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Strategiplanen
for Sykehusapotekene HF tar utgangspunkt i de fastsatte legemiddelpolitiske
målene, satsningsområdene for Helse Sør-Øst RHF og sykehusenes
utviklingsplaner. I tillegg er målsettingen om Pasientens helsetjeneste sentral
for våre strategiske prioriteringer.
Sykehusapotekene HF skal bidra til bedre
pasientsikkerhet og god sykehusøkonomi i
regionen. Effektiv og trygg legemiddelforsyning,
rådgivning om legemiddelbruk og tilvirkning
av legemidler er våre sentrale virkemidler for å
oppnå dette.
I strategien er det lagt vekt på områder der det
skjer en rask og omfattende utvikling, og der
behov og forventninger til Sykehusapotekene
krever innsats. Strategien fanger også opp
utvikling av midlene vi trenger for å oppfylle
våre ambisjoner i strategiperioden.

Spesialisthelsetjenesten står overfor store
endringer. Sykehusene i Helse Sør-Øst
forbereder seg på å ta imot flere pasienter
og skal møte krav om høyere effektivitet med
begrenset ressurstilgang. Gjennom intern
analyser og gjennomgang av utviklingstrekk og
trender har Sykehusapotekene HF utpekt fem
strategiske satsningsområder for perioden fram
til 2023:
1.	Utvikle og levere morgendagens
legemiddelforsyning
2.	Styrke rådgivning til sykehus og pasienter
om håndtering og bruk av legemidler
3.	Forebygge konsekvenser av legemiddel
mangel og trygge beredskapen
4.	Utnytte ny teknologi
5. Styrke kompetanse og organisasjon
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5 strategiske satsingsområder mot 2023

God sykehusøkonomi
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Utnytte ny teknologi
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Styrke kompetanse og organisasjon
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Formål, premisser og prosess
Strategiplanen skal sikre at Sykehusapotekene HF prioriterer utvikling i takt
med omgivelsene. Strategiprosessen har hatt som målsetting å kartlegge
nåsituasjonen, se på viktige trender som påvirker foretaket fremover,
samt definere satsingsområder for de neste fem årene. Målgruppene for
strategiplanen er eier, ansatte, ledere og interessenter som ønsker å forstå
retningen for Sykehusapotekene HF fremover.
SYKEHUSAPOTEKENE HF
Sykehusapotekene HF er et farmasøytisk og
apotekfaglig kompetansesenter i Helse SørØst RHF, og eier og driver 17 sykehusapotek
i helseregionen. Virksomheten er regulert
av apotekloven, og Statens legemiddelverk
er tilsynsmyndighet. Sykehusapotekene
HFs virksomhet omfatter, i henhold til før
inger fra Helse Sør-Øst RHF, forsyning av
legemidler, tjenester knyttet til legemiddelbruk,
lagerhold innen legemiddelberedskap og
produksjon av legemidler til den samlede
spesialisthelsetjenesten.
Sykehusapotekene HF skal bidra til å oppfylle
formålet og målsettingene i spesialisthelse
tjenesteloven og helseforetaksloven, og dermed
legge til rette for spesialisthelsetjenester og for
forskning og undervisning.
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STYRINGSMODELL
Sykehusapotekene HF eies i sin helhet av
Helse Sør-Øst RHF, og mottar årlig styrings
oppdrag gjennom «Oppdrag og bestilling».
Foretaket rapporterer tilbake til eier gjennom
«Årlig melding». Virksomhetens øverste
beslutningsmyndighet er styret som består
av fem eieroppnevnte medlemmer og tre
representanter valgt av og blant de ansatte.
Sykehusapotekene HF tildeles ikke inntekter fra
det regionale helseforetaket. Helseforetaket får
sine inntekter ved salg internt i foretaksgruppen
og til eksterne kunder, og får sitt resultatkrav
fra eier gjennom budsjettbehandling og årlig
Oppdrag og bestillingsdokument.

Fakta om Sykehusapotekene HF (pr 31.12.2017)

Ansatte (årsverk):

696
298 APOTEKTEKNIKERE
254 FARMASØYTER
144 ANDRE

Omsetning (2017):

3,6 milliarder NOK
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virksomhetsområder:
PUBLIKUM

SYKEHUSLEVERANSER

PRODUKSJON

FARMASØYTISKE TJENESTER
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Oppdrag, visjon og verdier
VÅRT OPPDRAG:
• Sykehusapotekene skal være sykehusets og pasientenes
kompetansesenter for legemidler, og bidra til økt pasientsikkerhet.

• Sykehusapotekene 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.
VÅR VISJON:
• Vi gjør sykehusenes legemiddelbruk bedre.

VÅRT VERDIGRUNNLAG:
Kvalitet, trygghet og respekt er nedfelt som de tre nasjonale
kjerneverdiene for spesialisthelsetjenesten.
Med dette som utgangspunkt ønsker ledere og
medarbeidere i Sykehusapotekene HF å fremstå som:

• Kunnskapsrike
• Rause
• Ansvarsbevisste
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LEGEMIDDELPOLITISKE MÅL
Gjennom «Legemiddelmeldingen -Riktig bruk –
bedre helse» (Meld. St. 28 (2014–2015) er det
satt tydelige legemiddelpolitiske mål som er
førende for foretakets virksomhet:
• sikre god kvalitet ved behandling med
legemidler
• legemidler skal ha lavest mulig pris
• likeverdig og rask tilgang til effektive
legemidler
• legge til rette for forskning og innovasjon
Den helsepolitiske målsettingen om Pasientens
helsetjeneste er også relevant for foretakets
virksomhet, særlig målene om bedre kvalitet
og pasientsikkerhet og satsingen på IKT og
kommunikasjon.

