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Fra ans til hf
Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform
på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF
til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene HF.
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Bente Mikkelsen

Sykehusapotekene – roller og ambisjoner!
Sykehusapotekenes formål er å sikre sykehusene legemiddelforsyning
av riktig kvalitet til lavest mulig pris. De skal også være sykehusets og pasientenes
kompetansesenter for legemidler og, så langt det er mulig, produsere de
legemidler som ikke kan skaffes på annen måte.

Sykehusapotekene er ikke en kommersiell
aktør i forhold til sykehusene, og har ikke
økonomisk gevinst som drivkraft. Sykehusapotekene er selvfinansierende og en
viktig aktør for sykehusene for effektiv
legemiddelanskaffelse. Bente Mikkelsen,
adm. direktør i Helse Sør-Øst, har full
tillit til de 19 sykehusapotekene i Helse
Sør-Øst.
- Sykehusapotekenes ansatte har høy
kompetanse, kapasitet og ambisjoner om
å bli benyttet mer i flere funksjoner på
sykehusene. Sykehusledelsen må i større
grad gjøres oppmerksom på hvilke ressurser Sykehusapotekene har, slik at den
kan benytte seg av hele tjenestespekteret.
De ulike prosjektene Sykehusapotekene
arbeider med må synliggjøres enda bedre.
De kan i større grad kartlegge hvilke behov
sykehusene faktisk har.
Hvor viktig er Sykehusapotekene
for sykehusene?
- Sykehusene ser innkjøpssiden og de
økonomiske gevinstene godt. Men Sykehusapotekene er en viktig ressurs på mange
flere områder, sier Mikkelsen. Blant annet
må den farmasøytfaglige kompetansen
komme bedre fram. Her kan godt
Sykehusapotekene skryte enda mer av
hvor flinke de er. De besitter spesialisert
kompetanse på anskaffelse av legemidler
og har en viktig rolle ved håndtering og
kvalitetssikring av legemiddelforsyning.
Dessuten produserer og lagerfører de
sjeldne og kostbare legemidler. I tillegg er
det gjennomført en rekke viktige prosjekter
som viser hvordan Sykehusapotekene mer
effektivt kan forsyne både akuttavdelinger
og de ulike fagavdelingene med legemidler
– trygt og sikkert.

Det inngir tillit at Sykehusapotekene, gjennom ELF-prosjektet, faktisk sørget for 60 %
reduksjon av legemiddellagrene, og derved
reduserte egen omsetning (se omtale av
prosjektet annet sted i årsrapporten, red.
anm.). Slike gode resultater må enda
bedre fram.
I forhold til legemiddelsikkerhet og kvalitetssikring
– hvordan kan sykehusapotekene
få en tydeligere rolle?
- Her vil jeg trekke fram kompetansen
med tanke på håndtering og bruk av
legemidler, både i forhold til bivirkninger
og interaksjoner spesielt, og legemiddelinformasjon generelt. Sykehusapotekene
kan dessuten utvide sin rolle med å føre
tilsyn med rutiner for legemiddelhåndtering
og bidra ytterligere til at rett pasient får rett
medisin til rett tid – riktig dosert og på rett
måte. Sykehusapotekene kan også tilby
helsepersonell farmasifaglig undervisning
på høyt nivå. Det kan være utfordrende
for Sykehusapotekene å selge inn sine tjenester til helseforetakene i tider med store
kostnadskutt, men mange av tjenestene vil
kunne bidra til innsparelser på sikt.
Hvordan kan sykehusene bedre
dra nytte av kompetansen som
Sykehusapotekene har?
- En normal dag på et sykehus omfatter
et utall kritiske prosesser i forbindelse
med innskrivninger og utskrivninger
av pasienter i forhold til medisinering.
Hektiske perioder og høyt tempo gjør
at det kan forekomme glipp i rutinene.
Her kan eksempelvis Sykehusapotekene
ha et ansvar og ta en rolle i forhold til
kvalitetssikring av legemiddelbruk under
pasientens gang gjennom sykehusets ulike
instanser. Vi har også sett gode resultater av at farmasøytene kan bli en del av
behandlingsteamet rundt pasienten og

være helsepersonellets støtte i forhold til
legemiddelaspektet ved behandlingen.
SOLO og Sykehusapotekene
Sykehusapotekene vil spille en viktig rolle
i hovedstadsprosessen som sykehusene i
Helse Sør-Øst er inne i, og vil være en offensiv deltaker i prosessen. Det er iverksatt
et eget prosjekt for å vurdere funksjonsfordeling og sentralisering av tjenester,
legemiddelproduksjon og -forsyning innen
Stor-Oslo, omtalt som SOLO. Siktemålet
er å øke servicegrad og redusere kostnadsnivået overfor helseforetakene. Mål og
premissene for prosjektet er som følger:
Tjeneste og kompetanseutvikling som
bidrar til å:
• Få kontroll over fremtidig vekst i
sykehusenes legemiddelutgifter
• Redusere risiko for feilbruk av
legemidler (medisineringsfeil) for 		
innlagte pasienter
• Redusere risiko for feilbruk av
legemidler (medisineringsfeil) ved 		
utskrivning
• Sikre effektive beredskapsløsninger for
sykehusene
• Redusere liggetider på sykehusene
• Redusere anskaffelses- og logistikk-		
kostnader på legemiddelområdet for 		
sykehusene
• Frigjøre sykepleietid på poster
• Sikre forsvarlig klinisk legemiddelforskning og -utvikling på sykehusene
• Sikre systemrevisjoner av helsefore-		
takenes legemiddelforsyning og -bruk
- Gjennom SOLO-prosjektet ser vi på
eiersiden fram til at Sykehusapotekene blir
en premissgiver og aktiv pådriver for å nå
disse svært viktige målene, sier Mikkelsen.
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Kjell Magne Tveit

Under samme tak
– til beste for kreftpasienten
Tilberedningen av cytostatika utføres av Sykehusapotekenes ansatte i
Kreftsenterets poliklinikk, med den fordel at veien mellom legemidler
og pasient er kort.

I oktober 2006 åpnet det nye Kreftsenteret
på Ullevål universitetssykehus. Noen
måneder etter åpnet produksjonsenheten
for cytostatika i samme bygg. Klinikksjef
Kjell Magne Tveit er svært tilfreds med
opplegget og ser store fordeler for både
pasientene og behandlerne.
- Ullevål universitetssykehus hadde lang
og god erfaring med å la sykehusapotekets
ansatte tilberede cytostatika i avdelingens
gamle lokaler, før vi besluttet å bygge
en produksjonsenhet integrert i det nye
Kreftsenteret, sier Tveit. Produksjonsenheten ble bygget av Ullevål universitetssykehus, som står ansvarlig for bygg
og utstyr. Drift, tilvirkning og apotekpersonale er sykehusapotekets ansvar. Tveit
mener at sykehusapotekets høye kompetanse og lange erfaring er et vesentlig bidrag til den kvalitativt høyverdige
enheten slik den fremstår i dag.
Bedre logistikk og
kompetanseoverføring
Ullevål universitetssykehus hadde to
hovedmålsettinger ved prosjektet: Bedre
logistikk og fleksibilitet rundt kreftbehandlingen, samt kompetanseoverføring
mellom behandlingspersonalet og sykehusapotekpersonalet.
- Etableringen av produksjonsenheten har
ført til kortere bestillingstider på legemidler og mulighet til løpende dialog rundt
bestillingen og tilberedningen. Dette gir
leger og sykepleiere mye større fleksibilitet
og trygghet i behandlingen av pasienten.

