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SAK NR 040-2020 

ORIENTERINGSSAK: SYKEFRAVÆR/NÆRVÆR I SYKEHUSAPOTEKENE 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar saken om status sykefravær/nærvær 2020 til orientering.  
 
 
 
 
Oslo, 14. september 2020 
 
 
 
Tore Prestegard 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

  
Orienteringssak om sykefraværet i foretaket, historikk, nåtid og fremtid. 

2. Hovedpunkter 

Sykefraværet i SAHF har over flere år gått «opp og ned». Til tider har det vært for høyt slik 
situasjonen også er i dag. Dette er belastende både for ledere, kolleger og den som er syk. 
Vi ser imidlertid en positiv utvikling de siste månedene i 2020. Det er i dag de største 
apotekene Lørenskog og deler av Sykehusapotekene i Oslo som trekker opp fraværet. I 
tillegg har vi Hamar som har hatt høyt fravær over tid. 
Det er apotekteknikere som har det høyeste fraværet og langtidsfraværet som er den største 
utfordringen.  
En rekke tiltak hva angår oppfølgingen er gjennomført og igangsatt/videreført.   
 
Historikk noen år tilbake: Tall fra HSØ:  
2015: 8,8 %  
2016: 6,8 % 
2017: 6,8 % 
2018: 7,3 % 
2019: 7,2 % 
2020: Akkumulert: 8,5 %. Juli: 7,1 %. 
 
Oppfølging og nåsituasjon  
Oppfølging av sykefravær er et lederansvar. Organisasjonsdirektør samarbeider med 
Driftsdirektør, Hovedtillitsvalgte og Hovedverneombud om overordnede tiltak. Status 
sykefravær og oppfølging diskuteres i Ledergruppen i tillegg til AMU og Kontaktforum hvert 
kvartal. Driftsdirektør følger opp apotekere månedlig.  
Hva som skal igangsettes av tiltak i det enkelte apotek tilpasses sammen med apoteker (og 
dennes ledergruppe) hvor også tillitsvalgte og vernetjenesten er involvert sammen med deler 
av Organisasjonsavdelingen. Behovet for støtte til det enkelte apotek, avdeling og/eller den 
enkelte leder besluttes deretter. Valg av tiltak, gjennomføring og graden av støtte fra 
Organisasjonsavdelingen varierer.  
 
Det vil i møtet gis en nærmere redegjørelse av hvordan SAHF har og vil arbeide for å 
redusere nåværende fravær og forebygge fremtidig fravær (øke nærværet). Stikkord er tett 
oppfølging og støtte til ledere i enkelt saker kombinert med opplæring og råd om 
forebygging. Målet er at den enkelte leder skal oppleve trygghet rundt håndtering av dette og 
at de som er syke skal føle seg ivaretatt. Vi vil ikke slå oss til ro før fraværet har stabilisert 
seg på rundt 6 %, men det forventes at fraværet vil fortsette å svinge noe på enkelte apotek.   
 
Det vil bli gitt en presentasjon av sykefravær i styremøtet  
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 

Det anbefales at styret tar saken til orientering.  


