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Per T. Lund
Adm. direktør

Stolt og ydmyk
Som administrerende direktør er jeg så

heldig at jeg representerer resultatene av en hel
organisasjons dedikerte innsats overfor kunder
og eiere. Jeg har i 2009, som i foregående år,
med stor stolthet kunne konstatere at Sykehusapotekene HF oppleves å være en viktig og pålitelig bidragsyter til at helseforetakene i Helse SørØst RHF når sine mål.

Kundeundersøkelser bekrefter at vi oppleves som kvalitetsfokuserte, kundeorienterte og
etterrettelige.

Sykehusapotekene skaffer sykehus og
pasienter nødvendige legemidler under og etter
sykehusopphold. Sammen med legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) bidrar vi til store besparelser på legemiddelområdet for sykehusene.
Sykehusledelsen kan med god samvittighet bruke
sine ressurser på andre viktige områder i sykehusdriften.
Våre medarbeidere nyter stor tillit i sykehusene de betjener. Gjensidig tillit og samarbeid
er et godt utgangspunkt for videre utviklings- og
forbedringsarbeid på legemiddelområdet.
Som leder for et farmasøytisk og apotekfaglig

kompetansesenter i Helse Sør-Øst RHF, er det
med ydmykhet jeg konstaterer at vi i årene fremover står overfor store utfordringer. Viktigst av
disse er arbeidet med å bedre pasientsikkerheten
ved legemiddelbehandling, både under sykehusFoto: Sykehusapotekene HF (arkiv)
oppholdet og ved utskrivning til kommunehelsetjenesten. Medisineringsfeil kan knyttes til feil ved opptak av anamnese ved innskrivning, forordning, istandgjøring, administrasjon, pasientopplæring ved utskrivning og mangelfulle datasystemer. Det er en særskilt
utfordring at det ikke er etablert en nasjonal indikator for medisineringsfeil.

Gjensidig tillit og effektiv erfaringsutveksling mellom sykehus, kommunehelsetjenesten og sykehusapotek er viktige forutsetninger for å sikre at pasientene ikke bruker legemidler feil. Jeg er overbevist om
at å inkludere sykehusfarmasøyten i behandlingsteamet vil bedre pasientsikkerheten. Etablering av et slikt
samarbeid krever mye av alle berørte parter. Med felles eier er vi imidlertid sikret felles mål: god og riktig
pasientbehandling.
Med stolthet og ydmykhet takker jeg alle medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder for engasjementet som er nedlagt til sykehuspasientenes beste i året som har gått.
Med vennlig hilsen

Per T. Lund
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Foto: Sykehusapotekene HF (arkiv)

Karl Glad

Styreleder Sykehusapotekene HF

Tettere samarbeid gir
økt pasientsikkerhet
Helse Sør-Øst RHF har flere store utfordringer foran seg i tiden fremover. Det viktigste de bør
bruke Sykehusapotekene HF til er å forbedre sykehusenes legemiddelbruk. Både når det gjelder kvalitets- og kostnadsforbedringer.
Særlig viktig mener jeg det er at vi brukes til

å bedre pasientsikkerheten ved å samarbeide med
sykehusene om å forebygge og hindre medisineringsfeil. Farmasøytene våre må ut på avdelingene i
større grad enn hva de er i dag.

Gjennom å gjøre en god jobb, utvikle og opp-

rettholde et godt samarbeid samt god og direkte
kommunikasjon, kan hvert enkelt sykehusapotek
synliggjøre sin kunnskap og kompetanse overfor sitt
lokale helseforetak.

For å få et skikkelig gjennombrudd for bruk av
farmasøyter på post, tror jeg det enkelte sykehus-

apotek er avhengig av at vi sentralt klarer å bryte
barrierene ved å skaffe enda bedre dokumentasjon
for forbedringspotensialet.

Medarbeiderne i Sykehusapotekene HF har
yrkesstolthet, er dedikerte og ansvarsfulle.
Organisasjonen er fleksibel og effektiv, men

skal bli enda mer effektiv.

Jeg ser frem til videre samarbeid og spennende
utvikling i Sykehusapotekene HF i tiden fremover.

Med vennlig hilsen

Karl Glad
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Helse Sør-Øst RHF

Sammen om pasientsikkerhet
Av Elisabeth Arntzen, direktør for kvalitet og prioritering, Helse Sør-Øst RHF
Sikkerhet har alltid vært fokusområde ved medisinsk behandling og opphold i sykehus. Den siste
tiden har ordet ”pasientsikkerhet” kommet inn som
et relativt nytt begrep, som går på tvers av de ulike
behandlingsområdene og årsakssammenhengene.
Pasientsikkerhet legges nå til grunn for mye av kvalitetsarbeidet som gjøres i helseforetakene.
Sykehus er komplekse virksomheter, hvor legemiddelbehandling utgjør en stor og viktig del av kjernevirksomheten. Det er viktig å identifisere risikolegemidler; de som kan forårsake stor skade hvis de
brukes feil. Videre er det vesentlig at personalet har
tilstrekkelig kompetanse, og at rutiner for legemiddelbehandling og -håndtering er lagt opp på en sikker og hensiktsmessig måte i den enkelte enhet.

“

Som i andre virksomheter kan mennesker
i helsetjenesten gjøre
feil. Det er derfor avgjørende at rutinene og
systemene er så gode
at risikoen for alvorlig
svikt blir så liten som
mulig. Pasienter skal
kunne være trygge i
møte med helsetjenesten. Tillit til helsepersonell er en grunnleggende verdi i den norske helsetjenesten.

(Foto: Helse Sør-Øst RHF)

Å benytte nettopp sykehusapotekenes kompetansenettverk, som allerede er til stede i alle helseforetakene, vil kunne gi
spredning av gode løsninger. Sykehusapotekene i Sykehusapotekene HF videreutvikler
og standardiserer tjenester innen legemiddelrevisjoner, rådgivning, undervisning av
helsepersonell og narkotikakontroll gjennom sitt nettverk på
legemiddelhåndteringsområdet. I tillegg
tilbyr de pasientrettede tjenester som legemiddelsamtaler, legemiddelgjennomganger, undervisning
av pasientgrupper og pasientrettet legemiddelinformasjon.

Vi må samarbeide med
Sykehusapotekene HF
for å øke
pasientsikkerheten
innen legemiddelområdet.

Farmasøyter ved sykehusapotekene gjennomfører
et betydelig antall legemiddelrevisjoner som gir effekter i pasientbehandlingen i form av god praksis gjennom felles prosedyrer og opplæringstilbud
til helsepersonell. Sykehusfarmasøytene vet hvor
skoen trykker, og ser problemstillinger på tvers av
sykehusene.
Å iverksette riktige tiltak for å hindre gjentagelse av
uønskede hendelser forutsetter et hensiktsmessig
avviksbehandlingssystem, bygget på en trygg og god
meldekultur. For å kunne bruke informasjonen om
innmeldte avvik eller uønskede legemiddelhendelser
til forbedring lokalt, er det nødvendig med en tydelig beskrivelse av problemstillingene, slik at man har
nok informasjon til å gjøre en god risikovurdering
av om hendelsen eller tilsvarende hendelser kan skje
igjen. Deretter finner en frem til forebyggende tiltak som igangsettes.
Sykehusapotekenes ekspertise kan være til stor nytte
i dette arbeidet, både ved vurdering av risiko, undervisning og opplæring av helsepersonell samt ved å
bistå med rådgivning i legemiddelhåndteringsprosessen.
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Det er stor aktivitet i Sykehusapotekene HF innen
utvikling av ny teknologi og nye distribusjonssystemer for å redusere mulighet for feil i legemiddelhåndteringen. Gjennom aktivt samarbeid med
Sykehusapotekene HF og deres nettverk av 18
sykehusapotek, kan helseforetakene helt klart øke
pasientsikkerheten på legemiddelområdet.

Visste du at...
…Sykehusapotekene HF eies av
Helse Sør-Øst RHF og betjener
10 helseforetak?