Produksjonsenheten er åpen fem dager i
uken, og det er rom for utvidet åpningstid
ved behov.
- Samarbeidet har bidratt til større
forståelse og bedre innsikt mellom de ulike
yrkesgruppene. Sykehusapotekpersonalet
får større innsikt i pasientens situasjon og
behov, mens behandlingspersonalet får
bedre innsikt i farmasøytenes arbeid og
medikamenthåndtering.
Skomaker – bli ved din lest
I følge Tveit var det tidligere vanlig at sykepleierne tilberedte cytostatika, hvilket er
en omfattende jobb. Dette krever avansert
teknisk utstyr, høy grad av nøyaktighet,
stiller strenge krav til sterilitet og hygiene
og omfattende beskyttelse av den som
tilbereder legemidlene.
- Jeg mener det er riktig at sykepleieren
skal ha fokus på å behandle pasienter, sier
Tveit. Det er en stor nok jobb i seg selv.
Så skal farmasøyter og spesialutdannede
apotekteknikere tilberede cytostatika.
Produksjonsenheten forsyner alle avdelingene i Kreftsenteret. Senteret ved Ullevål
universitetssykehus har flere enheter som
gir cytostatika til kreftpasienter; poliklinikk,
enhet for utprøvende behandling, dagbehandlingsenhet og to sengeposter.
Det produseres ca. 20 000 infusjonsposer
per år. Dette innebærer all intravenøs
medikamentell kreftbehandling.

“Samarbeidet har bidratt
til større forståelse
og bedre innsikt mellom
de ulike yrkesgruppene.”

Tilberedning og pasientbehandling går
”hånd i hånd” og bidrar til høy grad av
fleksibilitet og god kvalitet. Kreftsenteret
har også tatt i bruk Cytodose, et elektronisk
kvalitetssikringsverktøy for bestilling,
produksjon og administrasjon av
cytostatika.
Kreftsenteret ved Ullevål universitetssykehus er en av landets største
enheter for medikamentell behandling
av kreftpasienter.
- For oss er nytteeffekten av den nye
produksjonsenheten stor, sier Tveit. Både
sykepleierne og legene er svært fornøyde
med samlokaliseringen. De faglige og
menneskelige relasjonene som knyttes
med sykehusapotekets ansatte gjennom
dette samarbeidet er nyttig og stimulerende og bidrar til en god og sikker
pasientbehandling.

7

Bente Bergersen

Resepten på et fruktbart
samarbeid
Bente Bergersen, overlege ved infeksjonsmedisin, Medisinsk klinikk,
på Aker universitetssykehus, har tett dialog med de ansatte ved Sykehusapoteket Aker. Hun sier at samarbeidet sikrer kvaliteten og rett bruk av
legemidler, ikke minst når det gjelder å redusere bivirkninger og hindre
interaksjoner.

Hun har god erfaring fra samarbeidet både
med klinisk farmasøyt på sengeposten og
med farmasøyter i publikumsekspedisjonen
i forhold til praktisk oppfølging av hivpasienter.
Samarbeid mellom sykehus og
klinisk farmasøyt
Farmasøyten er med på previsitten på
gastro/infeksjonsposten to ganger i uken.
Der kommer hun med spørsmål til ulike
aspekter ved legemiddelbruken, både i
forhold til dosering av medikamentene og
med ulike forbedringsforslag. I tillegg er
farmasøyten behjelpelig med informasjon
rundt nye eller ukjente legemidler.
- Jeg har som indremedisiner god kjennskap
til legemidler relatert til mitt felt, men vi får
inn pasienter som har tilleggslidelser hvor
vi ikke kjenner medikamentene så godt, sier
Bergersen. Da er farmasøytene gode å ha.
De titter oss over skulderen og gir gode råd.
Nytteverdi og kvalitetssikring
Farmasøyten har detaljert kunnskap om
legemidler og en farmasøytisk innfallsvinkel
til problemstillingen rundt pasienten. Dette
gjelder ofte interaksjonsproblematikk.
- Mye er kjent, men mye er også godt å få
repetert, påpeker indremedisineren.
Vi har blant annet en stor gjennomstrømning av assistentleger, noe som
gir utfordringer i forhold til overføring av
informasjon generelt. Farmasøyten spiller
en viktig rolle i forhold til overføring av
informasjon om legemidler. De har utarbeidet informasjon til bruk på avdelingen
for nye og ukjente legemidler, eller ukjent
bruksmåte.

Det kan være praktisk tilretteleggelse som;
– hvilke tabletter kan knuses og hvilke
legemidler kan skaffes som miksturer. Slike
problemstillinger møter vi ofte. Vår kliniske
farmasøyt er behjelpelig med å finne nye
løsninger.
Bente Bergersen opplever kvalitetssikring
som den viktigste verdien en farmasøyt
tilfører posten.
- Det er vanskelig å angi hva denne støtten
bidrar til i forhold til andre aspekter av
driften – som effektivisering. Vi unngår
legemiddelrelaterte problemer, hvilket
betyr en kvalitetssikring av behandlingen.
Reduksjon av behandlingsrelaterte problemer er et mål i seg selv.
Tett samarbeid med publikumsekspedisjonen
- Jeg har også et nært samarbeid med
en av farmasøytene i publikumsekspedisjonen i sammenheng med behandling av
hiv-pasienter, sier Bergersen, da farmasøyten
har lang erfaring med legemidler for denne
pasientgruppen. Farmasøyten er derfor en
ressurs jeg oppfordrer alle hiv-pasientene
til å kontakte for å få veiledning i bruk,
interaksjoner og praktiske aspekter i
anvendelsen av deres legemidler. Denne
anbefalingen bunner i mitt kjennskap til
de ansatte ved Sykehusapoteket Aker og
deres kunnskapsnivå.

“Farmasøyten er en
ressurs jeg oppfordrer
alle hiv-pasientene til å
kontakte for å få veiledning i bruk, interaksjoner
og praktiske aspekter
i anvendelsen av deres
legemidler.”

Mitt inntrykk er at pasientens kontakt
med fagpersonellet på Sykehusapoteket
Aker gjør at de har bedre kontroll over
sitt legemiddelbruk og at de håndterer
bivirkningene bedre og dermed bedres
compliance.

Klinisk farmasi, Sykehusapoteket
Aker:
• Ble startet som prosjekt i 1998 og er i 		
dag fast tjeneste til sykehuset
• Klinisk farmasøyt tilstede på lungemedisinsk avdeling, gastro/infeksjon og
akuttgeriatri i 2007
• Gjennomgang av legemiddelbehandlingen
til 845 pasienter i 2007
• 620 legemiddelrelaterte problemer tatt
opp på previsitt i 2007, hvor 93 % av 		
innspillene fra farmasøyt ble tatt til
følge/til etterretning
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Vibeke Schou Jensen

Prosjekt effektiv
legemiddelforsyning (ELF)
Prosjekt effektiv legemiddelforsyning (ELF) har hatt som mål å fremme
forslag til effektivisering av LEGEMIDDELforsyningskjeden. Prosjektet har
vært et samarbeid mellom Ullevål universitetssykehus, Ullevål Sykehusapotek og Sykehusapotekene.

Seksjonsleder ved fagavdelingen ved
Ullevål universitetssykehus, Vibeke Schou
Jensen, var med i styringsgruppen.
- Det har vært spennende å ta del i prosessen, sier hun. Samarbeidet har gitt en mye
tettere dialog mellom sykehusapoteket og
sykehuset, og det i seg selv har vært en
lærerik og interessant opplevelse.
Prosjektet sin sluttrapport ga fire hovedanbefalinger:
• At det anskaffes elektronisk legemiddelkabinett for å teste videre i større skala
på sykehusene.
• At man tilstreber å implementere
elektronisk forordning av legemidler til
lokalt lager.
• At det iverksettes standardisering av 		
legemiddellagre på alle sykehusets 		
poster.
• At forenklet vareflyt for legemidler 		
utredes videre.
Legemiddelkabinett gir økt grad
av sikkerhet
I forbindelse med akutte innleggelser er
det mange ting som skjer på en gang,
og ting går fort. Da er det viktig at alle
legemidler er å finne på ett sted, oversiktlig
og enkelt. En løsning kan være elektronisk
legemiddelkabinett, med automatisk
forsyning av riktig legemiddel.
- Det første som ble gjort var å kartlegge
hvilke legemidler det faktisk er behov for.
Takket være sykehusapoteket var denne
kartleggingen mulig, sier Schou Jensen.
- Det er sykehusapoteket som har oversikten over hvilke, og hvor mye legemidler
som bestilles.