PROSESS OG PROBLEMLØSNINGSMETODIKK
I arbeidet med ny virksomhetsstrategi for
Sykehusapotekene HF har det vært lagt vekt på
bred forankring og involvering av organisasjonen.
Dette har inkludert representanter fra styret,
ledergruppen, staben, sykehusapotekere, bruker
utvalget, tillitsvalgte og representanter fra fag
miljøene ved utvalgte sykehus. Det har vært viktig
å sikre innspill, forstå behov, samle hypoteser
og kvalitetssikre strategien bredt, slik at alle ser
sammenhengen mellom endringsbehov, krav,
mål og nødvendige prosesser.
Foretakets styre har vært aktive i strategi
prosessen. Strategisaken har vært behandlet i
fire styremøter i 2018.
Strategiprosessen har vært delt inn i tre faser:

REGIONALE PREMISSER
Som en oppfølging av Nasjonal helse- og
sykehusplan har Helse Sør-Øst RHF utarbeidet
Regional utviklingsplan 2035. Utviklingsplanen
bygger på utviklingsplanene som er utarbeidet i
sykehusene i regionen. I regional utviklingsplan
fastsetter Helse Sør-Øst RHF fem prioriterte
satsningsområder i planperioden:

1.	Forstå dagens situasjon; internanalyse og
eksternanalyse
2.	Generere, foredle og prioritere strategiske
områder
3.	Detaljere strategiske satsingsområder og
tilhørende ambisjoner

1.	Nye arbeidsformer - bedre bruk av teknologi
og mer brukerstyring
2.	Samarbeid om de som trenger det mest –
integrerte helsetjenester
3.	Redusere uønsket variasjon
4.	Mer tid til pasientrettet arbeid
5.	Forskning og innovasjon for en bedre
helsetjeneste
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Den første fasen omhandlet i hovedsak samling
og analyse av data og perspektiver knyttet
til Sykehusapotekenes HFs organisasjon,
prosesser, drift, kvalitet, økonomi og kunde
tilfredshet. I tillegg til internanalysen, ble det
gjort en eksternanalyse av rammer og viktige
trender som påvirker Sykehusapotekene HF
fremover. Dette omhandlet trender knyttet
til teknologi, kundepreferanser, sykehusenes
utvikling og behov, endring i legemiddelbruk og
behandlingsmetoder. Forutsetninger som er lagt
til grunn i eksternanalysen er:

•
•
•
•
•
•
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Oppdrag og bestilling for Sykehusapotekene
HF 2018
Nasjonal helse- og sykehusplan
Nasjonal helseberedskapsplan
Legemiddelmeldingen – «Riktig bruk – bedre
helse» (2015)
Styrende dokumenter regionalt, inkludert
Regional Utviklingsplan 2035
Sykehusenes strategiplaner, utviklingsplaner
og legemiddelstrategier

I tillegg til styrende dokumenter har prosjektet
benyttet dybdeintervjuer og analyse til å forstå
viktige trender og føringer for Sykehusapotekene
HF.
I fase to jobbet vi med generering og prioritering
av strategiske hypoteser. I denne fasen
søkte vi å definere områder som kan ivareta
utfordringene og mulighetene som kom ut
av internanalysen og eksternanalysen i første
fase. Listen med hypoteser ble så diskutert og
prioritert med tanke på Sykehusapotekene HFs
spisskompetanse og forutsetning for å gjøre en
reell forskjell med hensyn til å nå hovedmålene,
henholdsvis 1) Bedre Pasientsikkerhet og 2) God
sykehusøkonomi.
I fase tre har prosjektet arbeidet med å
konkretisere strategien, derigjennom de
strategiske områdene og tilhørende ambisjoner.

Internanalyse
En viktig forutsetning for å lykkes med
videre utvikling og fremgang er kunnskap
om utfordringer og muligheter internt.
Hovedinntrykket fra internanalysen er at
Sykehusapotekene HF er en sunn og god
virksomhet, med høy kundetilfredshet og
kvalitet på sine tjenester.

utvikling for å møte morgendagens behov i
sykehusene og hos pasientene.

•

God kundetilfredshet og fokus på kvalitet.
De siste årene har Sykehusapotekene HF
jobbet målrettet med risikovurdering og
kvalitetsforbedring i produksjon, logistikk og
publikumsavdelinger. Det ble ikke rapportert
noen kritiske avvik i virksomheten i 2017,
noe som er i tråd med foretakets målsetting
på kvalitetsområdet. Høy kvalitet er viktig
for sykehusene og gir solid kundetilfredshet
i den årlige undersøkelsen (95% i 2017).
Servicegraden på leveranser i 2017 var 97%.

