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Orienteringssak: Adm. direktør orienterer fra virksomheten 
 
 
Seniorpolitikk 
Målet med seniorpolitikken er å beholde erfarne medarbeidere og deres kompetanse. 
Frem t.o.m år 2012 ble det gitt fri tilsvarende 10% av fast lønn = 26 ekstra fridager pr. år. 
Sykehusapotekene sin nåværende seniorpolitikk ble endret med virkning fra 1. januar 2013. 
 
Fridager: 
Gis til ansatte i stillinger mellom 80% - 100%. 
Gis fra det året den ansatte fyller: 

 62-63 år: 5 fridager 

 64-66 år: 10 fridager 

 
Eksisterende seniorpolitikk har vært behandlet i HAMU i september og desember 2015. 
HAMU støtter tanken om en mer livsfase rettet politikk og individuelle tiltak, fremfor å ha en fast 
ordning om et visst antall seniordager fra man fyller 62 år og 64 år. (HAMU understreker at det 
bør være gode overgangsordninger, og at de som allerede har fått innvilget slike dager får beholde 
disse godene). 
 
Forskning viser at det ikke er noen sammenheng mellom å beholde kompetansen hos denne 
aldersgruppen og det å gi et antall fridager. 
Slik er det vurdert ikke å være samsvar med våre mål og de tiltakene vi har for å nå målet. 
 
Dette vil bli diskutert videre i ledergruppen. 
Saken er diskutert med foretakets apotekere og vil i tillegg bli tatt opp som sak med tillitsvalgte før 
endelig beslutning fattes av ledergruppen. Nye seniortiltak iverksettes fra 1. januar 2017. 
Endring av seniortiltak vurderes som en administrativ beslutning. 
 
Eksterne tilsyn og Rapporteringspliktige avvik  
Se styresak 009/16. 
 
Legemiddelmeldingen 
Helse og omsorgskomiteen avga sin innstilling til Legemiddelmeldingen 21. januar. 
Stortinget behandlet meldingen 4. Februar. 
Det var bred politisk enighet slik Legemiddelmeldingen forelå. 
 
Helse - og sykehusplan 
Nasjonal helse - og sykehusplan ble overlevert Stortinget 20. november 2015. Foreløpig dato for 
behandling i Stortinget er satt til 17. mars 2016. 
 



 
   

 

    

   

 

    

 

 
Apoteksaker 
Ingen spesielle forhold å bemerke.  
 
Prosjekt initiert av Helse Vest RHF og HSØ RHF 
Vil bli gitt orientering om prosjektet i møtet. 
  
 
Forslag til vedtak 
Styret tok gjennomgangen og notatet til orientering. 


