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1. Arbeidsmiljøutvalget har bestått av: 

 
Leder: Trine Ruud, ansattrepresentant 
Tore Prestegard, adm.dir 

Henrik W. Bärnholdt, org.dir/Anne Norheim, spesialrådgiver HR (stedfortreder) 
Inge Kjønningsen, sykehusapoteker 
Anne Charlotte B. Skullerud, ansattrepresentant 
Anett Magnus/Martine Eidem, hovedverneombud 
 
Christina Stensaker Pedersen, Stamina (ingen stemmerett) 
 
Antall møter: fire 
Bedriftshelsetjenesten har deltatt i alle fire møtene. 
 

2. Grunnleggende HMS-opplæring (ledere og verneombud): 

Det rapporteres om blant annet gjennomført opplæring innen: HMS e-læring, HMS-grunnkurs for verneombud, 
HMS-kurs for ledere og e-læring HMS farlig legemiddelsøl. 
 

3. Saker i AMU 

Kort oversikt over saker som er behandlet.  
   
Årsplan 2021 
Årsrapport 2020 (HMS og BHT) 
AML brudd 
HMS avvik 
Status BHT 
Hva rører seg i foretaket 
Sykefravær 
Status HelsePluss 
Koronasituasjonen 
Prosjektportefølje 
Status Turnover 
ForBedring 2021 
Brukerundersøkelse WorkPlace 
Evaluering av VO samling i juni og november 
Resultat fra VO spørreundersøkelse 
Oppdatering av personalhåndbok om dødsfall og gaver ved fratreden 
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4. Fast ansatte med tilrettelagt arbeid 

73 personer får tilrettelagt arbeid på grunn av redusert arbeidsevne.  
 
Tilrettelegging innvilges med begrenset varighet. Generelt går tilretteleggingen ut på at ansatte blir skjermet fra 
enkelte arbeidsoppgaver, tilpasning av arbeidsoppgaver, justering på arbeidstiden, kortvarig bruk av 
hjemmekontor, reisetilskudd, litt kontortid som avlastning og noen ganger at ansatte får prøvd seg innenfor 
andre områder. Tilrettelegginger blir tilbudt medarbeidere som sliter av ulike årsaker, og på den måten begrense 
at de blir sykemeldte og få dem raskere tilbake i delvis i jobb.  
 

5. NAV-kandidater 

Vi har hatt en person på arbeidstrening i regi av NAV. 
 

6. Sykefravær 

Vurdering av sykefraværet: 
Sykefraværet i Sykehusapotekene for 2021 endte totalt på 8,171 %.  
 
Tiltak iverksatt/gjennomført: 
Det har vært stort fokus på smitteforebyggende tiltak, og bemanningen har under pandemien måttet dekkes opp 
ved bruk av vikarer og at sykehusapotekere har måttet tre inn i driften. Det jobbes kontinuerlig med å se på 
arbeidsplaner og finne gode løsninger som bidrar til mindre belastninger for ansatte. Tiltak iverksettes som følge 
av resultater fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring. Ledere gjennomfører oppfølginger, 
funksjonsvurderinger og tilrettelegginger med sykmeldte, og får bistand fra Organisasjonsavdelingen, NAV og 
BHT ved behov. Lean og «pulsmøter» avholdes jevnlig og verneombud og tillitsvalgte er godt informerte om 
forhold på arbeidsplassen. 
 
Det har vært fokus på systematisk oppfølging og iverksettelse av individuelle tiltak, hvor blant annet ledere har 
samarbeidet med Organisasjonsavdelingen og fått støtte i oppfølgingen ved behov.  I 2021 har 
Organisasjonsavdelingen samarbeidet med flere apotek for å følge opp i forhold til resultatene på 
forbedringsundersøkelsen. Vi har hatt individuelle samtaler med enkeltansatte og ledere for å kartlegge 
arbeidsmiljø, og hva som bidrar til godt arbeidsmiljø og gode leveranser, samt bistått i arbeidet i etterkant.  
 
I noen saker har vi blitt enige om å redusere stillingsstørrelsen i henhold til enkelte ansattes helsesituasjon og 
uførevedtak. Det blir tatt ut månedlige oversikter over alle ansatte i foretaket. I avdelinger og apoteker hvor 
fraværet har vært høyt, har det vært spesielt tett arbeid og samarbeid med lederne. Lederne har igjen fulgt opp 
medarbeidere med høyt og/eller gjentagende fravær.  
   
Oppfølging av medarbeidere, og herunder opplæring i sykefraværsrutiner er viktig. Dette er det stort fokus på i 
foretaket. Personalhåndboken oppdateres løpende, også i forhold til alle tilpasninger av regelverk rundt 
koronapandemien ved sykdom. WorkPlace blir også flittig brukt som informasjonskanal i denne forbindelse. Vi 
har tilgjengelig brosjyre med rutiner for oppfølging av sykefravær som er god kjent i foretaket. Det er tett dialog 
og oppfølging også mellom Organisasjonsavdelingen og ledere som har ansatte med høyt fravær.  
 
Det er fokus på forebyggende tiltak hvor ansatte oppfordres til å ta ansvar for sin egen helse. Alle ansatte har 
hatt tilgang til gratis online-trening som en alternativ aktivitet under koronapandemien. Tilbudet forlenges ut 
2022. Det vil jobbes videre med lederstøtte og en helhetlig tilnærming for å sikre et godt arbeidsmiljø. 

                                                 
1 Intern GAT statistikk som benyttes av ledere til operativ oppfølging. 
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Andre aktiviteter/hendelser 

 

 Ja/nei  

Vernerunde gjennomført 

 

14 apotek 
har 

gjennomført 

Ikke gjennomført: 

-SAO, ikke alle gjennomført pga sykdom (planlagt 
gjennomført for resterende i januar 2022) 

Medarbeidersamtaler gjennomført med 
alle 

 

11 apotek 
har 

gjennomført 

Ikke gjennomført: 

-Lillehammer (7 ble ikke gjennomført pga 
bemanningen) 
-Moss (1 ble ikke gjennomført pga bemanningen) 
-Kalnes (ikke alle ble gjennomført pga 
bemanningen) 

-Kristiansand (mangler gjennomføring i en avdeling, 
planlagt gjennomført våren 2022) 

HMS-handlingsplan utarbeidet og 
gjennomført 

Ja Alle apotek har gjennomført. 

Jobbrelaterte personskader som har 
medført fravær  

 

3 -Lillehammer (1 stk: oppfølging hos lege) 

-Hamar (1 stk: stikkskade) 

-SAO (1 stk: brannskade på en fot) 

 

Vold/trusler 0 Ingen meldt inn. 

Alvorlige HMS avvik 3 Det er tre avvik som er registrert som alvorlig:  

 

-SAO Ullevål: ansatt satt fast i heis mellom to 

etasjer) 

 

-SAO Radiumhospitalet: ansatt stakk kanyle 

med doksorubicin inn i ledd i venstre 

ringfinger under produksjon) 

 

-Skien: avdekket at ledelys og rømningsskilt 

manglet batteri – ved en strømstans/brann ville 

ikke rømningsvei være markert.  

Brannvernopplæring gjennomført 

 

11 apotek 
har 

gjennomført 

Ikke gjennomført: 
-Drammen (ikke gjennomført pga pandemi)  
-Kongsvinger (ikke gjennomført pga pandemi) 
-Kristiansand (ikke gjennomført pga pandemi) 
-Bærum (ikke gjennomført pga pandemi) 

 
 


