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DEL I: INNLEDNING OG VURDERING 

1. Innledning 

1.1 Oppgaver og organisering  
 
Nøkkeltall basert på regnskap for 2022:  
 
• Antall sykehusapotek    17 
• Årsverk per 31.12.2022   811 
• Omsetning i 2022   4 568 millioner kr 

Herav omsetning mot helseforetak  3 518 millioner kr 
• Sykefravær i 2022    9.0% % (fullt år) 
 
Organisasjonen per desember 2022 vises nedenfor:  
 
 

 
 
 
 
 

1.2 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag  
 
Vår visjon 
Vi skal gjøre sykehusenes legemiddelbruk bedre. 
 
Vår virksomhetsidé 
Sykehusapotekene HF skal være sykehusets og pasientenes kompetansesenter for 
legemidler og bidra til økt pasientsikkerhet. Sykehusapotekene HF skal aktivt bidra til at 
kostnadene for helseforetakene og deres pasienter forbundet med legemiddel-
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anskaffelse, -distribusjon, -produksjon og - bruk holdes så lave som mulig. 
Kostnadsbevissthet og kundetilfredshet skal være førende i alt vi gjør. 
 
Vårt verdigrunnlag 
Foretakets eier har nedfelt kvalitet, trygghet og respekt som de tre nasjonale 
kjerneverdiene for spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer at ledere og medarbeidere i 
Sykehusapotekene HF ønsker å fremstå som kunnskapsrike, rause og ansvarsbevisste. 
 

1.3 Mål for virksomheten  
 
Sykehusapotekene HF konsentrerer sin virksomhet innenfor to hovedområder som er 
førende i alle foretakets aktiviteter:  
 

1. Bedre pasientsikkerhet  
Sykehusapotekene HF arbeider for sikker og rasjonell legemiddelbruk og bidrar 
til økt pasientsikkerhet gjennom bedre legemiddelhåndtering i hele 
pasientforløpet.  
 

2. God sykehusøkonomi  
Sykehusapotekene HF er et selvfinansierende helseforetak og skal selv skape 
handlingsrom for nødvendige investeringer og utvikling av kompetanse og 
virksomhet. Foretaket bidrar til at sykehusenes kostnader forbundet med 
legemiddelanskaffelse, - distribusjon, - produksjon og -bruk holdes så lave som 
mulig.  

 
Strategiplanen for Sykehusapotekene HF for 2019-2023 ble vedtatt av styret i desember 
2018. Den støtter opp om de to hovedområdene gjennom fem strategiske 
satsningsområder:  
 

1. Utvikle og levere morgendagens legemiddelforsyning 
Sykehusapotekene HF skal 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.  
 

2. Styrke rådgivning til sykehus og pasienter om håndtering og bruk av 
legemidler 
Styrking av rådgivningstjenestene både når det gjelder legemiddelbruk og 
kostnadsbruk skal prioriteres. 
 

3. Forebygge konsekvenser av legemiddelmangel og trygge beredskapen  
Omfanget av legemiddelmangel er økende, og spesialisthelsetjenesten er sårbar 
for mangelsituasjoner. 

 
4. Utnytte ny teknologi  

Digitalisering legger til rette for bedre pasientbehandling, økt effektivitet og 
bedre pasientsikkerhet, og for Sykehusapotekene HF muligheten til å utvikle og 
levere tjenester tilpasset sykehusenes og pasientenes behov. 
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5. Styrke kompetanse og organisasjon 
Riktig kompetanse er avgjørende for at Sykehusapotekene HF skal kunne utføre 
de oppgavene som foretaket og de enkelte sykehusapotekene er tillagt. 
Utviklingen innenfor legemiddelområdet, teknologi, logistikk og tjenesteutvikling 
stiller nye krav til ledere og medarbeidere i foretaket. 

       
Foretakets handlingsplan for 2022-2023 var en operasjonalisering av disse fem 
satsningsområdene. 
 

1.4 Virksomhetsstyring - styrets arbeid, herunder intern styring og kontroll  
 
Virksomhetsstyring 
Sykehusapotekene HF har utarbeidet en handlingsplan for foretaket som er basert på 
foretakets strategi og oppdragsdokumentet for 2022. Den er brutt ned til de enkelte 
avdelinger for å oppnå målene. Det er rapportert om fremdrift på handlingsplan og 
oppdrag og bestilling til styret gjennom året. 
 
Styret har avholdt 7 styremøter i 2022 og ett strategiseminar. Styret oppdateres på 12 
ulike mål (økonomiske- og andre mål) på hvert styremøte. 
 
Gjennomføre egne planer og tiltak som forutsatt 
For å sikre at krav og føringer i lovgivningen, oppdragsdokumentet, foretaksprotokoll, 
styrevedtak og handlingsplaner følges, rapporteres nøkkelparametere/ resultater 
månedlig i ledergruppemøtene.  
 
Avviksbehandling benyttes aktivt i forbedringsarbeid både sentralt og lokalt i det enkelte 
sykehusapotek. Avvik og uønskede hendelser er egen sak på hvert ledergruppemøte i 
foretaket. Foretaket oppfordrer alle ansatte til å melde avvik, og det oppleves å være en 
god og åpen meldekultur i foretaket. 
 
Evaluere gjennomføring av planer og tiltak 
Ledelsens gjennomgåelse med tilhørende risikoanalyse gjennomføres tre ganger 
årlig.  Risikoanalyse/ styring gjennomføres på alle nivåer, og status aggregeres opp på 
foretaksnivå. Resultatet presenteres og gjennomgås av styret i Sykehusapotekene HF én 
gang i året. 
 
Styret godkjenner foretakets årlige revisjonsprogram. Revisjoner gjennomføres for å 
evaluere etterlevelse av etablerte prosesser og krav. Dette gjøres for å kunne iverksette 
ulike kategorier av tiltak avhengig av om de skal virke forebyggende, korrigerende eller 
oppdragende i organisasjonen. Styret i Sykehusapotekene HF får informasjon om 
avvikene som blir identifisert i revisjonene, én gang i året.  
 
Statens legemiddelverk (SLV) fører tilsyn med Sykehusapotekene HF. I 2022 har SLV 
gjennomført tilsyn i 3 av foretakets sykehusapotek. Omfanget har vært 
sykehusapotekenes produksjonsavdelinger. Det har blitt avholdt et tilsynsmøte mellom 
foretakets ledelse og SLV. 
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Tiltak etter revisjoner og tilsyn vurderes og iverksettes for hele organisasjonen bla. ved å 
revidere sentrale prosesser og prosedyrer i foretaket.  Dette sikrer informasjon og læring 
på tvers i organisasjonen. 
 
Iverksette korrigerende og forebyggende tiltak 
Resultatet fra ledelsens gjennomgåelse innebærer iverksettelse av korrigerende og 
forebyggende tiltak dersom måloppnåelse, pålitelig styringsinformasjon og etterlevelse 
av lover og regelverk ikke er tilstrekkelig oppfylt, eller gir uforsvarlig helsetjeneste. 
 
