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Orienteringssak 
Status sykefravær  
 
Saksbeskrivelse  
Sykefraværet i Sykehusapotekene HF er høyt.  For 2015 er akkumulert sykefravær 8,8 %.  
Ledelsen i sykehusapotekene har, som et av foretaket sine fem viktigste mål for 2016, satt en målsetning om 
reduksjon av sykefraværet til 7,6 %.  
Dette følges opp månedlig og er en del av resultatoppfølgingen i Driftsavdelingen. Alle apotek har formulert 
tiltak og mål i forhold til hvordan målsetningen skal nås eller hvordan de skal jobbe forebyggende for å ivareta 
høyt nærvær. HR støtter og gir rådgivning i arbeidet og er aktivt inne i flere apotek og avdelinger.  
 
Overordnet kan det sies at det er høyt fokus og mange parallelle aktiviteter som er igangsatt for å redusere 
fraværet.  Det er også en erkjennelse av at det tar tid både å få fraværet ned og å holde det på et stabilt lavt nivå 
over tid.    
 
Fraværet varierer på de forskjellige apotek. Det er særlig deler av Sykehusapoteket Oslo, Lørenskog og Bærum 
som sliter med det høyeste fraværet. Det er derfor særlig disse apotekene det fokuseres å intensivere støtte og 
tiltak til i forhold til.  Det er gledelig at vi nå ser positiv utvikling i flere av de avdelinger vi fokuserer på. Det 
kan nevnes at f.eks. fraværet på Lørenskog, som er det største av de ovennevnte apotek/avdelinger (i Oslo er 
det kun enkelte avdelinger det er utfordringer) viser en nedgang fra 1. kvartal fra over 14 prosent til 
akkumulert fravær på 11 prosent ved utgangen av 2015. Det er fortsatt høyt, men en positiv utvikling.    
 
Årsakene til det høye fraværet varierer, men det er flere fellestrekk i forhold til hva vi mener har positiv effekt. 
For å stabilisere fraværet/øke nærværet over tid må det jobbes systematisk med ledelse og målstyring samt 
trivselsfremmende og forebyggende tiltak.  
  
De viktigste tiltakene det jobbes med er  
 

 God sykefraværs oppfølging av enkeltpersoner. HR og BHT er inne i enkeltsaker og støtter ledere 

 Tydelig ledelse med fokus på kvalitet og arbeidsglede. Drift, HR og BHT veileder og støtter ledere. 
Noen ledere tilbys også ekstern veiledning/coaching. 

 Fokus på arbeidsmiljø og positiv kultur. Det er gjennomført kartlegging av arbeidsmiljøet i samarbeid 
med bedriftshelsetjenesten i enkelte av ovennevnte apotek/avdelinger og det jobbes aktivt med tiltak 
og handlingsplaner i etterkant.  

 Opplæringstiltak. HR har utformet en «Lederskole» som både gir veiledning i lederrollen og et utvalg 
kurs, blant annet i regelverk og sykefraværsoppfølging. Sistnevnte kurs har også blitt gjennomført for 
tillitsvalgte og verneombud. 

 God ressursstyring. I alle ovennevnte avdelinger har vi sett at avdelingene kan jobbe mer aktivt med 
god planlegging i forhold til når, hvor mange og hvem som bør være på jobb til enhver tid.  Det jobbes 
i tillegg aktivt med å effektivisere arbeidsprosesser.  

 Oppdaterte, tilgjengelige og gode «leder verktøy», blant annet i sykefraværsoppfølgingen.  



 
    

 

 Forebyggende arbeid. Alle har selv et ansvar for å ta vare på egen Helse, men vi har også fra sentralt 
hold igangsatt flere aktiviteter og laget et års hjul: «HelsePluss» som skal skape engasjement og 
tilrettelegge for at våre medarbeidere holder seg i god form (lavterskeltilbud).  
 

Det vil i styremøtet gis en mer detaljert presentasjon av sykefraværs statistikk og pågående tiltak som gjøres for 
å øke nærværet slik at Sykehusapotekene forblir en attraktiv arbeidsgiver, både for de som er ansatt hos oss, 
men ikke minst for å sikre at vi også for fremtiden tiltrekker oss «de beste».  
 
 
Forslag til vedtak 
Styret tok saken orientering.  
 
 
 


