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DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

1. Innledning  
Om Sykehusapotekene - oppgaver og organisering 
Nøkkeltall basert på endelig regnskap for 2015: 
 

 Antall sykehusapotek   17 

 Årsverk per. 31.12.2014  687 

 Omsetning per. 2014   3.133 mkr 

 Herav omsetning helseforetak 2.182 mkr 

 Sykefravær     8,8 % 

 
 
Organisasjon pr desember 2015: 
 

 
 
 
Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag  
Vår forretningsidé 
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 legemiddelanskaffelse, -distribusjon, -produksjon og - bruk holdes så lave som 
mulig. Kostnadsbevissthet og kundetilfredshet skal være førende i alt vi gjør. 
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Vår visjon 
Vi skal gjøre sykehusenes legemiddelbruk bedre. 
 
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. 

 
Mål for Sykehusapotekene i 2015  
Sykehusapotekene HF konsentrerer sin virksomhet innenfor to hovedområder som er førende i alle våre 
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  
 

Foretakets strategiplan gjelder til 2020 og støtter opp om disse to hovedområdene gjennom fire strategiske 
satsningsområder: 

1. Pasient  

– En del av det tverrfaglige samarbeidet i hele pasientforløpet  

2. Kunnskap og kompetanse  

– Et farmasifaglig kompetansesenter 

3. Organisasjon  

– En endringskompetent, kvalitets- og serviceorientert organisasjon  

4. Teknologi  

– Et foretak som effektivt bruker og tilbyr teknologiske løsninger  
 
Foretakets handlingsplan for 2015 var en videre operasjonalisering av disse satsningsområdene.  
 
Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll  
Virksomhetsstyring 
Sykehusapotekene HF har planlagt og laget handlingsplan for foretaket og brutt den ned til de enkelte 
avdelinger for å oppnå målene i henhold til oppdrag og bestilling for 2015. Det er rapportert om fremdrift 
på handlingsplan og oppdrag og bestilling til styret gjennom året. 
 
Gjennomføre egne planer og tiltak som forutsatt 
Ulike nøkkelparametere/resultat rapporteres månedlig. Her måles mot budsjett og mot fjorårets resultater. 
For å sikre at krav og føringer i lovgivningen, oppdragsdokumentet, foretaksprotokoll og styrevedtak 
følges, har Sykehusapotekene HF arbeidet med gjennomgang av kjerneprosessene, støtteprosessene og 
ledelsesprosessene. 

 
Avvik benyttes aktivt i forbedringsarbeidet både sentralt og lokalt i det enkelte sykehusapotek.  Styret i 
Sykehusapotekene HF får rutinemessig rapportering om meldepliktige avvik og kritiske avvik påpekt ved 
eksterne tilsyn. Dette er egen sak på hvert ledergruppemøte i foretaket.  
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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.  Risikonivå presenteres og 
gjennomgås av styret i Sykehusapotekene HF. 
 
Sykehusapotekene HF gjennomfører egne internrevisjoner for å evaluere etterlevelse av etablerte 
prosesser. Dette gjøres for å kunne iverksette ulike kategorier av tiltak avhengig av om de skal virke 
forebyggende, korrigerende eller oppdragende i organisasjonen. 
 
Statens legemiddelverk (SLV) fører tilsyn med Sykehusapotekene HF. SLV utførte tilsyn på to av 
sykehusapotekene i 2015 (Sykehusapoteket Oslo, Ullevål og Sykehusapoteket Skien) og har gjennomført et 
tilsynsmøte på hovedkontoret. 
 
Tiltak gjeldende sentrale prosesser vurderes og iverksettes for hele organisasjonen ved å revidere sentrale 
prosesser/ prosedyrer.  Dette sikrer informasjon og læring på tvers i Sykehusapotekene HF. 
 
Korrigere uforsvarlige forhold – iverksette korrigerende og forebyggende tiltak 
Resultatet fra ledelsens gjennomgåelse vil innebære iverksettelse av korrigerende og forebyggende tiltak 
dersom måloppnåelse, pålitelig styringsinformasjon og etterlevelse av lover og regelverk ikke er 
tilstrekkelig oppfylt eller gir forsvarlig helsetjeneste. 

