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Referat fra AMU 07.02.2023 
 
Anette Louise Børresen var møteleder i Britt Fritzmans fravær. Det fremkom ikke merknader til 
innkallingen. Gaute Storås opplyste å måtte fratre møtet ca. kl. 15.00. 
 
Sak 
nr. 

Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
tidsfrist 

1-23 Godkjenning av referat fra AMU 06.12.2022 
 
Vedtak:  
Referat fra AMU 06.12.2022 godkjennes.  
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2-23 Årsrapport for AMUs virksomhet i 2022 

Terje Engvik kommenterte rapportens innhold og viste til leders konklusjon 
i punkt 11:  
«Det er ikke registrert innspill knyttet til endringer i AMUs møte- og 
arbeidsform. Det er gitt tilbakemeldinger fra AMUs medlemmer om at saker 
til behandling er godt forberedt av saksbehandlere og ledere. Videre at 
møter gjennomføres på en god måte med tid til diskusjon. Arbeidet i AMU 
har vært preget av konstruktive diskusjoner og løsningsorientert fokus fra 
medlemmene.» 
«AMU vurderes å løse sitt oppdrag i tråd med lovhjemlet mandat.» 

Vedtak: 
Årsrapport for AMUs virksomhet i 2022 godkjennes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-23 Forebygging og oppfølging av sykefravær ved døgnområde 10 
kreftsykdommer 
 
Seksjonslederne Katja Susan Stenjor og Hanne-Guro Gellin Berg orienterte 
på bakgrunn av presentasjon vedlagt referat. Med fokus på å fremme 
nærvær har seksjonen jobbet målrettet med tiltak over flere år, blant annet 
undervisning om rettigheter og plikter knyttet til inkluderende arbeidsliv, 
klare mål, involvering av verneombud, tillitsvalgte og medarbeidere i 
gruppearbeid og individuelle samtaler. Samarbeidet med et proaktivt 
verneombud og tillitsvalgte ble fremhevet som en suksessfaktor. 
 
Anette Louise Børresen takket for presentasjonen. Hege Gjessing ga honnør 
for at seksjonen jobber med HMS-/arbeidsmiljøarbeidet på en måte som en 
ønsker at også andre enheter bør gjøre.  
 
Vedtak:  
AMU tar saken til orientering.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-23 Status og plan for tiltak ved Halden ambulansestasjon 
 
Saken var en oppfølging av vedtak i AMU 06.12.2022. Liv Marit Sundstøl, 
Trond Karlstad, Heidi H. Olafsen, Steinar Monge og Tove N. Ulvåen (BHT 
Avonova Helse) orienterte på bakgrunn av presentasjon vedlagt referat: 

• Fakta om ambulansestasjonen, medvirkning og prosess 
• Hva som er gjort siden forrige AMU 06.12.2022 
• Fremdrift med tilsyn fra Arbeidstilsynet 21.03.2023 på bakgrunn av 

bekymringsmeldinger fra medarbeiderne, samt fase 1 og fase 2. 
 
Yrkeshygieniker Tove Ulvåen fra BHT orienterte om rapport fra 
innemiljømåling knyttet til mugganalyse fra mai/juni 2022. I rapporten 
konkluderes det med funn av små mengder sopp. Dette er normalt ikke 
skadelig. Det er ikke grunnlag for å konkludere med at soppsporer er årsak 
til plager blant medarbeiderne, noe som anbefales fulgt opp med at 
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berørte medarbeider individuelt tar med rapporten til sin fastlege for 
vurdering og oppfølging. Rapport for hhv. Søsterveien 2 og Søsterveien 7  
følger vedlagt referat. 
 
Vedtak:  

1. AMU tar saken til orientering. 
2. AMU ber om at det fremmes sak med en orientering om status og 

plan for ny løsning i AMUs møte 21.03.2023. 
 

 
 
 
 
 
Trond 
Karlstad 

5-23 HMS årsrapport 2022 for Sykehuset Østfold 
 
Terje Engvik, Gaute Storås, Ketil Haugen og Fiona Skjennem orienterte på 
bakgrunn av saksdokument, HMS årsrapport 2022 og presentasjon vedlagt 
referat. 
Haugen orienterte om at 2022 har vært et til dels svært utfordrende år 
hvor blant annet stor tilstrømming av pasienter og et tidvis fortsatt stort 
smittetrykk, har preget sykefraværet på totalt 9,3 %. En økning i 
korttidsfraværet bekymrer spesielt. Det viktigste arbeidet skjer ute i SØs 
enheter, pågående tiltak ble gjennomgått. Storås opplyste at HR i dialog 
med bedriftshelsetjenesten vil vurdere om det er grunnlag for nye tiltak. 