Dermed ble legemiddellageret på mottaket
trimmet i henhold til faktisk behov, hvilket
førte til mindre behov for lagerplass. Sikre
påloggingsrutiner gjør at alt registreres,
både hvilke medikamenter som tas ut, og
hvilken pasient som skal ha det.
- Strømlinjeformet og effektivt og en viktig
kvalitetsforbedrer, konstaterer Vibeke
Schou Jensen.
Elektronisk forordning av
legemidler reduserer feil
En utfordring på sykehusene kan være håndskrevne legemiddelforordninger. Prosjektet
har utredet hvordan elektronisk forordning
kan løses og identifisert potensialet i en
slik løsning.
- Det er legene som forordner legemidler,
mens sykepleierne bestiller, bekrefter
Schou Jensen. Elektronisk forordning vil gi
entydige og fullstendige bestillinger, noe
som vil medføre færre dobbeltbestillinger
og feilbestillinger. Det finnes ikke nødvendig programvare tilgjengelig for å kunne
innføre elektronisk forordning.
- Vi venter på dette og håper det vil bli
tilgjengelig i løpet av 2009. Med en løsning
slik prosjektet foreslår, vil postene oppnå
bedre beredskap og bedre kostnadskontroll
i tillegg til redusert tidsbruk i alle ledd.
60 % reduksjon av legemiddellager
Et tredje og viktig punkt i ELF-prosjektet
har vært å standardisere legemiddellagrene
på de ulike avdelingene.
- Her ser jeg den største gevinsten, både
kvalitetsmessig og økonomisk, sier Schou
Jensen.

“Samarbeidet har
gitt en mye tettere
dialog mellom
sykehusapoteket
og sykehuset.”

Som følge av prosjektet ble legemiddellageret på avdelingen som var med i
prosjektet redusert med nærmere 60 %.
Målsettingen er fortrinnsvis å ha kun
avdelingenes standardsortiment på
medisinrommene. Dette fører til ryddigere
medisinrom, som gir en bedre oversikt
over legemiddelbeholdningen og dermed
unngår man unødig lagerføring.
- Apotekene stiller med dokumentasjon,
siden de har oversikt over salget til den
enkelte avdeling, understreker Schou
Jensen. Basissortiment settes sammen i
samarbeid med sykepleiere, avdelingsoverlege og sykehusapotek. I tillegg har vi sett
på fordelen av å bestille færre doser og
endosesystem når avdelingen får behov for
legemidler utenom basissortimentet.
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Kunden har en viktig stemme
Kundeundersøkelser er et av våre viktigste kvalitetsmål,
og blir benyttet i forbedringsarbeidet mot våre samarbeidspartnere og kunder.

12

Sykehusapotekene HF sender årlig ut
spørreskjemaer til et tilfeldig utvalg av
helsepersonell ved helseforetakene i vår
region og intervjuer kundegrupper i alle
Sykehusapotekenes 19 apotekutsalg.
Tilbakemeldingene fra omkring 500
helsepersonell og 1 200 kunder i 2007 viste
at helsepersonell og kunder totalt sett er
mer fornøyd med Sykehusapotekene nå
enn tidligere år.

• Råd og informasjon om legemiddelbruk
•	Interne revisjoner som forbedringsverktøy
• Råd og veiledning om legemiddelhåndteringen
• Undervisning av helsepersonell
• Service, varesortiment, råd og veiledning
ovenfor våre kunder i publikumsavdelingen
• Tilvirkning

Hvor fornøyd er du og hvor viktig er dette
for deg? Dette er spørsmålene som stilles
i forhold til vår kjernevirksomhet, som er:
• Legemiddelleveranse til sykehusene

Svarene fra undersøkelsen peker i stor
grad i samme retning, bl.a. ønske om mer
informasjon til helsepersonell.
Sykehusapotekene har derfor laget et felles

informasjonsskriv som vil bli sendt ut
regelmessig fra alle våre enheter med både
felles og lokale nyheter.
I tillegg utarbeider det enkelte sykehusapotek en lokal tiltaksplan som svar på
tilbakemeldingene fra helseforetaket og
kunder.
Tilbud om undervisning til helsepersonell,
bedre tilgjengelighet for helsepersonell i
våre publikumsavdelinger, bedre tilrettelagte bestillings- og leveringstider og
sykehusapotekets åpningstider er områder
vi skal bli bedre på.

Legemiddelinnkjøpssamarbeidet LIS
Formålet for Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) er å legge grunnlag for avtaler
på kjøp og levering av legemidler etter oppdrag fra helseforetak og dermed redusere kostnader
for disse produktene. LIS innhenter tilbud på alle legemidler som anvendes i helseforetakene.
LIS er også med og påvirker til andre tiltak som reduserer kostnadene ved legemiddelbruk.

For 2007 ble 75 % av sykehusenes legemiddelforbruk innkjøpt på LIS-avtaler. I verdi
utgjorde avtalekjøpene 1 830 millioner
regnet i apotekenes maksimale innkjøpspris (AIP u/mva). På dette beløpet ble det
oppnådd en prisreduksjon på 525 millioner.

Finansieringen av TNF-hemmere er overført til helseforetakene. For 2007 klarte LIS,
etter hva vi kjenner til som eneste organisasjon i Europa, å få til avtaler innenfor
dette segmentet. Prisreduksjonen tilsvarer
kostnaden for behandlingen av 1 000
pasienter. For 2008 er det inngått rabattavtaler for alle legemidlene innenfor denne

gruppen. Det er i tillegg utarbeidet verktøy
som på en enkel måte gir legene mulighet
til å beregne legemiddelkostnadene, som
grunnlag for valg av behandling.

For mer informasjon se:
www.lisnorway.no

Legemiddelkomitéen
– en viktig samarbeidsarena
for felles mål
Legemiddelkomitéen er sykehusets øverste faglige organ i legemiddelsaker
og ledelsens rådgivende organ i legemiddelspørsmål.

Sykehusapotekene HF skal være en aktiv
samarbeidspartner for å nå våre felles
målsetninger i spesialisthelsetjenesten:
• Økt pasientsikkerhet
• Kostnadskontroll med legemiddelutgiftene
Legemiddelkomitéene og sykehusapotekene har lang tradisjon for et tverrfaglig
samarbeid.
Hovedoppgavene er:
• Tilrettelegging av legemiddelinnkjøpsarbeid.
• Utarbeidelse av legemiddellister.
• Kvalitetssikringsarbeid for legemiddelhåndtering.

