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1. Hva saken gjelder 
Nåværende strategiperiode utløper i 2023. Det er derfor iverksatt en prosess for å utvikle 
foretakets strategi for kommende strategiperiode 2024-2028. Strategien eies av styret, mens 
administrerende direktør er prosesseier. Det er legges opp til at vedtak om foretakets strategi 
og tilhørende handlingsplan fattes på styremøte i desember 2023.  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Situasjonsanalyse 
 
Ihht til prosessplan er det gjennomført innledende kartlegging av nåsituasjonen med foretakets 
styre, ledergruppe og brukerutvalg. Følgende områder er dekket: visjon, oppdrag, verdier, 
nåværende strategi, kunde og markedsutvikling, forretningsmodeller, organisasjon og 
capabilities, effektivitet og strategisk risiko. Oppsummering av denne kartleggingen fremgår av 
sak 072-22. 
 
Kunder 
Det er gjennomført intervjuer med sentrale beslutningstagere1 hos SAHF’s kunder, 
sykehusene i HSØ.  
 
Oppsummert er sykehusene meget godt fornøyd med kundemøtet og SAHF’s leveranser av 
både egentilvirkede og industriproduserte legemidler. Konsensus blant respondentene er at 
SAHF betraktes som en integrert fullsortimentsleverandør av legemidler i HSØ.  
 
Respondentene imøteser gjerne ytterligere farmasøytiske tjenester fra SAHF, men det 
betinger at netto kostnader for sykehusene forblir stabile. I praksis må tilbudte tjenester 
tilpasses slik at de inngår som en sømløs del av sykehusenes 24/7 drift på en effektiv måte. 
Dagens tilbudte tjenester har en tendens til å «bli i tillegg til», og medfører en økning i netto 
kostnader for sykehusene. SAHF oppfordres videre til å se på alternativer for å hel/del 
digitalisere tjenestene, slik at det er mulig å ta ut stordriftsfordeler på standardiserte tjenester. 
Respondenten trekker i første rekke frem følgende områder hvor de opplever utfordringer med 
henhold til legemiddelhåndteringen: 
 

– Legemiddelsamstemming/rådgiver ved overgang til primærhelsetjenesten/utskriving. 
– Legemiddelsamstemming ved ankomst. 
– Valg av riktig legemiddiel på avtale, til enhver tid. Gjelder både ved forskrivning av nye 

og endring av eksisterende resepter. Ved dagens teknologi er dette en tidkrevende 
oppgave, som til tider oppleves som «plunder og heft». 

– Rådgiver i forbindelse med forskrivning, dette gjelder særlig interaksjon hos multisyke 
pasienter. 

 
Det er også viktig å trekke frem at ingen av respondentene indikerte en reduksjon i etterspørsel 
av dagens kliniske tjenester. 
 
De fire sykehusforetakene gjennomførte i 2019 en omfattende analyse med forslag til felles 
strategiske hovedområder, mål pr område, utviklingsaktiviteter for den publikumsrettede 
virksomheten frem mot 2025. Totalt ble det identifisert 34 tiltak innen områdene 

 
1 Se oversikt over respondenter i slutten av dokumentet 
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merkevarebygging og synliggjøring, teknologi og netthandel, kompetanseutvikling, produkt og 
tjenesteutvikling, pasientforløp, struktur- og organisering, nøkkeltall og kundedata, og 
kategoriutvikling. Se vedlegg 4 for utfyllende detaljer. 
 
De mest relevante utviklingstiltakene vil blir inkludert i den videre strategiutviklingen for SAHF. 
 
Eier  
Helse Sør-Øst RHF har i sak 076-22 fremhevet følgende forventninger til SAHF: 
 

• Robust forsyningslinje for legemidler til sykehusene i HSØ. 
• Bistand til sykehus med kostnadsstyring ved valg av legemidler. 
• Oppgaveglidning (eksempelvis Farmasitun) må ikke medføre økt ressursbruk innad i 

HSØ grupperingen. 
• Sikte mot integrerte legemiddelkjeder innad i HSØ, og digitale systemer som støtter 

dette sømløst. 
• Kostnadseffektiv drift av egen organisasjon. 

 
Øvrige relevante trender og rammebetingelser 
 
«Det utadvendte sykehus» er nærmere beskrevet i Regional utviklingsplan 2040 for Helse Sør-
Øst. Der fremheves det at spesialisthelsetjenesten er en tjeneste, og ikke bygninger og 
maskiner. En av hovedeffektene er at antall behandlingsmåter utvides fra dagens tre (dag, 
døgn og poliklinikk) til også å inneholde hjemmebehandling. Hjemmebehandling kan skje i 
form av digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus. Konsekvensen for SAHF vil bety en 
markant nedgang i antall fysisk besøkende i sykehusene (poliklinikk), samt at forventet vekst i 
behandlinger vil foregå utenfor sykehusbyggene. Videre er det forventet at omstillingen til «Det 
utadvendte sykehus» får innvirkning på hvordan nye sykehusbygg utformes, og dermed 
indirekte vil påvirke SAHFs driftsform. 
 