 
 
Risikobilde ved siste ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2015.  
 

  

  
 

Iht. plan/ mål/ prosedyrer/ lovbestemte krav   

Tett oppfølging påkrevet. Mulighet for avvik/ avvik av 
mindre grad 

  

Krever ytterligere tiltak. Stor sannsynlighet for avvik/ 
foreligger allerede avvik av stor grad 
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Sentrale saker behandlet av styret  
Styret avholdt seks møter og behandlet 86 saker i 2015. Viktige saker som ble behandlet i 2015, er:  

 Årlig melding, årsresultat og årsrapport 2014.  

 Risikovurdering og ledelsens gjennomgåelse per tertial. Internrevisjonsplan.  

 Årsrapport 2014 og årsplan for 2015 for Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU).  

 Oppdrag og bestilling 2015 fra foretaksmøtet. 

 Resultatregnskap pr måned og prognose.  

 Fullmaktsstruktur.  

 Antikorrupsjonsprogram.  

 Medlemskap i Norges Apotekforening.  

 Økonomisk langtidsplan 2016-2019.  

 Lønnsoppgjøret.  

 Konsernrevisjon.  

 Sykefravær oppfølging.  

 Vedtektsendringer fra foretaksmøtet.  

 Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.  

 Brukerutvalgets arbeid og brukermedvirkning i Sykehusapotekene HF.  

 Medarbeiderundersøkelsen.  

 Grossistanbud 2015 / Leveringssikkerhet.  

 Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS).  

 Nytt sykehusapotek på Kalnes og andre større prosjekter.  

 ESA-saken.  

 Budsjett 2016. 

 
Medvirkning fra ansatte  
Iht. 12 prinsipper om medvirkning har Sykehusapotekene HF laget selvstendige fora og bygget dette inn i 
ulike tiltaksområder. Det gjennomføres blant annet fire faste årlige møter med hovedtillitsvalgte 
(Kontaktforum) og hovedverneombud (HAMU) med saker til gjensidig informasjon og diskusjon. I tillegg 
har vi formelle drøftings- og informasjonsmøter iht. lov- og avtaleverk. Medvirkningsprinsipper er blant 
annet bygget inn i omstillingsavtale med tillitsvalgte, lederutviklingsprogram, HAMU og samarbeidsutvalg 
og medarbeidersamtalene.  
 
Årlig melding 2015 er sendt på høring til deltakere i Kontaktforum (inkl. hovedverneombud) og behandlet 
som egen sak i Kontaktforum. Av sentrale saker hvor medvirknings-prinsippene er anvendt i 2015, er 
blant annet involvering av tillitsvalgte og verneombud i arbeidet med å redusere og forebygge 
sykefraværet. Det er igangsatt både sentrale og lokale tiltak, og en reduksjon av sykefraværet til 7,6% er 
formulert som et prioritert mål for 2016. 

 
Medvirkning fra brukere – brukerutvalgets kommentar til årlig melding 
I 2015 er det opprettet Brukerutvalg for Sykehusapotekene HF. Utvalget har fem medlemmer, og det er 
avholdt tre møter i 2015. Brukerutvalget bidrar i arbeidet med utarbeidelse av årlig melding og har gitt sine 
kommentarer som følger nedenfor. 
 

«Brukerutvalget for 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. 
Brukerutvalget er presentert retningslinjer som gjelder for helseforetaket, hvilke oppgaver som 
skal ivaretas og hvordan oppgavene løses. 
Hovedformålet til BU SAHF er å bidra til at brukerne, pasientenes og pårørendes behov er 
førende for struktur og innhold i tjenestene, og arbeide for gode, likeverdige og brukerorienterte 
helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, og at 
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helseforetakets tjenester og tilbud er av høy kvalitet som gir trygge pasientforløp på tvers av 
tjenester og forvaltningsnivå. 
 