•

Godt arbeidsmiljø og kompetente og
engasjerte medarbeidere. Gjennom de siste
årene har Sykehusapotekene HF investert
i organisasjonsutvikling gjennom flere
utviklingsprogrammer for ledere og målrettede
opplæringsprogrammer for øvrige ansatte.
Foretakets farmasøyter og apotekteknikere
har høy kompetanse på legemiddelområdet,
og det er over år bygget kompetanse innenfor
andre nøkkelområder for foretaket. Det har
vært et fokus på å redusere sykefraværet, som
er redusert fra 8,8 % på foretaksnivå i 2015 til
6,8 % ved utgangen av 2017.

•

God drift med økende grad av automatisering.
I legemiddellogistikk er lagerhold og svinn
store kostnadsdrivere, og Sykehusapotekene
HF har de senere årene jobbet systematisk
med å redusere kapitalbinding og auto
matisere logistikken der det er mulig. I
dag finnes varelagerrobot i Oslo, Kalnes,
Hamar og Elverum, samt robot for endose
produksjon i Skien, Kalnes og Ahus. Den
første produksjonsroboten for cytostatika
i Norge er installert på Radiumhospitalet.
Det forventes ytterligere automatisering og
robotisering i verdikjeden fremover.

I analysefasen ble det identifisert viktige styrker
hos Sykehusapotekene HF:

•

•

•

Unik kompetanse i Helse Sør-Øst.
Sykehusapotekene HF representerer kompe
tanse spesielt gjeldende innenfor lege
middelforsyning med lukket legemiddel
sløyfe og robotisering, legemiddelbruk
og klinisk farmasi, samt med produksjon
av pasienttilpassede legemidler. Spiss
kompetansen til Sykehusapotekene HF
danner grunnlaget for tettere samarbeid
og bidrag til sykehusene fremover.
Lokalt forankret virksomhet. Sykehusapotekene
HF er verdsatt for sin lokale forankring i de
enkelte sykehusene i regionen. Apotekene
er tilpasset det enkeltes sykehus størrelse
og behov og leverer legemidler og tjenester
med høy kvalitet. Det er viktig at fremtidens
betjeningsmodell møter de lokale behovene
på en tilfredsstillende måte, med målsetting
om standardisering, automatisering og
effektivisering. Mye av foretakets innovasjonsog utviklingsvirksomhet i driften skjer i
tilknytning til sykehusene.
Solid økonomisk fundament i driften.
Sykehusapotekene HF leverer solide
økonomiske resultater. Investeringer i ITsystemer, automatisering i produksjon og
logistikk, samt ombygginger er finansiert
av driften. Det finansielle utgangspunktet
gir muligheter for ytterligere investering i
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Behov og trender
Utviklingen i spesialisthelsetjenesten påvirkes av mange forhold. For virksomheten
i Sykehusapotekene HF vil endring i behov og krav fra sykehusene gi premisser
for strategien de neste 5 årene. I tillegg ser vi en rekke overordnede trender
i samfunnet som vil påvirke Sykehusapotekene HF over tid.
OVERORDNEDE TRENDER

Større befolkning og økning i aldersrelaterte
sykdommer
Behovet og utviklingen av helse- og omsorgs
tjenestene generelt henger tett sammen med
den demografiske utviklingen. Folketallet i
Norge vil fortsette å øke hele dette århundret.
Stigende levealder og redusert fødselsrate gjør
at en økende andel av befolkningen vil være
eldre. Dette fører til en vekst i aldersrelaterte
sykdommer, som kreft, sansetap, demens og
hjerte- og karsykdommer. Samlet vil høyst
sannsynlig etterspørselen etter helse- og
omsorgstjenester øke, både som følge av flere
eldre og som følge av høyere levestandard og
krav til tjenestene.
I Regional utviklingsplan 2035 for Helse SørØst pekes det på at fem prosent av pasientene
i Helse Sør-Øst bruker om lag 48 prosent av
ressursene, mens én prosent bruker om lag
22 prosent. Sammen med sykehusene vil det
være viktig å finne fram til disse pasientene og
avhjelpe dem i deres situasjon.
En tettere oppfølgning i et samarbeid med
pasient, pårørende, kommunale tjenester og
spesialisthelsetjenester med hjemmet som base

vil redusere behovet for og varighet av sykehus
innleggelse. Sykehusapotekene HF har en rolle å
ta i dette samarbeidet.

Nye behandlingsformer og nye legemidler
I de senere årene er det introdusert en rekke
nye legemidler som har gjort det mulig å gi
effektiv behandling for sykdommer det tidligere
ikke var gode alternativer for. Særlig innenfor
kreftområdet synes utviklingen å fortsette.
Persontilpasset medisin, der diagnostikk,
behandling og oppfølging tilpasses biologiske
forhold hos den enkelte er i vekst. Gjennom
Nasjonal strategi for persontilpasset medisin
er det lagt opp til økt satsning på feltet. Med
persontilpasset medisin følger bruk av legemidler
i avansert terapi; – celleterapi, genterapi og
vevsterapi. Innføring av nye behandlingsformer
påvirker Sykehusapotekene HF direkte, og
det er viktig at virksomheten kontinuerlig
vurderer hvilken rolle sykehusapotekene skal ta i
utviklingen.
I Regional utviklingsplan pekes det på at
sykdomsutvikling er vanskelig å forutsi.
Heller ikke på legemiddelområdet er det lett
å se hva som kommer av nye muligheter eller
begrensninger. Utviklingen av antibiotikaresistens
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er et eksempel på det siste, hvor muligheten til
behandling potensielt kan påvirkes negativt. På
den annen side utvikles stadig nye legemidler og
behandlingsprinsipper, som kan endre bildet.
Også inn mot produksjon og tilberedning av
legemidler ser vi en rivende utvikling. Tilgangen
på «halvfabrikata» og «ready to use»-produkter
muliggjør andre arbeidsmetoder i apoteket
og i sykehus. Fremover blir det viktig for
Sykehusapotekene HF å vurdere graden av
egenproduksjon opp mot mer standardiserte
og tilgjengelige produkter i markedet, ut fra
hensynet om bedre pasientsikkerhet og god
sykehusøkonomi.