Dette underbygges av følgende målsettinger for sykehusene: 
 

• Målsetting om 15% av polikliniske behandlinger skal skje utenfor sykehuset. 
• Målsetting OUS om at "30%" innen 2030 skal motta hjemmeoppfølging. 

 
I regional utviklingsplan 2040 legger Helse Sør-Øst til grunn følgende utvikling i aktivitet: 
 

• 1,8% forventet årlig vekst somatikk polikliniske aktivitet frem mot 2040 
• 0,5% forventet årlig vekst liggedøgn somatikk frem mot 2040 

 
NOU Fremtidens apotek – fleksible og forsvarlig 
Rapporten (hvor fokuset i stor grad har vært konkurranseforholdene i det private segmentet av 
bransjen) som ble lagt frem i slutten av januar 2023 tegner et bilde av en velfungerende bransje 
som i stor grad har levert etter intensjonen. Av forhold som kan bli relevant for SAHF er hvis 
det iverksettes lempinger i grossistregelverket for å gjøre det enklere for nye nisjeaktører slik 
at grossistmarkedet blir mer fragmentert. Det fremheves videre i rapporten at lønnsomheten i 
bransjen anses som tilfredsstillende, slik at en kan ikke forvente noen økning i apotek avansen. 
Det siste er også Norges apotekforenings vurdering når det gjelder den realpolitiske appetitten 
for å gjøre endringer i rammevilkår for apotekene. 
 
Handelens hovedorganisasjon – VIRKE – angir i sin «Virke – handelsrapport 2022-2023» at 
det kan forventes fortsatt sterk kanalglidning fra fysisk til digital handel. I 2021 utgjorde 
netthandel 18% av all privat handel, og av dette stod nettbutikker tilknyttet fysiske butikker for 
45%. Dette samsvarer godt med digitale forventninger i samfunnet hvor brukerne ønsker å 
være selvstendig og selvbetjeningsgrad er viktig. Det er ikke nytt, men forventningene er blitt 
større enn hva de har vært tidligere. 
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Norsk og internasjonal økonomi er for tiden innen i en tilnærmet resesjonsperiode, og VIRKE 
predikerer en relativ flat utvikling innen varehandelen i den nære tidshorisont. 
 
Visjon 
 
Et foretaks visjon er et ønsket fremtidsbilde av organisasjonen dit vi skal, og bør ideelt 
inneholde følgende: 
 

- Virksomhetens ambisjonsnivå, og setter retning for mål og strategier. 
- Er inspirerende og ambisiøst og bidrar til å skape motivasjon i virksomheten 
- Har brukeren/pasienten i fokus 

 
Som det fremgår av styrets og ledergruppens egenevaluering bør visjonen omformuleres slik 
at den fremstår mer ambisiøs, samt er tydeligere på hva SAHF skal være for pasienten. I tillegg 
bør det vurderes om den noen av eiers og kundenes forventning bør gjenspeiles i visjonen. 
 
Basert på ovenstående anbefales det å ta hensyn til følgende elementer: 
 

- Sikre en robust legemiddelforsyning til sykehusene 
- Effektiv drift av egen organisasjon. 
- Kundenes fokus på effektivitetsbidrag fra kliniske tjenester 
- SAHF’s bidrag til å skape verdi for brukeren. 

 
Basert på informasjon fremkommet i prosessen, samt innspill fra et arbeidsmøte med 
apotekere og ledergruppen er det utarbeidet alternative forslag til visjon for Sykehusapotekene 
HF som grunnlag for styrets diskusjon. Disse vil bli gjennomgått i møtet. Se vedlegg 1. 
 
Administrasjonen ber styret gi en tydelig føring mht fremtidig visjon for Sykehusapotekene HF.  
 
Strategiske posisjoner 
 
En strategisk posisjon representerer et område som SAHF kan innta hvor SAHF kan skape 
netto kundeverdi. 
 
Både eier og kunde har vært tydelig på at de både opplever og forventer at SAHF leverer/skal 
sikre tilgang på legemidler frem til sykehus/ bruker med en høy servicegrad. Eier er videre 
tydelig på at det er en forventning om at SAHF tar en aktiv rolle i å bidra til effektiv utnyttelse 
av innkjøpsavtaler på legemidler. Kunden har videre pekt på noen områder hvor SAHF kan 
bidra med farmasøytisk kompetanse, gitt at dette kan leveres kostnadseffektivt og passer inn 
i kundens driftsopplegg. 
 
Basert på informasjon fremkommet i prosessen, samt innspill fra et arbeidsmøte med 
apotekere og ledergruppen er det utarbeidet alternative forslag til posisjoner for 
Sykehusapotekene HF som grunnlag for styrets diskusjon. Disse vil bli gjennomgått i møtet. 
Se vedlegg 1. 
 
Administrasjonen ber styret gi en tydelig føring til fremtidige posisjoner for Sykehusapotekene 
HF.  
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3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør anbefaler gå videre med å utarbeide konkrete strategiske mål og 
gjennomføre relevante GAP-analyser, basert på føringer gitt i møtet. 
 
 
Oversikt over respondenter: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 4 
 

- Strategi SAHF 2024-28 
- Regional utviklingsplan 2040 Del 1 
- Regional utviklingsplan 2040 Del 2 
- Uoff Rapport nasjonalt publikumsprosjekt  
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