Skjennem viste til systematisk arbeid og tiltak over år for å forebygge AML-
brudd, og at SØ også i 2022 har hatt en økning med totalt 31 818 brudd iht. 
aml kapittel 10. Klinikkvis utvikling og tiltak ble gjennomgått. 

Engvik viste til utvikling i antall registrerte vold- og trusselhendelser, med 
en nedgang innen psykisk helsevern og rusbehandling, men en 
bekymringsfull økning i antall voldshendelser innen somatiske enheter. En 
kartlegging viser at et fåtall enheter har gjennomført lovpålagt 
risikovurdering, tiltak vurderes.  

• En alvorlig hendelse i seksjon psykosebehandling 2 den 21.01.2023 
som er meldt Arbeidstilsynet, ble nevnt spesielt  

• Lillian Munkeboe og Øyvind Moksnes stilte spørsmål ved 
sikkerheten på DPS døgn, bruk av årsaksanalyse, verneutstyr og 
farlighetsvurderinger 

• Andreas Joner opplyste at en har oppmerksom het på sikkerhet og 
fysisk plassering for behandler i behandlerkontor.  

 
I årsrapportens kapittel 7.1 fremgår det at HMS-lovgivningens krav til 
internkontroll anses ivaretatt på foretaksnivå. Hege Gjessing fremhevet at 
årsrapporten er tydelig og gir oversikt på SØs arbeid på en god måte. 
 
Vedtak:  
AMU tar HMS årsrapport 2022 til orientering. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaute 
Storås 
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6-23 Årsrapport 2022 fra bedriftshelsetjenesten (BHT) 
 
Thomas Hoff Johannessen presenterte BHTs årsrapport for 2022 på 
bakgrunn av rapport vedlagt innkallingen og presentasjon vedlagt referat.  
SØ benytter et bredt spekter av tjenester fra BHT hvor bistand innen 
vaksinering, psykososialt arbeidsmiljø og individoppfølging var de største 
postene i 2022. En forskriftsendring for bruk BHT fra 01.01.2023 presiserer 
at BHTs bistand skal knyttes til risikobasert og forebyggende bistand.  

BHT anbefaler i årsrapporten blant annet følgende: 
• Å dreie BHTs bistand i forebyggende retning med et uforløst 

potensial i SØs arbeid med psykososialt arbeidsmiljø, knyttet til 
relasjonsutfordringer, konflikter og sykefravær 

• Å utarbeide en strategi for redusert sykefravær i lys av 
situasjonsbildet for 2023, hvor BHT med sin kompetanse og verktøy 
kan bistå strategisk og operativt  

• Å utarbeide planer med økt detaljeringsgrad for hvordan BHT skal  
bistå klinikker og avdelinger. 

BHT opplever samarbeidet med SØ som meget godt, og Johannessen 
nevnte spesielt HMS-avdelingen, HR-avdelingen og vernetjenesten. 
 
Vedtak:  
Årsrapport fra bedriftshelsetjenesten for 2022 tas til orientering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7-23 Årsrapport for velferdsutvalget 2022 og budsjett for 
velferdsmidler 2023  
 
Anette Louise Børresen inviterte til spørsmål og innspill på bakgrunn av 
saksdokument med vedlegg. Det ble ikke fremmet spørsmål eller innspill. 
 
Vedtak: 

1. Årsrapport velferdsutvalget 2022 tas til orientering.  
2. Forslag til budsjett 2023 bifalles.  

 

 
 
 

8-23 Oppnevning av medlemmer til AMU for perioden 01.04.2023 -
31.03.2025 
 
Terje Engvik orienterte om partenes oppnevning med bakgrunn i 
saksdokument.  
 
Arbeidsgiver - faste medlemmer 

1. Adm. direktør Hege Gjessing  
2. Klinikksjef Liv Marit Sundstøl 
3. Klinikksjef Andreas Joner  
4. Direktør FM Trond Smogeli 
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Møtet ble avsluttet kl. 15.25. 
 

 

5. HR-direktør Gaute Storås.  

Arbeidsgiver - personlige stedfortredere 
1. Klinikksjef Volker Moræus Solyga 
2. Klinikksjef Tom Nordby 
3. Avdelingssjef Ida Marie Mørk Snopestad 
4. kst. eiendomssjef Trond Karlstad 
5. HR-sjef Ketil Haugen.  