Hovedstadsprosessen

En hovedstad i endring
Fusjonen av Oslo-sykehusene gir spennende utfordringer for Sykehusapotekene HF
og til sykehusapotekene som er lokalisert på Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet
og Ullevål. I 2010 samler vi troppene og samordner vår ekspertise.
Sammenslåingen setter andre krav til hvordan Sykehusapotekene HF samarbeider med det nye sykehuset, Oslo universitetssykehus HF. Vi har møtt denne
utfordringen ved å etablere en felles tjenesteavdeling, der vi samordner vår kompetanse. Vi ønsker
å få farmasøytene enda tettere inn i det tverrfaglige teamet rundt pasienten for å sikre legemiddelbehandling i både sykehus og kommune.
For de sykehusapotekene som ble berørt av fusjonen i 2009, sentraliserte vi produksjonen av cytostatika, TPN og smertebehandling til større enheter,
for å gi en mer robust leveringssikkerhet på området
og høyere kvalitet på leveransene.
Sykehusapotekene HF utvikler løsninger som skal
forenkle og digitalisere bestillinger og logistikk.
Løsningene skal bidra til økt pasientsikkerhet i forhold til legemiddelleveranse og varebeholdning.
Omstillinger krever stor innsats og, ikke minst, endringsvilje både hos våre ledere og medarbeidere. I
2009 har vi vist at dette er mulig. Sammen med leger
og sykepleiere går vi i 2010 i samlet tropp mot vårt
felles mål, som er økt pasientsikkerhet på alle plan.
Vi skal bidra med vår del, kvalitet og effektivitet i
legemiddelhåndteringen.

Tove Kreppen Jørgensen, områdedirektør Stor-Oslo:
– Oslo universitetssykehus HF forventer at vi tilpasser oss deres organisasjon, slik at de opplever oss som ett sykehusapotek. (Foto: Cille Berglund)

Visste du at...
…Sykehusapoteket ved Rikshospitalet
er landets eldste sykehusapotek,
opprettet i 1856?

Lokaltillitsvalgt:
Hovedtillitsvalgt:

Åpen dialog er
avgjørende!

– Foretaket setter stor pris
på hovedtillitsvalgte, og vi
blir involvert når større endringsprosesser iverksettes,
sier Marita Hellum, som både
er hovedtillitsvalgt i Sykehusapotekene HF og 2. nestleder i
Farmasiforbundet, region sør.
Hun tror veien til ledelsen
er kortere i Sykehusapotekene HF enn hos andre, større
apotekkjeder.
– Ledelsen er flinke til å
involvere oss hovedtillitsvalgte i problemstillinger og
ulike prosjekter, blant annet
evaluering av lønnsoppgjøret,
forteller Marita.

For å få til en god prosess var
det for de ansatte avgjørende
med en åpen dialog rundt hele
hovedstadsprosessen.
– Underveis ble vi orientert om
fremdriften, noe som skapte
engasjement og bidro til mange nyttige innspill til den lokale arbeidsgruppen, forteller
tillitsvalgt på Sykehusapoteket
ved Radiumhospitalet, Bodil
Røkke.
– Men kanskje det aller viktigste var den stadige forsikringen fra foretaket om at arbeidsplassene våre var trygge.
En direkte konsekvens for
Sykehusapoteket ved Radiumhospitalet etter sammenslåingen av Oslo-sykehusene, var

Vi har innflytelse!

at de overtok produksjonen av
cytostatika fra Sykehusapoteket ved Rikshospitalet. For å
imøtekomme produksjonsøkningen, måtte det noen endringer og justeringer til. Endringer
og utvidelse av arbeidstidene
har redusert bruk av overtid,
og skapt større forutsigbarhet
i arbeidsdagen for de ansatte.
Sengepostene ved Radiumhospitalet opplever spesielt dette
som en tydelig forbedring.
– Rask og sikker levering via
internbuss og portørtjenesten
mellom sykehusene fungerer
godt, og Rikshospitalets sengeposter melder at de føler seg
godt ivaretatt etter endringene.
Når sykehusene er fornøyd og
de ansatte har vist stort engasjement og endringsvilje, da er
sannelig jeg som tillitsvalgt også
fornøyd, avslutter Bodil.
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Risikolegemidler og pasientsikkerhet
Cytostatikaproduksjon:

Økt sikkerhet i alle ledd
Jo flere tilsetningsoppgaver sykehusapotekene får fra sykehusene, jo bedre
blir sikkerheten både for pasienter og
helsepersonell.

Sykehusapotekene HF har et godt
utarbeidet kvalitetssikringssystem, og er
underlagt strenge krav fra myndighetene.

Tilsetningene blir utført i egne produksjonslokaler
som kun benyttes til dette formålet. Både lokaler og
utstyr blir kontrollert hyppig etter myndighetenes
anbefalinger.

Forbedret medisinsk behandling øker behovet for
spesialtilpasset legemiddelterapi. Samtidig vil den
bioteknologiske utviklingen med stor sannsynlighet
også føre til økt produksjon av skreddersydde legemidler til den enkelte pasient. Sykehusapotekene HF
har regionalt ansvar for spesialtilpasset legemiddelproduksjon, og nasjonalt ansvar for produksjon av
legemidler som ikke kan skaffes på annen måte. Å gi
Sykehusapotekene HF tilsetningsoppgaver og samle
håndtering av farlige stoffer i lokaler tilpasset dette,
vil være et særdeles viktig bidrag til pasientsikkerhet
så vel som til sikkerhet for helsepersonell.

Personalet som produserer ulike typer legemiddelblandinger blir kvalifisert for arbeidet gjennom
jevnlig produksjon av testposer som analyseres.
Dette gir god kontroll både på lokaler, utstyr og
arbeidsteknikk. Dette er med på å gi pasientene et
godt sluttprodukt.
Sykehusapotekene HF har gjennomført et prosjekt
som skulle gi ytterligere forbedring av sikkerheten
rundt produksjon av cytostatika. Prosjektet resulterte i konkrete anbefalinger om hvordan legemidlene skal håndteres for å hindre spredning i miljøet
rundt.
Sykehusapotekene HF gjennomfører i dag kontinuerlige analyser av omgivelsene der slik produksjon
foregår. I tillegg undersøker vi legemiddelposene utvendig for å sikre at vi ikke har sølt cytostatika som
kan spres rundt på avdelingene. Dette arbeidet øker
sikkerheten både for pasienter og helsepersonell.

Visste du at...
…Sykehusapotekene HF
produserte 113 000 enheter
cytostatika og
21 000 enheter TPN
i 2009?

Produksjon av TPN:

Trygg og sikker produksjon av spesialtilpasset ernæring

Total parenteral ernæring (TPN) er ernæringskomposisjon som er spesielt tilpasset den enkelte pasient. Produksjonen er underlagt strenge krav som Sykehusapotekene HF fyller. TPN-produksjon består av to særlig kritiske elementer:

1

Stabilitet er svært viktig ved blanding
av mange ulike elektrolytter, glukose,
aminosyrer og sporelementer.
En ustabil blanding vil kunne gi utfellinger, initialt eller over tid, noe som er
kritisk for pasientene.

2

TPN inneholder en blanding som gir
et svært godt vekstmiljø for bakterier.
Vi må derfor produsere ernæringskomposisjonene under særdeles kontrollerte luft- og renhetsforhold og,
ikke minst, med kvalifisert personell
som har inngående kjennskap til aseptiske håndteringsteknikker for å hindre
bakterietilførsel i posene.