•	Informere om legemiddelforbruket og
utviklingstrender.
• Bidra til utarbeidelse av terapiretningslinjer og implementering av nye
behandlingsregimer.
Det tverrfaglige samarbeidet mellom
sykehusene og sykehusapotekene har vist
seg verdifullt i forhold til å oppnå økonomiske besparelser ved legemiddelinnkjøp
til sykehus. For å synliggjøre legemiddelkomitéarbeidet og skape et nettverk
mellom helseforetakene på dette området,
har de fire sykehusapotekforetakene i
Norge, i samarbeid med LIS (legemiddelinnkjøpssamarbeidet), tatt initiativet til en

årlig Legemiddelkomitékonferanse.
Tilbakemeldingene viser at det er viktig
og nyttig med et nasjonalt nettverk og
erfaringsutveksling. Konferansen bidrar til
økt kompetanse og inspirasjon i det lokale
arbeidet.
Aktuelle målgrupper for konferansen er:
• Ledere og deltakere i legemiddelkomitéer.
•	Direktører og økonomidirektører.
• Fagdirektører i regionale helseforetak
og helseforetak.
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Samhandling for god økonomi og kvalitet
på legemiddelområdet
Det er ikke få forventninger knyttet til å lede et sykehus
i helseregionen vår. Hovedmålet for en sykehusdirektør er å tilby
gode og likeverdige helsetjenester til alle
som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder,
bosted, kjønn, økonomi og etnisitet.
Dette forventes dokumentert gjennom
oppfølging av et hundretalls indikatorer som
omfatter alt fra kvalitet til økonomistyring,
pasienttilfredshet og medarbeidertilfredshet. Pågang fra media og politikere skal
håndteres, og ledelsen skal dokumentere
hvordan risikoen styres og kompetanse og
forskning utvikles. Utviklingen av stadig
nye behandlingsmetoder, inkludert legemidler, skaper stadig større forventninger
til helsetjenesten og dermed forventninger
til god økonomistyring og prioriteringsevne. Mye kan kontrolleres og styres lokalt
på det enkelte sykehus eller helseforetak,
mens effektiv ressursutnyttelse og god
kvalitet på andre områder krever regional
og nasjonal samordning og samarbeid.
I dette utfordringsbildet har vår eier klare
forventninger til hvordan Sykehusapotekene
HF skal og kan støtte sykehusledelsen på
legemiddelområdet. Sykehusapotekene
HFs eksistens er basert på at vi kan dokumentere hvordan vi som system bidrar til
økt kontroll på sykehusenes legemiddelkostnader, og hvordan vi bidrar til riktig og
sikker legemiddelhåndtering og -bruk i de
samme helseforetakene. I løpet av sykehusapotekenes 150 år lange eksistens har
vi ved å dokumentere vårt bidrag gjort oss
fortjent til denne tilliten. Det skal vi fortsatt
gjøre ved å fungere som sykehusledelsens

rådgiver på apotek- og legemiddelområdet.
Med gode rådgivere på legemiddelområdet,
som har sammenfallende mål med sykehuset, kan sykehusdirektøren konsentrere
sin kraft på pasientbehandlingen. Dette er
effektiv samhandling i praksis.
Fremover er det på legemiddelområdet
kritisk at helseforetakene sikres kontroll
og styring på introduksjon og bruk av de
nye og dyre legemidlene som er på vei til
markedet, inkludert biologiske legemidler
som TNF-hemmere, kreftmedisin og
MS-midler. Finansieringen av disse
legemidlene utgjør en betydelig del av
helseforetakenes totale utgifter. Det er
gledelig å kunne konstatere at samarbeidet
mellom LIS, helseforetak og sykehusapotek i 2007 kan dokumentere betydelige
besparelser på sykehusenes innkjøpspriser
for disse produktene. Dette gjør det mulig
for sykehusene å behandle flere pasienter
enn de ellers ville hatt økonomisk mulighet til. LIS-samarbeidet dokumenterte
for året 2007 en nasjonal total besparelse
for sykehusenes legemiddelkjøp på 525
millioner kroner. Tilsvarende besparelse
for helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF
utgjorde 295 millioner kroner.

Realiseringen av disse gevinstene er ikke
mulig uten reell samhandling mellom
ansatte i Sykehusapotekene og sykehusene. Fortsatt kontroll, styring og
gevinstrealisering forutsetter imidlertid
videreutvikling av denne samhandlingen,
og videreutvikling av lokale, regionale
og nasjonale møteplasser og systemer
for erfaringsutveksling og beslutninger.
Sykehusapotekene HF vil i 2008 fortsatt ta
initiativ til slik samhandling, og arrangerer
i den forbindelse for tredje gang en årlig
nasjonal konferanse for legemiddelkomitéer. Det er vårt mål at denne konferansen
skal inspirere det enkelte helseforetak med
konkrete eksempler på gevinstmuligheter
knyttet til samarbeid og erfaringsutveksling på legemiddelområdet.
Jeg håper at årsrapporten for 2007 er til
inspirasjon for ansatte og samarbeidspartnere ved å omtale noen aktiviteter
som er blitt utført i samarbeid mellom
sykehusapotekene og helseforetakene
i året som har gått. Jeg takker våre
hovedkunder, helseforetakene, for tilliten
vi blir vist, og jeg takker alle de over 500
medarbeiderne i foretaket vårt for alt
engasjement i året som nå ligger bak oss.
Sammen skal vi fremover bli enda bedre
til å sikre god økonomi og kvalitet på legemiddelområdet i sykehusene.

Per T. Lund
Adm. direktør
Sykehusapotekene HF
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Nøkkeltall
				
Antall årsverk
Omsetning i NOK mill	
		

	Per 31.12.2006	Per 31.12.2007
Sykehusapoteket Aker
19
20
Sykehusapoteket Arendal
11
11
Sykehusapoteket Asker og Bærum
27
25
Sykehusapoteket Drammen
27
25
Sykehusapoteket Elverum
9
8
Sykehusapoteket Fredrikstad
26
27
Sykehusapoteket Gjøvik
16
17
Sykehusapoteket Hamar
14
12
Sykehusapoteket Kongsvinger
9
9
Sykehusapoteket Kristiansand
30
30
Sykehusapoteket Lillehammer
12
15
Sykehusapoteket Lørenskog
27
31
Sykehusapoteket Moss
6
6
Sykehusapoteket ved Radiumhospitalet
30
31
Sykehusapoteket ved Rikshospitalet
73
79
Sykehusapoteket Sarpsborg
4
4
Sykehusapoteket Skien
41
43
Sykehusapoteket Tønsberg
24
25
Ullevål sykehusapotek
95
93
Hovedkontoret (inkl. LIS og SIS)
26
31
Totalt
521
541

2006
58,8
44,0
73,8
78,6
29,2
81,6
46,6
44,0
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

2007
64,6
46,1
81,2
83,7
27,3
85,9
45,8
39,9
35,7
97,4
56,4
91,0
20,2
96,2
324,0
29,2
129,4
101,6
279,7
5,0
1 739,9

Indikatorer
2005
2006
2007
Driftsregnskap				
Total omsetning (NOK 1 000)
1 553 431
1 618 930
1 739 945
Vareforbruk i prosent av varesalgsinntekter etter bonus/rabatt
84,8 %
85,4 % *
85,4 %
Personalkostnader i prosent av driftsinntekter
14,7 %
13,8 %
15,0 %
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter
0,8 %
-0,4 %
0,1 %
				
Aktivitet				
Antall ekspederte ordinasjoner på resepter
929 084
860 714
873 660
Antall ordrelinjer til helseforetak og andre institusjoner
1 403 600
1 514 856
1 547 475
Antall enheter cytostatika
79 917
85 946
89 612
				
Produktivitet				
DB/utførte årsverk (NOK 1 000 inflasjonsjustert til 2007-tall)
750
762 *
783
				
Personal	
			
Sykefravær
8,3 %
9,2 %
8,7 %
Antall årsverk
495
521
541
* Korrigert for merverdiavgiftskrav				
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Årsberetning 2007
Sykehusapotekene ANS

Om selskapet
Sykehusapotekene ANS ble etablert
1. januar 2002 og var eid av Helse Øst
RHF og Helse Sør RHF. Etter sammenslåingen av de to regionale helseforetakene
til Helse Sør-Øst RHF, ble det besluttet å
avvikle Sykehusapotekene ANS og overføre
all virksomhet i dette selskapet til et nytt
helseforetak eiet av Helse Sør-Øst RHF,
Sykehusapotekene HF, med virkning fra
1. januar 2008.

i og utenfor sykehus. Den farmasøytiske
kompetansen i Sykehusapotekene ANS
skal brukes for å redusere risiko for
legemiddelrelaterte problemer i pasientbehandlingen, og for å bidra til mest mulig
samfunnsøkonomisk bruk av legemidler.
Sykehusapotekene ANS skal ivareta
spesialisthelsetjenestens og de regionale
helseforetakenes ansvar for forskning,
praksisundervisning, veiledning og spesialistutdanning i farmasøytiske fag.