 
 
Medvirkning fra brukere og ansatte 
 
Medvirkning brukere:  
 
Brukerutvalget har fem medlemmer, og det er avholdt fem møter i 2022. Brukerutvalget 
har behandlet en rekke saker knyttet til foretakets oppgaver og tjenestetilbud og har tatt 
opp igjen møteaktivitet med sykehusapotek, bruker- og ungdomsutvalg i ulike 
helseforetak. I 2022 har turen gått til Sykehuset i Vestfold i samarbeid med 
Sykehusapotekene Tønsberg og Sykehuset Telemark i samarbeid med Sykehusapoteket 
Skien. 
 
Leder i Brukerutvalget deltar i foretakets styremøter med tale- og forslagsrett. 
Brukerutvalget bidrar i arbeidet med utarbeidelse av årlig melding og har gitt sine 
kommentarer som følger nedenfor.  
 
Brukerutvalget i Sykehusapotekene HF er et rådgivende organ for styret og 
administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i 
virksomhetsområdet for Sykehusapotekene HF.   
 
Hovedmålet til Brukerutvalget i Sykehusapotekenes HF er å gi innspill og bidra til at:  

• Pasientenes og pårørendes behov er førende for struktur og innhold i tjenestene. 
Det er høyt fokus på riktig bruk av legemidler, gjennom tilbud om god rådgiving og 
andre konkrete tiltak som f.eks klinisk farmasi. 

• Sykehusapotekene HF sine publikumsutsalg innredes og utstyres etter 
retningslinjer for universell utforming og tilgjengelighet og deltar med en 
brukerrepresentant i medvirkningsgruppen, sykehusapotek for Nye Aker og Nye 
Rikshospitalet. 

• Tjenestene som tilbys er gode, likeverdige og brukerorienterte og leveres 
uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse og sosial status.  

• Helseforetakets tjenester og tilbud er av høy kvalitet og til rett kostnad, noe som 
gir trygge pasientforløp i spesialisthelsetjenesten og på tvers av tjenester og 
forvaltningsnivå.  

• Pasientsikkerhet og kvalitet vektlegges høyt.  
• Forskning og utvikling prioriteres høyt.  

 
Brukerutvalget opplever å bli stadig mer trukket inn i foretakets beslutningsfaser med 
betydning for pasientoppfølging og pasientrettede oppgaver som Sykehusapotekene HF 
skal ivareta. Brukerutvalget er godt tilfreds med at en brukerrepresentant er inkludert i 
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forskningsprosjekter i regi av Sykehusapotekene HF. Brukerutvalget i Sykehusapotekene 
HF har kontakt med ungdomsråd lokalt på det enkelte HF. 
 
 
Medvirkning ansatte:  
 
Sykehusapotekene HF har etablert selvstendige fora for å sikre medvirkning fra 
tillitsvalgte og verneombud. Det gjennomføres bla. fire faste møter årlige mellom ledelsen 
i foretaket og hovedtillitsvalgte (Kontaktforum) og hovedverneombud (AMU) med saker 
til gjensidig informasjon og diskusjon, og en årlig samling for både tillitsvalgte og 
verneombudene i foretaket. I tillegg har Sykehusapotekene HF formelle forhandlings,- 
drøftings- og informasjonsmøter iht. lov- og avtaleverk.  
 
Medvirkningsprinsipper er også bygget inn i en omstillingsavtale med tillitsvalgte, 
foretakets lederutviklingsprogram, AMU og Kontaktforum og i medarbeidersamtalene.  
 
Av sentrale saker hvor medvirkningsprinsippene er anvendt i 2022, er bla. informasjon 
og involvering av tillitsvalgte og verneombud i arbeidet med systematisk 
sykefraværsoppfølging hvor målet er å redusere og forebygge sykefravær. I tillegg brukes 
HTV og HVO i enkelte mer kompliserte personalsaker. 
 
 
 
 
2. Vurdering av virksomheten 

2.1 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i 2022  
 
Sykehusapotekene HF har i 2022 levert legemidler og øvrige tjenester til de andre HFene 
i foretaksgruppen, ut fra hva som til enhver tid har vært etterspurt. 
 
Sykehusapotekene HF har i løpet av 2022 avviklet beredskapslagring av legemidler på 
nivå 1, innenfor de rammer og føringer som har blitt gitt. 
 
Sykehusapotekene HF oppnådde i 2022 et resultat etter skatt på 43,4 millioner kroner, 
som er 38,4 millioner kroner bedre enn budsjett. Foretaket avregnet samarbeidspartnere 
innen Helse Sør-Øst RHF med 21,2 millioner kroner som en tilbakeføring av deler av 
overskuddet i 2022. Denne krediteringen er i tråd med føringer gitt av Helse Sør-Øst RHF 
og er inkludert i posten "andre inntekter" i resultatoppstillingen.  
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Tabellen nedenfor sammenligner regnskap 2022 med budsjett og fjoråret. 
 

 
 
Etterspørsel og salg av legemidler og andre varer ble 4,4% bedre enn budsjettert, hvor 
hver at de tre forretningsområdene publikum, sykehusleveranser og tilvirkning 
overpresterte i forhold til budsjett. Distribusjon av Zolgensma har bidratt særlig positivt. 
 
Sammenlignet med 2021 økte salg av legemidler og øvrige varer med 279 millioner 
kroner (7,2 %), drevet av sterk vekst innen forretningsområdene Publikum, 
Sykehusleveranser og Tilvirkning.  
 
Sammenlignet med fjoråret viser andre inntekter en økning med 59 millioner kroner, 
bland annet drevet av endringer i tilbakeføring av overskudd til sykehusene i Helse Sør-
Øst. 
 
Driftskostnadene for 2022 endte litt lavere enn budsjett. Økning i forhold til fjorår er 
drevet av vekst i aktivitet, samt kostnader i forbindelse med nytt apoteksystem. 
 