Sykehusapotekene HF, med sine 18 sykehusapotek i regionen, har den nødvendige,
faglige kompetanse og elektroniske verktøy for å ivareta både kvalitet og sikkerhet ved
TPN-produksjon, og vi produserer årlig over 20 000 enheter TPN til sykehusene i Helse
Sør-Øst.
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Risikolegemidler og pasientsikkerhet

Revisjoner ivaretar pasientsikkerhet
Sykehusets avviksrapporter gir ofte en antydning om på hvilken enhet man bør sette inn hvilken
kontroll. Revisjoner ivaretar systemer og rutiner som besørger pasientsikkerheten, og forsvarlige rutiner sikrer både trygg pasientbehandling og trygg arbeidsplass for de ansatte på sykehuset.
Legemidler er en av helsevesenets viktigste innsatsfaktorer også på sykehus. Under revisjonene avdekkes
også mer preparatspesifikke problemstillinger. For
enheter som ikke har ansatt egen farmasøyt vil revisjonene være en arena for å få rådgivning fra farmasøyt som har god innsikt i legemidlers kjemiskfysiske egenskaper, som for eksempel blandbarhet
og holdbarhet. Grensegangen til andre farmasøytiske tjenester, som klinisk farmasi, er ofte ikke stor.

et viktig bidrag, både til økt sikkerhet for den enkelte
pasient og den enkelte ansatte.

Sykehusapotekene HF utfører slike interne revisjoner på sykehusene etter avtale for å kontrollere
at forskriftens (nivå 0) og virksomhetsleders (nivå
1) krav følges. Sykehuset er forpliktet til å utføre
internkontroll av sine aktiviteter, og sykehusapotekenes revisjoner kan innlemmes som en del av sykehusets internkontroll.

Legemiddelhåndtering er et eget område som dekkes av forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp.
Revisjon er en metode som er beskrevet i blant annet
ISO-standarder, som generelt utføres for å kontrollere hvorvidt en virksomhet gjennom sine kvalitetsdokumenter og praksis tilfredsstiller kundekrav.

Tema for revisjonene bør ta utgangspunkt i de ulike aspektene i forhold til legemiddelhåndteringen.
Revisjon av blant annet legens ordinasjon, sykepleiers tilberedning, kontroll og dokumentasjon vil være

Forskjellen mellom revisjon og tradisjonelt tilsyn er
at ledelsen på revidert enhet blir involvert og forplikter seg til å følge opp forslag til forbedring. Graden av kvalitativ og kvantitativ oppfølging på hver
enkelt enhet avgjør hvilken effekt dette har på
pasientsikkerheten.

Visste du at...

...5 - 10 % av innleggelser på norske sykehus
skyldes feil bruk av legemidler?

Marevanprosjekt på Sykehusapoteket ved Rikshospitalet:

Kunnskap om egen behandling er helt avgjørende
Under- eller overdosering av Marevan kan koste liv på grunn av blodpropp eller
blødning. I følge Legemiddelverkets bivirkningsstatistikk dør 40 - 50 pasienter hvert
år på grunn av feil bruk av Marevan.
I dag mangler ofte rutiner for opplæring og oppfølging av Marevanpasientene mens de er på sykehus, og det er stort behov for å forbedre pasientens
kunnskap om legemiddelet.
I 2009 startet et prosjekt ved Sykehusapoteket ved
Rikshospitalet som skal kartlegge pasientenes kunnskap om egen Marevanbehandling. I tillegg skal prosjektet avdekke om farmasøytisk veiledning kan ha en
positiv effekt og øke pasientens kunnskap om egen
behandling. Dette skal blant annet gjøres gjennom
legemiddelsamtaler med Marevanpasienter. På denne
måten kan farmasøyten avdekke om pasienten bruker
Marevan feil eller mangler kunnskap om sin egen
legemiddelbehandling.

av farmasøyter. Gjennom for eksempel en legemiddelsamtale ivaretar farmasøyten pasientsikkerheten
ved å ta ansvar for at pasienten får den kunnskap
og informasjon som er nødvendig for en vellykket
Marevanbehandling.
Sykehusapoteket ved Rikshospitalet forventer å
presentere resultatene fra prosjektet i løpet av 2010.

For at behandlingen skal være effektiv og sikker må
pasienten kontrolleres månedlig og hele tiden ta Marevan som forskrevet.
Effekten kan påvirkes av mye, for eksempel kost,
drikke, andre legemidler, naturlegemidler og kosttilskudd.
Farmasøyter er spesialister på legemidler, og det er
naturlig at opplæring av Marevanpasienter utføres

Foto: Sykehusapotekene HF (arkiv)
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Sykehuset Telemark HF

Ordinering ved sengekanten
I løpet av 2010 skal den godt innarbeidede legemiddelkurven i papirvariant digitaliseres og effektiviseres. Målet er at legen ordinerer underveis på legevisitten, og
bestillingen går direkte til pakkemaskinen på sykehusapoteket, som gjør i stand
legemidlene til pasienten.
På Sykehuset Telemark HF i Skien er de godt i gang
med et prosjekt for å digitalisere ordineringer og
resepter.
Løsningen skal gjøre det mulig for legene å ordinere nødvendige legemidler digitalt
mens de går visittrunden.
Bestillingene skal gå direkte
til sykehusapoteket, som
gjør klar legemidlene til den
enkelte pasient og leverer på
post til avtalt tid. Deretter
skal sykepleierne kvittere ut
legemidlene digitalt når de
gir pasientene medisinene.
Dette høres kanskje enkelt
ut, men det er mange faktorer
som spiller inn før den nye
logistikken er på plass.

“

Jeg har tro på at
vi også skal lykkes
her til lands.
Kristian Heldal
overlege

– God teknisk infrastruktur på sykehusene er helt
avgjørende før prosjektet kan gå over i drift. Nå skal
vi først teste ut løsningen på én medisinsk sengepost
her på sykehuset. Når vi er sikre på at dette fungerer optimalt og tilfredsstillende, skal systemet ut på
resten av sykehuset, forteller overlege Kristian Heldal på Nyre- og Hormonavdelingen på Sykehuset
Telemark HF.
Heldal har vært med i en rekke IT-prosjekter tidligere, og i dette har han vært med fra begynnelsen i
2006. Med en god porsjon sunn skepsis og fokus på
riktig pasientbehandling, mener han at prosjektet vil
lykkes, dersom det går i riktig tempo.
– Elektroniske legemiddelkurver er i bruk på flere
sykehus i Europa, og jeg tror vi også skal lykkes i
Norge. Men jeg mener det er avgjørende at vi er sikre
på at løsningen fungerer før vi ruller den ut i stor
skala. Slik kan vi best avdekke feil og svakheter, og
rette opp underveis. Tillit til løsningen er avgjørende
for alle ledd; leger, sykepleiere, farmasøyter og, ikke
minst, pasienter, presiserer Heldal.
Systemet har vært testet på én medisinsk sengepost tidligere, men da fant man for mange hull i
systemet.
– Resultatet ble dobbeltføring av legemiddelkurver,
både manuelt og elektronisk. Det ble rett og slett
en tyngre arbeidsdag, og vi bestemte oss raskt for
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å avvente til systemet ble utbedret, avslutter Heldal.
Løsningen har likevel vært benyttet ved utvalgte
medisinske sengeposter der det sjelden er aktuelt
med medikamentendringer.
Forebygger
feilmedisinering
Sykehusapoteket Skien har drevet med automatisk pakking av
pasientbundne legemidler de
siste seks årene. Så langt har
det vært en suksess. Nå som
sykehuset har bestemt seg for
å gjenoppta testingen av hele
logistikkløsningen; fra ordinering fra legen til levering av
legemidlene på post, er derfor
sykehusapoteket en svært sentral aktør i dette arbeidet.

Pia J. Lunde er én av fem farmasøyter fra sykehusapoteket som daglig effektuerer
ordineringene fra medisinsk sengepost til pakkemaskinen.
– I dag gjør vi det legene skal gjøre i fremtiden,
nemlig å registrere bestillingene i systemet. Ut fra
legemiddelkurven registrerer vi daglig ordineringer
sammen med sykepleier. Denne kontrollen skal,
når systemet er i drift, foregå på sykehusapoteket
før legemidlene pakkes til den enkelte pasient. Slik
kvalitetssikrer vi ordineringene ytterligere og gir råd
dersom vi oppdager uheldige kombinasjoner av
legemidler. Dette vil frigjøre mye lege- og sykepleiertid på avdelingene, som kan brukes til mer tid på
pasientbehandling, avslutter Lunde.
Sykehuset Telemark HF begynner implementeringen
av løsningen før sommeren 2010, og ruller ut avdeling for avdeling.

