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Demografisk oversikt
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Antallet fast ansatte: 808
Antall ansatte – alle stillingsforhold: 919



Totalfravær 2020 og 
sykefraværsutvikling

2017-2020



2017 2018 2019 2020

Egenmelding 1,29 1,29 1,31 1,01

Sykmelding 5,38 5,74 5,62 6,34

Total% 6,67 7,03 6,93 7,35
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Sykefraværsutvikling - hele foretaket

Egenmelding Sykmelding Total%

7,35% i 2020



2017 2018 2019 2020

Adm/ledelse 2,6 1,49 3,18 3,14

Farmasøyter 4,16 4,5 3,98 4,36

Drifts-/teknisk 7,65 5,62 4,41 5,24

Apotekteknikere 9,67 11,07 11,31 12,38
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Hovedtrekk
 Sykefravær har holdt seg ganske stabilt fra 2017 , men viser en svak økning 

til 2020: Fra 6,6 % til 7,3 %.

 Langtidsfraværet (over 16 dager) er høyere enn korttidsfraværet (som ellers 

i Norge). 

 Farmasøyter  og apotekteknikere er de største stillingsgruppene. Det er 

sistnevnte gruppe som har det høyeste fraværet: 12% mot farmasøytene 

som har 4,3%.



 Sykehusapotekene er en kvinnedominert arbeidsplass 86%  (det er blant 

kvinner sykefraværet er høyest i Norge) 93 % av apotekteknikere er 

kvinner. 

 Sykefraværet er relativt jevnt fordelt blant våre aldersgrupper. 

Langtidsfraværet er høyest blant arbeidstakere 50-59 år-deretter synker 

fraværet for gruppen 60-69 år og er likt som de mellom 20-39 år. Det 

laveste fraværet finner vi for gruppen 40-49 år. 

Hovedtrekk 



Hvordan ligger vi an 
sammenlignet med andre?



Totalfravær%

Sørøst 7,35

Vest 7,6

Midt 6,1

Nord 7,46

HSØ 8,24
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Covid-19

2020



Koronarelatert fravær %

Karantene ftrl. §8-4 f - sykmelding 0,21

Karantene ftrl. §8-4 f - egenmelding 0,37

Karantene ftrl. §9-6 - barn/barnepasser 0,11

Karantenerelatert permisjon med lønn 0,90

Karantene ftrl. §8-4 f - arbeider hjemmefra 0,04

https://l.workplace.com/l.php?u=https://tv.nrk.no/se?v%3DNNFA19122620%26t%3D183s&h=AT3s1x_N3CwOMQyrUnBSFw32sl3kuwg0Dp7yZHX9GqNn43kOa2NicVNB8adsNZMDydOrzvwwsgZzAc1jE6fD3q2Kf_ToysITT5J-hQeSKLwg6D-cZMB90yrdu-Js_bCCtvPqjJAQW1ev8lY&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2w21LZbPJnAdA8lRXf23TGQTKKZjxpTDLpL0itfotjAMHacoIPus7pUrETB8eQHzHYKU8XAHGyoEAWRXM1RIaICjoGTCaktE2WUoBxSlDNKLNEijsXrqq3ERJ61ichwLmVaLTMjerhW7mHTdvwOToay21ehtCYSm56I3KTfW3y_MyQUMuQYWg
https://l.workplace.com/l.php?u=https://tv.nrk.no/se?v%3DNNFA19122620%26t%3D183s&h=AT3s1x_N3CwOMQyrUnBSFw32sl3kuwg0Dp7yZHX9GqNn43kOa2NicVNB8adsNZMDydOrzvwwsgZzAc1jE6fD3q2Kf_ToysITT5J-hQeSKLwg6D-cZMB90yrdu-Js_bCCtvPqjJAQW1ev8lY&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2w21LZbPJnAdA8lRXf23TGQTKKZjxpTDLpL0itfotjAMHacoIPus7pUrETB8eQHzHYKU8XAHGyoEAWRXM1RIaICjoGTCaktE2WUoBxSlDNKLNEijsXrqq3ERJ61ichwLmVaLTMjerhW7mHTdvwOToay21ehtCYSm56I3KTfW3y_MyQUMuQYWg


Ansvar for sykefraværet



 Det er arbeidsgivers ansvar å forebygge sykefraværet, og å arbeide med tiltak for å redusere sykefravær 

der det er mulig.