Forretningsidé: Sykehusapotekene ANS
skal være sykehusets og pasientenes kompetansesenter for legemidler, og bidra til
økt pasientsikkerhet. Selskapet skal aktivt
bidra til at kostnadene for helseforetak og
dets pasienter forbundet med legemiddelanskaffelse, -distribusjon, -produksjon og
-bruk holdes så lave som mulig. Kostnadsbevissthet og kundetilfredshet skal være
førende i alt vi gjør.

Selskapet eier og driver
19 sykehusapotek:
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

Selskapet har rett og plikt til å anskaffe
helseforetakenes legemidler, og bidra
til å kvalitetssikre kvalitetskontrollen av
helseforetakenes legemiddelhåndtering.
Sykehusapotekene ANS har et særskilt
ansvar for å levere skreddersydd legemiddelproduksjon, uregistrerte legemidler,
kostbare legemidler, legemidler med få
brukere, farmasøytfaglig rådgivning og
produsentnøytral informasjon til pasienter

Fra virksomheten 2007
Selskapets driftsmodell forutsetter at
selskapet og selskapets sykehusapotek
skal være selvfinansierende, og ikke ha
egen økonomisk gevinst som drivkraft.
Effektivitetsgevinster skal komme helseforetakene til gode, samt benyttes til
videreutvikling av selskap og tjenestetilbud.
Omsetning og aktivitetsnivå viser en fortsatt vekst og produktiviteten er økende. På
grunn av den myndighetsbestemte strukturen på apotekmarginen har varekostnader i prosent av omsetningen steget.
Selskapets sykehusapotek viser stor
størrelsesmessig spredning, med en årsomsetning varierende fra 20 til 324 millioner
kroner og med fra 4 til 93 årsverk.
Selskapets salg av ikke-reseptpliktige varer
og reseptomsetning til pasienter som ikke
er tilknyttet sykehuset utgjorde under 20 %
av selskapets totalomsetning.
Selskapet endret organisasjonsmodell fra
og med 1. januar 2007 og etablerte tre
driftsområder; Stor-Oslo, Sør og Øst. For
hvert av disse tre områdene er det ansatt
en områdedirektør. Et av målene med
omorganiseringen er å styrke organisasjonens gjennomføringsevne.
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Selskapet har i 2007 brukt betydelige ressurser på utvikling av nye systemløsninger
og tjenester, inkludert prosjektgjennomføring på Lørenskog, Ullevål og Fredrikstad.
Selskapets ledelse og styre har i 2007
fokusert på utvikling og implementering
av kvalitetssystem og risikostyring, og
dokumentert dette gjennom ledelsens
gjennomgåelse. Avvik fra eksterne og interne
tilsyn og revisjoner lukkes ihht planer.
Selskapet fikk i 2006 pålegg om etterfakturering av merverdiavgift på distribusjon
av faktorkonsentrater, utvunnet fra blod og
brukt til behandling av blødere, videredistribuert til sykehus og brukere. Det ble
i regnskapet for 2006 avsatt for denne
etterfaktureringen, men saken er fortsatt
til behandling hos Toll og Avgiftsmyndighetene, se også note 12.
Det ble i 2007 fornyet en samarbeidsavtale
mellom de fire 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. LIS har i 2007
bidratt til direkte reduksjon av legemiddelkostnadene for sykehusene innen helseregionen Sør-Øst med 295 millioner kroner.
Sykehusapotekene ANS har etablert
samarbeid med sykehusapotekforetakene
Apotekene Vest HF, Sykehusapotekene i
Midt-Norge HF og Sykehusapotek Nord
HF på flere områder.
Fortsatt drift
Helse Sør-Øst RHF overfører som
innskudd i Sykehusapotekene HF, org.
nr. 992 281 618, med virkning fra 1. januar
2008, de samlede eiendeler, rettigheter
og forpliktelser som er knyttet til virksomhetene i Sykehusapotekene ANS, org.
nr. 984 018 711.
I samsvar med regnskapsloven § 3-3
bekreftes det at forutsetning om fortsatt
drift er lagt til grunn ved avleggelsen av
årsregnskapet.
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Økonomiske resultater for 2007
Selskapets driftsresultat i 2007 var 1,5 millioner kroner (2006 ditto var negativt med
6,0 millioner kroner). Årsresultatet i 2007
var 4,6 millioner kroner (2006 ditto var
negativt med 1,5 million kroner).
Sykehusapotekene ANS hadde i 2007 en
samlet omsetning på 1 740 millioner kroner (2006 ditto 1 619 millioner kroner). Av
dette er 1 690 millioner kroner (2006 ditto
1 567 millioner kroner) salgsinntekter.
Driftsinntektene økte med 121 millioner
kroner, tilsvarende 7,5 %, i forhold til
2006. Dette skyldes generell vekst og
noe økt aktivitet på sykehusene, blant
annet innenfor kreftbehandling, hvor
antall solgte enheter har økt med vel 4 %
i forhold til 2006. Korrigert for avsatt
redusert salgsinntekt i 2006 som følge
av etterfakturering for merverdiavgift ville
omsetningsveksten ha vært 6 %.
Totalkapitalen var ved utgangen av året
360 millioner kroner. Selskapets kortsiktige gjeld per 31. desember 2007 utgjør
69 % av totalkapitalen. Egenkapitalen i
selskapet er på 113 millioner kroner, som
utgjør 31 % av balansen. Selskapet har ikke
rentebærende langsiktig gjeld.
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
utgjør minus 76 millioner kroner. Investeringer i 2007 var på 3,5 millioner kroner,
hvorav 0,4 millioner gjelder anlegg under
utførelse på Sykehusapoteket Lørenskog
(Nye Ahus). Vel halvparten av totale
investeringer er IKT-utstyr på forskjellige
sykehusapotek. Det resterende er vedlikeholdsinvesteringer.
Selskapets likviditetsbeholdning var 20
millioner kroner per 31. desember 2007.
Av dette er 11 millioner kroner fri likviditet.
Utsikter fremover
Selskapet vil som en del av strategiarbeidet
i 2008 foreslå å utvikle løsninger som
tilrettelegger for effektiv og sikker legemiddelforsyning og -bruk i alle regionens
helseforetak. Det er en forutsetning at alle
helseforetak sikres lik tilgang til selskapets
farmasøytiske og apotekfaglige kompetanse
og tjenester, og at det ikke bygges opp
dupliserte tjeneste-/kompetansetilbud i
regionens sykehus. Strategiarbeidet skal