Legemiddelmangel og behov for beredskap
Legemiddelmangel er et tiltagende problem,
også i Norge. Dette skyldes blant annet råstoff
mangel, produksjonssvikt, feilberegning av
forholdet mellom tilbud og etterspørsel, samt
kompliserte omsetningsstrukturer i det globale
legemiddelmarkedet. I løpet av de siste årene
har det oppstått flere kritiske og mer langvarige
mangelsituasjoner som har vært utfordrende
å håndtere i sykehusene. Fra 2010 til 2017 ble
antall meldinger om leveringssvikt av legemidler
mer enn firedoblet, og i første halvår 2018 er det
meldt en dobling av antall avbrudd i forsyningen
som følge av legemiddelmangel sammenliknet
med 2017. Sårbarheten for et lite land med svært
begrenset legemiddelproduksjon er stor. Globale
forhold driver i stor grad legemiddelmangelen,
hvor konsolidering av leverandører gjør tilgangen
på legemidler mer sårbar. Det er grunn til å anta
at legemiddelmangel vil forbli et utfordrende
område. Betydningen av tilstrekkelig legemiddel
beredskap vil øke i hele spesialisthelsetjenesten.
Sykehusapotekene HFs ansvar når det gjelder
beredskap og legemiddelmangel er i hovedsak å
sikre verdikjeden, samt forebygge konsekvenser
av legemiddelmangel. Fremover vil det bli
viktig for Sykehusapotekene HF å fortsette og
bidra både inn mot nasjonale instanser, og å
arbeide forebyggende med logistikk og lagerhold
sammen med sykehusene.
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Ny teknologi gir nye muligheter
Teknologisk utvikling preger de fleste samfunns
områder med utstrakt digitalisering som på
virker roller, verdikjeder og arbeidsprosesser
betydelig. Robot- og maskinlæringsteknologi,
kunstig intelligens (AI), 3D-printing og droner
er eksempler på innovasjoner som er under
utprøving og innføring. Det er forventet at
helsesektoren over tid vil nyttiggjøre seg
betydelig mer av de mulighetene som allerede
foreligger og som vil komme.
Automatisering og robotisering av lagerhold
og produksjon er allerede tatt i bruk i
Sykehusapotekene HF, med gode effekter på
pasientsikkerhet og økonomi. Det er forventet
en akselererende utvikling også fremover, og
det kreves at Sykehusapotekene HF følger aktivt
med for å utnytte nye teknologiske muligheter
i kjernevirksomheten. Foretaket står også foran
en fullstendig utskifting av programvare og
løsninger for reseptekspedisjon, legemiddel
forsyning og lagerstyring mv. Med nye løsninger
for reseptur- og butikkdata og ressursstyring
(ERP) åpner det seg mange nye muligheter.
Mange arbeidsprosesser vil bli endret som følge
av digitalisering.

Oppdatert kompetanse og tilgang på
arbeidskraft
Utviklingen på legemiddelområdet med nye
legemidler og nye behandlingsprinsipper stiller
krav til spesialisert kompetanse og oppdatering.
Ny teknologi og nye arbeidsmetoder fører også
med seg behov for annen kompetanse som de
yrkesgruppene som arbeider i sykehusapotek
per i dag ikke har. Det forventes knapphet på
arbeidskraft innen helsesektoren generelt.
Behovet for og etterspørselen etter farmasifaglig
kompetanse i sykehusene er økende, særlig på
områdene klinisk farmasi og produksjon.
Å bygge og sikre god og fremtidsrettet kompe
tanse i Sykehusapotekene HF vil være en forut
setning for å kunne sikre god utvikling de neste
5 årene.

Pasientene skal medvirke
Videre utviklingen av pasientens helsetjeneste
innebærer blant annet rett til medvirkning ved
valg av undersøkelse- og behandlingsmetode
og samarbeid i helsetjenesten om helhetlige
pasientforløp. Brukermedvirkning og tilrette
legging for samvalg blir mer og mer sentrale
begrep, også for sykehusapotekvirksomhet.
Sykehusapotekene må være beredt til å ta en
aktiv rolle i pasientforløp og i å støtte samvalgs
prosesser sammen med annet helsepersonell
og pasienter.

