på avvik, har vi også kontroll på risiko og ledelse av foretaket. Registrerte avvik er en 
del av grunnlaget for å kunne si noe om risiko for fremtidige hendelser. 
 
 
 



 
   

 

    

   

 

    

 

Vi har meldeplikt for visse typer avvik: 
Alvorlige tilvirkningsfeil på våre produkter (feil som kan gi helseskade), feil ved markedsførte 
produkter og medisinsk utstyr, bivirkninger, lovbrudd, personvern, tap av narkotika, 
forurensning++++ 
 
Drivere for registrering av avvik kan i tillegg til pålagt registrering iht myndighetskrav, lover og 
forskrifter kan være: 
 

- Å unngå og å forebygge negative hendelser (med konsekvenser for enkeltpersoner – 
pasientsikkerhet og økonomi) 

- Omdømme 
 
 
 
Avvik er også en situasjon eller noe som har skjedd, som ikke er tilsiktet eller i samsvar med krav. 
 
Avviksbehandlingen skal: 
 

- Begrense skade (strakstiltak) 
- Finne bakenforliggende årsaker/rotårsak 
- Iverksette tiltak (forebygge + forbedringer) 
- Hindre gjentagelse (lære av feil) 

 
 
Avviket skal beskrive: 
 

- Hva som har skjedd 
- Hva som er gjort for å begrense skaden 
- Årsaken til det som har skjedd 
- Konsekvenser av det som har skjedd 
- Tiltak iverksatt for å hindre gjentagelse 
- Hva som er gjort for å sikre læring 

 
Meldekultur: 
 
Vi har månedlig oppfølging i ledergruppen av avviksstatistikk. Gjennomgang av avvik og forbedringer 
gjennomføres i ledelsens gjennomgåelse (LGG) 3 ganger pr år. Alle meldepliktige avvik blir diskutert 
med/informert om til driftsdirektør og kvalitetsdirektør. Avvik og forbedringer er også fokusområde 
på nettverkssamlinger, apotekersamlinger, kvalitetsforum mm 
 
Gjennomførte forbedringer: 
 

- Ordrehåndteringsprosessen og bruk av PDA i Varesalg Profesjonell 
- Smartsøk/hurtigsøk i FarmaPro 
- Kontroller i tilvirkning 
- Temperaturmonitorering av lokaler og kjøleskap 
- Varelager og plukkrobot (Ullevål og Kalnes) 
- Kurs i CAPA 

 



 
   

 

    

   

 

    

 

 
 
Pågående arbeid med forbedringer: 
 

- System for Medikamentell Kreftbehandling (MKB) 
- Lukket legemiddelsløyfe  
- Kvalitetsledere for alle sykehusapotek 
- Leverandørkvalifisering 
- E-resept i sykehus 
- Lokalt forbedringsarbeid basert på lean metodikk 

 
Disse tiltakene gjenfinnes også i handlingsplan og ledelsens gjennomgang. 
 
 
Saken vil også omfatte utvikling av ledere ift til gjennomføring av tiltak. Fokus vil bli tettere oppfølging 
av ledelse på apotek. 
 
I styremøtet vil det bli gitt en presentasjon der det legges opp til innspill og diskusjon rundt ovennevnte 
temaer. 
 
 

 
Forslag til vedtak 
Plan og tiltak som presentert følges opp av styret med de innspill som fremkom i styremøtet. 
 