bidra til å integrere foretakets virksomhet
og tjenester med regionens sykehus ved å
bidra til:
• Kontroll over fremtidig vekst i syke-		
husenes legemiddelutgifter, særskilt nye
og dyre legemidler
• Redusert risiko for feilbruk av legemidler
(medisineringsfeil) for innlagte 		
pasienter
• Redusert risiko for feilbruk av legemidler
(medisineringsfeil) ved utskrivning
•	Effektive beredskapsløsninger for
sykehusene
• Reduserte liggetider på sykehusene
• Reduserte anskaffelses- og logistikkostnader på legemiddelområdet for syke-		
husene
• Frigjort sykepleietid på poster
• Forsvarlig klinisk legemiddelforskning
og -utvikling på sykehusene
• Systemrevisjoner av helseforetakenes 		
legemiddelforsyning og -bruk
Selskapets sykehusapotek videreutvikler
kontinuerlig sitt tjenestetilbud til det
enkelte helseforetak i tråd med vedtatt
strategi, prosjektgjennomføring og lokale
kundeundersøkelser. Tjenesten apotekstyrt
legemiddellager (ASL) planlegges utvidet
ytterligere i de sykehusene selskapet
betjener i 2008.
Selskapet er i ferd med å etablere et nytt
sykehusapotek på Lørenskog i forbindelse
med byggingen av nye Akershus universitetssykehus. Sykehusapoteket åpnes
trinnvis i løpet av 2008. I tett samarbeid
med sykehusene vil en ta i bruk en
helintegrert legemiddelforsyning fra legens
forordning av medikamenter til pasienten
via produksjon av pasientbundne endoser
til sykepleiers administrasjon av legemidler til pasienten. Denne løsningen vil både
bidra til kvalitet og effektivitet i legemiddelforsyningen ved sykehuset, og elementer
av løsningen vil senere kunne utnyttes i de
øvrige sykehusene selskapet betjener.
Selskapet skal i 2008 utrede hvordan
sykehusapotekvirksomheten i hovedstadsområdet best kan organiseres; betegnet
prosjekt SOLO. Prosjektet koordineres
med hovedstadsprosessen i Helse Sør-Øst
RHF.

Opplysninger om ytre miljø
De aller fleste apotek i selskapet produserer
legemidler i en viss skala. Utslipp fra
produksjonen, inkludert stoffer som kan
innebære miljøskader, er innenfor de
krav myndighetene stiller. Selskapet har
tilstrekkelige rutiner knyttet til behandling,
innsamling og forsendelse av legemidler
og kjemikalier til grossist eller sykehus for
destruksjon. Det er ikke rapportert vesentlige utilsiktede utslipp til miljøet i 2007.
Opplysninger om personalet
Selskapet hadde 541 årsverk per
31. desember 2007. Av antall årsverk er 214
farmasøyter og 273 apotekteknikere.
Likestilling
Sykehusapotekene ANS er, som apotekbransjen for øvrig, en kvinnedominert
arbeidsplass, hvor kvinneandelen i selskapet
totalt er på 87 %. Styrets sammensetning
er seks kvinner, hvorav tre ansatterepresentanter, og tre menn. Selskapets
ledergruppe består av fire kvinner og fire
menn. Av selskapets 19 sykehusapotekere
er 14 kvinner. For ledere og mellomledere
samlet er snaut tre fjerdedeler kvinner.
Personal- og lønnspolitikken er kjønnsnøytral. Selskapet tilbyr gode sosiale
ordninger for både menn og kvinner i ulike
livssituasjoner.

Obligatorisk tjenestepensjon
Selskapet defineres ihht lov om obligatorisk tjenestepensjon § 1 virkeområde og
ikke være underlagt obligatorisk tjenestepensjon.
Arbeidsmiljø
Sykefraværet i 2007 var på totalt ca 10 200
dager, som utgjorde 8,7 % av total arbeidstid i selskapet.
Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) har
mottatt rapport om totalt 16 arbeidsrelaterte hendelser innen helse, miljø og
sikkerhet i 2007. Dette er en økning fra
tidligere år. Styret er tilfreds med å konstatere denne økning i antall rapporterte
hendelser, og antar at økningen skyldes
at selskapet i 2007 har arbeidet med å
innføre felles prosess for arbeid med avvik
og uønskede hendelser.
Selskapet etablerte en rusmiddelpolitikk
med tilhørende AKAN-avtale i 2007.
Fra og med 2003 er det i selskapet gjennomført medarbeiderundersøkelser,
Humankapitalindeks, for å kartlegge
medarbeidertilfredshet og iverksette eventuelle korrigerende tiltak. Tiltakene er iverksatt lokalt på apotekene. Selskapet er en
inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA)
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.
Selskapet har i 2007 gjennomført prosjektet
Sikker håndtering av cytostatika i sykehusapotek og sykehus. Styret anser dette
for å være et viktig tiltak, da mange av
selskapets medarbeidere er involvert i slik
produksjon på sykehusapotekene eller i
sykehusene. Selskapet har i 2007 også
vedtatt en ny livsfasepolitikk for medarbeidere i alderen 60 år og eldre. Denne
implementeres i 2008, og har som målsetning å bidra til at eldre arbeidstakere står
lengre i sine stillinger.
Resultatdisponering
Sykehusapotekene ANS hadde et overskudd på 4 592 877 kroner for 2007. Styret
foreslår følgende disponering av årsresultatet:
• Til fri egenkapital
• Totalt disponert

kr 4 592 877
kr 4 592 877

Selskapets frie egenkapital per 31. desember
2007 var 60 497 696 kroner.

Oslo, 5. mars 2008

Karl Glad
Styrets leder

Marit Lund Hamkoll
Styrets nestleder

Ellen Kristoffersen
Styremedlem

Sigbjørn Smeland
Styremedlem

Elsa Karin Brenden
Styremedlem

Rita Riksfjord Antonsen
Styremedlem

Tore Robertsen
Styremedlem

Marianne Nordby Fålun
Styremedlem

Halfrid Waage
Styremedlem

Per Torgeir Lund
Adm. direktør
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Revisjonsberetning 2007
Sykehusapotekene ans
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Resultatregnskap
Sykehusapotekene ans

NOK hele tall
Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2007

2006

Salgsinntekter
1
Annen driftsinntekt
1
Sum driftsinntekter 		

1 690 421 218
49 523 890
1 739 945 109

1 566 560 756
52 369 166
1 618 929 922

Varekostnader 		
Lønnskostnader m.m.
3,4
Avskrivninger på driftsmidler og immaterielle eiendeler
5,6
Annen driftskostnad
3,7
Sum driftskostnader 		

1 389 440 027
263 377 028
8 430 647
77 217 607
1 738 465 309

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

Driftsresultat 		

1 479 800

-5 950 934

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
7
Annen finanskostnad
7
Netto finansposter 		

3 475 720
362 644
3 113 076

4 787 588
287 317
4 500 271

Årsresultat 		

4 592 877

-1 450 663

Overføringer
Til annen egenkapital 		
Sum disponert 		

4 592 877
4 592 877

-1 450 663
-1 450 663
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Balanse
Sykehusapotekene ans

Eiendeler
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Note

31.12.2007

31.12.2006

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
EDB Programvare
6
Sum immaterielle eiendeler 		

0
0

0
0

Varige driftsmidler
Anlegg under utførelse 		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
5
Sum varige driftsmidler 		

420 000
28 387 850
28 807 850

192 726
33 574 741
33 767 467

Sum anleggsmidler 		

28 807 850

33 767 467

Omløpsmidler
Lager av varer og annen beholdning

2

79 760 689

82 886 880

Fordringer
Kundefordringer 		
Andre fordringer
7
Sum fordringer 		

226 887 150
4 250 450
231 137 600

238 879 145
5 374 886
244 254 031

Bankinnskudd, kontanter og lignende
8
Sum omløpsmidler 		

20 210 238
331 108 527

100 149 382
427 290 293

Sum eiendeler 		

359 916 377

461 057 759

Egenkapital

Note

31.12.2007

31.12.2006

Selskapskapital
Selskapskapital
9, 10
Sum innskutt egenkapital 		

52 141 475
52 141 475

52 141 475
52 141 475

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
9
Sum opptjent egenkapital 		

60 497 696
60 497 696

55 904 820
55 904 820

Sum egenkapital 		

112 639 171

108 046 295

Gjeld
Avsetninger for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
4
Sum avsetninger for forpliktelser 		

