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1. Hva saken gjelder 

 
I styremøtet gis det en orientering om planer og status for forskning i Sykehusapotekene HF, 
sammen med et utvalg presentasjoner av pågående forskningsprosjekter. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
I henhold til foretakets tidligere utarbeidede strategier for forskning og forsknings- og 
utviklingsplanen som er under utarbeidelse har foretaket følgende ambisjoner for sine 
forskningsaktiviteter: 
 
Som et farmasifaglig kompetansesenter skal Sykehusapotekene HF drive FoU for å møte 
behov i sykehusene og hos pasientene. Vi skal være agendasetter og toneangivende i HSØ 
innenfor FoU knyttet til legemiddelhåndtering, produksjon, og legemiddelbruk for økt 
pasientsikkerhet og bedre sykehusøkonomi. I tillegg skal vi bidra til kvalitetsforbedrings-
prosjekter for å utvikle våre fire virksomhetsområder; Produksjon, Farmasøytiske tjenester, 
Sykehusleveranser og Publikum. 
De viktigste elementene i foretakets forskningsplan frem mot 2024 er øket tverrfaglig 
forskningssamarbeid mellom produksjon/galenisk farmasi og klinisk farmasi. Det styrker vår 
rolle som legemiddelspesialister, først og fremst i det tverrfaglige samarbeidet med 
sykehusene som er vår hovedsamarbeidspartner, men også til akademia og 
spesialisthelsetjenesten nasjonalt. 

 
Målsettingen for forskningen: 
 
SAHF skal med sin FoU-aktiviteter basert på SAHF strategi mot 2023 bidra til økt 
pasientsikkerhet, bedre legemiddelbruk og bidra til god sykehusøkonomi 
ved å 

 studere effekt av farmasøytintervensjon samt samhandling mellom 
behandlingsnivåer; pasientforløp hjem til hjem. 

 gi økt kunnskap om legemidler og tilberedning tilpasset barn. 

 studere kompatibilitet (forlikelighet) av intravenøse legemidler og væsker brukt i 
pediatrisk intensiv avdeling. 

 bygge opp en kunnskapsbank, inklusiv et klinisk støtteverktøy, i kompatibilitet, ved å 
ta i bruk avansert teknologi.  

 styrke produksjonen (halvfabrikat, ready-to-use, steril/usteril) og annen 

pasientspesifikk produksjon. 

 studere effekten av innføring av lukket legemiddelsløyfe (LLS). 

 kartlegge og forbedre kompetansen hos helsepersonell i legemiddelkommunikasjon. 
 
 
 
Status forskningsaktivitet 2019: 
Foretaket har 4,35 øremerkede årsverk i FoU, inkludert to egenfinansierte 
doktorgradsstipendiater (0,75 + 0,25 årsverk) samt 0,75 årsverk doktorgradsstipendiat på 
eksterne midler fra HSØ.  
Flere enkeltpersoner har fått avtalte andeler av sine stillinger avsatt til forskning, ved å ha fått 
tildelning fra interne midler og eksterne midler for 2019.  
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4 PhD-prosjekter 

 «The Oslo Pharmacist intervention study: Effect on ReAdmissions, (OPERA I) »  

Marianne Lea. PhD i mai-2019 

 « A cluster randomized study on implementation of guidelines and evidence based 

treatments of psychoses»  

Karin Drivenes, Kappa-des. 2019 

 «Improving patient safety by optimizing clinical pharmacy services, OPERA II» 

Stine Eidhammer Rognan, Kappa-des. 2021 

 “Compatibility of intravenous drugs in the Peadiatric Intensive Care Unit, ComPICU” 

Niklas Nilsson, Kappa-des. 2021 

10 masterprosjekter 

 4 st om legemiddelbehandling og tilberedning tilpasset barn. 

 3 st om effekter av legemidler som gir alvorlige bivirkninger. 

 2 st som studerer legemiddel-kommunikasjon på sykehuset.  

 1 st som studerer effekten av lukket legemiddelsløyfe for pasientsikkerhet. 

 

Presentasjoner som vil bli gitt i møtet: 
 

1. Forskning i Sykehusapotekene HF, Yvonne Andersson, PhD, 
FoU-sjef. 
 

2. Klinisk farmasi forbedrer utfallet for multisyke pasienter, 
Marianne Lea, PhD, klinisk farmasøyt. 

 
3. Forlikelighet – en reel utfordring eller?, Jørgen Brustugun 

PhD, Seniorforsker og Katerina Nezvalova-Henriksen, PhD, 
Klinisk farmasøyt.  
 

4. Legemidler til barn, Jørgen Brustugun PhD, Seniorforsker  
 

5. Forskning i Sykehusapotekene HF mot 2023, Yvonne 
Andersson, PhD, FoU-sjef. 

 
 


