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ÅRLIG MELDING 2019
til Helse Sør-Øst RHF
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DEL I: INNLEDNING OG VURDERING
1.

Innledning

1.1
Oppgaver og organisering
Nøkkeltall basert på regnskap for 2019:






Antall sykehusapotek
Årsverk per 31.12.2019
Omsetning i 2019
Herav omsetning mot helseforetak
Sykefravær i 2019

17
759
3.915 millioner kr
2.913 millioner kr
7.2 %

Organisasjonen per desember 2019 vises nedenfor:
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1.2

Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag

Vår visjon
Vi skal gjøre sykehusenes legemiddelbruk bedre.
Vår virksomhetsidé
Sykehusapotekene HF skal være sykehusets og pasientenes kompetansesenter for
legemidler og bidra til økt pasientsikkerhet. Sykehusapotekene HF skal aktivt bidra til at
kostnadene for helseforetakene og deres pasienter forbundet med legemiddelanskaffelse, -distribusjon, -produksjon og - bruk holdes så lave som mulig.
Kostnadsbevissthet og kundetilfredshet skal være førende i alt vi gjør.
Vårt verdigrunnlag
Foretakets eier har nedfelt kvalitet, trygghet og respekt som de tre nasjonale
kjerneverdiene for spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer at ledere og medarbeidere i
Sykehusapotekene HF ønsker å fremstå som kunnskapsrike, rause og
ansvarsbevisste.
1.3

Mål for virksomheten

Sykehusapotekene HF konsentrerer sin virksomhet innenfor to hovedområder som er
førende i alle foretakets aktiviteter:
1. Bedre pasientsikkerhet
Sykehusapotekene HF arbeider for sikker og rasjonell legemiddelbruk og bidrar
til økt pasientsikkerhet gjennom bedre legemiddelhåndtering i hele
pasientforløpet.
2. God sykehusøkonomi
Sykehusapotekene HF er et selvfinansierende helseforetak og skal selv skape
handlingsrom for nødvendige investeringer og utvikling av kompetanse og
virksomhet. Foretaket bidrar til at sykehusenes kostnader forbundet med
legemiddelanskaffelse, - distribusjon, - produksjon og -bruk holdes så lave som
mulig.
I desember 2018 vedtok styret i Sykehusapotekene HF en ny strategiplan for 20192023. Den støtter opp om de to hovedområdene gjennom fem strategiske
satsningsområder:
1. Utvikle og levere morgendagens legemiddelforsyning
Sykehusapotekene HF skal sikre at hele leveransekjeden (mottak, lagerhold,
leveranse og produksjon) utvikles i takt med sykehusenes og pasientenes behov
og blir mest mulig effektiv i alle ledd.
2. Styrke rådgivning til sykehus og pasienter om håndtering og bruk av
legemidler
Styrking av rådgivningstjenestene både når det gjelder legemiddelbruk og
kostnadsbruk skal prioriteres.
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3. Forebygge konsekvenser av legemiddelmangel og trygge beredskapen
Omfanget av legemiddelmangel er økende, og spesialisthelsetjenesten er sårbar
for mangelsituasjoner.
4. Utnytte ny teknologi
Digitalisering legger til rette for bedre pasientbehandling, økt effektivitet og
bedre pasientsikkerhet, og for Sykehusapotekene HF muligheten til å utvikle og
levere tjenester tilpasset sykehusenes og pasientenes behov.
5. Styrke kompetanse og organisasjon
Riktig kompetanse er avgjørende for at Sykehusapotekene HF skal kunne utføre
de oppgavene som foretaket og de enkelte sykehusapotekene er tillagt.
Utviklingen innenfor legemiddelområdet, teknologi, logistikk og tjenesteutvikling
stiller nye krav til ledere og medarbeidere i foretaket.
Foretakets handlingsplan for 2019 var en operasjonalisering av disse fem
satsningsområdene.
1.4

Virksomhetsstyring - styrets arbeid, herunder intern styring og kontroll

Virksomhetsstyring
Sykehusapotekene HF har utarbeidet en handlingsplan for foretaket som er basert på
foretakets strategi og Oppdragsdokumentetfor 2019. Den er brutt ned til de enkelte
avdelinger for å oppnå målene. Det er rapportert om fremdrift på handlingsplan og
oppdrag og bestilling til styret gjennom året.
Styret har avholdt 6 styremøter i 2019 og ett strategiseminar. Styret oppdateres på 14
ulike mål (økonomiske- og andre mål) på hvert styremøte.
Gjennomføre egne planer og tiltak som forutsatt
For å sikre at krav og føringer i lovgivningen, oppdragsdokumentet, foretaksprotokoll,
styrevedtak og handlingsplaner følges, rapporteres nøkkelparametere/ resultater
månedlig i ledermøtene.
Avviksbehandling benyttes aktivt i forbedringsarbeid både sentralt og lokalt i det
enkelte sykehusapotek. Avvik og uønskede hendelser er egen sak på hvert
ledergruppemøte i foretaket. Foretaket oppfordrer alle ansatte til å melde avvik, og det
oppleves å være en god og åpen meldekultur i foretaket.
Evaluere gjennomføring av planer og tiltak
Ledelsens gjennomgåelse med tilhørende risikoanalyse gjennomføres tre ganger årlig.
Risikoanalyse/ styring gjennomføres på alle nivåer, og status aggregeres opp på
foretaksnivå. Resultatet presenteres og gjennomgås av styret i Sykehusapotekene HF én
gang i året.
Styret godkjenner foretakets årlige revisjonsprogram. Revisjonene gjennomføres for å
evaluere etterlevelse av etablerte prosesser. Dette gjøres for å kunne iverksette ulike
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kategorier av tiltak avhengig av om de skal virke forebyggende, korrigerende eller
oppdragende i organisasjonen. Styret i Sykehusapotekene HF får informasjon om
avvikene som blir identifisert i revisjonene én gang i året.
Statens legemiddelverk (SLV) fører tilsyn med Sykehusapotekene HF. I 2019
gjennomførte SLV 2 tilsyn av Sykehusapotekene HF (Sykehusapoteket Drammen og
Sykehusapoteket Østfold, Kalnes). I tillegg ble det avholdt et tilsynsmøte mellom
foretakets ledelse og SLV.
Tiltak etter revisjoner og tilsyn vurderes og iverksettes for hele organisasjonen bla. ved
å revidere sentrale prosesser og prosedyrer i foretaket. Dette sikrer informasjon og
læring på tvers i organisasjonen.
Iverksette korrigerende og forebyggende tiltak
Resultatet fra ledelsens gjennomgåelse innebærer iverksettelse av korrigerende og
forebyggende tiltak dersom måloppnåelse, pålitelig styringsinformasjon og etterlevelse
av lover og regelverk ikke er tilstrekkelig oppfylt, eller gir uforsvarlig helsetjeneste.
1.5

