
 Årsrapport HMS 
Felles 

Sykehusapotek 
Hovedverneombud: Martine Eidem 
Dato/sign.:   

Adm.dir: Tore Prestegard 
Dato/sign.: 
 

 

 Side 1 av 4 
 

 

1. Arbeidsmiljøutvalget har bestått av: 
 
Arbeidsgiverrepresentant Henrik W. Bärnholdt, org.dir (leder) 
Arbeidsgiverrepresentant Tore Prestegard, adm.dir 
Arbeidsgiverrepresentant Inge Kjønniksen, sykehusapoteker, SA Tønsberg 
Ansattrepresentant Trine Ruud, apotektekniker (SA Hamar)  
Ansattrepresentant Anne Charlotte B. Skullerud, farmasøyt (Ahus) 
Hovedverneombud Martine Eidem, adm.konsulent (SAO) 
 
Sekretær Anne Norheim, seniorrådgiver HR (ingen stemmerett) 
BHT Trine Røse, OUS Arbeidsmiljøavdelingen (ingen stemmerett) 
 
Antall møter: fire 
Bedriftshelsetjenesten har deltatt alle fire møtene. 
 

2. Grunnleggende HMS-opplæring (ledere og verneombud): 
Det rapporteres om blant annet gjennomført opplæring innen: to-dagerskurs hos BHT, HMS-kurs for 
verneombud/nettkurs, HMS farlig legemiddelsøl, brannvern grunnkurs, Eco Online opplæring, HMS-grunnkurs 
for verneombud, HMS-kurs for ledere og verneombudssamling. 
 

3. Saker i AMU 
Kort oversikt over saker som er behandlet.  
   
Konstituering av ny leder av AMU fra arbeidsgiversiden 
Årsplan 2022 
Årsrapport 2021 (HMS og BHT) 
AML brudd 
HMS avvik 
Hva rører seg i foretaket 
Status sykefravær 
Koronasituasjonen 
Status Prosjektporteføljen 
Status Turnover 
Spørreundersøkelse koronapandemien 
Varslingsrutiner 
Informasjon fra BHT vedrørende «psykologisk trygghet i arbeidsmiljøet» 
Informasjon Mystery Shopper 2022 
ForBedring 2022 
Beredskap generelt (Korona og Ukraina) 
TV og VO-samling høsten 2022 
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4. Fast ansatte med tilrettelagt arbeid 
52 personer får tilrettelagt arbeid på grunn av redusert arbeidsevne.  
 
Generelt går tilretteleggingen ut på at ansatte blir skjermet fra enkelte arbeidsoppgaver, tilpasning av 
arbeidsoppgaver (unngå for mye ståing, gåing og tunge løft, svangerskapsrelaterte tilpasninger), og justering av 
arbeidstiden (kortere dager, senere start på dagen, kortvarig bruk av hjemmekontor).  
 
Tilrettelagt arbeid innvilges i hovedsak med begrenset varighet, og blir tilbudt medarbeidere som sliter av ulike 
årsaker. Dette er tiltak for å forebygge sykefravær, samt at de som er sykmeldte kan komme raskere tilbake i 
delvis i jobb.  
 

5. NAV-kandidater 
Vi har hatt fire personer på arbeidstrening i regi av NAV. 
 

6. Sykefravær 
Vurdering av sykefraværet: 
 
Sykefraværet i Sykehusapotekene for 2022 endte totalt på 9.0%.  
 
De siste månedene har fraværet vært økende – og det er særlig korttidsfraværet som øker. 
Langtidsfraværet utgjør ca 60 % og korttidsfraværet ca 40 %. Korttidsfraværet er «enklere» å forebygge enn 
langtidsfraværet og er også det fraværet som er mest kostnadskrevende for foretaket.  
 
Fraværet er jevnt fordelt i produksjonsavdelingene, sykehusleveranser og i publikumsavdelingene. 
Farmasøytiske tjenester har det laveste fraværet. Det er gruppen 20-35 år som har det høyeste fraværet, 
noe som er annerledes enn hva angår fraværet nasjonalt (ifølge rapporter fra SSB) hvor fraværet øker med 
økt alder. Det er, som tidligere, fortsatt teknikere som har det høyeste sykefraværet hos oss. 
 
Ledergruppen ønsker at det skal fokuseres sterkere på å redusere fraværet, og det er et mål at fraværet for 
2023, på foretaksnivå, skal være 7,0 % og 6,5 % i 2024.  
 
Tiltak iverksatt/gjennomført: 
Organisasjonsavdelingen har fokus på å jobbe systematisk med sykefraværet, og det er laget malverk for 
hvordan det anbefales å jobbe for å redusere fraværet. Dette har blitt presentert for AMU og ledergruppen. 
Deretter har anbefalt prosess blitt presentert for alle områdeledere og deres ledergrupper. Det anbefales å 
jobbe tett med tillitsvalgte og verneombud gjennom hele prosessen.  
 
I tillegg har brosjyren for hvordan alle ansatte og ledere skal forholde seg til sykefravær blitt oppdatert. 
Denne inngår også i prosessen i forhold til hvordan det anbefales å jobbe med fraværet. Kort fortalt 
beskrives prosessen ved at det først foretas en kartlegging hvor hensikten er å finne frem til eventuelle 
underliggende årsaker til fraværet. Dette gjøres av lederne i samarbeid med Organisasjonsavdelingen. 
Deretter besluttes tiltak, det lages en plan for gjennomføring, og til slutt skal arbeidet evalueres. Hvor lang 
tid det vil ta for å få redusert fraværet vil variere ut ifra hva de underliggende årsakene er. Noen steder kan 
det ta måneder, andre steder mye lengre tid.  