  

Tal l  i  mkr Regnskap 2022 Budsjett 2022 Avvik Budsjett Regnskap 2022 Regnskap 2021 Avvik fjorår
Varesalg 4 144,9               3 968,6               176,3                  4 144,9               3 865,1               279,8
Andre inntekter 423,4                  440,3                  16,9-                     423,4                  364,2                  59,2
Sum omsetning 4 568,3               4 408,9               159,4                  4 568,3               4 229,3               339,0

Vareforbruk 3 669,3               3 542,0               127,3-                  3 669,3               3 435,7               -233,6
Vareforbruksprosent 88,5 % 89,3 % -0,7 % 88,5 % 88,9 % -0,4 %

Dekningsbidrag 899,0 866,9 32,1 899,0 793,6 105,4
Dekningsbidrag i prosent 19,7 % 19,7 % 0,0 % 19,7 % 18,8 % 0,9 %

Personalkostnader 621,9 624,4 2,5 621,9 575,9                  -46,0
Personalkostnader i prosent 13,6 % 14,2 % 0,5 % 13,6 % 13,6 % 0,0 %
Lokalkostnader 50,9 50,9 0,0 50,9 48,8                     -2,1
Andre driftskostnader 157,6 171,8 14,2 157,6 113,9                  -43,7
Avskrivninger 21,5 13,4 -8,1 21,5 14,1                     -7,4
Sum driftskostnader 851,9 860,5 8,6 851,9 752,7 -99,2

Driftsresultat 47,1 6,3 40,8 47,1 40,9 6,2

Driftsresultat i prosent 1,0 % 0,1 % -0,9 % 1,0 % 1,0 % -0,1 %

Finansinntekter 5,9 0,4 5,5 5,9 2,4                       3,5

Finanskostnader 0,3 0,4 0,1 0,3 0,1                       -0,2

Netto finans 5,6 0,0 5,6 5,6 2,3 3,3

Skattekostnad 5,7                       1,3                       4,4-                       5,7                       4,6                       1,1-                 

Årsresultat 47,0 5,0 42,0 47,0 38,6 8,4
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Utvikling i sentrale tilvirkninger  
 

  
 
Investeringer 
De samlede investeringene i 2022 var 35,9 millioner kroner, som er 9,9 millioner kroner 
lavere enn budsjett. Dette kommer i all vesentlighet av tidsforskyvelser av planlagte 
anskaffelser. 
 
 

2.2 Evaluering av egen virksomhet og organisering  
 
Sykehusapotekene HF konsentrerer sin virksomhet innenfor to hovedområder:  

• Sykehusapotekene HF arbeider for sikker og rasjonell legemiddelbruk og bidrar til 
økt pasientsikkerhet gjennom bedre legemiddelhåndtering i hele pasientforløpet. 
Gjennom kontroll og kvalitetssikring av bestillinger, resepter og leveranser, bidrar 
foretaket til at pasientene får riktige legemidler med riktig kvalitet, til rett tid og 
på riktig måte. Rådgivning til pasienter, leger, sykepleiere og annet helsepersonell 
er også en viktig del av arbeidet for bedret pasientsikkerhet. Det samme gjelder 
leveransene av farmasøytiske tjenester rettet både mot behandling av 
enkeltpasienter og på systemnivå, og for foretakets tilvirkning av legemidler.  

• Sykehusapotekene HF bidrar til at sykehusenes kostnader forbundet med 
legemiddelanskaffelse, - distribusjon, -produksjon og -bruk holdes så lave som 
mulig gjennom kostnadsfokus og oppfølging av etterlevelse av innkjøpsavtaler. 
Tjenesten Apotekstyrt legemiddellager (ASL) er også et viktig bidrag til god 
økonomisk styring. 

 
Sykehusapotekene HF bruker i dag systemet FarmaPro for å understøtte sin 
kjernevirksomhet. Apotekbransjen har besluttet å fase ut FarmaPro innen utløpet av 
2024, og som erstatning for deler av funksjonaliteten i FarmaPro, lages en ny 
bransjeløsning som skal brukes av alle apotek i Norge. I tillegg vil Sykehusapotekene HF 
ha behov for systemstøtteløsninger for publikumsutsalg, logistikk og ordrehåndtering 
mot sykehusene. Dette behovet vil dekkes av andre løsninger.  
 
Digitale endringsprosjekter krever en gjennomgripende omstilling. Organisasjonen må 
øke sin evne til å gjennomføre sine aktiviteter, løse utfordringer og nå sine mål. For å 
oppnå ønskede effekter av foretakets digitale endringsprosjekter, har Sykehusapotekene 
HF fokus på å styrke lederes og ansattes kompetanse for å håndtere endringer. Det vil 
også legges vekt på god informasjon og involvering for å sikre at foretaket lykkes med de 
forestående endringene. De tradisjonelle forretningsmodellene blir utfordret av nye 
digitale modeller, og samspillet mellom forretning og IT blir en viktig forutsetning for å 

2022 2021 Vekst %
   Ant. Intravitreale sprøyter 97 261 91 806 5,9 %
   Ikke-steril lagerprod enheter 12 125 11 855 2,3 %
   Antall produsert CYT 178 296 173 307 2,9 %
   Antall produsert TPN 73 939 66 153 11,8 %
   Antall produsert smerte 10 735 9 484 13,2 %
   Antall produsert antibiotika 31 936 32 413 -1,5 %
   Antall produsert andre tilsetninger 11 334 10 674 6,2 %
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lykkes. Ressurser som har god teknologikompetanse og evner å forstå hvordan teknologi 
påvirker prosesser og organisasjonen, er viktige bidragsytere i denne prosessen.  
 
Fornyet systemportefølje vil medføre endrede operative prosesser, og justering av 
organisasjonen vil gjennomføres i takt med innføring av ny systemer. 
 
Sykehusapotekene HF initierte i 2020 en gjennomgang av hele organisasjonen for å sikre 
en riktig organisering i forhold til å levere på strategiske ambisjoner. Gjennomgangen ble 
forsinket pga. koronapandemien, men ble ferdigstilt i 2022, med endringer i foretakets 
ledergruppe; rollene Kvalitetsdirektør, Driftsdirektør og IT-direktør ble avviklet, og det 
kom inn fem områdedirektører som representerer driften ute på sykehusapotekene. 
Videre innførte man den nye rollen «Innovasjons- og digitaliseringsdirektør» for å svare 
ut de funn og tilbakemeldinger man fikk ifm. organisasjonsgjennomgangen. Denne 
avdelingen er p.t. under oppbygging. 
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DEL II: RAPPORTERINGER 

 
 
3. Oppfølging av styringsbudskap for 2022 

 

3.1 Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og 
pasientsikkerhet 

3.1.1 Bemanning og kompetanse  
• Det skal arbeides med tiltak som bidrar til å rekruttere, beholde og utvikle 

helsepersonell. Det skal tilrettelegges for praksisplasser og læreplasser. 
 
For foretaket på et overordnet nivå viser medarbeiderundersøkelsen ForBedring i 2022 
meget gode resultater. Alle sykehusapotekene, herunder enkeltavdelingene har fått egne 
rapporter, og organisasjonsavdelingen har bistått ved behov etter konkrete vurderinger.  
 
Det ble i 2021 besluttet at Sykehusapotekene HF skal implementere kompetanse-portalen 
på lik linje med øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst. I 2022 har SAHF startet arbeidet med 
å utvikle kompetanseplaner, og det er planlagt å rulle ut Kompetanseportalen på en 
hensiktsmessig måte i 2023 som hensyntar øvrige oppgaver i foretaket. Det er planlagt å 
teste ut ny medarbeidermodul via kompetanseportalen på hovedkontoret i 2023. 
 
 
• Antall lærlinger i helsefagarbeiderfaget skal økes sammenlignet med 2021. 