Visste du at...
...Sykehusapoteket Skien produserer
cirka 6,5 millioner ferdige endoser i året
og leverer til hele landet?

Samarbeider tett: Overlege Kristian Heldal (t.h.) samarbeider tett med sykehusapoteker Dag Hernes når Sykehuset Telemark HF skal prøve ut systemet som skal gjøre
det mulig for legene å føre elektronisk legemiddelkurve og ordinere legemidler underveis på legevisitten. (Foto: Cille Berglund)

Hva er pasientbundne legemidler?
• Legemidler som er pakket og forseglet i pose merket med
pasientens navn og fødselsnummer.
• I tillegg er det merket med legemiddelets navn og styrke.
• Posene er gjennomsiktige, slik at farmasøyten kan kontrollere
at riktig legemiddel ligger i riktig pose, og at det ikke er skadet.

Foto: Cille Berglund
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På oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF

Etablering av forskningsGjennom foretaksprotokollen har Sykehusapotekene HF fått oppdraget med å foreslå en strategi for forskning og utvikling for foretaket. Strategien skal fange opp behov for utvikling og dokumentasjon av pasientrettede tiltak og tjenester i foretakets regi, inkludert
samhandling, effektivisering og bruk av ny teknologi knyttet til
legemidler og pasienter.

Arbeidet med etablering av forskningsstrategi ble startet opp høsten 2009, og nå foreligger det et forslag som skal forankres i det
regionale helseforetaket.

Visste du at...

Forslaget bygger på at Sykehusapotekene
HF er en kunnskapsbedrift som er alene i
Helse Sør-Øst RHF om å ha kjernekompetanse i sykehusfarmasi generelt og i legemiddeltilvirkning spesielt.

...Sykehusapotekene HF er en kunnskapsbedrift med kjernekompetanse
i sykehusfarmasi og legemiddeltilvirkning?

Foretaket tar ansvaret for den forskning og
utvikling som skal skje på disse områdene.
Med et kritisk blikk på egen praksis skal vi
bidra til god faglig utvikling.

Mål for forskning og utvikling i Sykehusapotekene HF:
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•

Sykehusapotekene HF skal være en
samarbeidspartner for helseforetakene
i forhold til forskning og utvikling.

•

Resultater fra forskningen skal bidra til
bedre pasientbehandling og legemiddelbruk, samt redusere risikoen for
uønskede hendelser ved legemiddelbehandling for pasienter og helsepersonell.

•

Forskning og utvikling i Sykehusapotekene HF skal dokumentere og synliggjøre effekten av sykehusapotekenes
virksomhet.

•

Forsknings- og utviklingsaktiviteter gir
et faglig attraktivt arbeidsmiljø som
bidrar til mobilisering av ansatte.

•

Sykehusapotekene HF skal tilby
masteroppgaver i farmasi og klinisk
farmasi.

og utviklingsstrategi

Foto: Sykehusapotekene HF (arkiv)

Prioriterte områder for forskning og utvikling:
Forslaget til prioriteringer tar utgangspunkt i områder der det allerede pågår
prosjekter eller der det finnes kompetanse, samt i strategidokumentene til
Sykehusapotekene HF og Helse Sør-Øst RHF.
Disse tre områdene prioriteres i forslaget:
1. Pasientrettet virksomhet (klinisk farmasi)
Prosjekter innenfor klinisk farmasi kan ha fokus både på pasientsikkerhet og på
økonomi. Hovedmålsettingen for slike prosjekter er å bidra til riktig legemiddelbruk for den enkelte pasient.
2. Legemiddeltilvirkning (galenisk farmasi)
For å dekke pasientenes behov for ny, spesialisert og individtilpasset terapi må
sykehusapotekene tilby skreddersydde legemidler som ikke kan skaffes ferdig fra
legemiddelprodusentene. Slike legemidler må fremstilles spesielt ved sykehusapotekene; det være seg til den enkelte pasient (barn eller voksne med spesielle
behov) eller til større pasientgrupper.
3. Teknologiske løsninger
Effekten av ny teknologi må dokumenteres, fra det overordnede, organisatoriske
plan ned til den enkelte arbeidsprosess. I all prosjektplanlegging skal Sykehusapotekene HF målsette at innføring av teknologi skal gi ny kunnskap.
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Fa r m a s ø y t i s
Legemiddelrevisjon
r Kartlegger systematisk for å sikre at lover, regler og interne prosedyrer følges.

Legemiddelgjennomgang
r Kartlegger pasientens legemidler ved innleggelse.
r Vurderer potensielle legemiddelrelaterte problemer (LRP).

Legemiddelstatistikk
r Bedrer økonomisk kontroll ved å identifisere kostnadsdrivere.
r Bedrer styring ved implementering av nye legemidler og terapibehandling.
r Identifiserer potensielle nye LIS-produkter.

Kvalitetssikring av legemiddelhåndtering
r Gir råd om legemiddelanskaffelser, -bruk, -produksjon, -forbruk.
r Utarbeider retningslinjer for legemiddelhåndtering.
r Utfører kontroll av narkotikaoppgjør.

Legemiddelsamtaler og utskrivningsservice
r Gir råd om bruk av pasientenes legemidler.
r Sørger for at pasienten har nødvendige legemidler med seg hjem.
r Produserer spesiallagde legemidler til hjemmebehandling.
r Etablerer kontakt med primærhelsetjenesten og sikrer oppfølging.
r Sender legemidler hjem til den enkelte pasient.
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ke tjenester
Apotekstyrt legemiddellager (ASL)
r Reduserer legemiddelkostnader.
r Øker kvaliteten i legemiddelhåndteringen.
r Bedrer styring og oversikt i beredskapssituasjoner.
r Frigjør sykepleiertid til andre oppgaver i helseforetakene.

LIS-arbeid i sykehusapotek
r Er kontakten mellom LIS og helseforetaket.
r Følger opp legemiddelavtaler daglig.
r Implementerer nye avtaler raskt.
r Oppdaterer bestillingslister og basissortiment på post.
r Utarbeider statistikk over avtalekjøp og utnyttelsesgrad.

Tilsetningsservice
r Leverer legemidler ferdig til bruk til den enkelte pasient.
r Kvalitetssikrer og eliminerer feilkilder ved istandgjøring og administrering.

Undervisning
r Bidrar til kompetanse i helseforetakene.

Kliniske utprøvinger
r Oppbevaring og utlevering av legemidler til klinisk utprøving.
r Standardisert utlevering, informasjon og dokumentasjon.
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Et nettverk av farmasøytisk kompetanse

Erfaring på tvers –
Sykehusapotekene HF eies av Helse Sør-Øst RHF, og har 18 sykehusapotek lokalisert på sykehusene i regionen. Vi er organisert slik:

Sykehusapotekene HF
Område Stor-Oslo
Sykehusapoteket Aker
Sykehusapoteket Lørenskog
Sykehusapoteket ved Radiumhospitalet
Sykehusapoteket ved Rikshospitalet
Ullevål sykehusapotek

Område Sør
Sykehusapoteket Arendal
Sykehusapoteket Asker og Bærum
Sykehusapoteket Drammen
Sykehusapoteket Kristiansand
Sykehusapoteket Skien
Sykehusapoteket Tønsberg

Område Øst
Sykehusapoteket Elverum
Sykehusapoteket Fredrikstad
Sykehusapoteket Gjøvik
Sykehusapoteket Hamar
Sykehusapoteket Kongsvinger
Sykehusapoteket Lillehammer
Sykehusapoteket Moss

Visste du at...
...sykehusapotekene og sykehusene i
Helse Sør-Øst har felles eier og felles
målsetting?
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– til nytte for alle!
Vi er representert i alle helseforetakene og har
kvalifiserte medarbeidere lokalt som samhandler
regionalt.
Vi har et nettverk av farmasøytisk kompetanse og
utveksler erfaringer på tvers – til nytte for alle.
Vi effektiviserer sikker legemiddelforsyning og -bruk.
Vi sørger for at sykehusene har legemidler med høy
kvalitet til lavest pris.
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Årsberetning 2009
Sykehusapotekene HF

