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Kortfattet sammendrag

Visjon, oppdraget og 
verdier

Strategi innværende 
periode

Ledelsesprosesser og 
effektiv drift

• «Org2020» oppleves riktig, men 
det er fortsatt behov for at nye 
roller skal gå seg til.

• Kulturen i SAHF er 
leveranseorientert og folk er rause 
med hverandre når det kommer til 
å dele kunnskap. Det er åpent og 
god takhøyde, men noe 
konservativt.

• Kompetansen i SAHF er generelt 
høy, men digital kompetanse
oppleves som lav. Den totale 
styrken i forskningskompetansen
er også noe lav. 

• Kompetanse/ kraft i kundedialog.
• Det er et generelt savn etter 

utviklingskompetanse.

Retningen på strategien er god, men:

• Flere områder av dagens strategi er 
ikke målbare, og value proposition
for kunden fremgår ikke eksplisitt.

• Dagens situasjon er preget av ikke-
integrerbare digitale verdikjeder og 
uensartet sammensetning av 
teknologier/maskinpark.

• Dialog og relasjonsbygging med/til 
sykehuset – har vi kommet langt 
nok?

• Fremtidig strategi bør konkretiseres
og gjøres målbar.

• Det bør vurderes om det konkrete 
enkeltposisjoner som er attraktive, 
og som SAHF skal være best på.

Visjonen, oppdraget og verdien er 
stort sett treffende, men:

• Visjonen er lite ambisiøs, i tillegg 
til at man savner tydeligheten av 
pasienten.

• Oppdraget er noe passivt i stilen, 
og det er utydelig hva et 
kompetansesenter betyr. Det 
samme gjelder SAHF’s plass i 
verdikjeden (legemidler eller 
legemiddelbruk).

• Under verdier er det mange 
fortolkninger av ordet «raus». 

Org.struktur, kultur og 
kompetanse

Stort sett stabilt, men:

• Nedgang i kundetrafikk som følge 
av økt hjemmebehandling.

• Svakere retail-marked.
• Kundene blir mer digitale.
• Sykehusleveranser – økt krav til 

integrert verdikjede.
• Sykehusene presser pris.
• Er det konkrete enkeltposisjoner

som er attraktive for SAHF?
• Tjenester – kan SAHF ta en rolle i 

primærhelsetjenesten i 
forbindelse med utskrivning?

Markeder og kunder

• Ledelsesprosessene i SAHF 
oppleves stort sett som effektive, 
men at det er i overkant mange 
prosedyrer og noe høy 
involvering.

• Trygghet fremstår å vekte for mye 
ved veivalg/beslutninger. 

• En del prosesser og beslutninger
tar for lang tid pga. prosesser,  
arbeidsgrupper, utredning etc.

• SAHF er gjennomgående effektiv. 
Organisering av apotek bør 
vurderes for ytterligere 
effektivisering. 

• Savner gode KPI-er på drift og 
overordnede hypoteser bør
utvikles og bekreftes.



Forslag til beslutning

Styret tar gjennomgangen til orientering og ber administrasjonen gå 
videre med strategiprosessen. Det bes om at det fremmes forslag på 
kommende styremøte til konkrete, vel funderte og målbare 
fremtidige strategiske posisjoner for Sykehusapotekene HF.



Visjon, oppdrag og verdier

Visjon Oppdraget Verdier

Verdiene er stort sett treffende, men:

• Det er mange fortolkninger av 
ordet «raus».

Oppdraget er stort sett treffende, men:

• Oppdraget er passivt i stilen - skal vi 
aktivt tilby vår kunnskap til sykehus og 
pasienter, eller venter vi på å bli 
konsultert ved en passende anledning?

• Kompetansesenter – ikke entydig.

• Legemidler eller legemiddelbruk? – har 
betydning for SAHF’s rolle i 
verdikjeden.

• Bør vurdere om SAHF an og bør bli 
tettere integrert i behandlingsforløpet-
/ pasientforløpet?

Visjonen er stort sett treffende, men:

• Den er for lite ambisiøs og foroverlent. 