 
Ikke relevant for SAHF. 
 
 
• Helseforetaket skal videreføre og forsterke arbeidet med å utvikle en heltidskultur i 

helseforetakene.  
 
Andelen heltidsansatte i Sykehusapotekene HF har vist en økende trend de siste årene, 
og var i 2022 oppe i 86%. Gjennomsnittlig stillings-% for deltidsansatte var 75%. 
 
• Ved behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) vedtok Stortinget å 

be daværende regjering sørge for at stedlig ledelse skulle være hovedregelen ved 
norske sykehus, og at dette ble fulgt opp i foretaksmøtet den 4. mai 2016. 
Hurdalsplattformen slår fast at man skal sikre stedlig ledelse i sykehusene. 
Helseforetaket bes vise hvordan dette er ivaretatt innenfor lovens krav til enhetlig 
ledelse, jf. også rundskriv I-2/2013 om Lederansvaret i sykehus.  Helseforetaket skal 
redegjøre for hvordan de ulike virksomhetene er organisert for å ivareta prinsippet 
om stedlig ledelse. Dette skal gå fram av årlig melding for 2022. 

 
 Prinsippet om stedlig ledelse ivaretas også gjennom Lov om apotek som stiller krav til 
tilstedeværelse av daglig leder (driftskonsesjonær). 
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• Et av regjeringens satsingsområder er "Arbeid for alle i et inkluderende arbeidsliv". 
Som store arbeidsgivere er det av spesiell betydning at helseforetakene fortsetter 
arbeidet med å legge til rette for å rekruttere personer som av ulike grunner har 
utfordringer med å komme inn i arbeidslivet. Inkluderingsarbeidet skal også bidra til 
å forhindre frafall fra arbeidslivet. Helseforetaket skal videreføre arbeidet med 
inkludering og mangfold og legge til rette for rekruttering av personer som har 
utfordringer med å komme inn i arbeidslivet, samt å forhindre frafall fra arbeidslivet. 

 
Sykehusapotekene HF følger frister for rapportering og gjennomføring av tiltak fra Helse 
Sør-Øst RHF og har inkludert dette i eget planverk. Foretaket har gjennomført og evaluert 
pilottiltak og vil fortsette med å identifisere hensiktsmessige metoder og tiltak som vil 
bidra til måloppnåelse av inkluderingsdugnadens overordnede målsetting. Opplæring av 
ledere for rekruttering og inkludering har vært videreført i 2022.   
 
 

3.1.2 Forskning og innovasjon, kvalitet og pasientsikkerhet  
• Det skal tilrettelegges for forskning og innovasjon i tjenesten, og arbeidet med 

pasientsikkerhet og kvalitet skal styrkes. 
 
Foretaket driver farmasifaglig forskning nært knyttet til driftsoppgavene, og har etablert 
forskningsprosjekter innen alle foretakets virksomhetsområder. Forskningsprosjektene 
bidrar til kvalitetsforbedring i virksomheten og til bedre pasientbehandling og 
pasientsikkerhet. Forskningen innenfor områdene galenisk farmasi og klinisk farmasi har 
høyest prioritet.  
 
• Samlet forbruk av bredspektret antibiotika skal reduseres med 30 pst. i 2022 

sammenliknet med 2012. 2021 var siste året for Handlingsplan mot 
antibiotikaresistens i helsetjenesten (2015-2020) og det planlegges for videre arbeid 
med den nasjonale strategien mot antibiotikaresistens i 2022. 

 
Sykehusapotekene HF kan ikke direkte påvirke forbruket av bredspektrede antibiotika, 
men foretaket kan bidra gjennom rådgivning og framskaffelse av beslutningsgrunnlag til 
måloppnåelse. Ansatte i foretakets sykehusapotek deltar i antibiotikateam og 
legemiddelkomitéer i helseforetakene. Forbruksstatistikk leveres gjennom foretakets 
legemiddelstatistikkløsninger, Sykehusapotekenes legemiddel-statistikk (SLS) og 
Sykehusenes legemiddelkostnader (SLMK). Foretaket sentralt har øremerket ressurser til 
å bistå med tilrettelegging av forbruksstatistikk.  
 
 
• Helseforetaket skal legge til rette for helsetjenesteforskning og innovasjonsprosjekter 

som utvikler nye måter helsetjenester kan leveres på, samt prosjekter som evaluerer 
kvalitet og pasientsikkerhet i pasientbehandling. 

 
Foretaket driver forskning rundt tjenester foretaket leverer innenfor klinisk farmasi. Det 
pågår også utviklingsprosjekter knyttet til pasientrådgivning og lukket legemiddelsløyfe. 
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• Helseforetaket skal følge opp at forskningen er i tråd med regelverket og de 
risikoområder som er avdekket i Statens helsetilsyns rapport (6/2021) 
«Forskningsansvarlig har ansvar for at forskningen er forsvarlig». 

 
Foretakets forskningsveileder er revidert og tilgjengeliggjort for alle som er involvert i 
forskning i foretakets regi. Forskere i foretaket får forskningsstøtte fra foretakets egen 
ressurs, og benytter også regional forskningsstøtte. 
 
• Helseforetaket skal videreutvikle arbeidet med å se arbeidsmiljø og pasientsikkerhet 

i sammenheng, med utgangspunkt i oppfølging av nasjonal handlingsplan for 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring og undersøkelsen ForBedring. 

 
Resultatene fra ForBedring behandles lokalt i alle enheter og det defineres årlig 
oppfølgingsområder som setter fokus på arbeidsmiljø, kvalitet i tjenestene som leveres 
og pasientsikkerhet. 
 

3.1.3 Legemidler  
• Sykehusapotekene HF skal bidra i regionalt arbeid med digitale løsninger for 

beslutningsstøtte ved ordinasjon, tilberedning og utdeling av legemidler i 
sykehusene. 

 
Foretaket deltar i regionale prosjekter, og har også egne aktiviteter og prosjekter, særlig 
opp mot innføring av lukket legemiddelsløyfe i sykehusene i regionen.  
 
• Sykehusapotekene HF skal medvirke til at sykehusene etterlever 

behandlingsanbefalingene for pasienter med helseforetaksfinansierte legemidler og 
bidra til at helseforetakenes legemiddelkostnader reduseres. 

 
Foretaket ivaretar oppgaver på dette området gjennom funksjonen som regional 
legemiddelrådgiver som finansieres av SAHF. Funksjonen er sentral for å følge opp de 
mange LIS-avtalene som inngår i anbudene og derved bidra til å ta ut forventede 
økonomiske gevinster for Helse Sør-Øst. Behandlingsanbefalingene følges også opp fra de 
enkelte sykehusapotek i sykehusene. Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk er en 
viktig kilde for informasjon om legemiddelforbruket. 
 