Styret i Sykehusapotekene HF: (f.v.): Marit Lund Hamkoll, Knut Martin Berge, Ellen Kristoffersen, Karl Glad (styreleder),
Geir Almåsvold Mo, Kjersti I. Hellby, Einfrid Halvorsen og Elsa Karin Brenden. (Foto: Cille Berglund)

Om foretaket
Sykehusapotekene HF ble etablert 1. januar 2008.
Foretaket overtok fra denne dato all virksomhet fra
Sykehusapotekene ANS, et selskap etablert 1. januar
2002 som var eiet av Helse Øst RHF og Helse Sør
RHF. I dag er Sykehusapotekene HF eiet av Helse
Sør-Øst RHF.
Foretakets forretningsidé: Sykehusapotekene HF
skal være sykehusets og pasientenes kompetansesenter for legemidler, og bidra til økt pasientsikkerhet. Foretaket 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.
I henhold til § 4 i foretakets vedtekter, revidert i
2009, er formålet med Sykehusapotekene HF å være
farmasøytisk og apotekfaglig kompetansesenter og
drive sykehusapotek i Helse Sør-Øst RHF, administrere legemiddelinnkjøpssamarbeidet for de regionale helseforetakene og samarbeide med de øvrige
tre sykehusapotekforetakene der dette er naturlig.
Sykehusapotekene HF skal drives med sikte på å yte
gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle
som trenger det når de trenger det, uavhengig av
alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn,
samt å legge til rette for forskning, undervisning og
andre tjenester som står i naturlig sammenheng med
dette.
Gjennom oppgaver tildelt av Helse Sør-Øst RHF
skal Sykehusapotekene HF bidra til at spesialhelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor Helse
Sør-Øst RHFs geografiske område.
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I henhold til vedtektenes § 5 skal Sykehusapotekene
HF drive:
• Leveranse av vedtatte tjenester innen legemiddelberedskap.
• Farmasøytisk og apotekfaglig forskning, undervisning og rådgivning.
• Samarbeid om utdanning av farmasistudenter
etter nærmere avtale.
• Leveranse av de legemidler og apotekvarer som
helseforetakene i regionen bestiller.
• Detaljsalg av legemidler til sykehusenes brukere
og ansatte.
• Produksjon av legemidler som vanskelig kan
anskaffes som farmasøytisk spesialpreparat.
• Farmasøytiske tjenester for å fremme faglig og
økonomisk rasjonell legemiddelbruk, herunder
informasjon og rådgivning til helsepersonell og
pasienter.
• Samordnede apotektjenester i regionen, slik at
helseforetakene kan yte kostnadseffektive tjenester av høy kvalitet.
• Annen virksomhet når det er egnet til å fremme
foretakets formål.
Foretaket eier og driver 18 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 Skien
Sykehusapoteket Tønsberg
Ullevål sykehusapotek

Fra virksomheten 2009
Foretakets driftsmodell forutsetter at foretaket og
foretakets sykehusapotek skal være selvfinansierende.
Effektivitetsgevinster skal komme helseforetakene
til gode, samt benyttes til videreutvikling av foretak
og tjenestetilbud.
Omsetning og aktivitetsnivå viser fortsatt omsetnings- og aktivitetsvekst og økende produktivitet.
På grunn av den myndighetsbestemte strukturen
på apotekmarginen er varekostnader i prosent av
omsetningen steget noe også i 2009.
Foretaket er organisert i tre driftsområder; Stor-Oslo,
Sør og Øst. Foretakets sykehusapotek viser stor
størrelsesmessig spredning, med en årsomsetning
varierende fra 27 til 363 millioner kroner og fra 7
til 94 årsverk.
Sykehuset Østfold HF besluttet i januar 2009 å flytte
revmaavdelingen fra Sarpsborg til Moss. Flyttingen
av avdelingen medførte et bortfall av omsetning
hos Sykehusapoteket Sarpsborg. Omsetningsbortfallet gjorde i sin tur til at drift av Sykehusapoteket
Sarpsborg ikke lenger ville være lønnsomt. Sykehusapoteket Sarpsborg ble som en konsekvens lagt ned
1. juli 2009.
Foretaket har i 2009 brukt betydelige ressurser på å
utvikle et meldings- og lagerstyringssystem for legemidler på sykehus. Systemet er i 2009 tatt i bruk for
elektronisk styring av lokale postlagre ved Akershus
universitetssykehus HF (Ahus). Det planlegges videre
pilotering av løsningen ved Oslo universitetssykehus HF i 2010. Implementeringen av den planlagte,
helintegrerte modellen på Ahus for legemiddelforsyning har grunnet ulike tekniske utfordringer ikke
blitt realisert som forventet i 2009.

Avtalene samordner og regulerer omfang og nivå på
gjensidige ytelser, kvalitet og priser. Tidsårsaker har
medført at enkelte avtaler vil bli formelt signert i
2010.
Foretaket har i 2009 utarbeidet et utkast til forsknings- og utviklingsstrategi for perioden 2010
- 2012. Pasientrettet virksomhet (klinisk farmasi),
legemiddeltilvirkning (galenisk farmasi) og teknologiske løsninger er foreslått som satsningsområder.
Det etableres et fast forskningsutvalg i foretaket
med mandat som sikrer støtte og styring av forskning og utvikling i foretaket.
Det er tidligere etablert en samarbeidsavtale mellom de fire regionale helseforetakene og Sykehusapotekene HF 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 helseforetakenes kostnader forbundet med kjøp av legemidler.
Avtalen innebærer at Sykehusapotekene HF har
forpliktet seg til å stille administrative ressurser til
disposisjon for samarbeidet. LIS har i 2009 bidratt
til direkte reduksjon av legemiddelkostnadene for
sykehusene innen helseregionen Sør-Øst med 349
millioner kroner.
Sykehusapotekene HF har et etablert samarbeid
med sykehusapotekforetakene Apotekene Vest HF,
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF og Sykehusapotek Nord HF på flere områder.
Fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven § 3 tredje ledd bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til
grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

Foretakets ledelse og styre har i 2009 jobbet videre
med utvikling og implementering av kvalitetssystem
og risikostyring, og dokumentert dette gjennom
ledelsens gjennomgåelse. Avvik fra eksterne og interne tilsyn og revisjoner lukkes i henhold til planer.

Økonomiske resultater for 2009
Foretakets driftsresultat i 2009 var 15,5 millioner
kroner (mot 22,0 millioner kroner i 2008). Årsresultatet i 2009 var 17,0 millioner kroner (mot 26,8 millioner kroner i 2008).

Foretaket har i 2009, på vegne av de fire regionale
helseforetakene, utlyst og inngått avtaler om grossisttjenester på legemiddelområdet. For leveranser
av legemidler til helseforetak og apotekforetak ble
det inngått avtale med grossisten Norsk Medisinaldepot AS (NMD) for perioden 2010 - 2013, med
mulighet for to års forlengelse.

Sykehusapotekene HF hadde i 2009 en samlet omsetning på 1 971 millioner kroner (mot 1 884 millioner kroner i 2008). Av dette er 1 904 millioner
kroner (mot 1 811 millioner kroner i 2008) salgsinntekter.

Som en del av inngått grossistavtale, har foretaket i
2009 på vegne av de fire regionale helseforetakene
inngått avtale med NMD om nasjonal beredskapslagring av antibiotika og intensivlegemidler i forbindelse med influensapandemien. Endelige avtaler
med grossist, regionale helseforetak, øvrige myndigheter og Sykehusapotekene HF om håndtering av
dette beredskapslageret vil bli sluttført i 2010.
Foretaket har i 2009 etablert nye, standardiserte
avtaler med Helse Sør-Øst RHF og alle helseforetak
det betjener med virkning fra og med 1. januar 2010.

