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PASIENTSIKKERHET OG KOSTNADSKONTROLL

– felles mål gjennom 150 år

KOSTNADSBEVISST

SAMARBEID

SIKKERHET

TILVIRKNING

TRYGGHET

Bakgrunnen for at Rikshospitalets apotek ble opprettet i 1856, var behovet for billigere
legemidler, informasjon om legemiddelhåndtering og -bruk, samt produksjon av
legemidler som ikke kunne skaffes på annen måte.
19 sykehusapotek i Helse Øst og Helse Sør med sine 570 medarbeidere arbeider
daglig for riktig legemiddelbruk, faglig og økonomisk. Selskapet har fokus på
spesialisthelsetjenestens forventninger og behov for farmasøytisk og apotekfaglig kompetanse. Gjennom ulike prosjekter som er gjennomført i 2006 ønsker
Sykehusapotekene ANS å synliggjøre fremtidens løsninger for økt pasientsikkerhet
og kostnadskontroll ved å ta i bruk
• ny teknologi innen legemiddeldistribusjon
• farmasøytisk kompetanse i et tverrfaglig samarbeid
• verktøyet Legemiddelstatistikk
2
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STYRELEDER KARL GLAD

– Sykehusapotekene er på rett vei
Fem års målrettet reformarbeid har gitt
resultater, fastslår styreleder Karl Glad.
Bedre samhandling og høyere effektivitet har vært stikkord for virksomheten
i de fem årene som er gått siden Sykehusapotekene ANS ble etablert. Styrelederen er tilfreds med å se at satsningen har båret frukt.

– Vi er blitt langt mer kostnadseffektive, og vi har styrket

vi alltid har gjort – men på en bedre måte. Strategiene som

oss med hensyn til kompetanse og kvalitet. I tillegg har vi

er lagt for den videre utviklingen, forutsetter at vi også er i

oppnådd større forståelse hos sykehusene for at samar-

stand til å jobbe på nye måter. Målsetningene for kostnads-

beidet med sykehusapotekene gir gevinst, slik at vi nå er på

besparelser og kompetanseheving vil kreve en større grad

vei mot et mer likeverdig partnerskap mellom sykehus og

av spesialisering og en mer effektiv arbeidsdeling. Det inne-

apotek, sier Karl Glad. Han mener den største gevinsten av

bærer at vi må samarbeide mer om oppgaver som i dag løses

omorganiseringen likevel er den som hentes ut av pasien-

av de enkelte enhetene – som for eksempel lagre, leveranser,

tene.

logistikk og produksjon, sier Glad.
– Samarbeidet mellom sykehus og apotek har ført til

tryggere legemiddelbruk og større pasientsikkerhet. Dette er
noe som den enkelte pasient kanskje ikke merker så mye til,
men det gir betydelige utslag på statistikkene, sier Glad.

Han mener sykehusapotekene står godt rustet til å
møte fremtidens utfordringer.
– Jeg synes det har vært gode samarbeidsforhold i organisasjonen. Vi har hele tiden hatt representanter for de

Styrelederen legger ikke skjul på at også årene som

ansatte med i styret, og det er mitt inntrykk at forholdene

kommer vil by på krevende utfordringer for alle som arbeider

ligger godt til rette for det videre samarbeidet. Det vil bli lagt

i sykehusapotekene.

vekt på at endringene som kommer skal skje i et tillitsfullt

– Utviklingen til nå har i stor grad bestått i å gjøre det

samarbeid med de ansatte, avslutter styreleder Karl Glad.
3
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50 år

Sykehusapoteket150 år

Sykehusapoteket ved Rikshospitalet ble opprettet 4. desember 1856, og er det eldste
sykehusapotek i landet. Sykehusapotekene ANS
ønsket å benytte 150-årsjubileet til å markere
sykehusapotekenes rolle i helsevesenet og deres betydning for den enkelte pasient.

I løpet av jubileumsåret har det vært sentrale aktiviteter i Oslo

”Barnas uke” ble arrangert i juni. Målet var å vise sykehusapo-

og lokale aktiviteter ved alle sykehusapotek over hele landet.

tekenes rolle ved medisinering av barn.

Det ble utviklet en jubileumslogo, en egen kalender og diverse

Det største arrangementet var Sykehusapotekenes Fag-

jubileumsmateriell for å synliggjøre jubileet overfor kunder og

dag 18. november. Over 600 deltakere fra alle sykehusapotek

samarbeidspartnere.

i landet var samlet for første gang til faglige innlegg, både fra
inviterte foredragsholdere og egne medarbeidere. Festmidda-

Fra ”barnas uke” til profesjonelle fagseminar

gen om kvelden var apotekenes felles julebord.

Jubileumsåret ble åpnet 9. februar i Rikshospitalets store auditorium med 300 gjester fra sykehusapotek, helseforetak og hel-

Jubileumsboken

semyndigheter, med etterfølgende festmiddag på Grand Hotel.

I desember utkom jubileumsboken ”Sykehusapotek i 150 år

4
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150

Fra jubileumsboken “Sykehusapotek i 150 år”. T.v. “St. Olafs plads”, 1903. Rigshospitalets Apothek til venstre.
T. h. Fra livet på St. Olavs plass. Provisor Lisbeth Vold og provisor Karl Nakken i resepturen i 1966.

– fordi trygghet er avgjørende”. Boken beskriver bl.a. opp-

Motivasjon og inspirasjon

rettelsen av Rikshospitalets apotek i 1856, Ullevål apotek i

Målet med jubileumsfeiringen var å øke allmennhetens og

1923 og Haukeland sykehusapotek i 1983. Den viktige produk-

helsepersonells kunnskap om sykehusapotekenes rolle i norsk

sjonen av legemidler som sykehusapotekene står for i dag,

helsevesen, og deres betydning for den enkelte pasient. Jubi-

samt legemiddelkomitéer, legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)

leumsåret skulle også gi alle medarbeidere ved sykehusapo-

og apotekenes tilbud av tjenester, blir også beskrevet. Boken

tekene økt motivasjon, inspirasjon og stolthet for arbeidsplas-

er rikt illustrert og skrevet av sentrale personer i utviklingen

sen sin. Disse målene tror vi langt på vei er nådd. Norges

av norsk sykehusfarmasi sammen med andre fagpersoner i

Apotekerforenings Tidsskrift hadde et temanummer om syke-

medisin og farmasi.

husfarmasi i desember, og bokutgivelsen førte til at sykehusapotek var tema i Nitimen på NRK 1 den 3. januar 2007.
Nina Refsum, Sykehusapoteket ved Rikshospitalet

5
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NY MODELL

Legemiddelforsyning med fokus på
pasientsikkerhet

Endosepakkede legemidler til den enkelte pasient.

Håndteringen av legemidler i det nye Akershus universitetssykehus skal, i tråd med
målsettingene for det nye sykehuset, automatiseres og digitaliseres. Dette gjelder
hele prosessen, fra forordning til produksjon, distribusjon og administrasjon. Formålet er å legge til rette for økt pasientsikkerhet og kostnadseffektivitet.

6
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Rekvirering

Grunnlaget for en ny tilnærming til legemiddelhåndtering er blant annet at:
• dagens logistikk er ineffektiv sett i forhold til andre bransjer
• i sykehus er det mange medisinrom, disse gir manglende oversikt og øker
muligheten for svinn
• det er betydelig kapitalbinding i medisinrom
• det er ineffektiv bruk av kvaliﬁsert personell ved håndtering av legemidler
• det er mulighet for legemiddelrelaterte problemer i forbindelse med feil forskrivning,
feil medikament, til feil pasient
• det er liten grad av beslutningsstøtte ved ordinering og rekvirering av legemidler
• det ﬁnnes teknologi i dag som både kan øke kvalitet og effektivitet
Med pasient og pasientsikkerhet i fokus er målsetningen for legemiddelhåndteringen
i det nye sykehuset å:
• redusere feilmedisinering og øke kvaliteten
• frigjøre tid for sykehuspersonell til mer pasientorientert arbeid og øke kvalitet
og effektivitet
• øke muligheten for elektronisk samarbeid med primærhelsetjenesten og dermed
gi økt effektivitet
• redusere kostnader forbundet med lagerhold av legemidler og dermed øke effektiviteten

Legen ordinerer til den
enkelte pasient i elektronisk
kurve. Apoteket mottar
og kontrollerer elektronisk
rekvisisjon.