• Mangler tydeligheten av hva SAHF’s
skal være for pasienten.



Strategi inneværende periode

Fremtidens 
legemiddel-
forsyning

Rådgivning
Legemiddel-
mangel og 
beredskap

• Bør vurdere om 
beredskapsposisjonen allerede tatt, 
og om vi nå over i en ren driftsfase.

• Bør vurdere om posisjonen 
vedrørende rådgivning i forbindelse 
med legemiddelmangel kan 
forsterkes.

Retningen er god, men:

• Ikke målbar. Vanskelig å vurdere hvorvidt SAHF 
har levert på strategien eller ikke.

• Verdiskaping (value proposition) for kunde 
fremgår ikke eksplisitt. 
(kvalitet/kostnadseffektivitet).

• Mer aktiv rolle med hensyn til å gi råd/verktøy 
vedr. kostnadskontroll på legemidler

• Utvikling  av tjenester i samarbeid med klinikk/ 
kunde fremgår ikke eksplisitt.

• Forskning – SAHF bør vurder å ta en rolle i HF-
enes kliniske behandlings-studier?

Retningen er god, men:

• Ikke målbar. Vanskelig å vurdere 
hvorvidt SAHF har levert på strategien 
eller ikke.

• Verdiskaping (value proposition) for 
kunde fremgår ikke eksplisitt. 
(kvalitet/kostnadseffektivitet).

• Noe diffust innhold.

• Fremstår som defensiv/passiv.

• Mangler fokus på digitale kundeflater



Strategi inneværende periode

Teknologi Kompetanse og 
…

Generelle 
kommentarer

• SAHF nyter stor tillit innenfor HSØ-
familien. Denne tilliten må forvaltes 
med klokskap.

• Det bør vurderes om det konkrete 
enkeltposisjoner som er attraktive, 
og som SAHF skal være best på.

• Generelt bør strategien spisses, slik at 
den blir konkret og målbar.

Retningen er god, men:

• Dialog og relasjonsbygging med/til 
sykehus må styrkes og spisses (ikke 
operativt og dag til dag, men…).

• Bør vurdere om SAHF har god nok 
kunnskap om sykehusenes virke og 
behov.

• Signaler tyder på at det kan bli 
knappet på apotek kompetanse, 
spesielt apotektekniker på mellom og 
lang sikt.

Retning en er god, men:

• Fortsatt mye teknisk gjeld

• Ikke-integrerte digitale verdikjeder.

• Uensartet sammensetning av 
teknologier/maskinpark.

• Ligger etter plan på innføring.

• Her kan det være et stort u-utnyttet 
netto verdiskapingspotensial.



Markeder/kunder/ trender

Sykehus-
leveranser Tjenester

• Tjenester til primærhelsetjenesten i 
forbindelse med utskrivning – «sømløs». Kan 
SAHF ta en rolle i å sette agendaen?

• Er det konkrete enkeltposisjoner som er 
attraktive, og som SAHF skal være best på?

• Generelt bør strategien spisses, slik at den blir 
konkret og målbar.

• Ekspansjon av «Farmasitun»

• Monopolistisk/monopsonistisk marked.

• Hjemmebehandling/hjemmesykehus.

• LLS kan bety endrede krav fra HF-er mht. 
forsyningsveier.

• Økt krav til integrert verdikjede.

• Akselerering av nye avanserte legemidler.

• Pris/marginpress.

• Nedgang i kundetrafikk i 
publikumsavdelingene som følge av økt 
hjemmebehandling – opp mot tosifret %.

• Potensiale for bremse negativ utvikling i 
forbindelse med hjemmebehandling, gitt 
riktig posisjonering.

• Generelt svakere retail-marked de 
kommende årene.

• I et mer digitalt retail-marked – bør SAHF 
vurdere andre angrepsvinkler/strategiske 
allianser.

• Ligger det et stort u-utnyttet netto 
verdiskapingspotensial her?

• Bør vurdere om posisjonen som 
«spesialistapoteket – en sømløs 
helsetjeneste» er tilgjengelig og attraktiv.