 
Arbeidstaker - faste medlemmer 

1. Hovedverneombud Anette Louise Børresen 
2. Foretakstillitsvalgt Øyvind Moksness, NSF 
3. Foretakstillitsvalgt Brit Fritzman, Dnlf 
4. Foretakstillitsvalgt René Utgård, FF 
5. Foretakstillitsvalgt Tone Lie Nilsen, Delta. 

 

Arbeidstaker - personlige stedfortredere 
1. Koordinerende verneombud Imre Frank Banfi 
2. Hovedtillitsvalgt Anita Lyngholm, NSF 
3. Foretakstillitsvalgt Lars Magnus Aker, Dnlf 
4. Foretakstillitsvalgt Lillian Munkeboe, FO 
5. Hovedtillitsvalgt Arild Svendsen, Delta. 

Vedtak:  
1. Administrerende direktørs oppnevning av medlemmer og 

personlige stedfortredere som arbeidsgivers representanter til AMU 
tas til orientering. 

2. Arbeidstakerorganisasjonenes oppnevning av medlemmer og 
personlige stedfortredere som arbeidstakernes representanter til 
AMU tas til orientering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Frister til neste AMU-møte 21.03.2023 (e-post hms@so-hf.no) 
• 24.02.2023: Melde sak med tittel og ansvarlig til AMUs sekretær 
• 01.03.2023: Formøte AMUs arbeidsutvalg - oppsett saksliste 
• 10.03.2023: Oversendelse av saksdokument til AMUs sekretær  
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Sykefravær Døgnområde 10
Temasak i AMU 07.02.2023



Historie
• Startet i 2017 
• Undervisning om rettigheter og plikter i inkluderende 

arbeidsliv
• Mars 2020 kartlegging av enheter med høyt sykefravær
• Sykefravær 2019 12,74% 
• Mål å komme under 10%
• Det ble opprettet gruppe



Gruppearbeid
• Pauseavvikling
• Belastning på jobb
• Månedlige møter ang sykefravær
• Nærværssamtaler
• Ekstravakt fordeling
• Helsefremmende turnus



Hva fikk gruppa til

• Pauseavvikling fikk vi ikke til
• Månedlig gjennomgang av sykefravær både kort og lang
• Nærværssamtaler utifra gjennomgang av korttidsfravær
• Undervisning om helsefremmende turnus har gitt mer forståelse 
• Arbeidsbelastning

• Oppgaveglidning Spl til Hfa og Hfa til SMA
• Bemanne opp ved høyt trykk eller ved svært dårlige og 

tidkrevende pasienter



Videre samarbeid med VO og TV

• Faste møter
• Tett samarbeid
• Kontakt i tillegg ved behov
• «Alltid åpen dør»

SAMARBEID ER VIKTIG!



Sykefravær

• Å bli trodd
• Tydelige retningslinjer
• IOP
• Tilrettelegging
• Arbeidsrelatert/ikke arbeidsrelatert



Fremme nærvær
• Fokus på de som er på jobb
• Se den enkelte ansatt
• Bry seg



Andre viktige tiltak
• Ny verneombud
• Inkludering
• Sosiale sammenkomster
• Fagkveld
• Finne ut hvor skoen trykker
• Åpen dør til lederne
• Ta ansatte på alvor
• Øke grunnbemanning
• Ansette over budsjett
• 100% fagutviklingsrådgiver stilling
• Opplæring av nyansatte
• Medarbeidersamtaler
• Oppfølging av Trainee spl og hfa



Fravær siste      
6 mnd 9,57%



Vi har fokus på åpenhet og 
nulltoleranse for baksnakking. 

Godt og inkluderende arbeidsmiljø bidrar 
til redusert sykefravær og økt 
pasientsikkerhet



Status og plan for tiltak ved
Ambulansestasjon Halden

Sak 4-23 i AMU 07.02.2023



Tema
• Fakta om prosess
• Hva er gjort siden forrige AMU 06.12.2022
• Fremdrift - fase 1 og fase 2



Fakta biler og medarbeidere 
Antall biler
• Tidligere oppgitt 2 operative biler og 1 beredskapsbil - totalt 3 biler
• Ambulansetjenesten påpeker at dette er feil opplysninger og endrer 

antall biler til 4

Samtidighetsfaktor medarbeidere
• Dagtid: 6-8 operative og 2 administrativt
• Kveld/natt: 4-6 operative