Farmasøyt/
produksjonskontroll
Den elektroniske ordren
grupperes og prioriteres.

Produksjon
På bakgrunn av dette utvikles den nye forsyningsmodellen på Ahus som følger:
• alle legemidler skal forordnes via en elektronisk medikasjonsmodul
• alle lokale lagre på sykehuset skal styres elektronisk
• det skal være automatisert produksjon (pakking) av endoser til hver enkelt pasient
• det skal benyttes robotlager og manuelt lager for ukurante pakninger
• legemidlene skal som hovedregel transporteres til det enkelte sengeområde med
automatisk innmating av medikamenter i rørpost
• legemidlet gis til den enkelte pasient etter elektronisk identiﬁkasjon ved hjelp av
strekkode som leses fra den elektroniske pasientjournalen
• det skal være elektronisk integrering av forordning, produksjon og lagerstyring opp
mot hverandre
Terje Wistner, Sykehusapotekene ANS

Sendes til den rette produksjonsenhet for produksjon.

Rørpost
Ferdig produserte legemidler
til den enkelte pasient sendes
via rørpost til det angitte
sengeområdet.

Administrasjon
Sykepleier administrerer
legemidlet til den enkelte
pasient og kontrollerer
med strekkode at det er riktig
legemiddel til riktig pasient.

7
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SYKEHUSET TELEMARK HF

Sikker og effektiv legemiddelleveranse
i form av pasientbundet dose
Første leveranse av pasientbundet legemiddel til sykehus i Norge ble levert til 20
pasienter ved geriatrisk sengepost ved Sykehuset Telemark HF den 14.02.2006.

Som de første i Norden fører nå legene ved geriatrisk avdeling

fødselsdato, preparatnavn, styrke og doseringstidspunkt.

medisinjournalen som automatisk genererer maskinell pakking

Apoteket pakker kun tabletter og kapsler som pasient-

av pasientspesiﬁkke legemidler ved Sykehusapoteket Skien.

bundet en-/multidose. Øvrig medisin gjøres i stand på post

”Dette skulle vi jo hatt for ﬂere år siden!”, sa klinikksjef Per

som tidligere. Dataprogrammet kan også brukes til å gjøre i

Urdahl ved apotekets presentasjon av prosjektet.

stand annen pasientbundet medisin manuelt. Oppdatert
og korrekt legemiddelliste sikrer pasienten og primærhelse-

Maskinell pakking

tjenesten riktig informasjon ved utskrivning.

Pasientbundet endose sikrer rett legemiddel til rett pasient, da

Sykehusapoteket tilbyr i forbindelse med utskrivning

pakking av endose/multidose gjøres maskinelt på grunnlag av

ferdig istandgjort pasientbundet medisin for et gitt antall dager

legens ordinering. Pakkene merkes med pasientens navn og

der det er behov.
Ellen Kristoffersen, Sykehusapoteket Skien
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”Dette skulle vi jo hatt for ﬂere år siden!” Klinikksjef Per Urdahl

FORELØPIGE RESULTATER

Pasientbundet endose/multidose
• Øker pasientsikkerhet gjennom bruk av dosepakkede legemidler
– reduserer feilmedisinering
• Ingen personlig tolkning av kurve med håndskrevne data
• Alle endringer registreres automatisk med klokkeslett, dato og
elektronisk signatur og kan spores
• Reduserer legemiddellagrene på post
• Reduserer legemiddelkostnader
• Reduserer svinn
• Skaper nye kontaktpunkter mellom apotek og annet helsepersonell
i sykehusavdelinger
• Er et pilotprosjekt for å prøve systemer som tilfredsstiller
kravspesiﬁkasjonene for legemiddelleveransene til Nye Ahus
9
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Kvalitetssikring av legemiddelbruken
ved en geriatrisk sengepost
Ved geriatrisk seksjon, Sykehuset Asker og Bærum HF, ble det utført en legemiddelgjennomgang på 50 pasienter over 70 år og som brukte 5 eller ﬂere legemidler.
Resultatene av legemiddelgjennomgangen kan oppsummeres som følger:
Det var i gjennomsnitt ett legemiddelrelatert problem (LRP) pr.

Av de 50 pasientene hadde 27 innleggelser siste år, og 10 pasi-

pasient som ble tatt til følge. I prosjektet kartla farmasøyt også

enter hadde liten til stor sannsynlighet for at innleggelsene var

interaksjoner og nyrefunksjonen for hver pasient.

legemiddelrelatert.

Av 72 mulige interaksjoner som fremkom i interaksjonsdata-

Dette prosjektet har vist at farmasøyten identiﬁserte et stort

basen Druid, var det 8 interaksjoner som ﬁkk betydning for pasi-

antall LRP, dette medførte en endring av eller ﬁkk betydning

entene og som førte til endring av legemiddelregime.

for legemiddelforskrivningen til den enkelte pasient. Prosjektet har vist at pasienten kan oppnå en riktigere legemiddelbruk

Det var i gjennomsnitt 2,3 legemidler pr. pasient som måtte vur-

ved at farmasøyt og lege samarbeider og supplerer hverandre i

deres i forhold til nyrefunksjonen, og 10 % av alle pasientene

spørsmål som har med legemiddelbehandlingen å gjøre.

ﬁkk endret dosering eller legemiddelvalg på grunn av nedsatt

Både leger og sykepleiere gir uttrykk for at tilstedeværelse av

nyrefunksjon.

farmasøyt på seksjonen og i forbindelse med legemiddelgjennomganger er nyttig, og alle ønsker at ordningen skal fortsette.

Det ble funnet avvik i forhold til opplysninger om legemiddel-

Resultatene fra undersøkelsen vil bli fulgt opp med ulike tiltak.

bruken i kurven for 25 pasienter, totalt 45 avvik. Av disse ble det

Deler av prosjektet videreføres i 2007.

funnet 6 avvik som ble ansett for å være potensielt alvorlige for
5 pasienter.

Anne Efjestad, Sykehusapoteket Asker og Bærum
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Prosjektet har vist at pasienten kan oppnå en riktigere legemiddelbruk ved at farmasøyt og lege samarbeider og supplerer hverandre
i spørsmål som har med legemiddelbehandlingen å gjøre.
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SYKEHUSET INNLANDET HF

Legemiddelrelaterte problemer hos
dialysepasienter

Analyseresultater
45 pasienter stod på totalt 626 legemidler, fordelt på
133 forskjellige preparater.
På 35 pasienter ble det funnet 101 interaksjoner (55
forskjellige), hvilket ga et gjennomsnitt på 2,8 interaksjoner per pasient.
Hos 10 pasienter fant vi ingen interaksjoner i Druid.

Er interaksjonsdatabasen Druid et nyttig
verktøy for påvisning av interaksjoner i
legemiddelbehandling av dialysepasienter?
Bruk av mange medikamenter øker risikoen for feil. Pasienter i
dialysebehandling bruker ofte mer enn 10 ulike legemidler, og er
derfor utsatt for mange legemiddelrelaterte problemer. I tillegg
er denne pasientgruppen utfordrende pga. organsvikt og medfølgende unormale reaksjoner på enkelte legemidler.
Interaksjonsdatabasen Druid
Alle legemidlene for 45 pasienter i hemodialyse (HD) eller peritonealdialyse (PD) ved Sykehuset Innlandet HF pr. 22. februar
2006 ble analysert i interaksjonsdatabasen Druid. Interaksjonene
ble kategorisert etter alvorlighetsgrad. Dataene ble videre vurdert
for klinisk relevans.

