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1. Hva saken gjelder 
  
Orienteringssak om sykefraværet i foretaket, historikk, nåtid og fremtid. 

2. Hovedpunkter 
Sykefraværet i SAHF har ligget på et forholdsvis høyt nivå over flere år, og har, som resten av 
HSØ og samfunnet for øvrig, økt ytterligere under pandemien de siste to årene. Totalt er 
sykefraværsprosenten på 8,7% i 2021 mot 8,2% i 2020. 
 
Vi ser kun små endringer knyttet til våre ulike stillingskategorier; apotekteknikerne har fremdeles 
det klart største sykefraværet på 11,85 % i 2021(ned fra 12,38 % i 2020), mens farmasøytene 
ligger på 6,44 % i 2021 (opp fra 4,36 % i 2020). Som i 2020 er det fremdeles langtidssykefraværet 
som er den største utfordringen, med 4,22 % (ned fra 4,25% i 2020). Som i landet for øvrig har 
det vært en økning i kortidsfraværet til 1,41% (opp fra 0,1 % i 2020).  
 
Sykehusapotekenes utvikling innen sykefravær i 2021 speiler nasjonale trender, så vel som 
yrkesfaglige tendenser. 
 
En stor utfordring under pandemien har vært å sikre bemanning for å ivareta dagens 
arbeidsoppgaver i tillegg til nye oppgaver som vaksinedistribusjon, vaksineopptrekk mm, samt å 
ivareta nye krav til smittevern (jobbe i kohorter, karanteneregler, stadig nye retningslinjer og ulik 
smittetrykk etc). 
 
Samtidig ser vi at de nye oppgavene også har gitt mer samhold og yrkesstolthet. Vi er kjent med 
at mange i foretaket føler seg slitne, og vi sendte en spørreundersøkelse for å ligge i forkant og 
kunne sette inn målrettede tiltak om nødvendig. 410 ansatte besvarte undersøkelsen og 
resultatene viste blant annet at 60 % av de ansatte opplever at de har fått mer å gjøre, en økning 
på 19,8 prosentpoeng fra 2020, majoriteten opplever større arbeidspress. Samtidig sier 80 % at de 
i stor grad har opplevd trygghet og opplevd mestring og 85 % av de ansatte opplever å ha fått 
den informasjon de har hatt behov for under pandemien. 
 
Én av årsakene til økningen i sykefravær har utvilsomt vært helsevesenets nødvendig strenge 
tilnærming til å holde seg hjemme dersom man har hatt symptomer. I tillegg til dette vet vi ut ifra 
demografien vår at aldersgruppen for de med barn i skole og barnehagealder også er den som har 
hatt det største fraværet grunnet karantene, hjemmeskole etc. 
  
I desember kunne Statistisk sentralbyrå melde at vi nasjonalt hadde det høyeste sykefraværet 
siden Svineinfluensaepidemien, og det er ansatte i helse- og omsorg som topper statistikken.  
 
Vi ser at nesten alle våre sykehusapotek har økt sykefraværet i løpet av 2021. Ledere skal være tett 
på både arbeidsmiljøet og oppfølging av enkeltsaker og får bistand til dette fra 
organisasjonsavdelingen. Spesielt mellomledere som samtidig går i drift opplever høyt press over 
tid. Organisasjonsavdelingen bistår blant annet i forhold til lederstøtte og samtaler med 
enkeltansatte. Sykefravær er en del av de definerte mål for ledere i den årlige 
medarbeidersamtalen. Sykefraværstall presenteres og diskuteres jevnlig i apotekermøter. 
 
For ett år siden ønsket vi å pilotere en mer team-basert tilnærming til sykefraværsstøtten, men 
pandemien med stadige nye varianter og strenge besøksrestriksjoner har ført til at dette arbeidet 
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måtte utsettes, men vil bli prioritert så snart vi kan møtes fysisk. Avdelingen planlegger nå for 
tiden etter restriksjonene, samt undersøker også andre tilnærminger som kan igangsettes for å øke 
nærværet i foretaket. De hovedtillitsvalgte er, i tillegg til øvrige fora der sykefravær er et tema, 
invitert til kvartalsvise informasjons- og samhandlingsmøter med representanter for HR. 
 
Organisasjons- og driftsavdeling samarbeider tett om sykefravær, og det er nå besluttet å se 
nærmere på arbeidsforholdene til mellomlederne våre, som vi vet må prioritere hardt i en presset 
hverdag – og at langsiktig oppfølgning av egne ansatte i en del tilfeller blir nedprioritert til fordel 
for daglig drift. Vi vil blant annet se nærmere på muligheten for å kunne hente ut synergieffekter 
ved å gjøre grep knyttet til mellomledernes hverdag.    
 
Det vil i møtet gis en nærmere redegjørelse av hvordan SAHF har arbeidet og vil arbeide 
fremover for å øke nærværet i foretaket. 
 
 
Vedlagt er bakgrunnsinformasjon om sykefravær (vedlegg 1) 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Det anbefales at styret tar saken til orientering.  
 
 1 vedlegg 
 
 
Vedlegg 1: Sykefravær i SAHF 
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