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1. Hva saken gjelder 
 
Det gis en orientering om foretakets handlingsplan for forskning, resultater og status for 
forskningen, og for planer og mulig finansiering av forskning i foretakets regi. 
 

2. Forsknings- og utviklingsplan 2020-2024 
 
Foretakets Forsknings- og utviklingsplan 2020-2024 bygger på foretakets overordnede strategi 
og viderefører foretakets tidligere strategier for forskning (FoU-strategi 2010-2012 og FoU-
strategi 2013-2018). 
 
Målsetting 
SAHF skal med sin FoU-aktiviteter basert på foretakets overordnede strategi 
Sykehusapotekene HF sin strategi mot 2023, bidra til økt pasientsikkerhet, bedre 
legemiddelbruk og til god sykehusøkonomi.  
Dette kan oppfylles gjennom 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 i kompatibilitet, inkludert et klinisk støtteverktøy, ved å 

ta i bruk avansert teknologi.  
• styrke produksjonen (halvfabrikata, 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. 
• forsterke kompetansen hos vårt eget personale og til å rekruttere FoU-kompetente 

medarbeidere. 
 

Strategi for å nå foretakets FoU mål i årene 2020-2024 
 
Forsknings- og utviklingsplanen slår fast at foretaket skal fokusere FoU-ressursene innen 
anvendt (evidence-based) forskning (ikke grunnforskning) som kommer pasienten til gode, ved 
økt pasientsikkerhet, bedre legemiddelbruk og god sykehusøkonomi ved å avsette midler til 
en forutsigbarhet i FoU. For å kunne gjøre det trenges langsiktig planlegging av de prioriterte 
forskningsområdene i SAHF. Foretaket satser i henhold til planen på 1-3 større prosjekter i 
planperioden. Samtidig satses det på å ivareta en bredde i forskning ved å i tillegg å fokusere 
på mindre FoU-prosjekter ute i sykehusapotekene som får økonomisk støtte fra interne 
forskningsmidler. 
 
Prioriteringskriterier  
 
Resultatene fra foretakets egne forskningsprosjekter skal bidra til økt pasientsikkerhet ved å 
bidra til bedre legemiddelbruk og/eller sykehusøkonomi i tråd med Sykehusapotekene HF sin 
visjon. Forskningen skal genere ny kunnskap om egne tjenester og/eller kunnskap om 
samarbeidende virksomheter. Forskningen er også viktig for utvikling og prioritering av 
tjenestene i sykehusapotek og sykehus.  
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Organisering av forskningen 
 
Forskningen i SAHF skal være knyttet til foretakets driftsoppgaver.  
Alle forskere skal rapporter forskningsfaglig til FoU-sjef.  
 
Forskningsutvalg 
 
SAHFs forskningsutvalg består av ansatte fra Sykehusapotekene HF med 
forskningskompetanse på ulike områder, samt en brukerrepresentant. Forskningsutvalgets 
oppgaver er beskrevet i eget mandat. 
 
Brukermedvirkning  
 
Brukermedvirkning i forskning handler om å la de som kjenner behovene være med som 
rådgivere og samarbeidspartnere. Brukermedvirkning i forskningsprosjekter skal foregå i alle 
hovedfasene av et prosjekt; planlegging, gjennomføring og avslutning og bør involveres 
allerede i planleggingsfasen. Et medlem av Brukerutvalget deltar i Forskningsutvalget. 
 
Samarbeidspartnere 
 
Sykehusapotekene HF har som målsetting at foretaket skal være en attraktiv 
samarbeidspartner for de andre helseforetakene når det gjelder FoU. Innen alle de utvalgte 
fokusområdene vil forskningstema befinne seg i grenseflaten mellom de ulike yrkesgruppene 
eller funksjonene i helsevesenet. 
  