Arbeidsgruppa
Arbeidsgruppa består av følgende personer
• Trond Karlstad, kst. eiendomssjef (gruppas leder)
• Merete Storli Tveit, avdelingssjef prehospital avdeling
• Kristoffer Hellberg, seksjonsleder ambulansestasjon Halden
• Joachim Tage Angell, verneombud ambulansestasjon Halden
• Trond Erik Edvardsen, tillitsvalgt ambulansestasjon Halden
• Steinar Monge, seksjonsleder teknisk avdeling
• Heidi Olafsen, eiendomsforvalter

Øvrige ressurspersoner
• Liv Marit Sundstøl, klinikksjef
• Tove Navestad Ulvåen, BHT
• Pål Siggerud, teknisk tegner

Informasjon og medvirkning 
• FTV Renè Utgaard, Fagforbundet
• FTV Tone Kristine Lie Nilsen, Delta



Hva er gjort siden forrige AMU møte
• Eiendom og teknisk hadde møte med ambulansestasjonen 24.01.2023
• Avdelingssjef, seksjonsleder, tillitsvalgt og verneombud deltok
• BHT deltok i møtet – gjennomgang rapport mugganalyse
• Fokus på rydding og renhold – for å unngå mye støv
• Tiltaksliste med oversikt over status ble gjennomgått 
 Enkelte tiltak er naturlig å avvente til det er avklart hvilke alternativer man ønsker å 

gå videre med
• Flere alternative løsninger ble presentert i møtet
• Ambulansestasjonen vurderer alternativene og gir tilbakemelding



Framdrift - Fase 1 og Fase 2
• Gjennomføring av omforente tiltak må deles opp i faser
 Dette avhenger av valgt alternativ samt tilgjengelige midler

• Fase 1
 Gjennomføres i 2023/2024
 Ferdigstillelse av tiltaksliste utarbeidet av ambulansetjenesten i 2022 
 Enklere ombygginger innenfor en begrenset ramme, forankret i SLM

• Fase 2
 Lengre perspektiv pga. kompleksitet og økonomi 
 Beskriver større ombygginger som en varig løsning
 Må forankres i SØ’s økonomiske langtidsplan



Kart - områdeskisse



Eksisterende garasje-Alternativer 
• Alt. 1: Opprettholde 2 løp som i dag – Fase 1
Plass til 2 biler
 Får ikke etablert grovgarderobe

• Alt. 2: Stenge høyre løp – Fase 1
Plass til 1 bil i venstre løp med plass til å ta ut båre
Høyre løp frigis til lager, medisiner, grovgarderobe

• Alt. 3: Bygge på dagens garasjeløp, samt inngangsparti – Fase 2
Plass til 2 biler med plass til å ta ut båre
Medisinrom og lager m.m i bakkant av garasjeløpet
Grovgarderobe i forbindelse med inngangsparti

Ny garasje med plass til 1-3 biler anses nødvendig for alle alternativene



Oppholdsarealer – Fase 1
Søsterveien 2
• Stue og kjøkken  er pusset opp
• Fjernet dusj i garderoben
• Vurdere hvordan rommene er innredet
• Øvrige tiltak i henhold til tiltakslisten gjennomføres

Søsterveien 7
• Ligger rommene riktig i forhold til hverandre?
• Se om noen rom skal omdisponeres
• Generell overflatebehandling.



Fase 2 - varig løsning?



Bruk av arealer Haldenklinikken 
• Halden kommune flytter ut av kjøkkenarealene i U. etg. i løpet av 2023
• Arealene bygges om og får på plass funksjoner som i dag er i 

Søsterveien 7
 Se skisse

• Kostnadsnivå antas å være på et vesentlig lavere nivå enn tidligere
utredninger da det ikke er nødvendig med mye strukturelle endringer    

• Løsningen innebærer fortsatt bruk av Søsterveien 2
• Frigir Søsterveien 7 for salg



Tegningsskisse - Utkast 



Garasje 
• Alt. 1: Selvstendig plassering på tomten 
 Plass til 2-3 biler
 Eksisterende garasje benyttes til 1 bil

• Alt. 2: Takutbygg i tilknytning til "kjøkkenarealer" 
 Plass til 2-3 biler
 Eksisterende garasje i Søsterveien 2 kan benyttes til 1-2 biler
 Alternativt bygges om til vaskehall