 Forebygging og reduksjon av sykefraværet er den enkelte leders ansvar. 

 Den enkelte ansatte har ansvar for å medvirke i sykefraværsarbeidet, samt å bidra til et positivt 

arbeidsmiljø.

 Organisasjons avdelingens ansvar er å gi støtte og råd til ledere, noe som innebærer både å utarbeide 

nødvendig verktøy og sikre at lovverk og rutiner blir fulgt,  samt å ta et helhetlig ansvar for at 

organisasjonen utvikler seg i ønsket retning og at fraværet reduseres der det er mulig.

Ansvar for sykefraværet



Årsaker til sykefraværet 

Sykefravær 2020



Årsaker til sykefraværet 

 Årsakene til sykefravær er sensitiv informasjon, men den 

enkelte ansatte plikter å opplyse om fraværet er 

arbeidsrelatert.

 Årsakene til fraværet er relevant i forhold til forebygging, 

tilrettelegging, antatt varighet og hvilke tiltak som er 

nødvendig for å redusere fraværet.

 Vi har god oversikt over «hovedårsakene» hva angår det 

arbeidsrelaterte fraværet.



Hovedårsaker til fraværet

 Muskel og skjelettplager.

 Lettere psykiske utfordringer/lidelser.

 Annet; kroniske og alvorlige sykdommer, 

arbeidsmiljø, ledelse.

 Vi ser ofte en sammenheng mellom avdelinger 

med høyt fravær og svake resultater på 

forbedringsundersøkelsen.

Muskel- & 
skjelettlidelser 

(fysiske forhold)

Psykisk helse

Arbeidsmiljø
Oppfølging & 

ledelse

Motivasjon & 
engasjement



Tiltak for å få ned 
sykefraværet  



De viktigste tiltakene fremover 

 Sikre at alle våre ledere og ansatte er kjent med rutiner og verktøy (brosjyrer, 

retningslinjer og informasjon i personalhåndboken etc.) rundt 

sykefraværsoppfølging, og at dette både er oppdatert og følges.

 Påse at det jobbes strukturert med forebygging og tiltak på alle 

apotek/avdelinger, men ha ekstra fokus på de apotek/avdelinger der fraværet er 

høyest (det er noen avdelinger på de største apotekene som «trekker opp»  

fraværet). 

 Helhetlig tilnærming til arbeidsmiljø, ledelse, økonomiske resultater/drift og 

sammenhengen med sykefraværsarbeidet (organisasjonsutvikling).

Forbedringsunder -

søkelsen/Arbeidsmiljø

Rekruttering/

turnover

Egne 
erfaringer

SluttsamtalerSykefravær

Organisasjons

utvikling

Data & 
analyser



De viktigste tiltakene fremover 

 Kontinuerlig kompetanseutvikling av våre ledere 

samt tilby støtte og rådgivning. 

 Sikre at ledere jobber med oppfølging og utvikling 

av medarbeidere. Det er et lederansvar å se 

helheten og se den enkelte ansatte. 

 Samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten og 

bedriftshelsetjenesten. 



 Økt fokus på restarbeidsevne – hvordan kan vi få våre ansatte 

raskere tilbake på jobb - eventuelt i en gradert sykmelding.

 Tilpasset tilrettelegging. 

 Det vil gis en mer detaljert oversikt - med vekt på fremtidige tiltak -

i styremøtet.

De viktigste tiltakene fremover


