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ORIENTERINGSSAK: SYKEFRAVÆR: UTVIKLING, ÅRSAKER OG TILTAK 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tar saken om status sykefravær til orientering.  
 
 
 
 
Oslo, 21. april 2021 
 
 
 
Tore Prestegard 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

  
Orienteringssak om sykefraværsutviklingen i foretaket. 

2. Hovedpunkter 
 
Historikk 
Sykefraværet i SAHF gikk opp fra 6,93% i 2019 til 7,35% i 2020. Økningen skyldes 
hovedsakelig en økning i sykmeldt langtidsfravær (fravær over 56 dager). 
Sykmeldinger fra 1-16 dager og fra 17-56 dager har begge gått ned fra nivået i 2019. 
Egenmeldingsfravær har også gått ned fra 2019.  
 
Av stillingskategorier er det apotekteknikere som har det høyeste fraværet. Her ser vi 
også trenden på foretaksnivå med at det er langtidsfravær over 56 dager som går 
opp, mens kortere sykmeldinger, samt egenmeldingsprosenten, går ned. Av 
avdelinger er det avdeling for sykehusleveranser som både har det høyeste fraværet 
og den største økningen. 
 
Et moment med 2020 var selvsagt pandemisituasjonen. Statistikken viser at det har 
vært lite fravær knyttet til korona, henholdsvis 0,21% på sykmelding og 0,37% knyttet 
til egenmelding. Det kan imidlertid ikke utelukkes at utfordringer knyttet til korona har 
påvirket sykefraværsutviklingen indirekte.  
 
SAHF sitt fravær på 7,35 % sammenlignet med øvrige sykehusapotekforetak: Nord 
7,46 %, Midt 6,1 % og Vest 7,6 %.  
 
Oppfølging 
Organisasjonsavdelingen samarbeider tett med driftsdirektør, ledere, tillitsvalgte og 
vernetjenesten for best mulig oppfølging av fraværet tilpasset de konkrete 
utfordringene de enkelte apotek og avdelinger opplever. Oppfølging av fravær er et 
lederansvar, men samarbeid og støtte er en viktig del av arbeidet med 
fraværsoppfølging både på foretaksnivå, i enkeltapotek og enkeltavdelinger.  
 
Det vil i styremøtet bli gitt en presentasjon og nærmere redegjørelse av 
hvordan SAHF vil gå fram for å redusere nåværende fravær og forebygge 
fremtidig fravær. Fokus i presentasjonen blir årsak og tiltak. 
  
Stikkord er gode analyser av fraværsutviklingen (vedlegg 1), tett oppfølging og støtte 
til ledere i enkeltsaker, samt opplæring og råd om forebygging. Målet er at SAHF på 
foretaksnivå og i apotek/HK skal iverksette riktige tiltak basert på gode data, analyser 
og kunnskap, samt at den enkelte leder skal oppleve trygghet rundt håndtering av 
fravær og at de som er syke skal føle seg ivaretatt og fulgt opp.  
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Det anbefales at styret tar saken til orientering.  
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1 vedlegg 
 
Vedlegg 1: Sykefravær 2020 