 Årsrapport HMS 
Felles 

Sykehusapotek 
Hovedverneombud: Martine Eidem 
Dato/sign.:   

Adm.dir: Tore Prestegard 
Dato/sign.: 
 

 

 Side 3 av 4 
 

 
Organisasjonsavdelingen erfarer, i likhet med tilgjengelig forskning på området, at de underliggende 
årsakene varierer. Hovedårsakene er uansett kronisk eller alvorlig sykdom, muskel og skjelettplager, skurr i 
arbeidsmiljøet, og ledere som ikke (av ulike årsaker) makter å følge opp eller ta tak i 
konflikter/arbeidsmiljøutfordringer etc.  Organisasjonsavdelingen prøver etter beste evne å samarbeide og 
støtte ledere i dette arbeidet – det viktigste er å jobbe forebyggende – men vi må også jobbe 
«reparerende» der fraværet er høyt.   
 
Resultatet av kartleggingsarbeidet er at vi nå har svært god oversikt i foretaket i forhold til hvor det er 
ønskelig at Organisasjonsavdelingen jobber tettere med ledere/ansatte, tillitsvalgte/vernetjenesten, samt 
hvilke apotek/avdelinger som «klarer seg selv». Vi vil fremover også få en god oversikt over hva som er de 
underliggende årsakene på det enkelte sted, og jobbe mer målrettet med de riktige tiltakene. Foretaket er 
allerede i gang og jobber på ovennevnte måte på flere apotek. Reparerende tiltak vil være en kombinasjon 
av å jobbe med ledelse og organisasjonsutvikling. Noen steder kan det f.eks. være behov for lederstøtte og 
eventuelle organisasjonsendringer, andre steder er det arbeidsmiljø eller «gjengangere» og vanskelige 
saker det må jobbes med. Det kan også være ressursmangler på enkelte steder som gjør at belastningen 
over tid har vært for høy. Det jobbes flere steder med å få en enda mer positiv kultur, noe man også vet har 
en innvirkning på nærvær/fravær. Det er behov for opplæring av nye ledere i forhold til hvordan man 
forholder seg til sykefravær, samt jevnlig oppfriskning for øvrige ledere. Vi legger også vekt på at alle 
ansatte skal være kjent med hvordan de blir fulgt opp dersom de blir syke. 
 
I tillegg jobber våre ledere med «vanlig»/pliktig oppfølging av sykmeldte, gjennomfører samtaler, 
funksjonsvurderinger og tilrettelegginger - ofte med bistand fra Organisasjonsavdelingen, NAV og BHT etter 
behov. I noen av sakene har vi blitt enige om å redusere stillingsstørrelsen i henhold til enkelte ansattes 
helsesituasjon og uførevedtak. Det blir tatt ut månedlige oversikter over fravær for alle ansatte i foretaket.  
   
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 – et tilbud som forlenges ut 2023. Det vil jobbes videre med 
lederstøtte og en helhetlig tilnærming for å sikre et godt arbeidsmiljø. 
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Andre aktiviteter/hendelser 
 Ja/nei  

Vernerunde gjennomført 

 

13 av 17 
apotek har 

gjennomført 

Ikke gjennomført: 

- Arendal (meldt som avvik 78260) 

- Moss (pga mange endringer personalmessig som har 
krevd ekstra tid) 

- Hamar (ble gjennomført i uke 3 i 2023) 

- Kalnes (gjennomført i januar 2023) 

Medarbeidersamtaler gjennomført med 
alle 

 

11 av 17 
apotek har 

gjennomført 

Ikke gjennomført: 

- SAO (20 teknikere har ikke hatt samtale grunnet 
mangel på ledere store deler av 2022)  

- Kalnes (en ble ikke gjennomført pga 
langtidsfravær) 

- Skien (en avdeling har ikke gjennomført pga sykdom 
hos lederne) 

- Arendal (ikke gjennomført pga ressursmangel) 

Gjennomgått HMS-innhold i 
personalhåndboken, herav også Akan 
retningslinjer 

8 av 17 
apotek har 

gjennomført 

Ikke gjennomført: 

Lillehammer, Gjøvik, Elverum, Moss, Bærum, 
Tønsberg, Kristiansand, Arendal, Hamar 

HMS risikovurdering gjennomført 11 av 17 
apotek har 

gjennomført 

Ikke gjennomført: 

Moss, Kalnes, Bærum, Skien, Tønsberg, Hamar 

HMS-handlingsplan utarbeidet og 
gjennomført 

Ja Alle apotek har gjennomført. 

Jobbrelaterte personskader som har 
medført fravær  

 

3 - SAO (1 stk: skade på vei til jobb, medførte to timer 
fravær) 

- Drammen (ansatt fikk slusedør til isolator i hodet og 
fikk hjernerystelse) 

- Bærum (skade på hånd som kom i klem i heisen, 
medførte halvannen times fravær) 

Vold/trusler 0 Ingen meldt inn. 

Alvorlige HMS avvik 1 -Kristiansand: Fullstendig strømstans i 
produksjonsenhet 

Brannvernopplæring gjennomført 

 

14 av 17 
apotek har 

gjennomført 

Ikke gjennomført: 
-Kongsvinger (nyansatt mangler opplæring)  
-Drammen (ikke gjennomført pga pandemi) 
-Bærum (avlyst grunnet sykdom) 
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