Utvikling av stadig nye apotektjenester
Sykehusapotekene har en viktig oppgave i å
forsyne pasienter med legemidler og andre
nødvendige produkter ved utskrivning fra
sykehus. Veiledning om bruk av legemidlene
er en sentral oppgave for å sikre optimal
behandling. Nye apotektjenester som
Inhalasjonsveiledning og Medisinstart er innført
i apotekene i Norge. Med stadig mer avansert
legemiddelterapi øker behovet for veiledning,
– legemidlene blir vanskeligere å bruke riktig.
Utvikling av nye tjenestetilbud til pasienter i og
utenfor sykehus blir nødvendig.

ENDRING I BEHOV OG KRAV FRA
SPESIALISTHELSETJENESTEN OG
SYKEHUSENE

Innføring av lukket legemiddelsløyfe (LLS)
er i gang
Legemiddelbehandling i sykehus setter stadig
større krav til sikre og effektive logistikk- og
forsyningsløsninger for legemidler, samtidig
som pasientene ønsker økt innsikt og kontroll
over sin egen legemiddelbehandling.
Utviklingstrenden i europeiske sykehus er at
innføringen av elektroniske legemiddelkurver
eller forordningsmoduler for legemidler har ført
til økt grad av automatisering av forsynings
kjeden for legemidler. Mange europeiske syke
hus er kommet godt i gang, og ulike løsninger
er valgt. Et fellestrekk er at det tas i bruk
elektronisk identifisering av legemiddel ved

utlevering til pasient, hel- og halvautomatiserte
istandgjøringsprosesser og økt bruk av bruks
klare injeksjons- og infusjonsløsninger. Formålet
er økt pasientsikkerhet, reduksjon av antall
lokale legemiddellagre, mindre kassasjon og
effektivisering av prosesstrinnene for en mer
optimal bruk av sykepleieressurser.
For sykehus i Helse Sør-Øst vil nye teknologiske
løsninger innen legemiddelhåndtering for
alvor kunne implementeres ved innføring av
en elektronisk kurveløsning. Endringer til mer
automatiserte prosesser, beslutningsstøtte,
sammenkobling av kliniske data og analyse
verktøy vil da være mulig og forventes etter
spurt. Samtidig arbeides det med å videreutvikle
nasjonale systemer for deling av informasjon
om pasientens legemiddelbehandling på tvers
av behandlingsnivåene.
I Helse Sør-Øst har flere sykehus fokus på nye
og tryggere modeller for legemiddelforsyning og
pasientsikkerhet. Gjennom implementering av
lukket legemiddelsløyfe (LLS) vil feilmedisinering
og uønskede hendelser reduseres. En slik løs
ning innebærer at legemidlene som bestilles,
istandgjøres og administreres/utdeles kontrollert
mot ordinering og pasientens identitet. Dette
skjer ved hjelp av elektronisk lesbare kode
systemer og med sporbar dokumentasjon.
Innføring av lukket legemiddelsløyfe forutsetter:
• Legemiddelregister.
• Elektronisk legemiddelkurve.
• Elektronisk identifiserbare legemidler
på dosenivå.
• Elektronisk identifisering av pasient.
• Elektroniske kommunikasjon- og
dokumentasjonssystemer.
• Personlig pålogging av helsepersonell.
• Beslutningsstøtte for kvalitetssikring av
ordineringen.
Sykehusapotekene HF har tatt initiativ for
innføring av lukket legemiddelsløyfe og er en
pådriver for utbredelse i regionen. Innføringen
har direkte konsekvenser for foretaket, både i
forhold til leveranser og arbeidsprosesser. En
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forutsetning for LLS er at Sykehusapotekene
HF tilbyr elektronisk identifiserbare éndoser,
noe Sykehusapotekene HF per i dag leverer til
enkelte sykehus. En videre innføring av LLS i
Helse Sør-Øst krever flere pakkeroboter og nye
logistikkløsninger både regionalt og ute på det
enkelte sykehuset.

Større ombygginger i sykehusene
og nye sykehus
Flere større ombygginger av sykehus i
Helse Sør-Øst er i prosess, eksempelvis nye
Drammen Sykehus og Fremtidens OUS.
Dette er omfattende prosjekter som påvirker
Sykehusapotekene HF i dag og fremover. De
nye sykehusene medfører behov for innovasjon
med tanke på nye arbeidsformer, oppgavedeling
og sykehusapotekets bidrag inn i sykehuset.
I byggingen av nye sykehus er det viktig at
Sykehusapotekene HF jobber proaktivt med å
sikre at apoteket bidrar til økt pasientsikkerhet
og god kostnadsbruk gjennom utformingen av
lokaler, produksjonsfasiliteter, lager, logistikk og
verdiøkende tjenester.
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Digitalisering i sykehusene
Nye teknologiske løsninger gir et betydelig
bidrag både til pasientsikkerhet og effektivi
sering i sykehusene. Programmet «Regional
klinisk løsning i Helse Sør-Øst – tryggere,
enklere, raskere» er etablert for å få på plass
felles kliniske løsninger som støtter opp under
trygge, effektive og helhetlige pasientforløp, på
tvers av helseforetakene. Utviklingen på området
påvirker og stiller krav til sykehusapotekene.
Et elektronisk system for medikamentell kreft
behandling er innført på flere lokasjoner og skal
være ferdig implementert i 2019. Systemet er
regionalt, støtter både forordning, produksjon
og administrasjon og gir en lukket legemiddel
sløyfe. Innføringen av farmasøytisk rimelig
hetsvurdering av alle produksjoner utgjør viktig
helsehjelp og bidrar til økt pasientsikkerhet. Dette
er et felles system som brukes av leger, apotek
personell og sykepleiere og gir derved prinsipielle
utfordringer i forhold til å sikre kvalitet, inte
grasjonsløsninger, endringsprosesser og god
forvaltning. Innføring av elektronisk kurveløsning
gjennom implementeringen av Metavision er i
full gang i Helse Sør-Øst. For Sykehusapotekene

