
 

 
 
 
 
 

   
 

Likestillingsredegjørelse 2021 

Sjukehusapoteka Vest har jobber for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Foretaket skal 
så langt som mulig avspeile mangfoldet i befolkningen. Foretaket integrerer dette i strategisk 
arbeid, utviklingsarbeid og i lønns- og personalpolitikken. 
 
Sjukehusapoteka Vest vektlegg, innenfor gjeldende lov og avtaleverk, likebehandling ved 
rekruttering, og arbeider med likestilling i foretaket gjennom lønn, arbeidstidsplanlegging,  
kompetanseutvikling og karrierebygging, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, 
funksjonsnedsetting, seksuell orientering, kjønnsidentitet, alder eller andre vesentlige forhold ved 
en person. Foretaket legger gjeldende regler for svangerskap, permisjon ved fødsel eller adopsjon, 
omsorgsoppgaver, til grunn for virksomheten.  

 
Del 1 Kjønnslikestilling - lønn og ufrivillig 
deltid 

Lønnspolitikk 
 
Overordna personalpolitikk fastslår at SAV bruker lønn aktivt som virkemiddel for å skape resultat 
og oppnå viktige og prioriterte målsettinger på kort og lang sikt. Videre ønsker vi å bruke lønn til å 
stimulere til å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse og gode medarbeidere. Lønn er 
kompensasjon for arbeid og ansvar, og skal gjenspeile en stillings oppgaver, ansvar, 
kompetansekrav og den ansattes jobbutførelse.  
Hovedarena for lønnsfastsettelse er tilsetting i stilling, i tråd med bestemmelser i tariffavtaler. 
Lønnsutvikling i stillingen skjer i all hovedsak på bakgrunn av årlige sentrale og lokale 
forhandlinger.  
 

Lønnsstatistikk 
 
Avlønning skjer ut fra tariffavtaler med Norges Farmaceutiske Forening, Farmasiforbundet/Parat 
og Fagforbundet. Lønnskartlegging (grunnlønn og faste tillegg) på individ- og kjønns nivå blir 
gjennomført en gang per år, sammen med fagforeningene, sist gang for lønn per mars 2021.  
 



 

 
 
 
 
 

   
 

I tabellen under er alle lønnselementer er omgjort til 100 % størrelser og brutt ned på 
hovedkategorier av stillingsgrupper. Stillingsgruppene er valgt ut og kategorisert basert på likt 
arbeid, kompetanse, ansvar og arbeidsforhold. Apotektekniker og farmasøyter lønnes i hht 
ansiennitetsstige og forskjeller forklares med at menn har lavere ansiennitet en kvinnene.  
Avdelingsledere og foretaksledelsen har individuell lønn, der lønnsfastsettelse avgjøres av 
kompetanse, størrelse og kompleksitet i enheten man leder og markedsforhold for type stilling.  
 

 
 
 

Andre områder for kjønnslikestilling 

Bruk av midlertidige stillinger, deltid og innleie blir drøftet med fagforeningene en gang per år, 
siste gang 23.02.22.  
 

Kjønns-
balanse 
 
Oppgis i antall 

Midlertidig 
ansatte 
 
Oppgis i antall  

Foreldre-
permisjon 

Oppgis i antall uker 
og antall personer 

Faktisk deltid 

 
Oppgis i antall  

Ufrivillig deltid 
 
Oppgis i antall  

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

239 46 28 8 442/13 40/8 115 15 1 0 

 
Data er gjennomsnittstall per måned i hele 2021, med unntak for uttak foreldrepermisjon som 
måler situasjonen for hele 2021.  
 
 

Ufrivillig deltid 



 

 
 
 
 
 

   
 

Sjukehusapoteka Vest jobber for en heltidskultur, der hele faste stillinger skal være hovedregel, 

det er også nedfelt i våre tariffavtaler. Vi legger forholdene til rette for at medarbeidere som 

ønsker det, skal tilbys ansettelse økt stillingsprosent, fortrinnsvis 100%. Ansatt som jobber deltid, 

men som ønsker høyere stillingsprosent eller full stilling, bes registrere ønske om utvidet stilling i 

et internt registreringsverktøy. Ønsker vurderes når stillinger i apoteket blir ledig. HRO avdeling 

involveres ved usikkerhet rundt eventuell fortrinnsrett, det har ikke vært aktuelt i 2021. Alle ledige 

stillinger i foretaket skal lyses ut og interne søkere har tilgang til oversikt over ledige stillinger fra 

intranettet. 