Sykehusapotekene HF har godt forskningssamarbeid med flere forskningsgrupper ved 
Farmasøytisk institutt, UiO, OsloMet og NTNU, samt med nordiske utdanningsinstitusjoner. 
Sykehusapotekene HF samarbeider med flere andre HF’er, først og fremst i HSØ. Vi har 
etablert FoU-nettverk med de tre andre sykehusapotekforetakene i Norge 
 
FoU-ressurser 
 
SAHF har bygget opp sin forskningskompetanse med ansatte som innehar ulik 
forskningskompetanse; doktorgrad, master i klinisk farmasi, veiledning av masterstudenter, 
forskningsprosjektstyring og vitenskapelig forfatterskap. 
 

3. Status, resultater og planer 
 
Personellressurser og finansiering i 2022 
 
Foretaket har 4,68 øremerkede årsverk i FoU. Av disse dekkes 3,16 årsverk internt og 1,52 
årsverk av eksterne tildelinger. I tillegg har enkeltpersoner avtalte andeler av sine stillinger i 
perioder avsatt til FoU, ved å ha mottatt tildelning fra interne forskningsmidler og eksterne 
midler. Største delen av de interne forskningsmidlene går til frikjøp.  
 
 
 
Prosjekter som nærmer seg avslutning 
 
Tre PhD-stipendiater i foretaket nærmer seg avslutningen på arbeidet, med forventet 
innlevering av avhandlinger i sluttet av 2022 og våren 2023. Disse kandidater har opparbeidet 
seg forskningskompetanse under flere år. Deres kompetanse gir de mulighet til å være 
veiledere for masterstudenter og PhD-stipendiater. Det er ønskelig at det i første hånd avsettes 
interne FoU-midler (20-40% FoU-stilling), så at de kan fortsette med å være delvis i FoU og i 
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drift i foretaket. Det gir de mulighet å søke eksterne FoU-midler for å styrke egen FoU-
aktiviteter. 
 
 
 
Nye PhD-prosjekter 
 
Foretaket har to nye PhD-stipendiat stillinger i 2022, med oppstart henholdsvis 1. april og 1. 
desember med finansering internt og eksternt med regionale forskningsmidler i HSØ og 
tildeling fra Foreningen for hjertesyke barn. For de to nye doktorgradsstipendiater har vi 
etablert forskningssamarbeid med flere sykehus i HSØ, Universitetet i København samt 
Universitetet i Uppsala.  
 
Andre prosjekter og aktiviteter 
 
En klinisk farmasøyt i foretaket har en 0,5 stilling i et innovasjonsprosjekt innen psykisk 
helsevern sammen med Sykehuset Innlandet HF, som støttes av HSØ innovasjon. 
 
Ved flere av foretakets sykehusapotek drives det mindre forskningsprosjekter knyttet til 
virksomheten, finansiert med interne midler. 
 
I 2021 ble det publisert 15 vitenskapelige artikler i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter med 
resultater fra foretakets forskning. Resultater er også presentert online gjennom 
videopresentasjoner, webinarer og postere både nasjonalt og internasjonalt. 
 
Sykehusapotekene tar imot og veileder masterstudenter fra de farmasøytiske 
utdanningsinstitusjonene. I 2022 har 8 masterstudenter gjennomført sine masteroppgaver i 
foretakets sykehusapotek. Masteroppgavene er gjort i samarbeid med UiO, NTNU, 
Universitetet i København og sykehusene i HSØ. 
 
Det vil bli gitt en presentasjon om temaet i styremøtet 
 

4. Finansiering 
 
Finansiering av FOU-aktiviteter i SAHF skjer gjennom foretakets egne budsjetter og gjennom 
tildeling av eksterne midler etter søknad. Det forberedes nå eksterne søknader for to nye PhD-
prosjekter. Det er aktuelt å søke midler fra flere eksterne kilder: 
 

• HSØ regionale forskningsmidler og innovasjonsmidler 
• Foreningen for hjertesyke barn 
• Kreftforeningen 
• Stiftelsen DAM 
• Norges forskningsråd 
• Sykehusenes interne midler 

 
Konkurransen om forskningsmidler er stor og søknadsprosessene er ressurskrevende. Dette 
gjelder både for nasjonale finansieringsordninger og for finansieringsordninger i 
spesialisthelsetjenesten. 
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5. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Styret tar gjennomgangen om forskning i Sykehusapotekene og muligheter for ekspansjon til 
orientering 
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