Medvirkning fra brukere og ansatte

Medvirkning fra brukere
Brukerutvalget har fem medlemmer, og det er avholdt fem møter i 2019. Nytt
brukerutvalg ble oppnevnt fra april 2019 med virketid to år. Brukerutvalget har
behandlet en rekke saker knyttet til foretakets oppgaver og tjenestetilbud. Leder i
Brukerutvalget deltar i foretakets styremøter med tale- og forslagsrett. Brukerutvalget
bidrar i arbeidet med utarbeidelse av årlig melding og har gitt sine kommentarer som
følger nedenfor.
Brukerutvalget i Sykehusapotekene HF er et rådgivende organ for styret og
administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende
i virksomhetsområdet for Sykehusapotekene HF. Hovedmålet til Brukerutvalget i
Sykehusapotekenes HF er å gi innspill og bidra til at:
 Pasientenes og pårørendes behov er førende for struktur og innhold i tjenestene.
Det er høy fokus på riktig bruk av legemidler, gjennom tilbud om god rådgiving
og andre konkrete tiltak.
 Sykehusapotekene HF sine publikumsutsalg innredes og utstyres etter
retningslinjer for universell utforming og tilgjengelighet.
 Tjenestene som tilbys er gode, likeverdige og brukerorienterte og leveres
uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse og sosial status.
 Helseforetakets tjenester og tilbud er av høy kvalitet og til rett kostnad, noe som
gir trygge pasientforløp i spesialisthelsetjenesten og på tvers av tjenester og
forvaltningsnivå.
 Pasientsikkerhet og kvalitet vektlegges høyt.
 Forskning og utvikling prioriteres høyt.
Brukerutvalget opplever å bli stadig mer trukket inn i foretakets beslutningsfaser med
betydning for pasientoppfølging og pasientrettede oppgaver som Sykehusapotekene HF
skal ivareta. Brukerutvalget er godt tilfreds med at en brukerrepresentant er inkludert i
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forskningsprosjekter i regi av Sykehusapotekene HF. Brukerutvalget i
Sykehusapotekene HF har kontakt med ungdomsråd lokalt på det enkelte HF.
Årlig melding 2019 er sendt på høring til Brukerutvalget.
Medvirkning fra ansatte
Sykehusapotekene HF har etablert selvstendige fora for å sikre medvirkning fra
tillitsvalgte og verneombud. Det gjennomføres bla. fire faste møter årlige mellom
ledelsen i foretaket og hovedtillitsvalgte (Kontaktforum) og hovedverneombud (AMU)
med saker til gjensidig informasjon og diskusjon, og to årlige samlinger med alle
tillitsvalgte og verneombudene i foretaket. I tillegg har Sykehusapotekene HF formelle
forhandlings,- drøftings- og informasjonsmøter iht. lov- og avtaleverk. Medvirkningsprinsipper er også bygget inn i en omstillingsavtale med tillitsvalgte, foretakets
lederutviklingsprogram, AMU og Kontaktforum og i medarbeidersamtalene.
Årlig melding 2019 er sendt på høring til hovedtillitsvalgte (HTV) og hovedverneombud
(HVO). Av sentrale saker hvor medvirkningsprinsippene er anvendt i 2019, er bla.
informasjon og involvering av tillitsvalgte og verneombud i arbeidet med å redusere og
forebygge sykefravær.. I tillegg brukes HTV og HVO i enkelte mer kompliserte
personalsaker. For øvrig har lokale tillitsvalgte og verneombud vært involvert i
ombygningene som er utført i våre publikumsavdelinger i 2019.
2.

Vurdering av virksomheten

2.1

Positive resultater og uløste utfordringer

Sykehusapotekene HF oppnådde i 2019 et resultat etter skatt på 19,3 millioner kroner,
som er 12,3 millioner kroner bedre enn budsjett. Foretaket avregnet
samarbeidspartnere innen Helse Sør-Øst RHF med 24,4 millioner kroner som en
tilbakeføring av deler av overskuddet. Denne krediteringen er i tråd med føringer gitt av
Helse Sør-Øst RHF og er inkludert i posten "andre inntekter" i resultatoppstillingen.
Tabellen nedenfor sammenligner regnskap 2019 med budsjett og fjoråret.
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Ta l l i mkr