Driftsinntektene økte med 87 millioner kroner,
tilsvarende 4,6 %, i forhold til 2008. Foretaket tilbakeførte avsetning på 22,4 millioner kroner knyttet
til merverdiavgift i 2008. Korrigert for denne tilbakeføringen i 2008 utgjør omsetningsveksten 5,9 %.
Dette skyldes generell vekst i omsetningen av legemidler til pasienter ved sykehusene og noe økt aktivitet på sykehusene.
Totalkapitalen var ved utgangen av året 400 millioner kroner. Foretakets kortsiktige gjeld per
31. desember 2009 utgjør 61 % av totalkapitalen.
Egenkapitalen i foretaket er på 156 millioner kroner, som utgjør 39 % av balansen. Foretaket har ikke
rentebærende langsiktig gjeld.
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Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjør
-6 millioner kroner. Investeringer i 2009 var på 3,2
millioner kroner.
Foretakets likviditetsbeholdning var 32 millioner
kroner per 31. desember 2009. Av dette er 22 millioner kroner fri likviditet.
Utsikter fremover
Foretaksledelse og -styre har som en del av strategiarbeidet for perioden 2010 - 2012 angitt løsninger
og tilbud som tilrettelegger for effektiv og sikker
legemiddelforsyning og -bruk i alle regionens helseforetak. Strategidokumentet oppsummerer foretakets overordnede mål:
• Sykehusledelse og sykehusansatte skal oppleve
at foretaket tilbyr legemiddelforsyning og farmasøytisk kompetanse av høy kvalitet basert på
god forståelse av behandlingsforløp og teknologiske løsninger.
• Foretaket skal kunne dokumentere at våre sykehustjenester og -løsninger er Nordens mest
pasientsikre og kostnadseffektive.
• Sykehuspasienter skal oppleve at foretaket er
tilgjengelig og en del av behandlingsteamet.
Foretaket skaffer alle legemidler som er nødvendig ved utskrivning, og gir informasjon for
å sikre riktig bruk.
• Foretaket skal kontinuerlig utvikle organisasjonen, slik at kundene opplever at Sykehusapotekene HF fremstår som ett foretak med et
enhetlig tjenestetilbud, som arbeider systematisk med å bli bedre.
Satsingsområder for 2010 er organisert i tråd med
de seks målområdene for Helse Sør-Øst RHF, og
inkluderer:
Målområdet ”Pasientbehandling og -sikkerhet”
• I forpliktende samarbeid med helseforetakene
dokumentere tiltak som bidrar til å redusere risikoen for feilmedisinering under sykehusoppholdet og ved utskrivning.
• Bidra til at erfaringer knyttet til arbeidet med å
redusere risikoen for feilmedisinering utveksles
mellom foretakene i helseregionen.
• Bidra til at det startes et utredningsarbeid for
identifisering og etablering av en nasjonal indikator for medisineringsfeil i sykehus.
• Foreslå en plan for fremtidig endosebasert distribusjonssystem i helseregionen, inkludert distribusjonsløsning for nytt Østfoldsykehus.
• Bidra til å realisere den regionale handlingsplanen for TNF-hemmere.
• Bidra til at Sykehusapotekene HFs kompetanse
på legemiddelområdet inkluderes i samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunehelsetjenesten.
Målområdet ”Samordning”
• Etablere lokale, regionale og nasjonale beredskapsavtaler på legemiddelområdet, inkludert
et nasjonalt beredskapslager av legemidler for
spesialisthelsetjenesten.
• Delta i utvikling av en regional elektronisk
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•

medikamentmodul og varekatalog som er nødvendig for elektronisk ordinering av pasientbundet medikasjon, inkludert eResept.
Gjennom sekretariatsfunksjonen og deltagelse
i regionalt legemiddelforum bidra til mandatoppnåelse for dette.

Målområdet ”Forskning”
• Foreslå en strategi for forskning og utvikling
for Sykehusapotekene HF. Forslaget skal fange
opp behov for utvikling og dokumentasjon av
pasientrettede tiltak og tjenester i foretakets
regi, inkludert samhandling, effektivisering og
bruk av ny teknologi knyttet til legemidler og
pasienter.
Foretakets sykehusapotek skal for øvrig videreutvikle sitt tjenestetilbud til det enkelte helseforetak
i tråd med vedtatt strategi, rammeavtaler og kundeundersøkelser.
Opplysninger om ytre miljø
Alle apotek i foretaket produserer legemidler i en
viss skala. Utslipp fra produksjonen, inkludert stoffer som kan innebære miljøskader, er innenfor de
krav myndighetene stiller. Foretaket 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 2009.
Opplysninger om personalet
Foretaket hadde 580 faste årsverk per 31. desember
2009. Av antall årsverk er 253 farmasøyter og 285
apotekteknikere.
Likestilling
Sykehusapotekene HF er, som apotekbransjen for
øvrig, en kvinnedominert arbeidsplass, hvor kvinneandelen i foretaket totalt er på 87 %. Styrets sammensetning er fem kvinner, hvorav tre ansatterepresentanter, og tre menn. Foretakets ledergruppe består
31. desember 2009 av fire kvinner og fem menn. Av
foretakets 18 sykehusapotekere er 11 kvinner. For
ledere og mellomledere samlet er snaut tre fjerdedeler kvinner.
Personal- og lønnspolitikken er kjønnsnøytral. Foretaket tilbyr gode sosiale ordninger både for kvinner
og menn i ulike livssituasjoner.
Tiltak mot diskriminering
Sykehusapotekene HF er opptatt av mangfold. I alle
stillingsannonser oppfordrer vi derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig
av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller
etnisk bakgrunn.
Obligatorisk tjenestepensjon
Foretaket defineres i henhold til lov om obligatorisk
tjenestepensjon § 1 virkeområde å ikke være underlagt obligatorisk tjenestepensjon.
Arbeidsmiljø
Sykefraværet i 2009 var på totalt ca. 10 900 dager,
som utgjorde 8,7 % av total arbeidstid i foretaket.

Foto: Sykehusapotekene HF (arkiv)

Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) har mottatt
rapport om totalt tre rapporteringspliktige HMSavvik i 2009. Styret er tilfreds med å notere at dette
er en reduksjon fra tidligere år. Det ble ikke rapportert noen AKAN-saker i 2009, og heller ikke gitt
pålegg av Arbeidstilsynet.
Fra og med 2003 er det i foretaket gjennomført
medarbeiderundersøkelser, Humankapitalindeks,
for å kartlegge medarbeidertilfredshet og iverksette
eventuelle korrigerende tiltak. Undersøkelsen avdekket også i 2009 en høy medarbeidertilfredshet.
Relevante tiltak generert av undersøkelsene er iverksatt lokalt på apotekene.
Foretaket er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA), og har forpliktet seg gjennom IA-avtalen.
Det rapporteres om godt lokalt arbeid med sykefraværsproblematikk i apotekene. Det er gjennomført HMS-grunnkurs for ledere og tillitsvalgte,
samt HMS-dag for ledere og tillitsvalgte med tema
”Kommunikasjon og forebygging av konflikter”
og HMS-dag for verneombud med hovedfokus på
AKAN-arbeid og opplæring. Foretaket har i 2009,

etter evaluering, videreført livsfasepolitikken for
medarbeidere i alderen 60 år og eldre. Ordningen
har som målsetning å bidra til at eldre arbeidstakere
står lengre i sine stillinger.
Foretaket har i 2009 fulgt opp anbefalinger fra prosjektrapporten ”Sikker håndtering av cytostatika i
sykehusapotek og sykehus”. Det innføres bl.a. systematiske helsekontroller. Styret anser dette for å være
et viktig tiltak, da mange av foretakets medarbeidere
er involvert i slik produksjon på sykehusapotekene
eller i sykehusene.
Resultatdisponering
Sykehusapotekene HF hadde et overskudd på
16 970 911 kroner for 2009. Styret foreslår følgende
disponering av årsresultatet:
•
•

Til fri egenkapital
Totalt disponert

kr
kr

16 970 911
16 970 911

Foretakets frie egenkapital per 31. desember 2009
var 104 246 675 kroner.
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Resultatregnskap