Druid er et brukervennlig og raskt hjelpemiddel for påvisning av interaksjoner, og er dermed den enkleste basen å
bruke rutinemessig. Men:
Den må ikke brukes ukritisk, da god kunnskap om
legemidler, pasient og sykdom er nødvendig for å
tolke resultatene.
Enkelte relevante interaksjoner hos dialysepasienter
fant vi ikke i Druid.
Et godt samarbeid mellom lege og apotek er nødvendig for kvalitetssikring av legemiddelbruk.
Det er derfor vanskelig å få til en standardisert
legemiddelgjennomgang ved bruk av Druid alene. En
løsning er at legene bestiller legemiddelgjennomgang
for enkeltpasienter som en tjeneste fra sykehusapoteket. Toveiskommunikasjon lege – farmasøyt peker
seg ut som essensielt.

Kristin Haugeng Jørgensborg, Sykehusapoteket Lillehammer
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LEGEMIDDELSTATISTIKK

Et redskap til riktigere legemiddelbruk

Sykehusapotekene er stolte over å kunne presentere Legemiddelstatistikk, det nye
verktøyet til utarbeidelse av statistikker over salg av legemidler til sykehus i Norge.

Legemiddelstatistikk er et digitalt statistikk- og analyseverktøy

Et nasjonalt samarbeid

som samler, organiserer og analyserer data om alt legemiddel-

Legemiddelstatistikk

salg fra sykehusapotek.

Sykehusapotekene ANS, Apotekene Vest HF, Sykehusapotekene

er

utviklet

i

samarbeid

mellom

i Midt-Norge HF, Sykehusapotek Nord HF og LIS (LegeVerktøyet skal bidra til økt økonomisk kontroll, økt legemiddel-

middelinnkjøpssamarbeid).

kvalitet, økt pasientsikkerhet og bedre styring over omsetning
og bruk av legemidler i norske sykehus.
Sykehusapotekene ønsker med dette verktøyet å bistå helseforetakene med å fremme riktig legemiddelbruk.
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LEGEMIDDELSTATISTIKK

Brukervennlige rapporter
Legemiddelstatistikk genererer presise og brukervennlige rapporter over legemiddelsalg til sykehus i ulike kombinasjoner og nivåer. Tjenestetilbudet er todelt,
og består av en standardisert basistjeneste og en utvidet tilleggstjeneste.

Basistjeneste

Utvidet tjeneste

Basistjenesten gir tilgang til basisrapporter og faste

I tillegg til basistjenesten gir verktøyet mulighet for

standardrapporter innenfor følgende områder:

tilleggstjenester fra Sykehusapotekene:

• Legemiddelkjøp per organisasjonsenhet

• Mulighet for skreddersydde rapporter

• Legemiddelkjøp per ATC-gruppe

• Gjennomgang av trender og avvik

• Filtrering etter oppgitt utleveringsgruppe,

• Anbefaling og oppfølging av tiltak

varegruppe og administrasjonsmåte
• Trendrapporter for kategoriene ATC, organisasjon,

• Mulighet for sammenstilling på nasjonalt, regionalt
og lokalt nivå

legemiddelform og utleveringsgruppe

LEGEMIDDELINNKJØPSSAMARBEIDET (LIS) I SAMARBEID MED SYKEHUSAPOTEKENE:

Samarbeid som gir resultater
Hensikten med LIS er å redusere helseforetakenes kostnader forbundet med kjøp
av legemidler. LIS innhenter tilbud på legemidler, helseforetakene foretar valg og
inngår avtaler. LIS og sykehusapotekene følger opp leveransen i forhold til inngåtte
innkjøpsavtaler, et samarbeid som gir resultater. Det ble i 2006 etablert LIS-avtaler på nærmere 80 % av sykehusenes nasjonale legemiddelkjøp. Gjennomsnittlig
prisreduksjon på apotekenes innkjøpspris der det ble inngått avtaler utgjorde drøye
30 %. Dette tilsvarte en prisreduksjon på 426 millioner kroner.

LIS er samlokalisert med Sykehusapotekene ANS. For mer informasjon se: www.lisnorway.no
14
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ADM. DIREKTØR HAR ORDET:

Pasienten i fokus
En hovedmålsetting for spesialisthelsetjenesten er å tilby alle pasienter et kvalitetsmessig godt og likeverdig behandlingstilbud. Våre hovedkunder og samarbeidspartnere,
helseforetakene, har mange utfordringer de må løse for å nå dette ambisiøse målet.

En slik utfordring er at utviklingen av stadig nye behandlings-

Sykehusapotekene ANS består av 570 engasjerte og dyktige

metoder, inkludert legemidler, skaper større forventninger til

medarbeidere som går på jobben hver dag for å hjelpe syke-

helsetjenesten. Dette krever god økonomistyring og prioriter-

husene med å sette pasienten i fokus også på legemiddelom-

ingsevne. En annen utfordring er sikring av legemiddelbruken

rådet. Årsrapporten for 2006 viser at aktiviteten har vært høy

ved utskriving av pasienter til primærhelsetjenesten. Utfordrin-

og styringen god i selskapet og i selskapets apotek i året som

gen er å unngå reinnleggelser av pasienter på grunn av feilbruk

har gått. Vi som har vårt daglige virke i Sykehusapotekene ANS

av legemidler. En tredje utfordring er knyttet til utvikling av nye

takker våre eiere og hovedkunder, helseforetakene, for tilliten

IT-løsninger og kvalitetssystemer for å unngå medisineringsfeil

vi er vist, og ser frem til å fortsatt utvikle vår kompetanse og

internt på sykehusene.

nye løsninger i samhandling med sykehusene til beste for sykehuspasienten.

Som en del av spesialisthelsetjenesten har Sykehusapotekene
ANS i 2006 prøvd å synliggjøre hvordan den farmasøytiske og
apotekfaglige kompetansen i selskapets 19 sykehusapotek kan
brukes av helseforetakene til nettopp å sikre sykehusenes pasienter god, sikker og kostnadseffektiv legemiddelbehandling. Flere

Per T. Lund

utviklingsprosjekter er under gjennomføring, med etableringen

Adm. direktør

av et nytt legemiddelproduksjons- og distribusjonskonsept
i samarbeid med Nye Ahus som det mest ressurskrevende.
Hovedmålet med de nye løsningene er å redusere risikoen for
feilmedisinering i det nye sykehuset, samt utnytte de samlede
ressursene knyttet til medikamenthåndtering så effektivt som
mulig. Selskapet lanserte i 2006, i samarbeid med de øvrige
tre apotekforetakene og LIS, en ny legemiddelstatistikk som har
som hovedmål å tilrettelegge for at legemidler brukes riktig og
effektivt i helseforetakene. Den nye legemiddelstatistikken er et
nødvendig hjelpemiddel for sykehusenes legemiddelkomitéer
og LIS-samarbeidet når sykehuset skal løse de utfordringer som
er knyttet til ﬁnansieringen og bruken av nye legemiddelgrupper
som TNF-alfahemmere. Selskapet bygger også opp et tilbud
til sykehusene med legemiddelgjennomganger for prioriterte
pasientgrupper som eldre og kreftpasienter.
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Nøkkeltall
Antall årsverk

Omsetning i NOK mill

Per 31.12.2005

Per 31.12.2006

2005

2006

Sykehusapoteket Aker
Sykehusapoteket Arendal
Sykehusapoteket Asker og Bærum
Sykehusapoteket Drammen
Sykehusapoteket Elverum
Sykehusapoteket Fredrikstad
Sykehusapoteket Gjøvik
Sykehusapoteket Hamar
Sykehusapoteket Kongsvinger
Sykehusapoteket Kristiansand
Sykehusapoteket Lillehammer
Sykehusapoteket Lørenskog
Sykehusapoteket Moss
Sykehusapoteket ved Radiumhospitalet
Sykehusapoteket ved Rikshospitalet
Sykehusapoteket Sarpsborg
Sykehusapoteket Skien
Sykehusapoteket Tønsberg
Ullevål sykehusapotek
Hovedkontoret (inkl. LIS og SIS)
Totalt