3.2 Øvrige krav og rammer for 2022 

3.2.1 Beredskap og sikkerhet  
• Helseforetaket skal videreutvikle beredskapsarbeidet og planene med hensyn til 

pandemier og andre alvorlige kriser, ved å følge opp egenevaluering av 
pandemihåndteringen, Koronakommisjonens rapport og egne risiko og 
sårbarhetsanalyser knyttet til infrastruktur, kompetanse og innsatsfaktorer mv.  

 
Foretakets beredskapsplaner er gjennomgått og oppdatert med bakgrunn i erfaringene 
fra koronapandemien, håndtering av langvarige hendelser og organisasjonsendring 
gjennomført ved hovedkontoret sommeren 2022. 
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• Foretaksmøte vedtok:  

1. Helseforetaket skal legge regjeringens oppdaterte strategi og beredskapsplan for 
videre håndtering av covid-19-pandemien til grunn.   

2. Kapasitet for PCR-analyser skal inntil videre tilsvare mulighet til å analysere 
prøver av én prosent av befolkningen per uke. 

 
Foretaket har lagt regjeringens strategi og beredskapsplan til grunn for sin videre 
håndtering av Covid-19 pandemien.  
 
Foretaket er ikke involvert i arbeidet med PCR-analyser.  
 

3.2.2 IKT-utvikling og digitalisering  
• Helseforetaket skal bidra til regional standardisering og redusert variasjon, gjennom 

oppslutning om regionale fellesløsninger og innføring av regional 
forvaltningsmodell. Helseforetaket skal aktivt bidra til sanering og standardisering 
av applikasjonsporteføljen, i samarbeid med Sykehuspartner.  

 
Sykehusapotekene HF bidrar til regional standardisering og redusert variasjon blant 
annet gjennom den pågående overføringen av IKT drift til Sykehuspartner HF. Dette 
ivaretas gjennom prosjektet VOSS (Overføring av IT-drift til Sykehuspartner HF). 
Arbeidet i VOSS vil også bidra til sanering og standardisering av applikasjonsporteføljen. 
Sykehusapotekenes IKT-plattform SAKS vil bli faset ut og sanert når prosjekt VOSS er 
gjennomført. 
 
• Skatteetaten har modernisert det sentrale folkeregisteret med nye og endrede felter. 

Skatteetaten forbereder også innføring av ny personidentifikator (PID) i 2032. I den 
forbindelse innfører Norsk Helsenett (NHN) en ny persontjeneste for oppslag av 
folkeregisterinformasjon som Helse Sør-Øst må ta i bruk. Dette medfører behov for 
endringer i integrasjoner og informasjonsmodell i IKT-systemer samt i 
medisinteknisk utstyr som benytter personopplysninger. Det er etablert et regionalt 
prosjekt som legger til rette for ibruktakelse av integrasjoner samt ny personmaster i 
Helse Sør-Øst. 
 
Helseforetaket skal holde seg orientert om det nasjonale og regionale arbeidet, samt 
legge til rette for nødvendige lokale tilpasninger. Helseforetaket skal legge frem en 
tidsplan for dette arbeidet innen 1. juni 2022. 

 
SAHF ivaretar dette gjennom arbeidet med nytt apoteksystem Klara, og ved behov i 
eksisterende løsning FarmaPro gjennom bransjeforeningen Apotekforeningen.  
 
 

3.2.3 Informasjonssikkerhet  
• Nye teknologier tas i bruk og mer pasientbehandling foregår på tvers av 

helseforetak, hjemme og over internett. Helseforetaket skal kunne møte endringer på 
en effektiv og trygg måte. Helseforetaket skal derfor arbeide systematisk med 
informasjonssikkerhet og ha kontroll med risiko. 
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Det jobbes kontinuerlig med informasjonssikkerhet i foretaket. Foretaket har i 2022 
revidert eksisterende organisering av informasjonssikkerhetsområdet, og har gått opp 
roller og ansvar. Som et resultat av dette arbeidet er det ansatt ny 
informasjonssikkherhetsleder som tiltrer 01.04.23. Denne rollen er også løftet et nivå opp 
i organisasjonen.  
 
Gjennom høsten 2022 er det dessuten gjennomført modenhetsmåling, og denne ligger til 
grunn i arbeidet som skal prioriteres og gjennomføres i 2023.  
 
Det er også gjennomført en phishing-øvelse blant SAHF sine ansatte og innleide 
konsulenter. Denne viser at SAHF ligger noe under snittet globalt, men totalt sett er man 
fornøyd med resultatet. Dette da mange av de som åpnet phishing-eposten kontaktet IT, 
noe som tyder på en god informasjonssikkerhetskultur for å stille spørsmål og rapportere 
videre ved mistenkelige hendelser. Resultatet skal brukes for å styrke kompetanse innen 
digital sikkerhet.  
 
 
• Helseforetaket skal ha oversikt over domener de bruker, for å kunne etterleve 

offentlige krav og anbefalinger. Domenene skal være registrert gjennom 
Sykehuspartner HF, senest innen utgangen av 2022. Eventuelle unntak skal avklares 
med Helse Sør-Øst RHF. 

 
Overføring av domener til Sykehuspartner HF gjennomføres innen sluttføring av VOSS-
prosjektet, medio 2024. Helse Sør-Øst RHF er orientert. 
 

3.2.4 Klima og miljø  
• Helseforetaket skal: 

o dokumentere årlig status i arbeidet med å nå felles klima og miljømål for 
spesialisthelsetjenesten  

o vurdere om det er ressursmessig riktig å videreføre tredjepartssertifiseringen av 
system for miljøledelse, eller om man skal ivareta målsettingene for miljøledelse 
på annen måte. 

o bidra i arbeidet med en nasjonal analyse av sårbarhet og tilpasningsbehov 
relatert til klimaendringer og helse. 

 
Tiltak som har en positiv innvirkning på ytre miljø, inngår i foretakets handlingsplan 
2022-2023. I 2022 er det gjort en gjennomgang av FNs bærekraftsmål og føringer fra 
Helse Sør-Øst RHF til mål og delmål for ytre miljø for å identifisere hvordan 
Sykehusapotekene HF kan bidra til at disse nås. Kvalitetsledere, fagsjefer og foretakets 
ledergruppe har gitt innspill. Overordnede klima- og miljømål ble vedtatt på 
ledergruppemøtet i mai.  
 
Tredjeparts sertifisering iht. ISO 14001:2015 er besluttet videreført for hele 
Sykehusapotekene HF. Miljørevisjon ble gjennomført av KIWA 7.-8. september 2022. I 
tillegg til hovedkontoret, ble Sykehusapoteket Lillehammer, Drammen, Kalnes og Oslo, 
Rikshospitalet revidert. Det ble ikke gitt noen avvik eller observasjoner, men to 
forbedringsforslag som er svart ut. 
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Representanter fra seksjon Kvalitet deltar i klima- og miljøforum i Helse Sør-Øst og bidrar 
der etter behov. Det ble startet et bærekraftsutvalg i regi av Apotekforeningen i 2022 hvor 
en representant for Sykehusapotekene HF deltar. Det skal bla. ha som oppgave å gi innspill 
til bransjefelles aktiviteter som styrker apotekenes profil og kompetanse innen bærekraft, 
gi innspill ved relevante regulatoriske endringer, og gi råd om bransjens tilnærming til 
bærekraftrapportering etterspurt av myndighetene. 
 