Deltid er også et av temaene som ligger i malen for den årlige medarbeidersamtalen.  

Deltid i foretaket er i all hovedsak rettighetsbasert deltid. Per desember 2021 har 1 person 
(kvinne) oppgitt ønske om høyere stilling (Kilde: Heltidsmodul) Tallet er så lavt at dt ike har 
statistisk signifikans i relasjon til kjønn. Vi er ikke kjent med at noen har takket nei til tilbud om 
høyere stilling i 2021.  
 
 

Del 2: Vårt arbeid for likestilling og mot 
diskriminering 
 
 
Kartlegging: Det gjennomføres årlig kartlegging av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur i 

Sjukehusapoteka Vest - ForBedringsundersøkelsen. I undersøkelsen kartlegges blant annet om 

medarbeidere har kjennskap til om man blir utsatt for diskriminering, mobbing og trakassering og 

seksuell trakassering. Deltakelsesprosent i 2021 var 89%.  Kartleggingsresultater for 

Sjukehusapoteka Vest blir årlig orientert om i foretakets arbeidsmiljøutvalg, foretaksledelsen og 

styret.  

 

For 2021 var svar som følger på spørsmål om diskriminering, mobbing/trakassering og seksuell 

trakassering:  

 

 helt enig delvis enig 

Diskriminering 3% (10 svar) 4%  (11 svar) 

Mobbing/trakassering 1% (5 svar) 5 (16 svar) 

Seksuell trakassering under 1% (1 svar) under 1 % (1 svar) 

 

Medarbeidere som har svart «enig» eller «delvis enig» oppfordres til å melde til leder, tillitsvalgt, 
vernetjeneste eller HRO avdeling slik at forholdene kan følges opp.  
 



 

 
 
 
 
 

   
 

Uønskede hendelser: Ingen saker knyttet til diskriminering, svangerskap eller 
mobbing/trakassering er registrert i det elektroniske meldesystemet for uønskede hendelser i 
2021.  
 
Handlingsplaner: Resultater fra ForBedringsundersøkelsen og meldte uønskede hendelser er 
kilder som benyttes når enhetene skal risikovurdere og utarbeide lokale handlingsplaner med 
risikoreduserende tiltak. Handlingsplaner utarbeides i samarbeid mellom ledelse, verneombud, 
tillitsvalgte og medarbeidere. 
 
Varsling: Sjukehusapoteka Vest ønsker en åpenhetskultur som gjøre det mulig for medarbeidere å 
varsle uten å være redd for negative konsekvenser. Varsling skal i utgangspunktet skje til 
nærmeste overordna. Man kan i tillegg varsle via andre kanaler eksempelvis, verneombud, 
tillitsvalgt, leder på høyere nivå varslingsombud eller via eksternvarsling. Sjukehusapoteka Vest 
har rutiner for mottak, behandling og oppfølging av varsel.  
 

Rekruttering 

Ledere og andre med rekrutteringsansvar skal ha kjennskap til risikoen for diskriminering i hele 
rekrutteringsprosessen. Gjennom en strukturert rekrutteringsprosess skal det sikres kvalitet i 
arbeidet med å tiltrekke oss og ansette nye medarbeidere. Ledere og andre som skal rekruttere 
skal gjennomføre e-læringskurs i inkluderende rekruttering. Kurset er en del av foretakets arbeid 
for å øke fokus på mangfold blant alle som har rekrutteringsmyndighet. I tråd med målene i 
“Inkluderingsdugnaden”, arbeider foretaket for å inkludere flere arbeidstakere med 
funksjonsnedsettelser eller som av andre ulike grunner har stått utenfor arbeidslivet over en viss 
tid. Et særlig fokus på behovskartleggingen vil gjøre ledere mer bevisst på hvilke muligheter som 
finnes til å inkludere søkere med funksjonsnedsettelser. 

I alle stillingsannonser er foretakets “Mangfoldserklæring” inkludert. Alle annonser kontrolleres 
før publisering. Mangfoldserklæringa: Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i 
befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar 
uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har 
hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for 
inkluderande rekruttering. 

Lederne har tilgang til maler og retningslinjer som skal hjelpe dem med blant annet å unngå å 
diskriminere i utvelgelse til intervju og ansettelse. Vi ser at flere av malene kan forbedres med mer 
fokus på å se muligheter for inkludering og mangfold. 