22
9
24
25
8
21
15
14
8
29
11
25
5
31
73
4
38
26
86
21
495

21
9
25
23
8
23
15
13
8
29
11
27
7
27
70
4
38
23
82
23
486

63,9
37,9
67,7
70,2
29,4
70,9
42,5
42,7
32,0
86,8
47,5
74,0
17,1
91,0
297,1
23,4
122,5
93,6
239,8
3,4
1 553,4

58,8
44
73,8
78,6
29,2
81,6
46,6
44
33,8
94,9
47,4
82,8
20,4
96,6
277,7
26,4
122,9
97,2
258,4
3,6
1 618,9

Apotek beliggende i Helse Sør
Apotek beliggende i Helse Øst

231
243

219
244

799,1
750,9

811,9
803,2

Indikatorer
Driftregnskap
Total omsetning (NOK 1000)
Omsetning (varesalg, egenproduksjon og tjenester) til helseforetak (NOK 1000)
Bonus til Helseforetak (NOK 1000)
Vareforbruk i prosent av varesalgsinntekter før bonus
Personalkostnad i prosent av driftsinntekter
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter
Aktivitet
Antall ekspederte ordinasjoner på resepter
Antall ordrelinjer til helseforetak og andre institusjoner
Antall enheter cytostatika
Produktivitet
DB/ utførte årsverk (NOK 1000 inﬂasjonsjustert til 2006 tall)
Personal
Sykefravær
Antall årsverk

2004

2005

2006

1 276 942
703 000
20 000
83,3 %
14,4 %
1,1 %

1 553 431
881 198
23 000
83,7 %
14,7 %
0,8 %

1 618 930
958 360
23 000
84,2% *
13,8 %
-0,4 %

809 083
1 283 711
65 514

929 084
1 403 600
79 917

860 714
1 514 856
85 946

649

745

756 *

8,6 %
507

8,3 %
495

9,2 %
486

* Korrigert for merverdiavgiftskrav
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Styrets beretning 2006
Om selskapet

Sykehusapoteket Skien

Sykehusapotekene ANS er eid av Helse Øst RHF og Helse Sør

Sykehusapoteket Tønsberg

RHF og ble etablert 1. januar 2002 som en følge av sykehusre-

Ullevål sykehusapotek

formen.

Fra virksomheten 2006
Forretningsidé: Sykehusapotekene ANS skal være sykehusets

Selskapets driftsmodell forutsetter at selskapet og selskapets

og pasientenes kompetansesenter for legemidler, og bidra til

sykehusapotek skal være selvﬁnansierende, og ikke ha egen øko-

økt pasientsikkerhet. Selskapet skal aktivt bidra til at kostnad-

nomisk gevinst som drivkraft. Effektivitetsgevinster skal kom-

ene for helseforetak og dets pasienter forbundet med legemid-

me helseforetakene til gode, samt benyttes til videreutvikling av

delanskaffelse, -distribusjon, -produksjon og -bruk holdes så

selskap og tjenestetilbud. Helseforetakene har således i 2006

lave som mulig. Kostnadsbevissthet og kundetilfredshet skal

mottatt årsbonus på 23 millioner kroner.

være førende i alt vi gjør.
Omsetning og aktivitetsnivå viser en fortsatt vekst selv om beSelskapet har rett og plikt til å anskaffe helseforetakenes

manningen ikke økes. På grunn av den myndighetsbestemte

legemidler, og bidra til å kvalitetssikre kvalitetskontrollen av

strukturen på apotekmarginen har varekostnader i prosent av

helseforetakenes

omsetningen steget.

legemiddelhåndtering.

Sykehusapotekene

ANS har et særskilt ansvar for å levere skreddersydd legemiddelproduksjon, uregistrerte legemidler, kostbare legemidler,

Selskapets sykehusapotek viser stor størrelsesmessig spred-

legemidler med få brukere, farmasøytfaglig rådgivning og pro-

ning, med en årsomsetning varierende fra 20 til 300 millioner

dusentnøytral informasjon til pasienter i og utenfor sykehus.

kroner og med fra 4 til 82 årsverk. Sykehusapoteket Bærum

Den farmasøytiske kompetansen i Sykehusapotekene ANS skal

skiftet navn til Sykehusapoteket Asker og Bærum og ﬂyttet inn i

brukes for å redusere risiko for legemiddelrelaterte problemer

nye lokaler i sykehusets nye nordﬂøy. Apoteket ble ofﬁsielt åpnet

i pasientbehandlingen, og for å bidra til mest mulig sam-

13. februar 2006. Det er etablert moderne produksjonslokaler,

funnsøkonomisk bruk av legemidler. Sykehusapotekene ANS

som var innﬂytningsklare 1. juni 2006, og effektiv distribusjon

skal ivareta spesialisthelsetjenestens og de regionale helsefore-

av legemidler til helseforetak og publikum med en moderne

takenes ansvar for forskning, praksisundervisning, veiledning

selvvalgsavdeling. Sykehusapoteket Tønsberg bygget om pub-

og spesialistutdanning i farmasøytiske fag.

likum- og sykehusekspedisjonen i 2006. Resultatet ble et mye
mer lettdrevet og publikumsvennlig apotek.

Selskapet eier og driver 19 sykehusapotek:
Sykehusapoteket Aker

Selskapet har fått pålegg om etterfakturering av merverdiavgift

Sykehusapoteket Arendal

på distribusjon av faktorkonsentrater, utvunnet fra blod og brukt

Sykehusapoteket Asker og Bærum

til behandling av blødere, videredistribuert til sykehus og brukere.

Sykehusapoteket Drammen

Det er avsatt for denne etterfaktureringen, se også note 12.

Sykehusapoteket Elverum
Sykehusapoteket Fredrikstad

Det er etablert en samarbeidsavtale mellom de fem regionale

Sykehusapoteket Gjøvik

helseforetakene og Sykehusapotekene ANS om administras-

Sykehusapoteket Hamar

jonen av legemiddelinnkjøpssamarbeidet LIS. LIS har som

Sykehusapoteket Kongsvinger

formål å bidra til å legge grunnlag for avtaler vedrørende kjøp

Sykehusapoteket Kristiansand

og levering av legemidler etter oppdrag fra helseforetakene, og

Sykehusapoteket Lillehammer

dermed redusere deres kostnader forbundet med kjøp av disse

Sykehusapoteket Lørenskog

produktene. Avtalen innebærer at Sykehusapotekene ANS har

Sykehusapoteket Moss

forpliktet seg til å stille administrative ressurser til disposisjon

Sykehusapoteket ved Radiumhospitalet

for samarbeidet. LIS har i 2006 bidratt til direkte reduksjon av

Sykehusapoteket ved Rikshospitalet

legemiddelkostnadene for sykehusene innen helseregionene

Sykehusapoteket Sarpsborg

sør og øst med over 240 millioner kroner.
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Sykehusapotekene ANS har samarbeid med apotekforetakene

Driftsinntektene økte med 66 millioner kroner, tilsvarende 4 %, i

Apotekene Vest HF, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF og

forhold til 2005. Dette skyldes generell vekst og noe økt aktivitet

Sykehusapotek Nord HF på en rekke områder.

på sykehusene, blant annet innenfor kreftbehandling. Korrigert
for avsatt redusert salgsinntekt som følge av etterfakturering for
merverdiavgift ville omsetningsveksten ha vært 6 %.

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av

Totalkapitalen var ved utgangen av året 461 millioner kroner.

årsregnskapet.

Selskapets kortsiktige gjeld pr. 31. desember 2006 utgjør 75 %
av totalkapital. Egenkapitalen i selskapet er på 108 millioner

Økonomiske resultater for 2006

kroner som utgjør 23 % av balansen. Selskapet har ikke rente-

Selskapets driftsresultat i 2006 var minus 6 millioner kroner

bærende langsiktig gjeld.