Regnskap 2019

Avvik Budsjett

Budsjett 2019

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Avvik fjorår
85,0

3605,1

3706,6

-101,5

3605,1

3520,1

Andre inntekter

309,7

316,9

-7,2

309,7

276,9

32,8

Sum omsetning

3914,8

4023,5

-108,7

3914,8

3797,0

117,8

Vareforbruk

3216,0

3316,9

100,9

3216,0

3149,2

-66,8

Vareforbruksprosent

89,2 %

89,5 %

-0,3 %

89,2 %

89,5 %

-0,3 %

Varesalg

Dekningsbidrag
Dekningsbidrag i prosent

Personalkostnader
Personalkostnader i prosent

698,8

706,6

-7,8

698,8

647,8

51,0

17,9 %

17,6 %

0,3 %

17,9 %

17,1 %

0,8 %

527,5

528,1

0,6

527,5

489,4

-38,1

13,5 %

13,1 %

-0,3 %

13,5 %

12,9 %

-0,6 %

Lokalkostnader

41,9

40,5

-1,4

41,9

42,0

0,1

Andre driftskostnader

98,9

113,4

14,5

98,9

94,3

-4,6

Avskrivninger
Sum driftskostnader

15,6

17,8

2,1

15,6

16,8

1,2

683,8

699,8

15,9

683,8

642,5

-41,3

15,0

6,7

8,2

15,0

5,3

9,7

0,4 %

0,2 %

-0,2 %

0,4 %

0,1 %

-0,2 %

Finansinntekter

4,8

2,3

2,5

4,8

4,4

0,4

Finanskostnader

0,2

0,0

-0,2

0,2

0,1

-0,1

Netto finans

4,7

2,3

2,3

4,7

4,3

0,4

Skattekostnad

0,3

2

1,7

0,3

-0,3

-0,6

Årsresultat

19,2

7,0

12,2

19,2

9,9

9,3

Pensjonskostnad

55,6

49,8

5,8

55,6

52,4

3,2

Resulat uten pensjonskostnader

74,8

56,8

18,0

74,8

62,3

12,5

Driftsresultat
Driftsresultat i prosent

Varesalget endte 2,7 % under budsjett. Produksjon oppnådde høyere salg enn budsjett,
mens publikum, sykehusleveranser og tjenester oppnådde lavere salg enn budsjett.
Andre inntekter endte 7 millioner kroner under budsjett og inkluderer avregning for
2019.
Driftskostnadene endte 16 millioner kroner (2,3 %) lavere enn budsjett. Dette er
tilsvarende budsjettet for uforutsette kostnader.
Sammenlignet med fjoråret økte varesalget med 85 millioner kroner (2,4 %), hvorav
veksten i varesalg fra produksjon var 150 millioner kroner, mens sykehusekspedisjonen
og publikum hadde en reduksjon på hhv 60 millioner kroner og 4 millioner kroner.
Sammenlignet med fjoråret viser andre inntekter en økning med 33 millioner kroner,
drevet av høyere aktivitet inne tilvirkning.
Foretakets publikumsavdelinger (salg til private) oppnådde et resultat før skatt på 1,8
millioner kroner, som er 7 millioner kroner lavere enn budsjett. Omsetningen endte 70
millioner kroner under budsjett (-4,8 %), med tilhørende lavere dekningsbidrag på 10,5
millioner kroner.
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I forhold til året før ble omsetningen for publikumsavdelingene redusert med 0,2 % (2,8
millioner kroner). Antall kunder økte med 3,4 %. Resultat før skatt er økt med 1,5
millioner kroner fra 2018. Dekningsbidraget ble økt med 0,5 millioner kroner. Salg av
reseptbelagte legemidler har hatt en betydelig negativ utvikling siste år, som
hovedsakelig skyldes prisnedgang på H-resepter.
Investeringer
De samlede investeringene i 2019 var på 20,3 millioner kroner, som er 62,5 millioner
kroner lavere enn budsjett. Dette kommer i all vesentlighet av forsinkelse i ERPanskaffelsen.

2.2

Evaluering av egen virksomhet og organisering

Sykehusapotekene HF konsentrerer sin virksomhet innenfor to hovedområder:
 Sykehusapotekene HF arbeider for sikker og rasjonell legemiddelbruk og bidrar
til økt pasientsikkerhet gjennom bedre legemiddelhåndtering i hele
pasientforløpet. Gjennom kontroll og kvalitetssikring av bestillinger, resepter og
leveranser, bidrar foretaket til at pasientene får riktige legemidler med riktig
kvalitet, til rett tid og på riktig måte. Rådgivning til pasienter, leger, sykepleiere
og annet helsepersonell er også en viktig del av arbeidet for bedret
pasientsikkerhet. Det samme gjelder leveransene av farmasøytiske tjenester
rettet både mot behandling av enkeltpasienter og på systemnivå, og for
foretakets tilvirkning av legemidler.
 Sykehusapotekene HF bidrar til at sykehusenes kostnader forbundet med
legemiddelanskaffelse, - distribusjon, -produksjon og -bruk holdes så lave som
mulig gjennom kostnadsfokus og oppfølging av etterlevelse av innkjøpsavtaler.
Tjenesten Apotekstyrt legemiddellager (ASL) er også et viktig bidrag til god
økonomisk styring.
Sykehusapotekene HF bruker i dag systemet FarmaPro for å understøtte sin
kjernevirksomhet. Apotekbransjen har besluttet å fase ut FarmaPro innen utløpet av
2021, og som erstatning for deler av funksjonaliteten i FarmaPro, lages en ny
bransjeløsning som skal brukes av alle apotek i Norge. I tillegg vil Sykehusapotekene HF
ha behov for systemstøtteløsninger for publikumsutsalg, vareflyt og ordrehåndtering
mot sykehusene. Dette må dekkes gjennom anskaffelse av andre løsninger.
Når flere systemløsninger skal erstatte dagens forretningssystem, oppstår et betydelig
behov for samordning, og behov for å sikre at alle kritiske behov blir dekket fra første
dag. For å ivareta dette koordineringsbehovet, ble det i starten av 2018 etablert et
prosjektkontor med formål å etablere en arena og styringsmekanismer som sikrer at
disse prosjektene sammen møter foretakets behov for å erstatte FarmaPro, samt legge et
grunnlag for videreutvikling av løsningene.
Digitale endringsprosjekter krever en gjennomgripende omstilling. Organisasjonen må
øke sin evne til å gjennomføre sine aktiviteter, løse utfordringer og nå sine mål. For å
oppnå ønskede effekter av foretakets digitale endringsprosjekter, har Sykehusapotekene
HF fokus på å styrke lederes og ansattes kompetanse for å håndtere endringer. Det vil
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også legges vekt på god informasjon og involvering for å sikre at foretaket lykkes med de
forestående endringene. De tradisjonelle forretningsmodellene blir utfordret av nye
digitale modeller, og samspillet mellom forretning og IT blir en viktig forutsetning for å
lykkes. Ressurser som har god teknologikompetanse og evner å forstå hvordan teknologi
påvirker prosesser og organisasjonen, er viktige bidragsytere i denne prosessen.
Sykehusapotekene HF arbeider målrettet med å øke prosjektmodenheten i
organisasjonen. Et fokusområde har vært å sikre rett involvering av fagressurser i
prosjektene for å ivareta bestillerkompetanse inn mot leverandører, samt forankring i
egen organisasjon. Prosjekteierstyring har også vært et satsningsområde i ledergruppen
for å øke forståelse for roller og ansvar ved oppfølging av prosjekter.
Som følge av mer krevende rammebetingelser (myndighetsstyrt avansereduksjon)
innenfor bla. publikum og sykehusleveranser, vil behov for endring av organiseringen av
Sykehusapotekene HF vurderes i løpet av 2020.
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DEL II:

RAPPORTERINGER

3.

Oppfølging av styringsbudskap for 2019

3.1

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

3.1.1 Kvalitet og pasientsikkerhet

HMS og pasientsikkerhet
Arbeidet med HMS og pasientsikkerhet må sees i sammenheng. Andel «enheter med
modent sikkerhetsklima» (jf. definisjon i pasientsikkerhetsprogrammet) ved hvert
helseforetak skal være minst 60 %.
[Minst 60 % av medarbeiderne i enheten skårer 75 eller høyere. Variasjonen mellom
helseforetakene skal reduseres. Datakilde skal være ForBedring. Dette publiseres årlig.]
I ForBedring 2019 skårer foretaket som helhet 92. Samtlige av foretakets sykehusapotek
og hovedkontoret skårer høyere enn 75. Andel ansatte med skår større enn eller lik 75
er 87%.

Bruk av bredspektrede antibiotika
Helseforetak skal, som del av det langsiktige arbeidet med å redusere
sykehusinfeksjoner, prioritere å oppnå 20 % reduksjon i bruk av bredspektrede
antibiotika i 2019 sammenliknet med 2012. (Målet i 2020 er en reduksjon på 30 %
sammenliknet med 2012 målt ved disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer,
2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med ensymhemmer og kinoloner).
[Datakilde skal være sykehusenes legemiddelstatistikk. Dette publiseres tertialvis.]
Sykehusapotekene HF bidrar ved at ansatte i foretakets sykehusapotek deltar i
antibiotikateam i helseforetakene. Forbruksstatistikk leveres gjennom foretakets
legemiddelstatistikkløsninger, Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk (SLS) og
Sykehusenes legemiddelkostnader (SLMK). Foretaket sentralt har frikjøpt SLMKfarmasøyt med oppgave å tilrettelegge forbruksstatistikk.

Legemidler
Sykehusapotekene HF skal sammen med helseforetakene planlegge for etablering av
lukket legemiddelsløyfe ved innføring av elektronisk legemiddelkurve MetaVision.
Sykehusapotekene HF skal legge til rette for produksjon og levering av
endosepakkede legemidler til lukket legemiddelsløyfe.
Sykehusapotekene HF bidrar inn i fora der lukket legemiddelsløyfe diskuteres, deriblant
ved planlegging av nye sykehusbygg.
Sykehusapotekene HF bidrar gjennom å produsere identifiserbare endoser som kan
skannes i lukket legemiddelsløyfe. I 2019 er det anskaffet en ny maskin til produksjon av
endoser ved Sykehusapoteket Skien slik at maskinparken nå består av tre identiske
Baxter-maskiner.
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I 2019 er det også foretatt anbudsutsettelse og kontraktsignering av en maskin som
kutter og pakker blisterpakkede legemidler. Dette vil bidra til ytterligere å øke andelen
legemidler som kan leveres endosepakket i 2020.
Det er også signert kontrakt for pakkemaskin til Sykehusapoteket Østfold, Kalnes, til
erstatning for maskin som er gammel. Dette vil bedre beredskapen for pakking av
endoser i 2020.
Sykehusapotekene HF har etablert et eget internt prosjekt for koordinering av
sykehusapotekenes oppgaver inn i lukket legemiddelsløyfe, samt foreslått et regionalt
prosjekt: «Regional standard for lukket legemiddelsløyfe i Helse Sør-Øst».

Pasientsikkerhetsprogrammet
Helseforetaket skal videreføre arbeidet fra pasientsikkerhetsprogrammet,
implementere handlingsplanen og redusere variasjon i pasientsikkerhetsindikatorer.
Sykehusapotekene HF tilbyr samstemmingstjeneste, opplæring og reseptutlevering på
sykehusposter som et bidrag innen legemiddelområdet.


Brukermedvirkning
Helseforetaket skal delta i de nasjonale brukerundersøkelsene i regi av
Folkehelseinstituttet, og resultatene brukes aktivt i forbedringsarbeid.
Sykehusapotekene HF er ikke omfattet av disse brukerundersøkelsene.
3.1.2

Styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i
spesialisthelsetjenesten
Helseforetakets styre må informeres om ansvaret for oppfølging av kvalitet og
pasientsikkerhet, jf. forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten.
Helseforetaket må gi styremedlemmene nødvendig opplæring i internkontroll og
risikostyring.