 

3.3 Tildeling av midler og krav til aktivitet  

3.3.1 Økonomiske krav og rammer 
• Sykehusapotekene HF skal i 2022 basere sin virksomhet på fastsatte budsjetter. / 

Resultatkrav skal nås gjennom god drift og riktig bruk av ressurser. 
 
• Helseforetaket skal innrette virksomheten innenfor de krav som er gitt fra Helse Sør-

Øst RHF i oppdrag og bestilling og foretaksmøter, slik at det legges til rette for en 
bærekraftig utvikling over tid. 

 
• Resultatkrav 
• Årsresultat 2022 for Sykehusapotekene HF skal minst være på 5 millioner kroner. 

 
For 2022 er årsresultatet for Sykehusapotekene HF på mer enn 5 millioner kroner. 
 
• Likviditet og investeringer 
• Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til 

drift og investeringer. 
 
• Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 

2022 skal ikke benyttes til investeringer i 2022 uten etter særskilt avtale med Helse 
Sør-Øst RHF. 

 
• Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter 

før etablering av nye investeringsforpliktelser. 
 
Sykehusapotekene HFs styring av samlet likviditet skjer innenfor tilgjengelige rammer 
til drift og investeringer.  
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4. Andre rapporteringer  
 

4.1 Oppfølging av andre oppdrag  
 
 

4.2 Andre forhold ved driften  
 
Legemiddelberedskap  
Sykehusapotekene HF har dialog om vedlikehold av avtalt legemiddelberedskap i alle 
helseforetakene i regionen. 
 
Forsyningssikkerhet  
Antall tilfeller med mangel på legemidler har økt jevnt fra 2018 (684 tilfeller) til 2020 
(1391 tilfeller). I 2021 var det en nedgang (1105 tilfeller) mens antallet registrerte 
mangler økte til 1581 tilfeller i 2022. Sykehusapotekene HF overvåker kontinuerlig 
forsyningssituasjonen for legemidler, sikrer sykehusene nødvendige legemidler ved svikt 
i forsyningskjeden, samt å bistå med å finne alternative leverandører eller 
synonyme/alternative preparater. 
 
Sykehusapotekene HF sitt viktigste virkemiddel er beredskapslagre. Disse lagrene bygges 
for å minimere de store konsekvensene mangler på kritiske legemidler kan medføre for 
pasientbehandling på norske sykehus. Økende antall mangler medfører at funksjonene 
som arbeider med forsyningssikkerhet i Sykehusapotekene HF må anvende mer tid og 
ressurser på å identifisere varer med behov for tiltak for å sikre forsyning. Ny 
grossistavtale fra 1. februar 2021 har gitt en mer robust beredskap på legemidler som 
anses som kritiske for spesialhelsetjenesten. 
 
De regionale helseforetakene har overtatt ansvaret for driften av B180 nasjonalt 
legemiddelberedskapslager. Sykehusapotekene HF samarbeider med B180 
administrasjonen for samordning av forvaltningen av nasjonale beredskapslagre for 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Nytt apoteksystem  
Apotekforeningen har besluttet å erstatte dagens bransjeløsning FarmaPro med en ny 
bransjeløsning «Eik» med en mer begrenset funksjonalitet. «Eik» skal understøtte 
apotekbransjens behov innen legemiddelområdet, og legge til rette for integrasjon og 
samhandling med offentlige systemer og registre. 
 
Når FarmaPro utfases, må løsningen erstattes av flere systemer. «Eik» vil kun dekke 
begrensede, felles bransjerelaterte problemstillinger. Det er definert behov for ytterligere 
to systemløsninger; reseptur- og butikkdataløsning (Orion) og ERP, som sammen med Eik 
utgjør Sykehusapotekene HF sitt nye apoteksystem «Klara». Orion gjennomføres som et 
felles prosjekt for de fire sykehusapotekforetakene i Norge.  
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Det regionale helseforetaket iverksatte våren 2021 et leveranseprosjekt for å etablere den 
Regionale ERP-løsningen (OeBS) for Sykehusapotekene HF. I september 2022 driftssatte 
Sykehusapotekene HF ny økonomi- og regnskapsløsning, benevnt som Leveranse 1 av 
Klara. Leveranse 2, som er hele logistikkområdet, skal i pilot i mars 2023. Utrullingen av 
Leveranse 2 vil skje gjennom resten av 2023. På slutten av 2023 vil vi implementere 
Leveranse 3, som er den nasjonale reseptur- og butikkdataløsningen for 
sykehusapotekene. Her vil utrullingen skje frem til sommeren 2024. I august 2024 er da 
Sykehusapotekene HF over på nytt kjernesystem (Klara), og Farmapro kan stenges ned.  
 
Lukket legemiddelsløyfe (LLS)  
 
Prosjektet Regional standard for LLS i Helse Sør-Øst har gjennomført fase 1 og startet fase 
2 av prosjektet i løpet av 2022. I første halvår av 2022 ble det gjennomført utprøvinger av 
de avanserte LLS-modellene for pasientmerkede og pasientbunnede endoser. Dette for å 
verifisere nye arbeidsprosesser og gevinster slik at blant annet erfaringene i praktisk 
endringsledelse og innføring kan brukes i det videre arbeidet med innføring av LLS. I 
andre halvår av 2022 har fokus vært forberedelse til begrenset innføring av LLS på 
Sykehuset Telemark og Akershus universitetssykehus i 2023.    
 
Sykehusapotekene HF er representert både i styringsgruppen og som prosjektdeltagere. 
Prosjektdeltagere fra Sykehusapotekene HF er ressurspersoner fra hovedkontoret og 
enkelte sykehusapotek.  
 
Det er etablert et innføringsprosjekt for LLS i Sykehusapotekene HF; dette for å sikre en 
planmessig og forutsigbar innføring av LLS i alle sykehusapotek i Helse Sør-Øst. Prosjektet 
skal også ivareta tiltak for produksjonskapasitet og økning av leveranser av elektronisk 
identifiserbare endoser i henhold til forespørsler om sortiment og volum.  
 
Innføringsprosjekt for LLS i Sykehusapotekene HF har  fra april 2022 arbeidet frem en 
prognose- og simuleringsmodell som skal brukes som støtte til beslutninger for videre 
tiltak for å øke endoseproduksjonen i Sykehusapoteket Skien. Foreløpige prognoser for 
etterspørsel av endoser i HSØ de nærmeste årene er innhentet. Det er også fokus på å 
øke sortimentsbredden både ved anskaffelse av elektronisk identifiserbare endoser fra 
industri og ved egenproduksjon. Målsetningen er å oppnå en dekningsgrad på 80 %. 
 