(2005 ditto var positivt med 13 millioner kroner). Årsresultatet i 2006 var minus 1 million kroner (2005 ditto var positivt

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjør 68 millioner

med 14 millioner kroner). Selskapet har avsatt for et krav om

kroner. Investeringer i 2006 var på 9 millioner kroner, hvorav

etterbetaling av merverdiavgift med 22 millioner kroner ut i fra

ombygging og ﬂytting av sykehusapotekene i Asker og Bærum

et forsiktighetshensyn, se også note 12. Selskapet vil følge opp

og Tønsberg utgjør halvparten av beløpet. Vel en tredjedel av

saken videre og vurderer mulighetene til å unngå kravet til å

totale investeringer er IKT utstyr på forskjellige sykehusapotek.

være gode. Årsresultatet ville uten dette ha vært positivt med

Det resterende er vedlikeholdsinvesteringer.

21 millioner kroner.
Selskapets likviditetsbeholdning var 100 millioner kroner per 31.
Sykehusapotekene ANS hadde i 2006 en samlet omsetning på

desember 2006. Av dette er 92 millioner kroner fri likviditet.

1.619 millioner kroner (2005 ditto 1.553 millioner kroner). Av
dette er 1.567 millioner kroner (2005 ditto 1.503 millioner kro-

Utsikter fremover

ner) salgsinntekter.

Selskapet endrer organisasjonsmodell fra og med 1. januar
2007. De tidligere driftsenhetene avvikles og erstattes med tre

Tore Robertsen

Karl Glad

Elsa Karin Brenden
Ansattrepresentant

18

10

Marianne Nordby Fålun

Anders Wahlstedt
Styremedlem

Rita Riksfjord Antonsen

Marit Lund Hamkoll
Påtroppende nestleder

Hallfrid Waage

Karl Glad
Styreleder

Elsa Karin Brenden

Per T. Lund
Adm. direktør
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Om selskapet
Sykehusapotekene ANS er eid av Helse Øst RHF og
Helse Sør RHF og ble etablert 1. januar 2002 som en
følge av sykehusreformen.

Selskapet eier og driver 19 sykehusapotek. Sykehusapotekene er inndelt i fem driftsenheter etter geograﬁ
og tilhørighet til regionalt helseforetak:
Sykehusapoteket Aker

Forretningsidé: Sykehusapotekene ANS skal være sykeområder,
Stor-Oslo, Sørkompetansesenter
og Øst. Stor-Oslo er for
sykehusapotekene
husets
og pasientenes
legemidler,
Lørenskog,
Radiumhospitalet, Rikshospitalet
Ullevål.
ogAker,
bidra
til økt pasientsikkerhet.
Selskapet skalogaktivt
bidra
at kostnadene
for Asker
helseforetak
dets
Sør ertil
sykehusapotekene
Arendal,
og Bærum,og
Drammen,
pasienter
forbundet
med
legemiddelanskaffelse,
Kristiansand, Skien og Tønsberg. Øst er sykehusapotekene
-distribusjon,
-produksjon
-bruk Kongsvinger,
holdes så lave
som
Elverum, Fredrikstad,
Gjøvik,ogHamar,
Lillehammulig. Kostnadsbevissthet og kundetilfredshet skal
mer, Moss og Sarpsborg. Det ansettes ansvarlige for hvert av
være førende i alt vi gjør.
områdene.

Selskapet har rett og plikt til å anskaﬀe helseforetakenes
De nasjonale
føringer
og mål
de regionale helseforetaklegemidler,
samt
å bidra
til åforkvalitetssikre
kvalitetsenes
sykehusapotekselskaper
er
å
kontrollen av helseforetakenes legemiddelhåndtering.
•
Sikre sykehusene
en legemiddelforsyning
Sykehusapotekene
ANS har
et særskilt ansvarav for å
levere skreddersydd
legemiddelproduksjon,
høy kvalitet og til lavest mulig pris. uregistrerte
legemidler,
kostbare farmasifaglig
legemidler, kompetanse
legemidler ogmed få
•
Sikre/bevare
brukere, farmasøytfaglig
rådgivning
og produsentnøyproduksjons- og forsyningsberedskap.
tral informasjon til pasienter i og utenfor sykehus. Den
•
Sikre utdanning og tilgang til farmasøytisk
farmasøytiske kompetansen i Sykehusapotekene ANS
kompetanse i tråd med sykehusbehov.
skal brukes for å redusere risiko for legemiddelrelaterte
•
sykehusenes legemiddelberedskap.
problemer Sikre
i pasientbehandlingen,
og for å bidra til en
•
Sikre
helhetlige behandlingskjeder
pasientene.
mest mulig
samfunnsøkonomisk
bruk avforlegemidler.
Sykehusapotekene ANS skal ivareta spesialisthelseOpplysninger
ytre miljø
tjenestens
og deom
regionale
helseforetakenes ansvar for
forskning,
praksisundervisning,
spesialistAlle apotek
i selskapet produsererveiledning
legemidlerog
i en
viss skala.
utdanning
i
farmasøytiske
fag.
Utslipp fra produksjonen, inkludert stoffer som kan innebære
miljøskader er innenfor de krav myndighetene stiller. Selska-

Driftsenhet Oslo Øst

Ullevål sykehusapotek
Driftsenhet Oslo Øst
sykehus for destruksjon. Det er ikke rapportert vesentlige utilSykehusapoteket Elverum
Driftsenhet Innlandet
siktede utslipp til miljøet i 2006.
Sykehusapoteket Gjøvik
Driftsenhet Innlandet
Sykehusapoteket Hamar
Driftsenhet Innlandet
Gjennom tilsyn fra Statens Legemiddelverk er det ikke avdekket
Sykehusapoteket
Driftsenhet
vesentlige avvikKongsvinger
fra gjeldende rutiner og
forskrift. Innlandet
Sykehusapoteket Lillehammer

Driftsenhet Innlandet

Sykehusapoteket
og Bærum Driftsenhet Akershus/Østfold
OpplysningerAsker
om personalet
Sykehusapoteket
Driftsenhet
Akershus/Østfold
Selskapet haddeFredrikstad
486 årsverk pr.
31. desember
2006. Av antall
Sykehusapoteket
Lørenskog og Driftsenhet
Akershus/Østfold
årsverk er 191 farmasøyter
253 apotekteknikere.
Sykehusapoteket Moss

Driftsenhet Akershus/Østfold

Likestilling Sarpsborg Driftsenhet Akershus/Østfold
Sykehusapoteket
Sykehusapotekene
ANS er, som apotekbransjen
øvrig,
Sykehusapoteket
ved Radiumhospitalet
Driftsenhet for
Oslo
Vest en
kvinnedominertved
arbeidsplass
hvor kvinneandelen
i selskapet
Sykehusapoteket
Rikshospitalet
Driftsenhet Oslo
Vest
totalt er på 86 %. Styrets sammensetning er seks kvinner,
Sykehusapoteket Kristiansand
Driftsenhet Sør
hvorav tre ansatterepresentanter og tre menn. Selskapets
Sykehusapoteket Skien
Driftsenhet Sør
ledergruppe består av fem kvinner og ﬁre menn. Av selskapets
Sykehusapoteket Arendal
Driftsenhet Sør
19 sykehusapotekere er 13 kvinner. For ledere og mellomledere
Sykehusapoteket Drammen
Driftsenhet Sør
samlet er snaut tre fjerdedeler kvinner.
Sykehusapoteket Tønsberg
Driftsenhet Sør
Personal- og lønnspolitikken er kjønnsnøytral. Selskapet tilbyr

Fra virksomheten 2005
gode sosialeogordninger
for bådehar
menn
kvinnersammeni ulike livsOmsetning
aktivitetsnivå
øktog
i 2005
situasjoner.
lignet
med året før. Bemanningen er opprettholdt på
tidligere nivå. På grunn av den myndighetsbestemte

pet har tilstrekkelige rutiner knyttet til behandling, innsamling

Obligatorisk tjenestepensjon.

og forsendelse av legemidler og kjemikalier til grossist eller

Selskapet deﬁneres iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon § 1

Sigbjørn Smeland

Rita Riksfjord Antonsen
Ansattrepresentant

Tore Robertsen
Styremedlem

Ellen Kristoffersen

Sigbjørn Smeland
Styremedlem

Marit Lund Hamkoll

Marianne Nordby Fålund
Styremedlem

Per T. Lund

Ellen Kristoffersen
Ansattrepresentant
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virkeområde og ikke være underlagt obligatorisk tjenestepen-