Sykehusapotekene HF
Note

2009

2008

1
1

1 904 486 862
66 999 668
1 971 486 531

1 811 400 423
73 121 121
1 884 521 544

1 560 955 375
306 748 919
8 066 901
80 219 004
1 955 990 199

1 491 026 270
283 142 647
8 475 955
79 858 294
1 862 503 166

15 496 331

22 018 378

1 784 155
309 576
1 474 579

4 892 202
132 513
4 759 689

Årsresultat

16 970 911

26 778 067

Overføringer
Til annen egenkapital
Sum disponert

16 970 911
16 970 911

26 778 067
26 778 067

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

3,4
5,6
3,7

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter

7
7

Kontantstrømoppstilling
Sykehusapotekene HF

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Årsresultat
Ordinære avskrivninger

2009

2008

16 970 911
8 066 901

26 778 067
8 475 955

-11 310 945
-14 697 688
-5 364 834
-6 335 655

3 735 125
-315 656
-10 167 991
28 505 500

135 319
-3 364 522
0
-3 229 203

-293 507
-6 337 605
0
-6 631 112

0
0

0
0

Netto endring i likvider i året

-9 564 858

21 874 388

Kontanter og bankinnskudd per 01.01
Kontanter og bankinnskudd per 31.12

42 084 626
32 519 768

20 210 238
42 084 626

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger
Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Endring arbeid under utførelse
Investeringer i varige driftsmidler
Salg av varige driftsmidler (salgssum)
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Opptak av gjeld (langsiktig)
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
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Balanse

Sykehusapotekene HF
Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Anlegg under utførelse
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler
Netto pensjonsmidler
Sum finansielle anleggsmidler

Note

31.12.2009

31.12.2008

5

578 189
21 547 122
22 125 311

713 508
26 249 501
26 963 009

7 051 820
7 051 820

0
0

29 177 131

26 963 009

2

109 327 220

84 890 586

6

224 391 440
4 569 988
228 961 428

226 167 718
1 923 277
228 090 995

8

32 519 768

42 084 626

370 808 416

355 066 207

399 985 547

382 029 216

4

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Lager av varer og annen beholdning
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler
Egenkapital og gjeld
Selskapskapital
Selskapskapital
Sum innskutt egenkapital

9, 10

52 141 475
52 141 475

52 141 475
52 141 475

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

9

104 246 675
104 246 675

87 275 764
87 275 764

156 388 150

139 417 239

4

0
0

4 259 125
4 259 125

6

169 056 273
33 859 619
40 681 505
243 597 397

161 093 605
30 580 625
46 678 622
238 352 851

243 597 397

242 611 976

399 985 547

382 029 216

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

7

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld
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Noter til regnskapet 2009
Sykehusapotekene HF

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 100 000.

Note nr. 1 – Inntekter

Totale ordinære driftsinntekter
Salgsinntekter
Salg av varer		
Salg av tjenester
Sum

Andre inntekter
Tilsyn og rådgivning
Salg av undervisningstjenester/kurs
Tilbakeført avsatt mva
Annen inntekt
Sum

Note nr. 2 – Materialbeholdning
Varelager i arbeid
Varelager av råvarer
Varelager ferdigvarer
Varelager av spesialiteter
Varelager handelsvarer
Varelager annet
Sum

Note nr. 3 – Lønnskostnader

Lønnskostnader består av følgende poster:
Lønninger
Styrehonorar
Pensjonskostnader
Arbeidsgiveravgift
Andre personalkostnader
Sum lønnskostnader
Antall årsverk
Gjennomsnittlig antall ansatte

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). Foretaket 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.

Forts. note 3 – Lønnskostnader
Godtgjørelse administrerende direktør 2009:
Lønn
Annen godtgjørelse
Pensjonkostnad
Sum godtgjørelse

2009

2008

1 828 051 359
76 435 503
1 904 486 862

1 747 743 651
63 656 772
1 811 400 423

26 210 535
1 101 001
0
39 688 132
66 999 668

29 162 823
809 989
22 440 772
20 707 537
73 121 121

31.12.2009
1 395 484
1 224 381
1 385 951
80 587 250
8 433 807
16 300 347
109 327 220

31.12.2008
1 808 778
1 712 817
63 276 145
7 349 064
10 743 782
84 890 586

2009
222 938 938
621 840
29 138 357
40 523 311
13 526 473
306 748 919

2008
206 352 422
627 000
35 458 929
34 409 299
6 294 997
283 142 647

Sykehusapotekene HF har pensjonsordninger som omfatter i alt 946 personer, hvorav
641 er yrkesaktive og 305 pensjonister. I tillegg har selskapet pensjonsforpliktelser
overfor 624 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
HF sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordningene i Statens Pensjonskasse, pensjonsordningen for apoteketaten og Oslo Pensjonsforsikring AS.

580
654

554
630

I tillegg til den ordinære tjenesteordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) til aldersgruppen 62 til 66 år.

kr
kr
kr
kr

1 134 466
60 000
124 865
1 319 331

Det foreligger ikke etterlønnsavtale for administrerende direktør.
Ingen ansatte/styremedlemmer har lån i foretaket per 31.12.2009.
Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til administrerende direktør, styreformann
eller andre nærstående parter.
Spesifikasjon av honorar til revisor
Revisjonshonorarer
Attestasjon
Annet

2009
240 000
29 800
800

2008
200 000
80 800
21 000

Beløpene er eksklusive merverdiavgift.

Note nr. 4 – Pensjon
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Spesifikasjon av pensjonsforpliktelser (alle ordninger)
Pensjonsforpliktelse brutto
Pensjonsmidler
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse
Ikke resultatført tap/gev av estimat- og planavvik
Netto bokførte forpliktelser
Spesifikasjon av pensjonskostnad
Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen
Årets brutto pensjonskostnad
Administrasjonskostnader
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Resultatført tap/gev av endring i estimat,
pensjonsplaner og avvik avkastning
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonskostnader SPK-ordningen
Årets netto pensjonskostnad

2009
511 374 635
437 894 502
10 360 699
83 840 832
-90 892 652
-7 051 820

2008
425 738 038
369 263 530
7 962 906
64 437 414
-60 178 289
4 259 125

17 433 228
19 896 232
37 329 460
1 689 735
-19 321 943

17 192 095
25 179 563
42 371 658
1 471 917
-21 873 517

2 169 992
2 777 312
4 493 801
29 138 357

5 512 619
3 097 778
4 878 474
35 458 929

Spesifikasjon av pensjonsforpliktelser (apotekordningen)
Pensjonsforpliktelse brutto
Pensjonsmidler
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse
Ikke resultatført tap/gev av estimatog planavvik
Netto bokførte forpliktelser
Spesifikasjon av pensjonskostnad
Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen
Årets brutto pensjonskostnad
Administrasjonskostnader
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Resultatført tap/gev av endring i estimat,
pensjonsplaner og avvik avkastning
Arbeidsgiveravgift
Årets netto pensjonskostnad
Økonomiske forutsetninger
31.12.2009
Diskonteringsrente
5,50 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler
5,70 %
Uttakstilbøyelighet i AFP
20,00 %
Årlig lønnsregulering
4,25 %
Regulering av folketrygdens grunnbeløp
4,00 %