For noen søkere kan det være problematisk å oppgi “kjønn” i søknaden. For å gjøre dette enklere 
blir søker bedt om å oppgi juridisk kjønn i CV-en.  

 

 



 

 
 
 
 
 

   
 

Arbeidsmiljø og tilrettelegging 

Alle arbeidstakere skal ha et helsefremmende og godt arbeidsmiljø, hvor det legges til rette for 
medvirkning og utvikling. Noen arbeidstakere kan ha et særlig behov for tilrettelegging. Som 
arbeidsgiver har vi særlig oppmerksomhet overfor gravide medarbeidere, medarbeidere med 
utfordringer i forhold til helse og funksjon, og seniormedarbeidere. Behov for individrettede 
forebyggende tiltak avdekkes og vurderes i dialog mellom leder og medarbeider. 
Tilretteleggingstiltak skal tidsavgrenses, evalueres og dokumenteres. Sjukehusapoteka Vest har 
retningslinjer for tilrettelegging på grunn av helsemessige forhold. 

Kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel/adopsjon, omsorgsoppgaver: Det er ikke registrert saker i 
Synergi knyttet til graviditet og permisjoner. Tilrettelegging skjer lokalt med stedlig leder. 
Sjukehusapoteka Vest har tilgang på bedriftsjordmor tilknyttet bedriftshelsetjenesten, som ved 
behov bistår med rådgivning, tilrettelegging og risikovurdering i forbindelse med gravide 
arbeidstakere. Det treffes særlige hensyn overfor gravide medarbeidere som jobber med 
produksjon av Cytostatika.  

Funksjonsnedsettelse: Sjukehusapoteka Vest leier areal av de respektive sykehus, som ser til at 
utforming av bygg med tanke på universell utforming tilfredsstiller teknisk forskrift TEK 17 ( i 
praksis alle areal skal være tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelse, og  krav om at 
tilrettelagt toalett skal være tilgjengelig). Vi ser at det er lettere å møte kravene til universell 
utforming i nybygg og ved ombygging/rehabilitering, enn det er i den eldre bygningsmassen. 

Særlig tilrettelegging for enkeltpersoner: Selv om krav til universell utforming er oppfylt, vil det 

ikke være tilrettelagt for alle typer funksjonsnedsettelse alle steder.  Ved behov må den enkelte 

avdeling skaffe nødvendige hjelpemidler, eksempelvis tilpasset stol eller bord. I andre tilfeller 

etableres prosjekt for særlig tilrettelegging. 

Garderobefasiliteter: Arbeidsplassen skal tilrettelegges slik at virksomheten kan sysselsette 
arbeidstakere av begge kjønn, og arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Det har betydning 
også for de kravene som stilles til utforming av sanitæranlegg. Sjukehusapoteka Vest har 
tilrettelagt for garderobe og toalettforhold for begge kjønn.  

 

Etnisitet, religion, livssyn 

 (Utøvelse av) religion: Det er mulighet for å tilrettelegge for at arbeidstakere kan be i 
arbeidstiden og fleksibilitet i arbeidstid i forhold til feiring av religiøse høytider. Dette behandles 
individuelt med stedlig leder. 

Religiøse plagg: Arbeidstakere gis mulighet til (av kulturelle eller religiøse grunner ønsker) å bruke 
hijab i arbeidssituasjonen. 

 



 

 
 
 
 
 

   
 

Alder 

Alder: Sjukehusapoteka Vest ønsker en personalpolitikk som ser alle medarbeidere i et ressurs- og 
utviklingsperspektiv, og slik også legger til rette for at eldre medarbeidere kan stå lengre i 
arbeidet. Det er utarbeidet seniorpolitisk retningslinjer, tiltakene har hovedvekt på 
kompetansebygging med budsjettramme på inntil 7500 per årsverk over 58 år.  Oppfølging av den 
enkelte seniore medarbeider skjer i dialog mellom leder og medarbeider, minimum 1 gang per år i 
medarbeidersamtalen.  

 

Del 3: Videre arbeid 

Sjukehusapoteka Vest d Satsingsområde i 2021 og 2022 er inkluderande rekruttering, med ulike tiltak 
som opplæring av ledere og de  som jobber med rekruttering, oppdatering av mangfoldserklæring i 

jobbannonser, holdningskampanjer mm. Handlingsplan for 2022 vil bli utarbeidet av foretaksledelsen 
i dialog med tillitsvalgte, vernetjeneste og FAMU.  

 
 