Selskapet skal i 2007 gjennomføre en risikokartlegging ved

sjon.

håndtering av bruksferdige legemidler med mulig helserisiko.
HAMU anser dette for å være et viktig tiltak, da mange av sel-

Arbeidsmiljø

skapets medarbeidere er involvert i slik produksjon på apotek-

Sykefraværet i 2006 var på totalt ca 10.000 dager, som ut-

ene eller i sykehusene.

gjorde 9,2 % av total arbeidstid i selskapet. Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) har mottatt ﬁre meldinger om arbeidsrelat-

Resultatdekning

erte hendelser. Ingen av hendelsene avstedkom lengre tids

Sykehusapotekene ANS hadde et årsunderskudd på 1.450.663

fravær fra arbeidsplassen eller andre alvorlige konsekvenser

kroner for 2006. Styret foreslår følgende dekning av årsunder-

for arbeidstaker.

skuddet:

Fra og med 2003 er det i selskapet gjennomført medarbeider-

• Fra fri egenkapital

kr 1.450.663

undersøkelser, Humankapitalindeks, for å kartlegge medar-

• Totalt disponert

kr 1.450.663

beidertilfredshet og iverksette eventuelle korrigerende tiltak.
Tiltakene er iverksatt lokalt på apotekene. Det ble i 2006 gjen-

Selskapets frie egenkapital pr. 31. desember 2006 var

nomført en kartlegging av sykefravær. Kartleggingen viste at

55.904.820 kroner.

majoriteten av sykefraværet ikke var arbeidsrelatert. Selskapet
er en inkluderende arbeidsliv (IA) -virksomhet og har forpliktet
seg gjennom IA-avtalen. Det rapporteres om godt lokalt arbeid
med sykefraværsproblematikk i apotekene. Det er arrangert
samling for verneombud og ledere hvor erfaringsutveksling
knyttet til sykefraværsproblematikk og mobbing og trakassering på arbeidsplassen var hovedtema.

Oslo, 28. februar 2007

Karl Glad
Styreleder

Elsa Karin Brenden
Styremedlem

Marit Lund Hamkoll
Styrets nestleder

Hallfrid Waage
Styremedlem

Ellen Kristoffersen
Styremedlem

Marianne Nordby Fålun
Styremedlem

Sigbjørn Smeland
Styremedlem

Tore Robertsen
Styremedlem

Rita Riksfjord Antonsen
Styremedlem

Per Torgeir Lund
Adm. direktør
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Resultatregnskap
NOK hele tall
Driftsinntekter og driftskostnader
Salgsinntekter
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

Varekostnader
Lønnskostnader m.m.
Avskrivninger på driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat

Finansinntekter og ﬁnanskostnader
Annen ﬁnansinntekt
Annen ﬁnanskostnad
Netto ﬁnansposter
Årsresultat

Overføringer
Til annen egenkapital
Sum disponert

Note

2006

2005

1
1

1 566 560 756
52 369 166
1 618 929 922

1 503 078 558
50 352 203
1 553 430 762

1 321 314 450
227 350 629
8 198 521
68 017 255
1 624 880 855
-5 950 934

1 245 612 061
228 123 430
7 660 561
58 911 410
1 540 307 461
13 123 301

4 787 588
287 317
4 500 271
-1 450 663

1 001 280
29 532
971 747
14 095 048

-1 450 663
-1 450 663

14 095 048
14 095 048

3, 4
5, 6
3, 7

7
7
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Balanse

Eiendeler
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
EDB Programvare
Sum materielle eiendeler
Varige driftsmidler
Anlegg under utførelse
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Lager av varer og annen beholdning
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

Note

31-12-06

31-12-05

6

0
0

73 800
73 800

192 726
33 574 741
33 767 467
33 767 467

43 950
32 648 964
32 692 914
32 766 714

82 886 880

85 965 619

238 879 145
5 374 886
244 254 031
100 149 382
427 290 293
461 057 759

181 170 030
5 686 493
186 856 523
40 991 722
313 813 864
346 580 578

5

2

7
8
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Balanse

Egenkapital og gjeld

Note

31-12-06

31-12-05

Selskapskapital
Selskapskapital
Sum innskutt egenkapital

9, 10

52 141 475
52 141 475

52 141 475
52 141 475

9

55 904 820
55 904 820
108 046 295

57 355 483
57 355 483
109 496 958

4

5 712 515
5 712 515

17 017 549
17 017 549

267 312 913
42 929 684
37 056 352
347 298 949
353 011 464
461 057 759

165 970 293
20 617 171
33 478 607
220 066 071
237 083 620
346 580 578

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Avsetninger for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Sum avsetninger for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

12
7

Oslo, 28. februar 2007

Karl Glad
Styreleder

Elsa Karin Brenden
Styremedlem

Marit Lund Hamkoll
Styrets nestleder

Hallfrid Waage
Styremedlem

Ellen Kristoffersen
Styremedlem

Marianne Nordby Fålun
Styremedlem

Sigbjørn Smeland
Styremedlem

Tore Robertsen
Styremedlem

Rita Riksfjord Antonsen
Styremedlem

Per Torgeir Lund
Adm. direktør
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Kontantstrømsanalyse

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

2006

2005

Årsresultat
Gevinst avgang anleggsmidler
Ordinære avskrivninger
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger
Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-1 450 663

14 095 048

8 198 521
-11 305 034
46 712 245
26 201 865
68 356 935

7 660 561
-5 857 713
4 972 420
-8 273 194
12 597 122

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Investering leide lokaler
Investeringer i varige driftsmidler
Salg av varige driftsmidler (salgssum)
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-148 776
-9 050 499
0
-9 199 275

-43 950
-7 157 354
81 417
-7 119 887

0
0

0
0

59 157 660

5 477 235

40 991 722
100 149 382

35 514 487
40 991 722

Kontantstrømmer fra ﬁnansieringsaktiviteter
Opptak av gjeld (langsiktig)
Netto kontantstrøm fra ﬁnansieringsaktiviteter
Netto endring i likvider i året
Kontanter og bankinnskudd per 01.01
Kontanter og bankinnskudd per 31.12
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Noter til regnskapet
REGNSKAPSPRINSIPPER
Generelt om regnskapet
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk.

Godtgjørelse administrerende direktør 2006.
Lønn
Annen godtgjørelse
Pensjon kostnad
Sum godtgjørelse

Klassiﬁsering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassiﬁsert som anleggsmiddel/
langsiktig gjeld.

kr 966.871
kr 54.000
kr 115.243
kr 1.136.114

Det foreligger ikke etterlønnsavtale for administrerende direktør.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Ingen ansatte/styremedlemmer har lån i foretaket pr. 31.12.06

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til administrerende direktør, styreformann eller andre nærstående
parter.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Revisjonshonorarer
Skattemessig bistand
Attestasjon
Annet

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Delkrederavsetning foretas dersom
virkelig verdi antas å være lavere enn bokført verdi.
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning
for påregnelig ukurans. Egenproduserte varer er verdsatt til selvkost.

Inntektsføring
Salg av varer og tjenester inntektsføres på leveringstidspunktet.
Pensjoner
Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard, NRS 6 Pensjonskostnader. Pensjonsordningene behandles som ”Multiemployer plans”. Dette innebærer at de enkelte
selskaps forpliktelser og kostnader beregnes som ideelle/proporsjonale andeler av de samlede forpliktelser
i den aktuelle ”Multiemployerplan”. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser
fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet,
frivillig avgang osv. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i
balansen. Eventuell overﬁnansiering balanseføres i den grad overﬁnansieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjennomsnittlig
gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik
mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 % av brutto pensjonsforpliktelse (av pensjonsmidlene
dersom disse er størst). Selskapet er ikke omfattet av OTP-ordningen.