524 000
524 000

5 712 515
5 712 515

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 		
Skyldige offentlige avgifter
12
Annen kortsiktig gjeld
7
Sum kortsiktig gjeld 		

156 998 796
48 735 141
41 019 269
246 753 206

267 312 913
42 929 684
37 056 352
347 298 949

Sum gjeld 		

247 277 206

353 011 464

Sum egenkapital og gjeld 		

359 916 377

461 057 759

Oslo, 5. mars 2008

Karl Glad
Styrets leder

Marit Lund Hamkoll
Styrets nestleder

Ellen Kristoffersen
Styremedlem

Sigbjørn Smeland
Styremedlem

Elsa Karin Brenden
Styremedlem

Rita Riksfjord Antonsen
Styremedlem

Tore Robertsen
Styremedlem

Marianne Nordby Fålun
Styremedlem

Halfrid Waage
Styremedlem

Per Torgeir Lund
Adm. direktør
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Kontantstrømoppstilling
Sykehusapotekene ans

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

2007
4 592 877
8 430 647
-5 188 515
-95 195 932
10 892 811
-76 468 112

2006
-1 450 663
8 198 521
-11 305 034
46 712 245
26 201 865
68 356 935

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter					
Investering leide lokaler		
-227 274
-148 776
Investeringer i varige driftsmidler		
-3 243 758
-9 050 499
Salg av varige driftsmidler (salgssum)		
0
0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		
-3 471 032
-9 199 275
					
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter					
Opptak av gjeld (langsiktig)		
0
0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		
0
0
					
Netto endring i likvider i året		
-79 939 144
59 157 660
Kontanter og bankinnskudd per 01.01		
100 149 382
40 991 722
Kontanter og bankinnskudd per 31.12		
20 210 238
100 149 382
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Noter til regnskapet 2007
Sykehusapotekene ans

Regnskapsprinsipper
Generelt om regnskapet
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998
og god regnskapsskikk.
			
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. Omløpsmidler vurderes
til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til
virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.			
			
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. 		
			
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.			
			
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
”Multiemployer plan”. 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.

Skatt			
Virksomheten er vurdert til ikke å være skattepliktig.
			
Kontantstrømoppstilling			
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og
bankinnskudd.

Note nr. 1

Inntekter

Totale ordinære driftsinntekter
2007
2006
			
Salgsinntekter			
Salg av varer
1 634 715 313 1 523 287 899
Salg av tjenester
55 705 905
46 272 857
Sum
1 690 421 218 1 566 560 756
			
Andre inntekter
2007
2006
Tilsyn og rådgivning
33 387 758
39 881 075
Salg av undervisningstjenester/kurs
239 147
142 474
Annen inntekt
15 896 985
12 345 616
Sum
49 523 890
52 369 166
			

Note nr. 2

Materialbeholdning
31.12.07
1 676 172
5 768 502
56 968 529
6 657 849
8 689 636
79 760 689

31.12.06
1 238 664
6 284 368
60 435 804
6 124 812
8 803 232
82 886 880

Lønnskostnader består av følgende poster: 2007
Lønninger
195 556 812
Styrehonorar
563 361
Pensjonskostnader
28 760 031
Arbeidsgiveravgift
31 726 110
Andre personalkostnader
6 770 714
Sum lønnskostnader
263 377 028

2006
182 515 636
520 548
10 404 838
29 190 892
4 718 715
227 350 629

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

Note nr. 3

Lønnskostnader

Antall årsverk
Gjennomsnittlig antall ansatte

524
609

504
543

Godtgjørelse administrerende direktør 2007
Lønn
kr 1010 191
Annen godtgjørelse
kr
54 000
Pensjonskostnad
kr
120 314
Sum godtgjørelse
kr 1 184 505
Det foreligger ikke etterlønnsavtale for administrerende direktør.
Ingen ansatte/styremedlemmer har lån i foretaket per 31.12.07
Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til administrerende
direktør, styreformann eller andre nærstående parter.
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Spesifikasjon av honorar til revisor
Revisjonshonorarer
Skattemessig bistand
Attestasjon
Annet

2007		
kr 240 000
kr
0
kr
5 022
kr 259 000

2006
300 000
0
31 675
51 185

Note nr. 4
Pensjon

Sykehusapotekene ANS har pensjonsordninger som omfatter i alt
897 personer, hvorav 573 er yrkesaktive og 324 pensjonister. I tillegg
har selskapet pensjonsforpliktelser overfor 696 personer som har
sluttet i selskapet, men som ennå ikke er pensjonister. Ordningene
gir rett til definerte fremtidige ytelser etter sluttlønnsprinsippet.
Disse er i 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.
Spesifikasjon av pensjonsforpliktelser (alle ordninger)		
2007
Pensjonsforpliktelse brutto
527 054 228
Pensjonsmidler
437 296 569
Arbeidsgiveravgift
12 655 075
Netto pensjonsforpliktelse
102 412 734
Ikke resultatført tap/gev.
av estimat- og planavvik
-101 888 734
Netto bokførte forpliktelser
524 000
		
Spesifikasjon av pensjonskostnad 		
Nåverdi av opptjente
pensjonsrettigheter i året
17 595 331
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 26 117 796
Årets brutto pensjonskostnad
43 713 127
Administrasjonskostnader		
Forventet avkastning på
pensjonsmidler
-23 432 115
Ansattes innskudd		
Resultatført tap/gev. av endring
i estimat, pensjonsplaner og avvik
avkastning
2 747 320
Arbeidsgiveravgift
2 859 622
Netto pensjonskostnader
SPK-ordningen
2 872 077
Årets netto pensjonskostnad
28 760 031

2006
381 163 499
377 002 629
705 929
4 866 799
845 717
5 712 515

13 768 808
17 736 064
31 504 872
1 387 804
-21 175 359
- 4 570 911
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Økonomiske forutsetninger
2007
Diskonteringsrente
5,50 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler
5,75 %
Uttakstilbøyelighet i AFP
20,00 %
Årlig lønnsregulering
4,50 %
Regulering av folketrygdens grunnbeløp
4,25 %
Spesifikasjon av pensjonsforpliktelser
(Oslo Pensjonsforsikring AS)
2007
Pensjonsforpliktelse brutto
34 385 844
Pensjonsmidler
25 660 235
Arbeidsgiveravgift
1 230 449
Netto pensjonsforpliktelse
9 956 058
Ikke resultatført tap/gev. av
estimat- og planavvik
- 6 066 058
Netto bokførte forpliktelser
3 890 000
		
Spesifikasjon av pensjonskostnad
2007
Nåverdi av opptjente pensjons1 440 524
rettigheter i året		
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 1 656 849
Årets brutto pensjonskostnad
3 097 373
Administrasjonskostnader		
Forventet avkastning på pensjonsmidler
-1 382 427

2006
1 317 804
-19 774 707
-4 570 911
872 905
7 063 721
2006
5,0 %
6,0 %
20,0 %
3,0 %
3,0 %

2006
25 408 939
23 843 092
376 794
1 942 641
1 106 450
3 049 091
2006
1 117 458
1 168 784
2 286 242
70 000
-1 400 652

Resultatført tap/gev. av endring i estimat,
pensjonsplaner og avvik avkastning
104 181
Arbeidsgiveravgift
241 807
Årets netto pensjonskostnad
2 060 934