2009
469 865 892
409 096 654
8 568 463
69 337 701

2008
388 691 597
342 372 789
6 530 953
52 849 761

-79 581 242
-10 243 541

-55 484 142
-2 634 381

2009
16 339 507
17 951 334
34 290 840
1 553 519
-17 673 405

2008
15 779 271
23 056 353
38 835 624
1 351 840
-20 389 656

1 995 236
2 562 105
22 728 295

4 541 340
2 791 491
27 130 639

2009
5,30 %
5,80 %
20,00 %
4,00 %
3,75 %

2008
5,30 %
5,60 %
20,00 %
4,50 %
4,25 %

Spesifikasjon av pensjonsforpliktelser (Oslo Pensjonsforsikring AS)
Pensjonsforpliktelse brutto
Pensjonsmidler
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse
Ikke resultatført tap/gev av estimatog planavvik
Netto bokførte forpliktelser
Spesifikasjon av pensjonskostnad
Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen
Årets brutto pensjonskostnad
Administrasjonskostnader
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Resultatført tap/gev av endring i estimat,
pensjonsplaner og avvik avkastning
Arbeidsgiveravgift
Årets netto pensjonskostnad
31.12.2009
Økonomiske forutsetninger
5,50 %
Diskonteringsrente
5,70 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler
20,00 %
Uttakstilbøyelighet i AFP
4,25 %
Årlig lønnsregulering
4,00 %
Regulering av folketrygdens grunnbeløp

2009
41 508 743
28 797 848
1 792 236
14 503 131

2008
37 046 440
26 890 741
1 431 954
11 587 653

-11 311 410
3 191 721

-4 694 147
6 893 506

2009
1 093 721
1 944 898
3 038 619
136 216
-1 648 538

2008
1 412 824
2 123 210
3 536 034
120 077
-1 483 861

174 756
215 208
1 916 261

971 279
306 287
3 449 816

2009
5,30 %
5,80 %
20,00 %
4,00 %
3,75 %

2008
5,30 %
5,80 %
20,00 %
4,50 %
4,25 %

Spesifikasjon av pensjonsforpliktelser (Statens Pensjonskasse)
Det er 43 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 Sykehusapotekene HFs
parametre dermed omlag 1,5 %. 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 3 938 476
(inkl. arbeidsgiveravgift kr 4 493 801).
Demografiske forutsetninger
Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger
som i SPKs forsikringstekniske beregningsgrunnlag.

Note nr. 5 – Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.a.
Anskaffelseskost 1.1.
Årets tilgang
Årets avgang
Anskaffelseskost 31.12.
Akkumulerte avskrivninger
Balanseført verdi per 31.12.
Årets ordinære avskrivning
Prosentsats ordinær avskrivning

2009
83 626 426
3 364 522

2008
77 288 821
6 337 605

86 990 948
-65 443 826
21 547 122
8 066 901
10 - 33 %

83 626 426
-57 376 925
26 249 501
8 475 955
10 - 33 %

Note nr. 6 – Fordringer og gjeld konsernselskaper
I posten kundefordringer inngår totalt kr 154 825 922, som er fordringer på andre
konsernselskaper.
I posten leverandørgjeld inngår totalt kr 11 024 286, som er gjeld til andre konsernselskaper – av dette er kr 6 858 217 gjeld i forbindelse med overtagelse av eierskapet til
beredskapsvarelageret som ligger hos Norsk Medisinaldepot AS.

Note nr. 7 – Poster som er slått sammen i regnskapet

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

Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader
Annen kortsiktig gjeld
Lønnsrelaterte avsetninger inkl. feriepenger
Mellomværende tidligere eier
Øvrig kortsiktig gjeld
Sum annen kortsiktig gjeld

2009
17 422 249
27 024 239
1 859 916
565 858
6 394 062
12 433 610
14 519 070
80 219 004

2008
20 462 534
25 742 473
1 822 762
170 730
6 745 900
8 555 727
16 358 168
79 858 294

2009
1 773 301
10 654
1 784 155

2008
4 874 703
17 499
4 892 202

2009
258 455
51 121
309 576

2008
101 014
31 499
132 513

31.12.2009
30 265 782
0
10 415 723
40 681 505

31.12.2008
28 462 157
0
18 216 465
46 678 622

Note nr. 8 – Bundne midler

I posten inngår bundne skattetrekkmidler med kr 10 613 681.

Note nr. 9 – Egenkapital

Selskapskapital 1.1.

2009
52 141 475

2008
52 141 475

Sum selskapskapital 31.12.

52 141 475

52 141 475

Annen egenkapital 1.1.
Årets resultat
Sum annen egenkapital 31.12.

87 275 764
16 970 911
104 246 675

60 497 696
26 778 067
87 275 764

Sum egenkapital 31.12.

156 388 150

139 417 239

Note nr. 10 – Eiere
Helse Sør-Øst RHF

Eierandel
100 %

Note nr. 11 –

Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) og
Sykehusapotekenes Innkjøpssamarbeid (SIS)

Det er etablert en samarbeidsavtale mellom de fire regionale helseforetakene (Helse
Sør-Øst RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord RHF og Helse Vest RHF) og Sykehusapotekene HF om administrasjonen av legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS).
LIS har som formål å bidra til å legge et godt grunnlag for inngåelse av avtaler vedrørende kjøp og levering av legemidler. Oppdragsgiver er helseforetakene, og målsettingen er å redusere kostnader forbundet med kjøp av legemidler. Avtalen innebærer at
Sykehusapotekene HF har forpliktet seg til å stille administrative ressurser til disposisjon for samarbeidet.
Etter tilsvarende mal er det etablert en samarbeidsavtale mellom Sykehusapotekene
HF og de tre øvrige apotekforetakene; Apotekene Vest HF, Sykehusapotekene i MidtNorge HF og Sykehusapotek Nord HF. Sykehusapotekene HF skal stille administrative
ressurser til disposisjon for SIS. SIS (omdøpt til Grossistapoteket fra 1.1.2010) skal etablere og administrere avtaler for sykehusapotek på relevante områder LIS ikke dekker.
Virkningen på årsresultatet til foretaket i 2009 er eliminert, da driftsinntekter for både
LIS og SIS i 2009 er lik sum driftskostnader og netto finansposter for LIS. Kostnadene
med LIS og SIS i 2009 var 8,5 millioner kroner. Sykehusapotekene HF dekket i 2009
52 % av kostnadene med LIS og 53 % av SIS.

Note nr. 12 – Leasing/leieavtaler
Bygninger/lokaler
I 2009 utgjorde det totale beløp av slike avtaler 19,6 millioner kroner. Eksisterende
avtaler gikk ut per 31. desember 2009 og blir erstattet med nye.
Varige driftsmidler (som ikke er balanseført)
I 2009 utgjorde det totale beløp av slike leieavtaler kr 424 776. Disse avtalene (2) varer
henholdsvis til 15. november 2012 og 31. desember 2016.
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Postadresse: Stenersgate 1, postkasse 79, 0050 Oslo
Telefon: +47 23 13 52 00
www.sykehusapotekene.no
post@sykehusapotekene.no

Sykehusapotekene HF eies av Helse Sør-Øst RHF og forsyner sykehusene
på Sør- og Østlandet med legemidler og farmasøytiske tjenester.
Foretaket består av 18 sykehusapotek med 650 medarbeidere, og har en
omsetning på 2 milliarder kroner.
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.

Sykehusapoteket Aker.................................................................. 22 89 41 45
Sykehusapoteket Arendal............................................................

37 01 41 66

Sykehusapoteket Asker og Bærum............................................

67 50 21 50

Sykehusapoteket Drammen........................................................

32 80 30 94

Sykehusapoteket Elverum........................................................... 62 43 89 47
Sykehusapoteket Fredrikstad......................................................

69 38 50 00

Sykehusapoteket Gjøvik..............................................................

61 15 72 45

Sykehusapoteket Hamar..............................................................

62 53 79 50

Sykehusapoteket Kongsvinger.................................................... 62 88 71 20
Sykehusapoteket Kristiansand....................................................

38 07 30 96

Sykehusapoteket Lillehammer....................................................

61 27 21 83

Sykehusapoteket Lørenskog.......................................................

67 96 03 38

Sykehusapoteket Moss.................................................................

69 27 82 70

Sykehusapoteket ved Radiumhospitalet....................................

22 13 42 42

Sykehusapoteket ved Rikshospitalet..........................................

23 07 34 00

Sykehusapoteket Skien................................................................. 35 91 54 00
Sykehusapoteket Tønsberg.......................................................... 33 34 30 95
Ullevål sykehusapotek.................................................................. 23 20 52 00
Hovedkontoret/LIS.....................................................................
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23 13 52 00