Styret i Sykehusapotekene HF gjennomførte i oktober 2019 opplæring i hhv. foretakets
internkontrollsystem og risikostyringssystem. Opplæringen omfattet bla. lovverk og
standarder, styringssystem, avvikshåndtering, risiko-analyse, -evaluering og
-håndtering.
3.1.3 Beredskap og sikkerhet
Helseforetaket skal evaluere og følge opp erfaringer og læringspunkter fra livedelen
av Trident Juncture, Nasjonal helseøvelse 2018.
Erfaringer knyttet til samarbeid og varsling er tatt med ved gjennomført oppdatering av
Sykehusapotekene HF sitt beredskapsplanverk og organisering av beredskapsarbeidet.
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Helseforetaket skal følge opp Helsedirektoratets nasjonale risiko- og
sårbarhetsanalyse for helsesektoren, jf. oppdrag i 2018.
Sykehusapotekene HF har i 2019 sammen med de øvrige tre sykehusapotekforetakene
gjennomført et prosjekt innen beredskapsområdet, der Helsedirektoratets nasjonale
risiko- og sårbarhetsanalyse for helsesektoren er fulgt opp.
Helseforetaket skal implementere ny sikkerhetslov.
Foretaket forbereder implementering av ny sikkerhetslov i samarbeid med Helse SørØst RHF. Det er i 2019 etablert ledelsessystem for sikkerhet og gjennomført kartlegging
og verdi- og skadevurdering av potensielle skjermingsverdige verdier. Virksomhetens
avhengigheter til verdier innad i sektoren og til andre sektorer er også kartlagt.
3.1.4 Innkjøp

Helseforetakets bestillerfunksjon overfor Sykehusinnkjøp HF
Helseforetaket skal, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF, ferdigstille rutiner som følge
av ny funksjonsdeling mellom helseforetaket og Sykehusinnkjøp HF
Sykehusapotekene HF har initiert et samarbeid med Sykehusinnkjøp HF. Målet er å
videreutvikle den midlertidige samarbeidsavtalen med en permanent avtale.

Implementering av vedtatt innkjøp- og logistikkstrategi
Helseforetaket skal bidra i arbeidet med å dokumentere og implementere felles
arbeidsprosesser. Helseforetaket skal videre delta i arbeidet med å verifisere og
realisere regional handlingsplan for utrulling av avdelingspakkelogistikk i Helse SørØst.
Sykehusapotekene HF leverer apotekstyrt legemiddellager (ASL) til poster som
vurderes som aktuelle for sykehusene. ASL følges opp av sykehusapotekansatte, bla.
innredning, holdbarhetskontroll og lagerbeholdningsnivå, og sikrer at lagerbeholdningen er i tråd med den til enhver tid gjeldende avtale.
3.1.5 Personell, utdanning og kompetanse

ForBedring
Undersøkelsen ForBedring skal gjennomføres årlig og tiltak følges opp. Dette gjelder
spesielt i forhold til arbeidsbelastning.
Sykehusapotekene HF gjennomførte forbedringsundersøkelsen i februar 2019.
Resultatene viser at majoriteten av foretakets ansatte opplever et positivt arbeidsmiljø,
hvilket også tidligere undersøkelser har vist. Det er utarbeidet lokale handlingsplaner og
tiltak med identifiserte forbedringsområder. Det har også vært fokus på å styrke
områder som allerede er gode. Tillitsvalgte og verneombud er oppfordret til å ta ansvar
og involvere seg i arbeidet.
I 2019 har det i tillegg vært arbeidet aktivt med involvering/ støtte fra seniorrådgivere i
organisasjonsavdelingen på flere steder for å forebygge og forbedre resultatene. Fokus
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har vært på å styrke et positivt arbeidsmiljø gjennom god kommunikasjon, involvering
og ledelse. De stedene som har hatt utslag på noe høy arbeidsbelastning, har iverksatt
tiltak. Det har blitt gjennomført en kartlegging av arbeidsoppgavene til farmasøyter og
apotekteknikere etter et ønske fra apotekteknikerne om mer ansvar og varierte
oppgaver. Flere tiltak er gjennomført.

Bierverv
Alle arbeidsgivere i spesialisthelsetjenesten skal innføre meldeplikt for ansatt
helsepersonell etter helsepersonelloven § 19 andre ledd i løpet av 2019. Meldeplikt
etter bestemmelsen omfatter «all helsefaglig virksomhet som helsepersonellet utfører
som selvstendig næringsdrivende, for andre arbeids- eller oppdragsgivere i Norge
eller i utlandet, og om eierinteresser, samarbeidsforhold o.l.»
Sykehusapotekene HF har hatt en gjennomgang av håndtering av bierverv i foretaket.
Interne retningslinjer og dokumenter knyttet til ansettelse, introduksjon og oppfølging
av ansatte i foretaket, er oppdatert med tanke på aktivering av helsepersonelloven §19.
Endringene er kommunisert til ledere og medarbeidere gjennom interne
kommunikasjonskanaler.
Foretaket vil fortsette å ha fokus på bierverv og informere om funksjoner, spesielt i
personalportalen, for melding om bierverv.

Praksisplasser
Helseforetaket skal iverksette tiltak for å forbedre avviklingen av praksisundervisning
for de som utdannes i helseyrkene innenfor rammene av helseforetakenes ansvar for
praksisundervisning og opplæring.
Sykehusapotekene HF tilbyr praksisplasser til studenter og elever i farmasiutdanningene. Praksisordningen for farmasøytutdanningene administreres i
Apotekforeningen og fungerer godt.

Utdanning helsepersonell
Helseforetaket skal medvirke til å utvikle innholdet i utdanningene slik at disse er i
godt samsvar med tjenestenes behov, og medvirke i RETHOS-prosjektet til å forme
fremtidsrettede utdanninger.
Sykehusapotekene HF har etablert samarbeid med undervisningsinstitusjonene og har
medvirket i RETHOS-prosjektet sammen med de øvrige tre sykehusapotekforetakene.
Kontaktmøter med Farmasøytisk institutt, UiO gjennomføres jevnlig. Høringsuttalelser
til RETHOS-prosjektet er avgitt.
3.1.6 IKT-utvikling og digitalisering