HF betyr dette starten på en digitalisering av våre
farmasøytisk-faglige bidrag til beslutningsstøtte.
På kort sikt vil det sette krav til overføring av
farmasøytisk kompetanse til digitale verktøy,
og over tid vil farmasøyters rolle i sykehusene
potensielt endres.

møte pasientenes og sykehusenes fremtidige
behov for leveranser og tjenester i nye modeller
og lokasjoner, kan Sykehusapotekene HF jobbe
mot å etablere digitale modeller (f. eks. chattjenester, e-handel, video-veiledning), i tillegg til
sin tradisjonelle virksomhet i sykehusene.

Nye arbeidsformer og modeller

Ytterligere krav til kostnadseffektivisering

Trenden med kortere liggetider og færre døgn
opphold i sykehusene fortsetter, samtidig
som omfanget av poliklinisk virksomhet øker.
Pakkeforløp er et eksempel på tiltak som skal
sikre at pasientene får raskere utredning og
behandling, og er innført på kreftområdet. I
sine utviklingsplaner nevner sykehusene nye
arbeidsformer som avstandsovervåkning og
monitorering av pasienter, telemedisinske
løsninger i hjemmet og chattefunksjoner hvor
helsepersonell og pasient kan ha dialog uten
at pasienten må møte fysisk på sykehuset.
Hjemmesykehus der pasienten behandles i
sitt eget hjem av personell fra spesialisthelse
tjenesten er allerede en realitet i utlandet, og
OUS rapporterer et mål om 150 000 færre ligge
døgn i planperioden fram til 2035. For å kunne

Nye og kostbare legemidler utgjør en stadig
større del av sykehusenes legemiddelbudsjetter,
og stadig flere legemidler overføres til helse
foretaksfinansiering. Dette vil i økende grad
påvirke sykehusenes økonomi og handlings
rom. Samtidig gir nye legemidler nye og bedre
behandlingsmuligheter som kommer pasient
ene til gode. Spørsmål knyttet til finansiering,
oppfølging og bruk av kostbare legemidler
generelt er kontinuerlig oppe til diskusjon.
Sykehusapotekene HF tilbyr i dag komplett
statistikk for kostnadsbruk knyttet til legemidler
(SLS/SLMK), og følger systematisk opp bruk av
dyre legemidler og lojalitet til LIS-avtaler med
sykehusene. Fremover vil det være relevant å
vurdere rådgivningstjenester som kan bidra til
god kostnadsbruk på legemidler.
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Strategiske satsningsområder
i Sykehusapotekene HF 2019–2023
Basert på den gjennomførte internanalysen og de kartlagte behovene og
trendene som er beskrevet trer det fram tydelig områder som må prioriteres i
de nærmeste årene. I det følgende beskrives overordnede mål og strategiske
satsningsområder for Sykehusapotekene HF i perioden fram til 2023.
TO OVERORDNEDE MÅL I PLANPERIODEN
De to hovedmålene til Sykehusapotekene HF
ligger fast:
• Bedre pasientsikkerhet
• God sykehusøkonomi
Målsettingen om bedre pasientsikkerhet vil
for Sykehusapotekene HF bety å definere
satsingsområder som bidrar til riktig forsyning,
håndtering og ikke minst bruk av legemidler i
sykehus og for sykehusenes pasienter. Bidrag
til god sykehusøkonomi innebærer, i tillegg til
gjennomføringen av grossistanbudet, å arbeide
for en kostnadseffektiv drift internt og bidra
til kostnadseffektivitet i legemiddelbruken i
sykehusene. De utpekte satsingsområdene
som er valgt gir betydelige effekter i forhold
til pasientsikkerhet, kostnadsbruk eller en
kombinasjon av disse.
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FRA «SOLID LEVERANDØR» TIL
«TONEANGIVENDE» I HELSE SØR-ØST
INNENFOR LEGEMIDDELBRUK
I arbeidet med å kartlegge hvor Sykehusapotekene
HF er i dag, kom det frem at virksomheten er
solid, og har et godt utgangspunkt for videre
utvikling. Sykehusene trekker frem at apoteket er
godt forankret lokalt, leverer gode tjenester og
høy servicegrad, samt leverer solid kvalitet i alle
ledd. De beskriver Sykehusapotekene HF som
«en svært god leverandør av legemidler» i dag,
med fokus på å innfri sykehusenes forventninger
og behov fortløpende.
Gitt det positive utgangspunktet, har styret i
samarbeid med ledergruppen og apotekerne
ønsket å øke ambisjonsnivået ytterligere.
Sykehusapotekene HF skal fremover blir mer
enn en god leverandør. Sykehusapotekene
HF skal å jobbe mot å bli «toneangivende og
agendasettende» på områder hvor apoteket
besitter unik kompetanse. Eksempler på disse
områdene er forsyning/ lukket legemiddelsløyfe,
beredskap i forhold til logistikk og lagerhold,
produksjon samt klinisk farmasi/legemiddelbruk.
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Hvor skal
Sykehusapotekene HF
være i 2023?