 
Farmasitun 
Oslo universitetssykehus HF (OUS) og prosjektorganisasjonen Nye OUS har ansvar for å 
etablere løsninger som skal sørge for forbedring av drift som en del av bygge-prosjektene. 
I den forbindelse ble prosjektet «Farmasitun –konseptutredning» etablert i mars 2020 
som et felles prosjekt for OUS og Sykehusapotekene HF. Mandatet er å vurdere 
organisering av oppgaver innen den framtidige legemiddelhåndteringen basert på 
informasjon og inspirasjon fra andre sykehus i inn- og utland med tilsvarende løsninger. 
Farmasitun er betegnelsen på et sentralt lokale hvor farmasøyter og apotekteknikere 
utfører spesialisert legemiddelhåndtering i sykehuset. Hensikten er å øke kvaliteten og 
sikkerheten, samt frigjøre tid for sykepleiere. Ledermøtet i OUS vedtok i 2021 å 
gjennomføre et pilotprosjekt for farmasitun som en del av porteføljen «Utvikling av OUS». 
Piloten startet i 2022 på Radiumhospitalet som en del av bygging og ibruktakelse av nytt 
klinikkbygg.  
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Bruksklare parenterale legemidler til Sykehus 
I 2022 ble konseptutredningen for bruksklare parenterale legemidler til sykehus 
gjennomført og presentert for ledelsen.  Tilberedning av legemidler til parenteral bruk 
kan effektiviseres ved å standardisere legemidlene som skal brukes i sykehuset, og ved å 
automatisere tilberedningen. En standardisering og automatisering vil også redusere 
risiko for feil i tilberedningen. Ved å flytte denne oppgaven inn til apoteket sikrer vi også 
høyere kvalitet på produktene siden apoteket har lokaler tilpasset legemiddelproduksjon 
og personale som kontinuerlig utfører oppgavene. Et tilbud om flere bruksklare 
parenterale løsninger til OUS vil bidra til økt pasientsikkerhet og økt effektivitet for 
sykepleietjenesten. I SAO vil utvikling av bruksklare parenterale løsninger være et nytt 
forretningsområde som vil styrke vår produksjonsorganisasjon og gi økt omsetning. 
Konseptene som skal utredes videre i 2023 er  
 
1: Automatisert opptrekk basert på rekvisisjoner på legemidler til sykehusavdeling (ikke 
pasientmerket) 
2: Automatisert opptrekk basert på resept på legemidler til enkeltpasienter på sykehuset/ 
hjemmebehandling (pasientmerket) 
 
Apotekstyrt legemiddel tilberedning 
I 2022 inngikk SAO sin første tjenesteavtale for istandgjøring av legemidler på post - 
Apotekstyrt legemiddel tilberedning (AST). Avtalen er inngått med Oslo 
Universitetssykehus, Barneintensiv Rikshospitalet, Akuttklinikken.  Hovedmålet for AST-
tjenesten er å øke pasientsikkerhet samt spare sykepleiertid til oppgaver som kan gjøres 
av andre profesjoner. En slik ordning vil sikre standardisering samt effektivisering av 
tilberedninger i sengepost. 
 
Trallelegging 
Sykehuset Østfold har inngått avtale med Sykehusapoteket Østfold, Kalnes hvor apoteket 
leverer tjenesten klargjøring av medisintraller. Tjenesten utføres av apotekteknikere og 
er et godt eksempel på vellykket oppgaveglidning. Ambisjonen er at tjenesten skal 
effektiviseres/del-automatiseres ved innføring av pasientmerket endose i 2024/2025.  
 
Kapasitet i produksjon. 
Sykehusapotekene opplever en økt etterspørsel etter spesialproduserte legemidler. Dette 
vil utfordre kapasiteten i våre produksjonsavdelinger. På oppdrag fra styret har foretaket 
utarbeidet en rapport som vurderte utviklingstrender, demografi, oppgaveglidning, 
endringer i behandlingsaktiviteter i sykehusene og satt dette sammen til et forventet bilde 
av etterspørsel frem mot 2035. Det er tydelig at Sykehusapotekene kan forvente seg en 
betydelig vekst i etterspørselen av tilsetningsprodukter. Av produktene som produseres 
i dag forventes særlig stor vekst av parenteral ernæring og produkter til medikamentell 
kreftbehandling.  
 
Sykehusene etterspør i økende grad bistand fra apotek til å utføre klargjøring av 
legemidler som i dag skjer ute i sykehus. Volumet av slike klargjøringsoppgaver er i dag 
svært stort, og en overføring av store deler av disse oppgavene til apotekpersonell vil 
kreve betydelig investeringer i lokaler og personell. Det bør settes i verk ytterligere tiltak 
for å få industrielle aktører til å levere flere bruksklare legemidler slik at veksten i 
mengden oppgaver som apoteket må utføre begrenses.  
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Forskning  
Forskning en naturlig del av foretakets oppgave som farmasifaglig kompetansesenter i 
hele Sør-Øst RHF, og er sterkt knyttet til foretakets driftsoppgaver. Sykehusapotekene HF 
driver forskning innen alle foretakets virksomhetsområder, og forsknings-prosjektene 
bidrar til kvalitetsforbedring i virksomheten og til bedre pasientbehandling og 
pasientsikkerhet. Foretaket prioriterer forskning innenfor områdene galenisk farmasi og 
klinisk farmasi. Større prosjekter som er i gang: 
 

• Effekten av farmasøytintervensjon og samhandling mellom behandlingsnivåer; 
«Pasientforløp - hjem til hjem». Dette skjer på ulike typer avdelinger på flere sykehus i 
Helse Sør-Øst. Satsningsområdene er pasienter med ulike multimorbiditeter, psykiske 
lidelser, hoftebrudd og kreft.  

• Manipulering av legemidler og tilberedning tilpasset barn. 
• Kompatibilitet (forlikelighet) av intravenøse legemidler og væsker brukt i pediatrisk 

intensiv avdeling. 
• Effekten av innføring av lukket legemiddelsløyfe (LLS). 
• Kompetansen hos helsepersonell og pasienten i legemiddelkommunikasjon. 
• Nytten av den offentlig finansierte tjenesten Medisinstart i Publikum. 
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

5. Utviklingstrender og rammebetingelser  
 
 
5.1 Utviklingen innenfor opptaksområdet 

Utviklingen på legemiddelområdet går mot bruk av stadig flere høykostnadslegemidler, 
samtidig som vi ser at finansieringsansvaret for slike legemidler i flere tilfeller overføres 
til helseforetakene. Bruken av nye, kostbare og avanserte legemidler understreker 
behovet for riktig og rasjonell legemiddelbruk og legemiddelhåndtering, samt evne til 
prioriteringer. Sykehusapotekene HF skal bidra aktivt i dette arbeidet.  
 