Forslag plassering 
garasje



Tilsyn fra Arbeidstilsynet 21.03.2023
Brev av 20.01.2023

Bakgrunn - bekymringsmeldinger til AT vedr. arbeidsforhold
• Inneklimaproblemer forbundet med mugg/sopp
• Det er umulig å opprettholde skille mellom rene og urene områder
• Det er ikke fullt tilrettelagt for smittevask av utrykningsklær
• Det er ikke tilrettelagt for smittevask av kjøretøy

Hensikten med tilsynet
Å etterprøve at arbeidslokalene ivaretar kravene som stilles til et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø



Deltakere på tilsyn 
21.03.2023

Fra notat sendt AT



Prøver mugganalyse mai/juni 2022
• Prøver i begge byggene tatt av BHT, sendt til analyse og rapporter er utarbeidet
• Ambulansetjenesten har bestilt nye prøver, som ikke er analysert enda
• Prøver gjennomført av BHT, er tatt på overflater som ikke benyttes ofte for mest mulig 

korrekt resultat

• BHT v/yrkeshygieniker Tove Ulvåen presenterte resultatet i møte 24.01.2023
 Rapporten konkluderer med at det er funnet små mengder sopp
 Muggsoppsporer som er funnet i disse mengdene er normalt ikke skadelig, og finnes overalt 

rundt oss
 Det finnes ikke grenseverdier for hva som er akseptable verdier av soppsporer
 Umulig å konkludere med at soppsporer er årsak til plager blant medarbeidere
 Dette må derfor følges opp på individnivå ved at den enkelte medarbeider som har plager tar 

med rapporten til sin lege for oppfølging og vurdering



Viktige føringer for veien videre
• Arbeidsgruppa utarbeider tiltak i alternativene
• Arbeidsmiljøloven og funksjonskrav ligger til grunn
• Arbeidsgruppa vurderer hvilket alternativ som er:
 Mest hensiktsmessig
 ..og som gir best mulighet for finansiering

• Anbefalt alternativ forankres i AMU og SLM slik at vi i samarbeid har  et 
tydelig mandat å arbeide etter



Vurdering av alternativene

• Ambulansetjenesten har gått gjennom alternativene 
internt
 Foreløpig tilbakemelding mottatt 7. februar

• Arbeidsgruppen skal ha nytt møte for å drøfte 
mulighetene
 Arbeidsgruppen kommer deretter med en anbefaling om veien 

videre



AMU 07.02.2023



Sykefravær 2022
Sykefravær i % på foretaksnivå

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Total 8,2 8,4 7,5 7,5 7,9 7,5 7,4 7,6 8,1 8,5 9,3

Korttid < 16 d 2,3 2,2 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,9 2,8 3,6

Langtid >16 d 5,9 6,2 5,5 5,4 5,7 5,2 5,1 5,3 5,1 5,7 5,6

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk
2019 8,05% 8,73% 8,11% 7,19% 7,28% 7,28% 7,77% 6,95% 7,22% 7,23% 7,58% 7,69% 7,58%
2020 7,77% 7,54% 10,19% 7,28% 6,89% 7,15% 8,07% 7,31% 8,27% 8,18% 8,77% 9,03% 8,05%
2021 8,70% 9,94% 8,85% 7,61% 7,96% 7,45% 8,12% 7,52% 8,43% 8,77% 9,54% 10,00% 8,59%
2022 9,40% 12,30% 10,90% 8,20% 7,90% 8,50% 8,90% 7,80% 8,00% 8,70% 9,90% 11,10% 9,30%
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Sykefraværsutviklingen 2019 - 2022



Hovedtrender

• I tråd med nasjonal økning 
• Pandemien har gitt nye 

terskler? 
• Variasjon internt 



Arbeid med sykefravær
Utover oppfølging av nærmeste leder: 
• Faste systematiske treffpunkter og oppfølginger mellom leder og HR-/IA-

rådgiver. 
• Miniseminarer for ledere. Det er gjennomført tre slike ved SØ i 2022. Tema har 

vært dokumentasjon, gjentagende sykefravær og tilrettelegging. Totalt 50 unike 
deltakere.

• Bransjeprogrammet «Der skoen trykker» fortsetter ved 6 ulike enheter.
• Gjennomgang av sykefraværstilfeller og vanskelige saker, råd og veiledning.
• To faste NAV veiledere for alle medarbeidere som er sykmeldt.
• Program for oppfølging av medarbeidere med hyppig korttidsfravær.
• NAV arbeidslivsenter i samarbeid med HR ønsker å se på muligheten for å jobbe 

tettere inn mot medarbeidere som over tid har hyppige gjentagende fravær. 
Her kan vi bruke erfaringer fra blant annet renhold Kalnes, hvor samtaler med 
medarbeidere over tid har ført til en betydelig nedgang i sykefravær.



