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Sykehusapotekene HF

sykehusapotekene.no

• Sykehusapoteket Ahus, Kongsvinger

• Sykehusapoteket Ahus, Lørenskog

• Sykehusapoteket Arendal

• Sykehusapoteket Bærum

• Sykehusapoteket Drammen

• Sykehusapoteket Elverum

• Sykehusapoteket Gjøvik

• Sykehusapoteket Hamar

• Sykehusapoteket Kristiansand

• Sykehusapoteket Lillehammer

• Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet

• Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet

• Sykehusapoteket Oslo, Ullevål

• Sykehusapoteket Skien

• Sykehusapoteket Tønsberg

• Sykehusapoteket Østfold, Kalnes

• Sykehusapoteket Østfold, Moss
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Fakta om 
Sykehusapotekene HF
• 17 sykehusapotek

• Ca. 800 ansatte

• 700 årsverk

• Ca. 3,8 milliarder i omsetning
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Sykehusapotekene HF skal 
bidra til:
Bedre pasientsikkerhet og

god sykehusøkonomi ved:

• Effektiv og trygg legemiddelforsyning

• Rådgiving om legemiddelbruk 

• Tilvirkning av legemidler
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Utvikle og 
realisere 
morgendagens 
legemiddel-
forsyning

1 Styrke 
rådgivning til 
sykehus og 
pasienter om 
håndtering og 
bruk av 
legemidler

2

Utnytte ny teknologi

Forebygge 
konsekvenser 
av legemiddel-
mangel og 
trygge 
beredskapen
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Styrke kompetanse og organisasjon

5 strategiske satsingsområder mot 2023
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Midler:

Mål:

Brukerutvalget i SA HF



Visjon:
Vi gjør sykehusenes 

legemiddelbruk bedre



Farmasøytiske tjenester

Produksjon

Publikum

Sykehusleveranser
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Publikum

• Vi har 17 utsalg fordelt på Sør-Østlandet.

• Sykehusapoteket samarbeider tett med 

sykehuset slik at våre tjenester og 

produkter blir best mulig tilpasset 

behovene til sykehusets pasienter, 

pårørende og ansatte ved sykehuset.

• På apoteket får man kjøpt det man trenger 

under sykehusopphold og ved utskrivning. 
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Sykehusleveranser

• Sykehusapoteket sørger for sikker og effektiv 
levering av nesten alle legemidlene som brukes i 
sykehus. 

• Mange avdelinger i sykehuset får bistand fra 
sykehusapoteket med oppfylling av lokalt 
medisinlager. 

• Kartlegger og analyserer mangelsituasjoner og 
finner alternativer når ønsket legemiddel ikke er 
tilgjengelig.

• Legge til rette for lukket legemiddelsløyfe.
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Produksjon

• Sykehusapoteket produserer medisiner til 
pasienter som er på sykehus eller skal 
gjennomføre behandlingen hjemme:

• Kreftkurer

• Smertebehandling

• Intravenøs ernæring

• Legemidler til barn 

• mm

• Produksjon kan være fra fullstendig råvare til 
bruksferdig legemiddel, eller delvis som for 
eksempel ompakking av endoser. 
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Farmasøytiske tjenester

Det er mange farmasøyter som i dag arbeider ute i sykehusavdelinger. 
Hensikten er å bidra til riktig medisinbruk og medisinhåndtering på 
avdelingene. 

Dette gjør vi gjennom å:

• Bistå avdelingene med å sikre gode rutiner og medisinkunnskap

• Undervisning av helsepersonell

• Rådgiving av leger og sykepleiere

• Bidra i tverrfaglige team og gjennomføre legemiddelsamstemminger av 
legemiddellister og legemiddelgjennomganger

• Gjøre nødvendige legemidler og legemiddelformer tilgjengelig for pasienter 
med særlige behov

• Bidra til riktig legemiddelbruk ved alle pasientoverføringer, samt sikre 
legemiddelforsyning

• Veilede pasienter om egen legemiddelbruk
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Medlemmer av brukerutvalget 
Fra venstre:

Berit Gallefoss Denstad

Liv Arum

Veslemøy Ruud, leder 

Tove Nakken, nestleder

Kim Fangen

Kontakt

brukerutvalget@sykehusapotekene.no
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Brukerutvalget i Sykehusapotekene HF:

Brukerutvalget i SA HF

mailto:brukerutvalget@sykehusapotekene.no


14

Brukerutvalget i Sykehusapotekene HF:

• Et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker 
som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i 
virksomhetsområdet.

• Et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om 
erfaringer innenfor de ansvarsområdene og oppgavene som 
helseforetaket har.

• Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner.
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Strategiplan 2019-2023

 

1. Pasientbehandling, kvalitet og samhandling – styrke pasientrollen 

 Å veilede pasienter og pårørende om legemiddelbruk 

 Å legge til rette for brukermedvirkning og aktiv pasientrolle 
 

2. Forskning og innovasjon - styrke brukermedvirkning  

 Bidra til økt brukerrettet forskning 
 

3. Kunnskap og pasientsikkerhet - styrke brukermedvirkning 

 Synliggjøre farmasøytisk kompetanse i spesialisthelsetjenesten 

 Øke bruken av farmasøyter i sykehuset for å styrke pasientforløp 

 Øke kompetansen om brukermedvirkning i organisasjonen og helseforetakene 

 Inkluderes i utvikling og utforming av sykehusenes lokaler 
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Riktig medisin i 
rett dose i riktig 
form med riktig 
bruk i rett tid. 
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Brukerutvalgets medvirkning mot 
måloppnåelsene:
Aktivt bidra til brukermedvirkning i aktuelle oppgaver som:

• Forskning

• Utvikling av publikumsområdene i sykehusapotekene

• Pasientsikkerhet

• Pasientopplæring

• Planarbeider for pasientrettede oppgaver i helseforetaket
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Brukerutvalgets medvirkning mot 
måloppnåelsene:
• Innføring i pasientrettede oppgaver hvor brukerutvalget blir en 

naturlig deltaker og medspiller

• Være aktivt samarbeidsforum mellom helseforetaket og 
brukerorganisasjonene

• Effektivt fokusere på samarbeide mellom de ulike BU i regionens HF 
og interregionalt samarbeide mellom BU i regionenes SA HF
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Brukerutvalgets prioriterte oppgaver 2019

• Trygg utskrivning – Reseptutlevering på post, en tjeneste fra Sykehusapotekene HF som 
sikrer legemiddelforsyning av viktig legemiddelbehandling etter opphold på sykehus.

• Lukket legemiddelsløyfe – økt pasientsikkerhet ved å ta i bruk blant annet elektronisk 
kontroll av pasient ID og legemiddel ID ved utdeling av legemidler på post

• Legemiddelgjennomgang – gjennomgang og vurdering av pasientens legemiddelbruk.

• Fokus på innkallingsbrev: språk og forståelse

• Tverrfaglig samarbeid

• Legemiddelbruk i pakkeforløp

• Medisinbytte av likeverdige legemidler

• Bare spør kampanjen i sykehus –samarbeid med sykehusapoteket
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Sykehusenes 
kompetansesenter for legemidler:

Bidragsyter for økt pasientsikkerhet og økonomisk kontroll