134 738
1 090 328

Økonomiske forutsetninger
2007
Diskonteringsrente
5,50 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler
5,75 %
Uttakstilbøyelighet i AFP
20,00 %
Årlig lønnsregulering
4,50 %
Regulering av folketrygdens grunnbeløp
4,25 %

2006
5,0 %
6,0 %
20,0 %
3,0 %
3,0 %

1 007 643
2 250 789
10 404 838

Spesifikasjon av pensjonsforpliktelser (apotekordningen)
2007
492 668 384
411 636 334
11 424 626
92 456 676

2006
355 754 560
353 159 537
329 135
2 924 158

-95 822 676
-3 366 000

-260 733
2 663 425

Spesifikasjon av pensjonskostnad
2007
Nåverdi av opptjente
pensjonsrettigheter i året
16 154 807
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 24 460 947
Årets brutto pensjonskostnad
40 615 754

2006

Pensjonsforpliktelse brutto
Pensjonsmidler
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse
Ikke resultatført tap/gev. av
estimat- og planavvik
Netto bokførte forpliktelser

2007
Administrasjonskostnader		
Forventet avkastning på
pensjonsmidler
-22 049 688
Ansattes innskudd		
Resultatført tap/gev. av endring i estimat,
pensjonsplaner og avvik avkastning
2 643 139
Arbeidsgiveravgift
2 617 815
Årets netto pensjonskostnad
23 827 020

12 651 350
16 567 280
29 218 630

Spesifikasjon av pensjonsforpliktelser
(Statens Pensjonskasse)
Det er 39 personer som omfattes av SPK-ordningen. SPK har ikke
utarbeidet aktuarberegninger da det ikke er allokert midler til ordningen. Midlene vil bli allokert senere, men det er uvisst 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.
SPKs anbefaling er at løpende innbetalinger til ordningen
kostnadsføres og at ordningen dermed regnskapsføres som en
tilskuddsplan.
Årets netto pensjonskostnad er kr 2 517 158
(inkl. arbeidsgiveravgift kr 2 872 077)
Demografiske forutsetninger
Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene
benyttet forutsetninger som i SPKs forsikringstekniske beregningsgrunnlag.

Note nr. 5

Note nr. 9

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a.
Anskaffelseskost 01.01
Årets tilgang
Årets avgang
Anskaffelseskost 31.12
Akkumulerte avskrivninger
Balanseført verdi per 31.12
Årets ordinære avskrivning
Prosentsats ordinær avskrivning

Egenkapital
2007
74 045 065
3 243 756
0
77 288 821
-48 900 971
28 387 850
8 430 647
10-33 %

2006
64 994 566
9 050 499
0
74 045 065
-40 470 324
33 574 741
8 124 721
10-33 %

Note nr. 6

2006
52 141 475
52 141 475

Annen egenkapital 1.1
55 904 820
Årets resultat
4 592 877
Sum annen egenkapital 31.12
60 497 696
		
Sum egenkapital 31.12
112 639 171

57 355 483
-1 450 663
55 904 820
108 046 295

Note nr. 10

Deltakere
	Eierandel
Helse Sør-Øst RHF
100 %

Immaterielle eiendeler
EDB Programvare
2007
Anskaffelseskost 01.01.
369 000
Årets tilgang		
Årets avgang		
Anskaffelseskost 31.12
369 000
Akkumulert avskrivning
369 000
Balanseført verdi per 31.12
0
Årets avskrivning
0
Prosentsats ordinær avskrivning		

2007
52 141 475
52 141 475

Selskapskapital 1.1
Sum selskapskapital 31.12

2006
369 000
369 000
-369 000
0
73 800
20 %

Helse Sør RHF og Helse Øst RHF ble 1. juni 2007 slått sammen
til Helse Sør-Øst RHF. Som følge av dette ble Sykehusapotekene
ANS omdannet til Sykehusapotekene HF 1. januar 2008. Sykehusapotekene HF er underlagt Helse Sør-Øst RHF.

Note nr. 11

Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)
og Sykehusapotekenes Innkjøpssamarbeid (SIS)

Poster som er slått sammen i regnskapet
			
Andre driftskostnader
2007
2006
Konsulenthonorar og andre
fremmedtjenester
17 877 315
16 380 160
Kostnader bygninger og kontorlokaler 22 903 160
21 719 776
Vedlikehold
1 419 106
1 646 196
Forsikringer
363 720
649 342
Kontorrekvisita, telekommunikasjon etc. 6 193 880
5 921 050
Kjøp, leie og vedlikehold av
driftsmateriell
9 320 952
8 245 327
Øvrige driftskostnader
19 139 474
13 455 404
Sum andre driftskostnader
77 217 607
68 017 255
			
Finansinntekter
2007
2006
Annen renteinntekt
3 462 416
*4 784 062
Annen finansinntekt
13 304
3 526
Sum finansinntekter
3 475 720
4 787 588

Note nr. 7

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; Apotek
Vest HF, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF og Sykehusapotek
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 2007 er lik sum driftskostnader og netto finansposter for LIS. Kostnadene med LIS og SIS
i 2007 var 6,9 millioner kroner. Sykehusapotekene ANS dekket i
2007 53,0 % av kostnadene med LIS og 55,7 % av SIS.

* i posten inngår også renteinntekter opptjent i perioden 2002-2005 på kr 2 567 274 som er
inntektsført i 2006.			

Note 12

		
Finanskostnader
2007
2006
Annen rentekostnad
23 539
59 915
Annen finanskostnad
339 325
227 402
Sum finanskostnader
362 644
287 317
			
Andre fordringer
31.12.07
31.12.06
Øvrige kortsiktige fordringer
4 250 450
5 374 886
Sum andre fordringer
4 250 450
5 374 886
			
Annen kortsiktig gjeld
31.12.07
31.12.06
Lønnsrelaterte avsetninger
inkl. feriepenger
26 550 333
26 032 028
Mellomværende tidligere eier
706 504
706 504
Øvrig kortsiktig gjeld
13 762 432
10 317 820
Sum annen kortsiktig gjeld
41 019 269
37 056 352
			

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
23 millioner. Av dette er 0,7 millioner vurdert som inndrivbart. Det
resterende beløp er det avsatt for i regnskapet i 2006 gjennom
redusert salgsinntekt. Saken ligger nå til behandling hos Skattedirektoratet hvor svar ventes i løpet av 1. halvår 2008.
Selskapet vil følge opp saken videre og vurderer mulighetene til å
unngå kravet til å være relativt gode.

Note nr. 8

Bundne midler
I posten inngår bundne skattetrekkmidler med kr 9 087 886.
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Sykehusapoteket Aker	

Bente Hayes	

22 89 41 45

Sykehusapoteket Arendal	

Hermund Alne

37 01 41 66

Sykehusapoteket Asker og Bærum

Kirsten Hjelle

67 50 21 56

Sykehusapoteket Drammen	Ingun Gjerde

32 80 30 94

Sykehusapoteket Elverum

marjolein eggen

62 43 89 45

Sykehusapoteket Fredrikstad

Bjørg Ek	

69 38 50 00

Sykehusapoteket Gjøvik	

Tove Pharo Glæserud

61 15 73 03

Sykehusapoteket Hamar	

Knut raanaa	

62 53 79 46

Sykehusapoteket Kongsvinger	

Turid Dybendal	

62 88 71 20

Sykehusapoteket Kristiansand

Kirsten Egeland

38 07 30 96

Sykehusapoteket Lillehammer	

Rolf Hermansen

61 27 21 83

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	

69 15 37 37

Kirsten Tønnesen

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 hf
Postadresse: Stenersgaten 1, postkasse 79, 0050 Oslo
Besøksadresse: Stenersgaten 1A, 0050 Oslo
Telefon: 23 13 52 00, Telefaks: 23 13 52 01
www.sykehusapotekene.no