Pensjon
Sykehusapotekene ANS har pensjonsordninger som omfatter i alt 803 personer hvorav 532 er yrkesaktive og
271 pensjonister. I tillegg har selskapet pensjonsforpliktelser overfor 595 personer som har sluttet i selskapet,
men som ennå ikke er pensjonister. Ordningene gir rett til deﬁnerte fremtidige ytelser etter sluttlønnsprinsippet. Disse er hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, stillingsfaktor og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Sykehusapotekene ANS sitt pensjonsansvar
i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordningene i
Statens Pensjonskasse, pensjonsordningen for apoteketaten og Oslo Pensjonsforsikring AS.
I tillegg til den ordinære tjenesteordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) til aldersgruppen 62 til 66 år.
Pensjonskostnader for 2006 er basert på forutsetningene som ble lagt til grunn ved utgangen av 2005 og
som er vurdert å være rimelige forutsetninger pr. 1.1.2006. I slutten av 2006 har Norsk regnskapsstiftelse
publisert et høringsutkast til veiledning om pensjonsforutsetninger som har vært mye diskutert i ulike
fagmiljøer. Selskapet har på basis av anbefalinger fra KLP og på grunn av den usikkerhet som råder rundt
høringsutkastet valgt å ikke legge dette til grunn i regnskapet for 2006. Selskapet mener at forutsetningene
fra 2005 fortsatt er realistiske og innbyrdes konsistente.

Spesiﬁkasjon av pensjonsforpliktelser (Alle ordninger)

Skatt
Virksomheten er vurdert til ikke å være skattepliktig.
Pensjonsforpliktelse brutto
Pensjonsmidler
Netto pensjonsforpliktelse
Ikke resultatført tap/ (gev) av estimat- og planavvik
Arbeidsgiveravgift
Netto bokførte forpliktelser

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter
kontanter og bankinnskudd.

Note nr. 1

Inntekter
2006

2005

Salgsinntekter
Salg av varer
Salg av tjenester
Sum
Andre inntekter
Tilsyn og rådgivning
Salg av undervisningstjenester/kurs
Annen inntekt
Sum

2005
300.000
0
27.000
9.000

Note nr. 4

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av
driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges
driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en
økonomisk levetid på over tre år, samt en kostpris på over kr 50.000.

Totale ordinære driftsinntekter

2006
kr 300.000
kr
0
kr
31.675
kr
51.185

1.523.287.899
43.272.857
1.566.560.756

1.466.619.926
36.458.632
1.503.078.558

2006
39.881.075
142.474
12.345.616
52.369.165

2005
38.772.480
730.528
10.849.195
50.352.203

Driftsinntekter fra helseforetak underlagt de respektive eiere fordeler seg som følger:
Helse Sør:
kr 501.048.000
Helse Øst:
kr 570.947.790

Spesiﬁkasjon av pensjonskostnad
Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen
Årets brutto pensjonskostnad
Administrasjonskostnader
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Ansattes innskudd
Resultatført tap/ gev av endring i estimat, pensjonsplaner og avvik avkastning
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonskostander SPK ordningen
Årets netto pensjonskostnad

2006

2005

381 163 499
377 002 629
4 160 870
845 717
705 929
5 712 516

367 809 318
342 325 412
25 483 906
-10 569 314
2 102 957
17 017 549

13 768 808
17 736 064
31 504 872
1 387 804
-21 175 359
- 4 570 911

15 004 370
18 348 180
33 352 550
1 386 149
-19 177 590
-4 551 197

1 007 643
2 250 789
10 404 838

2 194 116
2 886 091
16 090 119

Spesiﬁkasjon av pensjonsforpliktelser (Apotekordningen)
Pensjonsforpliktelse brutto
Pensjonsmidler
Netto pensjonsforpliktelse
Ikke resultatført tap/ (gev) av estimat- og planavvik
Arbeidsgiveravgift
Netto bokførte forpliktelser

2006

2005

355 754 560
353 159 537
2 595 023
-260 733
329 135
2 663 425

342 752 418
321 684 018
21 068 400
-9 452 635
1 637 822
13 253 587

Øvrig omsetning er til andre kunder.
Spesiﬁkasjon av pensjonskostnad

Note nr. 2

Materialbeholdning
Varelager av råvarer
Varelager ferdigvarer
Varelager av spesialiteter
Varelager handelsvarer
Varelager annet
Sum

31.12.06

31.12.05

1.238.664
6.284.368
60.435.804
6.124.812
8.803.232
82.886.880

1.369.215
6.233.422
63.602.597
6.796.522
7.963.863
85.965.619

2006

2005

Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året
12 651 350
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen
16 567 280
Årets brutto pensjonskostnad
29 218 630
Administrasjonskostnader
1 317 804
Forventet avkastning på pensjonsmidler
-19 774 707
Ansattes innskudd
-4 570 911
Resultatført tap/ gev av endring i estimat, pensjonsplaner og avvik avkastning
Arbeidsgiveravgift
872 905
Årets netto pensjonskostnad
7 063 721

13 840 570
17 143 080
30 983 650
1 316 149
-18 025 990
-4 551 197

Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Uttakstilbøyelighet i AFP
Årlig lønnsregulering
Regulering av folketrygdens grunnbeløp

Note nr. 3

Lønnskostnader

2 012 607
11 735 219

2006

2005

5,0%
6,0%
20,0%
3,0%
3,0%

5,0%
6,0%
20,0%
3,0%
3,0%

Lønnskostnader består av følgende poster:

Lønninger
Styrehonorar
Pensjonskostnader
Arbeidsgiveravgift
Andre personalkostnader
Sum lønnskostnader
Antall ansatte pr. 31.12
Gjennomsnittlig antall ansatte.

2006

2005

182.515.636
520.548
10.404.838
29.190.892
4.718.715
227.350.629

172.518.975
665.800
16.090.119
27.837.874
11.010.662
228.123.430

532
543

554
568
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Spesiﬁkasjon av pensjonsforpliktelser
(Oslo Pensjonsforsikring AS)
Pensjonsforpliktelse brutto
Pensjonsmidler
Netto pensjonsforpliktelse
Ikke resultatført tap/ (gev) av estimat- og planavvik
Arbeidsgiveravgift
Netto bokførte forpliktelser

Spesiﬁkasjon av pensjonskostnad

Note nr. 7
2006

2005

25 408 939
23 843 092
1 565 847
1 106 450
376 794
3 049 091

25 056 900
20 641 394
4 415 506
- 1 116 679
465 135
3 763 962

2006

2005

Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen
Årets brutto pensjonskostnad
Administrasjonskostnader
Forventet avkastning på pensjonsmidler

1 117 458
1 168 784
2 286 242
70 000
-1 400 652

1 163 800
1 205 100
2 368 900
70 000
-1 151 600

Resultatført tap/ gev av endring i estimat, pensjonsplaner og avvik avkastning
Arbeidsgiveravgift
Årets netto pensjonskostnad

134 738
1 090 328

0
181 509
1 468 809

Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Uttakstilbøyelighet i AFP
Årlig lønnsregulering
Regulering av folketrygdens grunnbeløp

2006

2005

5,0%
6,0%
20,0%
3,0%
3,0%

5,0%
6,0%
20,0%
3,0%
3,0%

Spesiﬁkasjon av pensjonsforpliktelser
(Statens Pensjonskasse)

SPKs anbefaling er at løpende innbetalinger til ordningen kostnadsføres og at ordningen dermed regnskapsføres som en tilskuddsplan

2006
16.380160
21.719.776
1.646.196
649.342
5.921.050
8.245.327
13.455.404
68.017.255

2005
12.693.364
20.561.131
1.398.836
836.073
5.153.971
9.294.903
8.973.132
58.911.410

Finansinntekter
Annen renteinntekt *
Annen ﬁnansinntekt
Sum ﬁnansinntekter
* i posten inngår også renteinntekter opptjent i perioden
2002-2005 på kr 2.567.274 som er inntektsført i 2006.