2 «… en agendasetter og toneangivende
i HSØ innenfor legemiddelbruk»
Hvor er
Sykehusapotekene HF
i dag?

1 «… en svært solid leverandør av
legemidler til sykehusene i fremtiden»

«… en svært solid leverandør av legemidler til
sykehusene i dag»

Målet om å bli toneangivende ligger til grunn
for de strategiske satsingsområdene beskrevet
under.

STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER
2019–2023
I de foregående kapitlene har vi beskrevet
konteksten Sykehusapotekene HF opererer
innenfor i dag, og hva som blir viktig fremover.
Denne innsikten danner grunnlaget for de fem
strategiske satsingsområdene Sykehusapotekene
HF peker på fram til 2023. Satsingsområdene er
kategorisert inn i mål og midler/ innsatsfaktorer.
Begge deler er like viktig for å oppnå virksom
hetsstrategien.

Strategiske satsingsområder i Sykehusapotekene HF
Mål

Middel

1 Utvikle og realisere

morgendagens
legemiddelforsyning

2 Styrke rådgivning til

sykehus og pasienter om
håndtering og bruk av
legemidler

3 Forebygge konsekvenser

4 Utnytte ny teknologi
5 Styrke kompetanse og organisasjon
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av legemiddelmangel og
trygge beredskapen

Dette er Sykehusapotekene HFs
fem strategiske satsingsområder
mot 2023:

1
UTVIKLE OG LEVERE MORGENDAGENS
LEGEMIDDELFORSYNING
Legemiddelforsyningen i sykehusene er
betydelig påvirket av ny teknologi, bygge
prosjekter, muligheter for innføringen av
lukket legemiddelsløyfe. Nye legemidler og
nye behandlingsprinsipper stiller også nye
krav. I de neste fem årene vil det være en
prioritet for Sykehusapotekene HF å 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. God forsyning
skal bidra til å styrke pasientsikkerheten og
samtidig være kostnadseffektiv. I arbeidet med å
utvikle morgendagens legemiddelforsyning, har
Sykehusapotekene HF følgende ambisjoner for
strategiperioden:

Leveranse
1. Effektivisere og forbedre kvaliteten i
forsyningen av legemidler i sykehusene
2. Legge premisser og anbefale Lukket
legemiddelsløyfe som fremtidig modell for
legemiddelforsyning i sykehusene
3. Utvikle og levere endosepakkede legemidler
og stimulere til økt bruk av endoser
4. Tilrettelegge for god bruk av persontilpasset
medisin og legemidler til avansert terapi

Produksjon
1. Automatisere produksjonen og den
tilhørende bestillingsprosessen ytterligere
2. Utvikle og tilgjengeliggjøre halvfabrikata,
«ready to use» og standardiserte
medikamentpakker
3. Drive FoU og innovasjon som styrker
produksjonen
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2

3

STYRKE RÅDGIVNING TIL SYKEHUS OG
PASIENTER OM HÅNDTERING OG BRUK
AV LEGEMIDLER
Feil bruk av legemidler er et stort problem
i helsetjenesten og fører til pasientskader,
reinnleggelser og manglende behandlings
resultater.

FOREBYGGE KONSEKVENSER AV
LEGEMIDDELMANGEL OG TRYGGE
BEREDSKAPEN
Omfanget av legemiddelmangel er økende,
og spesialisthelsetjenesten er sårbar for
mangelsituasjoner. I tillegg er behovet for
beredskap i forhold til uønskede hendelser
økende. Som ansvarlig for legemiddel
forsyningen til sykehusene i regionen har
Sykehusapotekene HF en viktig rolle i
beredskapsarbeidet:

Sykehusapotekene HFs unike kompetanse
innenfor områder som klinisk farmasi,
legemiddelbruk og legemiddelproduksjon
bidrar i dag betydelig til pasientsikkerheten
på en rekke avdelinger hos helseforetakene.
En ytterligere styrking av rådgivningstjenestene både i forhold til legemiddelbruk
og kostnadsbruk vil være en prioritet de neste
fem årene, og Sykehusapotekene HF har
følgende ambisjoner for strategiperioden:
1. Videreutvikle klinisk-farmasøytiske tjenester
til prioriterte pasientgrupper.
2. Bidra til kostnadskontroll for legemidler i
spesialisthelsetjenesten.
3. Sikre faglig innhold i beslutningsstøtte
systemer for legemiddelhåndtering.
4. Utvikle og tilby digitale tjenester for å bedre
tilbudet til pasienter, helsepersonell og
sykehus.
5. Iverksette FoU- og innovasjonsprosjekter
som bidrar til å bedre legemiddelbruken i
sykehusene.

20

1. Bidra til nasjonale beredskapsløsninger,
inkludert forsyningssikkerhet i Helse
Sør-Øst gjennom grossistavtaler og
beredskapselementer i LIS-avtaler.
2. Utvikle anbefaling til regional og lokal
beredskapsløsning, inkludert lagerhold,
produksjonsberedskap og avtaler med
samarbeidspartnere.
3. Rådgi sykehusene om legemiddelberedskap
og konsekvenser av legemiddelmangel, og
tilby legemiddelberedskapsløsninger.
4. Kontinuerlig vurdere risiko og arbeide for
å hindre uønskede hendelser i logistikk og
ordinær forsyning.