Yrkesskader

Registrerte yrkesskader meldt til NAV 2015-2021
Kilde: HR-avdelingen

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

54 79
(+ 46 % fra 
forrige år)

67
(- 15 %)

53
(- 21 %)

87
(+ 64 %)

101
(+ 16 %)

141
(+ 40 %)

110
(- 22%)



AML-brudd

AMU 07.02.23

Fiona Skjennem, avdelingssjef



AML-brudd 

• I 2022 har sykehuset hatt en ytterligere økning 
av AML-brudd og hadde 31 818 brudd på AML 
kapittel 10

• Til sammenligning hadde sykehuset 17 718 i 
2020, 20 945 i 2019 og 28 766 i 2022.





AML-budd totalt 2022



Klinikk for psykisk helsevern 
og rus



Klinikk for kirurgi



Klinikk for medisin



Klinikk for akuttmedisin



Klinikk for kvinne-barn



Divisjon FM



Senter for laboratoriemedisin



Avdeling for bildediagnostikk



Kreftavdelingen



Tiltak
• Jobbe mer systematisk med råd og støtte til 
seksjonsledere
• Seksjonen utarbeider måltall for reduksjon av AML 
brudd, dette følges opp i administrerende direktør sine 
oppfølgingsmøter med klinikkene
• Opprettelse av 7 arbeidsgrupper med representanter 
fra seksjoner, HR-rådgiver, rådgiver innenfor 
arbeidstidsplanlegging, lokal tillitsvalgt og vernetjeneste
• Rapportering til SLM 2 ganger i året



Takk for meg
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Sykefravær 2022
Sykefravær i % på foretaksnivå

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Total 8,2 8,4 7,5 7,5 7,9 7,5 7,4 7,6 8,1 8,5 9,3

Korttid < 16 d 2,3 2,2 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,9 2,8 3,6

Langtid >16 d 5,9 6,2 5,5 5,4 5,7 5,2 5,1 5,3 5,1 5,7 5,6

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk
2019 8,05% 8,73% 8,11% 7,19% 7,28% 7,28% 7,77% 6,95% 7,22% 7,23% 7,58% 7,69% 7,58%
2020 7,77% 7,54% 10,19% 7,28% 6,89% 7,15% 8,07% 7,31% 8,27% 8,18% 8,77% 9,03% 8,05%
2021 8,70% 9,94% 8,85% 7,61% 7,96% 7,45% 8,12% 7,52% 8,43% 8,77% 9,54% 10,00% 8,59%
2022 9,40% 12,30% 10,90% 8,20% 7,90% 8,50% 8,90% 7,80% 8,00% 8,70% 9,90% 11,10% 9,30%
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Sykefraværsutviklingen 2019 - 2022



Hovedtrender

• I tråd med nasjonal økning 
• Pandemien har gitt nye 

terskler? 
• Variasjon internt 



Arbeid med sykefravær
Utover oppfølging av nærmeste leder: 
• Faste systematiske treffpunkter og oppfølginger mellom leder og HR-/IA-

rådgiver. 
• Miniseminarer for ledere. Det er gjennomført tre slike ved SØ i 2022. Tema har 

vært dokumentasjon, gjentagende sykefravær og tilrettelegging. Totalt 50 unike 
deltakere.

• Bransjeprogrammet «Der skoen trykker» fortsetter ved 6 ulike enheter.
• Gjennomgang av sykefraværstilfeller og vanskelige saker, råd og veiledning.
• To faste NAV veiledere for alle medarbeidere som er sykmeldt.
• Program for oppfølging av medarbeidere med hyppig korttidsfravær.
• NAV arbeidslivsenter i samarbeid med HR ønsker å se på muligheten for å jobbe 

tettere inn mot medarbeidere som over tid har hyppige gjentagende fravær. 
Her kan vi bruke erfaringer fra blant annet renhold Kalnes, hvor samtaler med 
medarbeidere over tid har ført til en betydelig nedgang i sykefravær.



Yrkesskader

Registrerte yrkesskader meldt til NAV 2015-2021
Kilde: HR-avdelingen

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

54 79
(+ 46 % fra 
forrige år)

67
(- 15 %)

53
(- 21 %)

87
(+ 64 %)

101
(+ 16 %)

141
(+ 40 %)

110
(- 22%)
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