Nye distribusjonsløsninger for legemidler i helseforetakene og ny teknologi vil kunne 
tilrettelegge for å øke effektiviteten i legemiddeldistribusjonen og bedre kvaliteten i 
legemiddelbruken. Mer målrettet beslutningsstøtte og legemiddelstatistikk er nødvendig 
for standardisering og prioritering av behandlingsopplegg lokalt, regionalt og nasjonalt. 
 
I tråd med forventet vekst i legemiddelforbruket, tilgang til nye og potente legemidler og 
utvikling av nye elektroniske verktøy i spesialisthelsetjenesten, er det nødvendig å 
intensivere det tverrfaglige og systematiske arbeidet for å redusere risikoen for 
medisineringsfeil under sykehusopphold og ved utskrivning. 
 
Sykehusene vil i større grad legge til rette for økt hjemmebehandling. Sykehusapotekene 
HF må derfor i større grad legge til rette sitt servicetilbud overfor disse pasientene. 
 
I september 2021 ble det oppnevnte et offentlig utvalg med mandat til å utrede hvordan 
fremtidens apotek skal innrettes, samtidig som de legemiddelpolitiske målsettingene 
ivaretas. Utvalget leverte sin utredning 31. januar 2023. Politisk behandling av utvalgets 
utredning kan få innvirkning på Sykehusapotekene HF’s rammebetingelser. 
 
5.2 Økonomiske rammeforutsetinger  

Sykehusapotekene HF skal levere et resultat i tråd med krav satt i oppdrag og bestilling 
fra Helse Sør-Øst RHF. 
 
Positive resultater vil inngå som sparing til fremtidige investeringer.  Foretakets 
økonomimodell må ta høyde for avskrivninger, men midler utover avskrivninger må på 
sikt forventes lånt av det regionale helseforetaket. Videre må det tas høyde for risikoen i 
driftsmodellen. 
 
I forbindelse med utfasing av Farmapro og overgang til ny systemportefølje er det 
forventet en signifikant økning i foretakets systemkostnader, som må kompenseres dels 
gjennom økt effektivitet, samt prising av tjenester overfor foretakets kunder. 
 
Kostnadsstyring og effektivisering iht. Helse Sør-Øst RHFs krav er forhold 
Sykehusapotekene HF har arbeidet kontinuerlig med.  
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Den siste tids makroøkonomiske og geopolitiske utvikling setter et ekstra press på 
ytterligere effektivisering av driften i foretaket for å imøtekomme sykehusenes 
forventning om kostnadseffektive leveranser. Det er også forventet en lavere vekst 
innenfor foretakets publikumsrettede virksomhet. 
 
I statsbudsjettet for 2023 er det ikke varslet endring i apotekenes avansemodell.  
 
 
5.3 Personell og kompetanse  

Tilgang på kompetent personell varierer avhengig av geografisk beliggenhet på 
apotekene, men i hovedsak opplever Sykehusapotekene HF god tilgang på farmasøytisk 
arbeidskraft. Bakgrunnen er at Sykehusapotekene HF kan tilby en rekke spennende, 
varierte og fagspesifikke arbeidsoppgaver som gjør foretaket til en attraktiv arbeidsplass 
innen farmasi, i tillegg til å fokusere på gode, kompetansehevende utviklingstiltak og godt 
arbeidsmiljø.  Det oppleves som mer utfordrende å rekruttere andre yrkesgrupper for 
eksempel innen informasjonssikkerhet, nye teknologiske løsninger og spesialisert IT 
kompetanse.  
 
Individuelle kompetanseutviklingssamtaler gjennomføres med alle ansatte som en del av 
medarbeidersamtalen hvor ansatte sammen med nærmeste leder utformer sin 
kompetanseplan.  
 
Alle ansatte i Sykehusapotekene HF har tilgang på etterutdanningskurs og på 
sentraliserte opplæringsprogrammer for å styrke kvaliteten på foretakets tjenester, sikre 
god pasientsikkerhet og arbeide med kontinuerlig forbedring. Foretakets ansatte 
gjennomfører nettbaserte, apotekspesifikke kurs primært rettet inn mot foretakets 
publikumsavdelinger. Det gis også tilbud om interne kurs som ikke dekkes via andre 
kilder, f.eks. produksjonsakademiet, opplæring i klinisk farmasi og fagkurs for ansatte 
som arbeider med apotekstyrte legemiddellagre.  
 
Sykehusapotekene HF er opptatt av å styrke og utvikle ledere. Det arrangeres samlinger 
for sykehusapotekere med fokus på ledelse, strategi og faglig utvikling. Foretaket 
arrangerer nettverkssamlinger for ledere i de ulike fagområdene. Utover dette gis det 
mange opplærings- og utviklingstilbud hvor innholdet fokuserer på kompetanseheving 
og utvikling av lederrollen. Det har vært gjennomført et utviklingskurs for ledere hvor 
programmet gikk over et år med 2-dagers samlinger.  
 
Lederutvikling vil fortsatt være en satsning i 2023. Ved å styrke kompetansen til 
førstelinjeledere, øker vi også mulighetene for karriereløp internt, spesielt med tanke på 
rekruttering til apotekerstillinger. Alle ledere skal ha utviklingsplaner som sikrer og 
stiller krav om at ledelse på alle nivåer utøves i samsvar med prinsipper for åpenhet, 
læring og forbedring. 
 
5.4 Bygningskapital – status og utfordringer  

Sykehusapotekene HF eier ikke selv bygningsmasse, men leier som hovedregel lokaler fra 
sykehusene. Inventar og utstyr som benyttes i virksomheten, eies som hovedregel av 
Sykehusapotekene HF.  
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6. Strategier og planer  
 
Sykehusapotekene HF gjennomførte i 2018 en strategiprosess med bred involvering i 
foretaket. Foretakets strategiplan for perioden 2019-2023 ble vedtatt av foretakets styre. 
Strategiplanen beskriver fem strategiske områder (se kap. 1.3): 
 

• Utvikle og levere morgendagens legemiddelforsyning 
• Styrke rådgivning til sykehus og pasienter om håndtering og bruk av legemidler 
• Forebygge konsekvenser av legemiddelmangel og trygge beredskapen 
• Utnytte ny teknologi 
• Styrke kompetanse og organisasjon 

 
Til hvert av de strategiske satsningsområdene er det utarbeidet ambisjoner som 
detaljerer og setter mål for planperioden. 
 
Foretakets handlingsplan for 2023-2024 inneholder de tiltak som skal gjennomføres i 
2023 og 2024 for å realiseres foretakets strategiske ambisjoner.  
 
Sykehusapotekene HF har startet prosessen med å utarbeide en foretaksstrategi for 
kommende planperiode, som vil bli vedtatt av foretakets styre i løpet av 2023. Prosessen 
er ment å favne bredt, men med et særlig fokus på kundeverdi. 
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