• Første dose ved utskriving – dvs. mer 
integrert med HF-er?

• Vaksinasjonstjenester.

Produksjon

• Monopolistisk/monopsonistisk atferd i deler 
av markedet.

• Er det konkrete enkeltposisjoner som er 
attraktive og som SAHF skal være best på?

• Generelt bør strategien spisses, slik at den 
blir konkret og målbar?

• Pris/marginpress.

Privatmarkedet



Organisasjonsstruktur, kultur og kompetanse

Organisasjons-
struktur Kultur Kompetanse

Generelt høy, men:
• Lav opplevd digital kompetanse
• Forbedringspotensial mht.

Kundeorientering/innsikt i deler av 
organisasjonen.

• Bør vurdere å styrke Forskning –
ikke den enkelte forsker/leder, men 
den totale styrken i forsknings-
kompetansen.

• Generelt savn av 
utviklingskompetanse.

• Behov for å sentralisere 
tilsetningsproduksjon, både for å 
øke effektivitet samt redusere 
risiko?

• Stolt og lojal.
• Noen subkulturer (mellom 

faggrupper, apotek/HK), men 
oppleves å være til å leve godt med.

• Leveranseorientert operasjonelt.
• Deler kunnskap – er rause med 

hverandre. 
• Åpen, med takhøyde. 
• Ordentlig – i forhold til regelverk.
• Tar vare på ansatte.
• Noe konservativ.

• Konsensus er at dagens organisering av 
SAHF oppleves riktig. 

• Fortsatt noe behov for at nye roller skal 
«gå seg til», samt at noen roller utover i 
organisasjonen skal falle på plass. Litt 
sprik i tilbakemelding fra interne 
respondenter.



Ledelsesprosesser og effektivitet i 
organisasjonen og driften

Ledelses-
prosesser Effektiv drift

• Intern oppfatning er at SAHF er 
gjennomgående produktiv (effektiv), gitt 
rammebetingelser som lovkrav, 
legemiddelmangel osv.

• Bør vurdere organisering av apotek for 
ytterligere å effektivisere drift.

• Savner gode KPI-er på hhv. produktiv og 
effektiv drift.

• Overordnede hypoteser bør utvikles (og 
bekreftes) for å underbygge 
oppfatningen om effektiv drift.

• Stort sett effektiv.
• I overkant mange prosedyrer – too much –

senker tempo.
• Stort sett lojal i forhold til beslutning, men 

mangler i noen tilfeller lojalitet i forhold til 
å levere på tid.

• Trygghetssøkende, fremfor de «beste 
valgene» - dvs. det fremstår at trygghet 
vekter for mye ved veivalg.

• «Avklaringer fra HK» tar for langt tid. 
Toget er gått når avklaringen kommer.

• En del beslutninger tar for lang tid pga. 
arbeidsgrupper, utredning , prosess osv. 
Kan bli i overkant mye involvering.



Risikoområder av strategisk karakter

Bekrefter i stor grad risikoområder 
fra 2018

• IT-drift (KLARA og VOSS primært).
• Informasjonssikkerhet (spesielt i lys av den geopolitiske 

situasjonen).
• Forvaltning av regionale systemer – dog i mindre grad 

enn tidligere.
• Økonomisk handlingsrom for kommersiell virksomhet –

dog i mindre grad enn tidligere.
• Dialog med sykehusene – i større grad enn tidligere.

Av nye områder er følgende nevnt:

• En ny pandemi/krisesituasjon som følge av den 
geopolitiske situasjonen.

• Økt volum av «kostbare legemidler» kan tvinge frem 
alternative distribusjonskanaler utenom SAHF.

• Endring i rammebetingelser for apotek – gitt NOU.
• Kundestrøm i publikum – gitt endret 

behandlingsmønster på sykehus.
• Tilgang på kvalifisert arbeidskraft.



Next steps

• Ytterligere informasjonsinnsamling/ analyser av kunder(behov), og 
potensielle posisjoner.

• Utarbeidelse av forslag til fremtidige strategiske posisjoner.
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