Regionale IKT-prosjekter
Helseforetaket skal bidra til en samordnet regional styring av prosjektporteføljen i
Helse Sør-Øst RHF ved å benytte felles prosjektstyringsverktøy for regionen for alle
IKT-prosjekter. Bidraget skal omfatte oppstart av nødvendige mottaksprosjekter for
regionale innføringsprosjekter og migrasjon og sletting av data fra gamle IKT14

løsninger når nye innføres. Helseforetaket skal ikke initiere konkurrerende aktiviteter
til regionale prosjekter, programmer og anskaffelser.
Sykehusapotekene HF sitt porteføljestyre, som er sammensatt av foretakets
ledergruppe, følger fellesregionale metoder, verktøy og rutiner for program-, prosjektog porteføljestyring i Helse Sør-Øst RHF. Porteføljestyret skal sikre at foretakets
prosjektportefølje understøtter virksomhetens mål, strategi og behov, og gjennomfører
månedlige møter som en del av ledergruppemøtene.
IKT-prosjektene planlegges og gjennomføres iht. foretakets prosjektveiviser. Felles
regionalt rapporteringsverktøy benyttes for samtlige prosjekter i porteføljen.
Sykehusapotekene HF deltar i de regionale programmene der det er naturlig, og
tilstreber å ikke initiere konkurrerende aktiviteter til disse eller andre regionale
prosjekter eller anskaffelser.
Med et tydelig og økende fokus på informasjonssikkerhet og håndtering av data, er tiltak
ved migrering og sletting av data godt ivaretatt. Dette er særlig aktuelt ved forberedelse
og gjennomføring av utskifting av apoteksystemet FarmaPro i 2021.

Dataansvar og informasjonssikkerhet
Helseforetaket skal implementere endringene fra regionalt styringssystem for
informasjonssikkerhet («ISMS») i eget lokalt styringssystem, herunder lokale
prosesser og rutiner.
Helseforetaket skal implementere regionale risikoakseptkriterier, herunder
identifisere risikonivå mht. tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet lokalt.
Sykehusapotekene HF deltar i Regionalt sikkerhetsfaglig råd i regi av Helse Sør-Øst RHF
og følger de regionale retningslinjene for informasjonssikkerhetsområdet så godt det er
mulig. Sykehusapotekene HF sin infrastruktur, som er på utsiden av øvrig infrastruktur
for Helse Sør-Øst levert av Sykehuspartner HF, gjør at noen av sikkerhetsforanstaltningene som regional overvåkning og elektronisk logganalyse ikke er
tilgjengelig. Det er foreslått at Sykehuspartner HF overtar ansvaret for IT-drift for
Sykehusapotekene HF i forbindelse med innføring av nytt apoteksystem i 2021.
Endringer fra det regionale styringssystemet for informasjonssikkerhet innarbeides
løpende i foretakets styringssystem. Dette er et krevende arbeid som involverer mye
ressurser, men som gis prioritet.
I Sykehusapotekene HF sitt kvalitetssystem er risikoakseptkriterier, herunder risikonivå
mht. tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet, innarbeidet. Det er pågående arbeid
med å sikre at den lokale tilnærmingen er i tråd med det regionale nivået på området.
3.2

Tildeling av midler og krav til aktivitet

3.2.1 Økonomiske krav og rammer

Resultat
Årsresultat 2019 for Sykehusapotekene HF skal være på minst 7 millioner kroner.
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Årsresultatet 2019 for Sykehusapotekene HF er på mer enn 7 millioner kroner.

Likviditet og investeringer
Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer
til drift og investeringer.
Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for
2019 skal ikke benyttes til investeringer i 2019 uten etter særskilt avtale med Helse
Sør-Øst RHF.
Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter
før etablering av nye investeringsforpliktelser.
Sykehusapotekene HFs styring av samlet likviditet skjer innenfor tilgjengelige rammer
til drift og investeringer.
For å sikre langsiktig likviditet har Sykehusapotekene HF sikret langsiktig
finansieringsbidrag til sin ERP-investering med inntil 50 millioner kroner. Avhengig av
valg av ERP-løsning, kan det være behov for ytterligere lånefinansiering fra Helse SørØst RHF.

Overføring av likviditet – driftskreditt
Sykehusapotekene skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av
Helse Sør-Øst RHF.
Det legges til grunn at helseforetaket skal drive sin virksomhet innenfor gjeldende
driftskredittrammer, samt innretter virksomheten innenfor økonomiske rammer og
krav som følger av vedtak i foretaksmøter i 2019, herunder oppdrag og bestilling
2019 som er gitt i foretaksmøte 13. februar 2019, slik at det bidrar til at Helse SørØst RHFs «sørge for»-ansvar oppfylles og at det legges til rette for en bærekraftig
utvikling over tid.
Sykehusapotekene HF har så langt ikke hatt behov for driftskredittrammer, men
kommende IKT-investeringer vil kunne utløse behov for dette allerede i 2020.

Økonomisk handlingsrom
Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.
Sykehusapotekene skal derfor sikre at gevinster av utviklingsarbeid og
investeringer er realisert, både når det gjelder kvalitet og økonomi.
Sykehusapotekene HF utarbeider avkastningsanalyser i forkant av alle
investeringsprosjekter. Risiko innarbeides og vurderes. Gevinstrealisering følges opp i
etterkant av investeringene.
3.3