4

5

UTNYTTE NY TEKNOLOGI
For å levere på de strategiske ambisjonene om
legemiddelforsyning, rådgivning og beredskap
er det en forutsetning å ta i bruk ny teknologi.
Det er en økende digitalisering i sykehusene,
og for å ta ut de ønskede effektene knyttet til
kvalitet og effektivitet må systemer i apotekene
integreres med sykehusenes systemer.
Digitalisering legger til rette for bedre pasient
behandling, økt effektivitet og bedre pasient
sikkerhet, og for sykehusapotekene muligheten
til å utvikle og levere tjenester tilpasset syke
husenes og pasientenes behov. For å nå viktige
utviklingsmål i strategien, har Sykehusapotekene
HF følgende ambisjoner for strategiperioden:

STYRKE KOMPETANSE OG ORGANISASJON
Riktig kompetanse er avgjørende for at
Sykehusapotekene HF skal kunne utføre de
oppgavene foretaket og de enkelte sykehus
apotekene er tillagt. Utviklingen innenfor
legemiddelområdet, teknologi, logistikk og
tjenesteutvikling stiller nye krav til ledere og
medarbeidere i foretaket. Stadige endringer og
økte forventninger til våre leveranser krever en
robust organisasjon. Sykehusapotekene HF har
følgende ambisjoner for strategiperioden:

1. Ta aktiv del i digital fornying og ta del i de
digitale og teknologiske løsningene i Helse
Sør-Øst.

2. Videreutvikle kompetanse og gjennomføre
kompetansehevingsprogrammer, innenfor
klinisk farmasi, beredskap og forsyning
og øvrige sentrale områder for ansatte i
foretaket.

2. Digitalisere og automatisere interne
prosesser med formål om effektivisering og
økt kvalitet, herunder:
• Nytt sykehusapoteksystem
• Produksjonsstøttesystem
• Bestillingssystem i produksjon
• Støttesystem for klinisk farmasi
3. Kartlegge, tilpasse og ta i bruk nye digitale
verktøy i betjeningen av sykehus og
pasienter (elektronisk bestilling og levering
av legemidler, reseptekspedisjon, digital
rådgivning på chat og video).

1. Sikre gode relasjoner med sykehus og
pasienter gjennom styrket kunnskap om
deres behov og forventninger.

3. Påvirke og samarbeide med utdannings
institusjonene for å sikre tilgang på
medarbeidere med riktig kompetanse.
4. Sikre riktig og god fordeling av oppgaver og
ansvar for å nå strategiske mål (hovedkontor
versus apotek).
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Veien videre
Strategiplanen tydeliggjør langsiktig retning og
fokus for hele organisasjonen og ligger til grunn
for handlingsplaner for:

•

Større utviklingsprosjekter i
kjernevirksomheten

•

Prioriteringer innenfor støtte og stab

•

Lokale prioriteringer i de enkelte
sykehusapotek

Resultatet av arbeidet danner grunnlag for
handlingsplaner, konkrete mål og KPI’er, som
fremover skal sette fokus for Sykehusapotekene
HF både sentralt og lokalt.
Med utgangspunkt i strategiplanen skal det
utvikles framdriftsplaner som setter milepæls
mål innenfor hvert av de strategiske områdene.
I årlige handlingsplaner skal roller og ansvar
tydeliggjøres, sammen med beskrivelse av
hvordan målene skal oppnås.
Skal de strategiske målene og ambisjonene nås
må det gjøres strenge prioriteringer. Foretaket
kan ikke forvente økt ressurstilgang i årene som
kommer, og de nye målsettingene må dermed
oppfylles innenfor de samme rammene vi har i
dag. Ressurser må flyttes til prioriterte områder
og det må tas avgjørelser om funksjoner som
ikke har nådd opp i prioriteringene.
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På flere av de strategiske områdene kan aktuelle
tiltak medføre risiko. Samhandling og samarbeid
med eksterne aktører, informasjonsdeling og
nye teknologiske løsninger er eksempler på
dette. Risikokartlegging og risikostyring vil være
viktige aktiviteter knyttet til arbeidet med å
realisere ambisjonene i strategiplanen.
Strategiplanen gjelder for alle ansatte og alle
nivåer i organisasjonen. Det er et felles ansvar å
bidra til at de målene som er satt kan bli nådd.
Ledere på ale nivåer i foretaket har et særlig
ansvar for å følge opp strategien. Forankring
gjennom tydelige budskap, involvering og
koordinering er vesentlig for måloppnåelse.
Samarbeid med tillitsvalget og bruker
representanter er også viktig.
Ledergruppen vil benytte strategiplanen og de
årlige handlingsplanene som styringsverktøy
gjennom året. Handlingsplanen følges opp
gjennom Ledelsens gjennomgåelse (LGG) tre
ganger årlig.
Foretakets styre forelegges status for handlings
plan tre ganger årlig og strategisk utvikling to
ganger årlig, sammen med forslag til justeringer
som oppstår underveis.
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