2006
4.784.062
3.526
4.787.588

2005
998.150
3.130
1.001.280

2006
59.915
227.402
287.317

2005
24.064
5.468
29.532

31.12.06
0
5.374.886
5.374.886

31.12.05
0
5.686.493
5.686.493

31.12.06
26.032.028
706.504
10.317.820
37.056.352

31.12.05
24.132.771
1.685.123
7.660.713
33.478.607

Finanskostnader
Annen rentekostnad
Annen ﬁnanskostnad
Sum ﬁnanskostnader
Andre fordringer
Mellomværende tidligere eier
Øvrige kortsiktige fordringer
Sum andre fordringer
Annen kortsiktig gjeld
Lønnsrelaterte avsetninger inkl.feriepenger
Mellomværende tidligere eier
Øvrig kortsiktig gjeld
Sum annen kortsiktig gjeld

Bundne midler
I posten inngår bundne skattetrekkmidler med kr. 8.341.368

Note nr. 9

Egenkapital
Selskapskapital 1.1
Sum selskapskapital 31.12

Årets netto pensjonskostnad er kr. 1.972.647
Demograﬁske forutsetninger
Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger som i SPK`s
forsikringstekniske beregningsgrunnlag.

Annen egenkapital 1.1
Årets resultat
Sum annen egenkapital 31.12
Sum egenkapital 31.12

Note nr. 5

Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01
Årets tilgang
Årets avgang
Anskaffelseskost 31.12
Akkumulerte avskrivninger
Balanseført verdi pr. 31.12
Årets ordinære avskrivning
Prosentsats ordinær avskrivning

Andre driftskostnader
Konsulenthonorar og andre fremmed tjenester
Kostnader bygninger og kontorlokaler
Vedlikehold
Forsikringer
Kontorrekvisita, telekommunikasjon etc
Kjøp, leie og vedlikehold av driftsmateriell
Øvrige driftskostnader
Sum andre driftskostnader

Note nr. 8

Det er 25 personer som omfattes av SPK ordningen, hvorav 2 er pensjonister.
SPK har ikke utarbeidet aktuarberegninger da det ikke er allokert midler til ordningen. Midlene vil bli allokert
senere, men det er uvist når dette skjer. På det tidspunktet hvor midlene allokeres vil det henføres pensjonsmidler til ordningen basert på en grunnlagsrente på 3 %. Grunnlagsrenten er et uttrykk for forholdet mellom
(diskonteringsrente og lønns-/g-vekst). I skrivende stund er grunnlagsrenten med Sykehusapotekenes parametre dermed omlag 2 %. Dette vil medføre at det vil være et mindre avvik mellom midler og forpliktelse
dersom midlene skulle vært allokert i dag.

Driftsløsøre, inventar o.a.

Poster som er slått sammen i regnskapet

2006

2005

52.141.475
52.141.475

52.141.475
52.141.475

57.355.483
-1.450.663
55.904.820

43.260.432
14.095.048
57.355.483

108.046.295

109.496.958

Note nr. 10
2006

2005

64.994.566
9.050.499

53.117.466
11.958.517
-81.417
64.994.566
-32.345.603
32.648.963
7.586.761
10-33%

74.045.065
-40.470.324
33.574.741
8.124.721
10-33%

Deltakere
Helse Sør RHF
Helse Øst RHF

Eierandel
50 %
50 %

Det er besluttet at de to regionale helseforetakene Helse Sør RHF og Helse Øst RHF skal slås sammen
med virkning fra 1. juli 2007. Dette vil trolig medføre endringer i foretaksformen til Sykehusapotekene ANS.
Hvordan foretaket vil organiseres er fortsatt ikke endelig avklart.

Note nr. 11

Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) og
Sykehusapotekenes Innkjøpssamarbeid (SIS)

Note nr. 6

Immaterielle eiendeler
EDB-programvare
Anskaffelseskost 01.01.
Årets tilgang
Årets avgang
Anskaffelseskost 31.12
Akkumulert avskrivning
Balanseført verdi pr. 31.12
Årets avskrivning
Prosentsats ordinær avskrivning

2006

2005

369.000

369.000

369.000
369.000
0
73.800
20%

369.000
-295.200
73.800
73.800
20%

Det er etablert en samarbeidsavtale mellom de fem regionale helseforetakene og Sykehusapotekene ANS
om administrasjonen av legemiddelinnkjøpssamarbeidet LIS. LIS har som formål å bidra til å legge grunnlag
for avtaler vedrørende kjøp og levering av legemidler etter oppdrag fra helseforetakene, og dermed redusere
disses kostnader forbundet med kjøp av disse produktene. Avtalen innebærer at Sykehusapotekene ANS har
forpliktet seg til å stille administrative ressurser til disposisjon for samarbeidet.
Etter tilsvarende mal er det etablert en samarbeidsavtale mellom Sykehusapotekene ANS og de tre øvrige
apotekforetakene, Apotekene Vest HF, Sykehusapotekene Midt-Norge HF og Sykehusapotekene Nord
HF. Sykehusapotekene ANS skal stille administrative ressurser til disposisjon for SIS. SIS skal etablere og
administrere avtaler for sykehusapotek på relevante områder LIS ikke dekker.
Virkningen på årsresultatet til selskapet i 2006 er eliminert da driftsinntekter for både LIS og SIS i 2006 er
lik sum driftskostnader og netto ﬁnansposter for LIS. Kostnadene med LIS og SIS i 2006 var 7,6 millioner
kroner.Sykehusapotekene ANS dekket i 2006 54,2 % av kostnadene med LIS og 56,2 % av SIS.

Note nr. 12

Merverdiavgift
Selskapet har gående en diskusjon med avgiftsforvaltningen, basert på at Oslo Fylkesskattekontor høsten
2006 la til grunn at distribusjon av faktorkonsentrater, utvunnet fra blod og brukt til behandling av blødere,
videredistribuert til sykehus og brukere skal belegges med merverdiavgift. Det dreier seg om tre års
omsetning som startet høsten 2003, og hvor avgiftsbeløpet utgjør vel kr. 23 mill. Av dette er 0,7 mill vurdert
som inndrivbart. Det resterende beløp er det avsatt for i regnskapet gjennom redusert salgsinntekt.
Selskapet vil følge opp saken videre og vurderer mulighetene til å unngå kravet til å være relativt gode.
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Sykehusapoteket Aker

Bente Hayes

22 89 41 45

Sykehusapoteket Arendal

Hermund Alne

37 01 42 54

Sykehusapoteket Asker og Bærum

Kirsten Hjelle

67 50 21 50

Sykehusapoteket Drammen

Ingun Gjerde

32 80 30 94

Sykehusapoteket Elverum

Lin Aasen Opsahl

62 43 89 47

Sykehusapoteket Fredrikstad

Bjørg Ek

69 38 50 00

Sykehusapoteket Gjøvik

Tove Pharo Glæserud

61 15 72 45

Sykehusapoteket Hamar

Marit Engelstad

62 53 79 50

Sykehusapoteket Kongsvinger

Helge Meidell

62 88 71 20

Sykehusapoteket Kristiansand

Aud Salveson

38 07 30 96

Sykehusapoteket Lillehammer

Rolf Hermansen

61 27 26 95

Sykehusapoteket Lørenskog

Anne Grønstad

67 98 45 50

Sykehusapoteket Moss

Tone Mørk Magnem

69 27 82 70

Sykehusapoteket ved Radiumhospitalet

Ragnhild Holtskog

22 13 42 42

Sykehusapoteket ved Rikshospitalet

Nina Refsum

23 07 34 00

Sykehusapoteket Sarpsborg

Kirsten Tønnesen

69 15 37 37

Sykehusapoteket Skien

Dag Hernes

35 91 54 00

Sykehusapoteket Tønsberg

Inge Kjønniksen

33 34 30 95

Ullevål sykehusapotek

Jalil Djahromi

23 20 52 00

Hovedkontoret

Per T. Lund

23 13 52 00

Sykehusapotekene ANS
Postadresse:
Stenersgaten 1,
postkasse 79,
0050 Oslo

Besøksadresse:
Stenersgaten 1A, 0050 Oslo
Tel: 23 13 52 00 Faks: 23 13 52 01
www.sykehusapotekene.no

- når trygghet er avgjørende
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