Andre rapporteringer

3.3.1 Oppfølging av andre oppdrag
Legemiddelberedskap
Sykehusapotekene HF har dialog om vedlikehold av avtalt legemiddelberedskap i alle
helseforetakene i regionen. Økende legemiddelmangel har aktualisert behov for en
robust beredskap i legemiddelforsyningen.
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Forsyningssikkerhet
Antall tilfeller med mangel på legemidler øker. I 2018 var det 684 tilfeller, og i 2019 var
det 1245 tilfeller. Antall tilfeller forventes å øke ytterligere. Sykehusapotekene HF
overvåker forsyningssituasjonen for legemidler og bistår med å finne løsninger som
forebygger og/ eller kompenserer for mangler.
Sykehusapotekene HF sitt viktigste virkemiddel er beredskapslagre. Disse lagrene
bygges for å kompensere for perioder med forsyningssvikt. Økende antall mangler, bla.
forårsaket av svikt oppstrøms i forsyningskjeden, medfører at funksjonene som jobber
med forsyningssikkerhet i Sykehusapotekene HF, må anvende mer tid og ressurser på å
identifisere varer med behov for tiltak for å sikre forsyning. Mulighetene for
beredskapslagring under dagens grossistavtale må utnyttes fullt ut, og
Sykehusapotekene HF må i 2020 forberede økning i beredskapslagring iht. betingelser i
ny grossistavtale med oppstart 1. februar 2021.
Ny grossistavtale G2021
Sykehusapotekene HF gjennomførte i 2019 en anbudskonkurranse om å levere
legemidler og apotekvarer til alle landets sykehusapotek, helseforetak og Forsvaret fra
og med 1. februar 2021. Eksisterende, nasjonal grossistavtale ble inngått i 2015 og
opphører 31. januar 2021. Grossistavtalen som vil tre i kraft 1. februar 2021, vil omfatte
de regionale helseforetakene, Lovisenberg Diakonale sykehus, Diakonhjemmet Sykehus
og Forsvaret. Varighet på avtalen er 4 år med opsjoner på 2 + 2 år (tilsammen maks. 8
års varighet).
Sykehusapotekene HF må i 2020 forberede og legge til rette for implementering og
oppstart av ny avtale. Ny avtale vil inneholde nye betingelser og rutiner. Alle
sykehusapotekene og alle øvrige kjøpere (leveringspunkter) som er omfattet av avtalen,
må tilpasses ny avtale.
3.3.2 Andre forhold ved driften
Nytt apoteksystem
Apotekforeningen har besluttet å erstatte dagens bransjeløsning FarmaPro med en ny
bransjeløsning «Eik» med en mer begrenset funksjonalitet. «Eik» skal understøtte
apotekbransjens behov innen legemiddelområdet, og legge til rette for integrasjon og
samhandling med offentlige systemer og registre.
Når FarmaPro utfases, må løsningen erstattes av flere systemer. «Eik» vil kun dekke
begrensede, felles bransjerelaterte problemstillinger. Det er definert behov for
ytterligere to systemløsninger; ERP og reseptur-/ butikkdataløsning (RBD). Kontrakt for
innføring av RBD ble inngått i juli 2018, og et implementeringsprosjekt er pågående
sammen med de tre andre regionale sykehusapotekforetakene.
Styremøtet i Helse Sør-Øst RHF godkjente i møte 14. mars 2019 at Sykehusapotekene HF
skal gjøre sin egen anskaffelse av ERP-løsning innenfor en ramme som tilsvarer det
estimatet som er utarbeidet for prosjektet. Anskaffelse av en bransjerettet ERP-løsning
for Sykehusapotekene HF ble lyst ut 29. mars 2019. Anskaffelsen gjennomføres av
Sykehusinnkjøp HF med bistand fra anskaffelsesrådgiver engasjert av
Sykehusapotekene HF. Høsten 2019 har gått med til tilbudsevaluering og forhandlinger.
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Chemotherapy Management System (CMS)
CMS er innført i alle helseforetakene i løpet av 2019. Sykehusapotekene HF opplever at
innføring av en regional, felles løsning for forordning, produksjon og administrasjon av
cytostatika har store fordeler i form av tettere samarbeid mellom sykehus og
sykehusapotek, og bedre pasientsikkerhet. Samtidig skaper dette også utfordringer ved
at sykehusapotek og sykehus har ulike tilsynsmyndigheter og således må forholde seg til
ulike krav og lovverk.
For Sykehusapotekene HF er det svært viktig å ha en forvaltning med tilstrekkelig
ressurser, tett dialog med leverandør, rask retting av feil, versjonsoppdatering som
følger oppsatt plan, for å sikre kvaliteten i løsningen og at sykehusapotekene overholder
krav som stilles av Statens Legemiddelverk. Et samordnet, regionalt kvalitetssystem er
også ønskelig for bedre å fange opp og behandle registrerte avvik knyttet til systemet.
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DEL III:

STYRETS PLANDOKUMENT

3. Utviklingstrender og rammebetingelser
Utviklingen på legemiddelområdet går mot bruk av stadig flere høykostnadslegemidler,
samtidig som vi ser at finansieringsansvaret for slike legemidler i flere tilfeller overføres
til helseforetakene. Bruken av nye, kostbare og avanserte legemidler understreker
behovet for riktig og rasjonell legemiddelbruk og legemiddelhåndtering, samt evne til
prioriteringer. Sykehusapotekene HF skal bidra aktivt i dette arbeidet.
Nye distribusjonsløsninger for legemidler i helseforetakene og ny teknologi vil kunne
tilrettelegge for å øke effektiviteten i legemiddeldistribusjonen og bedre kvaliteten i
legemiddelbruken. Mer målrettet beslutningsstøtte og legemiddelstatistikk er
nødvendig for standardisering og prioritering av behandlingsopplegg lokalt, regionalt og
nasjonalt.
I tråd med forventet vekst i legemiddelforbruket, tilgang til nye og potente legemidler og
utvikling av nye elektroniske verktøy i spesialisthelsetjenesten, er det nødvendig å
intensivere det tverrfaglige og systematiske arbeidet for å redusere risikoen for
medisineringsfeil under sykehusopphold og ved utskrivning.
4.2. Økonomiske rammeforutsetinger
Sykehusapotekene HF skal levere et resultat i tråd med krav satt i oppdrag og bestilling
fra Helse Sør-Øst RHF.
Positive resultater vil inngå som sparing til fremtidige investeringer. Foretakets
økonomimodell må ta høyde for avskrivninger, men midler utover avskrivninger må på
sikt forventes lånt av det regionale helseforetaket. Videre må det tas høyde for risikoen i
driftsmodellen.
Investering i nytt ERP-system er godkjent av Helse Sør-Øst RHF, og Sykehusapotekene
HF er nå inne i anskaffelsesfasen. Dagens fremdriftsplan forutsetter en ferdig
implementert løsning mot slutten av 2021. Dagens ERP-system (FarmaPro) vil tilbys fra
leverandør på dagens betingelser ut 2021. Evt. behov for drift av FarmaPro ut over 2021
vil medføre ekstra årlige kostnader.
Kostnadsstyring og effektivisering iht. Helse Sør-Øst RHFs krav er forhold
Sykehusapotekene HF har arbeidet kontinuerlig med.
For 2020 er det ikke varslet noen endring i apotekenes avansemodell. Imidlertid har de
seneste års utvikling vist at legemiddelavansen er under press, og må kompenseres via
økt salg av ikke-reseptpliktige legemidler og andre varer. Det er derfor ikke utenkelig at
apotekmarginen vil komme under press på et fremtidig tidspunkt.
Sykehusapotekene HF har mottatt vedtak fra Tolldirektoratet om å beregne import-mva
på import av legemidler til «Compassionate Use Program» og «Compassionate Named
Patient Use». Sykehusapotekene HF argumenterer for at dette er legemidler som ikke
omsettes, og at verdi ved import i all hovedsak er null, og at det dermed ikke blir noen
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import-mva. Tolldirektoratet har oversendt saken til Finansdepartementet som har
sendt saken videre til Skattedirektoratet. Sykehusapotekene HF fikk vedtak om avslag i
oktober 2018. Saken ble ikke innklaget. Det vurderes å sende en henvendelse til
tollmyndighetene for å argumentere for at importverdien på disse legemidlene er null
eller tilnærmet null, og med tilsvarende null i import-mva. PwC har hjulpet til med å lage
et internt notat om dette. Saken ligger til vurdering hos Helse Sør-Øst RHF.
Brexit vil påvirke legemiddelforsyningen i Norge på flere måter da mange av de
uregistrerte legemidlene som brukes i norsk spesialisthelsetjeneste, er produsert
og/eller frigitt i UK. For å ivareta forsyningssikkerheten til sykehusene i Norge, kan det
være aktuelt å øke lagrene på utvalgte legemidler ute på sykehusapotekene. I tillegg vil
et eget beredskapslager hos grossist benyttes til dette.
4.3. Personell- og kompetanse
Sykehusapotekene HF har god tilgang på arbeidskraft, spesialkompetanse og få
rekrutteringsutfordringer. Bakgrunnen er hovedsakelig at Sykehusapotekene HF kan
tilby en rekke spennende og fagspesifikke arbeidsoppgaver som gjør foretaket til en
attraktiv arbeidsplass innen farmasi, i tillegg til å fokusere på gode, kompetansehevende
utviklingstiltak og godt arbeidsmiljø.
Individuelle kompetanseutviklingssamtaler gjennomføres med alle ansatte som en del
av medarbeidersamtalen hvor ansatte sammen med nærmeste leder utformer sin
kompetanseplan.
Alle ansatte i Sykehusapotekene HF har tilgang på etterutdanningskurs og på
sentraliserte opplæringsprogrammer for å styrke kvaliteten på foretakets tjenester,
sikre god pasientsikkerhet og arbeide med kontinuerlig forbedring. Foretakets ansatte
gjennomfører nettbaserte, apotekspesifikke kurs primært rettet inn mot foretakets
publikumsavdelinger. Det gis også tilbud om interne kurs som ikke dekkes via andre
kilder, f. eks. produksjonsakademiet, opplæring i klinisk farmasi og fagkurs for ansatte
som arbeider med apotekstyrte legemiddellagre.
Sykehusapotekene HF er opptatt av å styrke og utvikle ledere. Det arrangeres samlinger
for sykehusapotekere med fokus på ledelse, strategi og faglig utvikling. Foretaket
arrangerer nettverkssamlinger for ledere i de ulike fagområdene. Utover dette gis det
mange opplærings- og utviklingstilbud hvor innholdet fokuserer på kompetanseheving
og utvikling av lederrollen. Det er i 2019 gjennomført et utviklingskurs for ledere hvor
programmet gikk over et år med 2-dagers samlinger, og hvor 16 nye og erfarne ledere
deltok. I tillegg er det gjennomført temakurs i ferieloven, arbeidsgivers styringsrett og
oppfølging av sykefravær etc.
Lederutvikling vil fortsatt være en satsning i 2020. Ved å styrke kompetansen til
førstelinjeledere, øker vi også mulighetene for karriereløp internt, spesielt med tanke på
rekruttering til apotekerstillinger. Alle ledere skal ha utviklingsplaner som sikrer og
stiller krav om at ledelse på alle nivåer utøves i samsvar med prinsipper for åpenhet,
læring og forbedring.
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4.4. Bygningskapital – status og utfordringer
Sykehusapotekene HF eier ikke selv bygningsmasse, men leier som hovedregel lokaler
fra sykehusene. Inventar og utstyr som benyttes i virksomheten, eies som hovedregel av
Sykehusapotekene HF.
4.

Strategier og planer

Sykehusapotekene HF gjennomførte i 2018 en strategiprosess med bred involvering i
foretaket. Foretakets strategiplan for perioden 2019-2013 ble vedtatt av foretakets
styre. Strategiplanen beskriver fem strategiske områder (se kapittel 1.3):
 Utvikle og levere morgendagens legemiddelforsyning
 Styrke rådgivning til sykehus og pasienter om håndtering og bruk av legemidler
 Forebygge konsekvenser av legemiddelmangel og trygge beredskapen
 Utnytte ny teknologi
 Styrke kompetanse og organisasjon
Til hvert av de strategiske satsningsområdene er det utarbeidet ambisjoner som
detaljerer og setter mål for planperioden.
Foretakets handlingsplan for 2020-2021 bygger på Strategiplanen og har tiltak med
måleindikatorer som skal gjennomføres av hovedkontoret og i det enkelte
sykehusapotek. I tillegg omfatter handlingsplanen også foretakets prosjektportefølje
med beskrivelse av pågående prosjekter og prosjekter som er under etablering, eller
som er vedtatt startet.
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