Brukerutvalgets inntrykk er at Sykehusapotekene HF er et ryddig, kompetent og resultatorientert 
helseforetak med et dyktig styre, ansatte og medarbeidere.  
Pasientsikkerhet og kvalitet vektlegges høyt. 
Forskning og utvikling av behandlingsregimer gjennom pasientopplæring og medikamentell 
håndtering prioriteres høyt. 
Brukerutvalget har registrert at styringsverktøyet som anvendes følges strengt og riktig. 
Brukerutvalget har ikke kunnet gjennomgå detaljert arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder, men 
gjennom de dokumenter som er tilgjengelige fremstår Sykehusapotekene HF som en ryddig 
organisasjon under kyndig og dyktig ledelse til beste for pasienter, pårørende og andre brukere av 
spesialisthelsetjenesten i Helseregion Sør Øst.»  



8 
 

 

2. Sammendrag 

2.1. Positive resultater og uløste utfordringer  

 
 
Sykehusapotekene HF oppnådde i 2015 et resultat før skatt på 40,5 millioner kroner, som er 10,5 millioner 
kroner bedre enn budsjett. Dette skyldes 17 millioner kroner høyere dekningsbidrag som følge av økt 
omsetning av dyre legemidler. Omsetningen endte 5,5 % over budsjett, hvor spesielt Varesalg privat 
(publikumsutsalgene) bidro positivt med økt salg av kostbare legemidler. Andre inntekter er svakt bak 
budsjett til tross for økte inntekter innen tilvirkning. Dette skyldes blant annet 9 millioner kroner lavere 
inntekter som følge av overføringen av administrasjonen for Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS-
administrasjonen) til Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS).  
 
Driftskostnadene endte 8 millioner kroner over budsjett, med positivt budsjettavvik innen 
personalkostnader som følge av overføringen av LIS- administrasjonen til HINAS og lavere lønnsvekst 
enn budsjettert. Andre driftskostnader var 20 millioner kroner høyere enn budsjett grunnet økte 
lisenskostnader og en «budsjetteknisk motpost» for å dekke inn økte pensjonskostnader. 
 
Utfordringsbildet til Sykehusapotekene HF er sammensatt. Generell aktivitetsendring på sykehusene og 
spesielt innen legemiddelområdet har gitt utslag i økt salg av legemidler og samtidig en dreining mot 
økende andel kostbare legemidler. Grunnet degressiv avanse har kostbare legemidler lavere apotekmargin i 
prosent. 1. januar 2015 byttet foretaket grossist fra Norsk Medisinaldepot AS (NMD) til Alliance 
Healthcare Norge AS (AHN). Dette har ført til lavere innkjøpspriser til Sykehusapotekene HF, som både 
gir besparelser for øvrige helseforetak og økt lønnsomhet for foretakets publikumsavdelinger. Totalt sett 
har dette ført til økt fortjeneste for foretaket. 

 
 

Tall i mkr
Regnskap 2015 Budsjett 2015 Avvik budsjett Regnskap 2015 Regnskap 2014 Avvik fjorår

Varesalg 2 855,3              2 691,7              163,6                2 855,3              2 614,0              241,2                 

Andre inntekter 277,7                 280,4                 -2,6                   277,7                 261,5                 16,2                   

Sum omsetning 3 133,0              2 972,0              161,0                3 133,0              2 875,6              257,4                 

Varekostnader 2 512,6              2 368,5              144,1                2 512,6              2 299,3              213,4                 

Vareforbruksprosent 88,0 % 88,0 % 0,0 % 88,0 % 88,0 % 0,0 %

Dekningsbidrag 620,4                 603,5                 16,9                  620,4                 576,3                 44,1                   

Dekningsbidrag i prosent 19,8 % 20,3 % -0,5 % 19,8 % 20,0 % -0,2 %

Personalkostnader 459,3                 471,4                 -12,1                 459,3                 356,2                 103,2                 

Personalkostnader i prosent 14,7 % 15,9 % -1,2 % 14,7 % 12,4 % 2,3 %

Lokal kostnader 36,7                   37,0                   -0,3                   36,7                   34,7                   2,1                     

Andre driftskostnader 78,5                   58,8                   19,7                  78,5                   68,0                   10,6                   

Avskrivninger 10,9                   10,1                   0,9                    10,9                   9,3                     1,7                     

Sum driftskostnader 585,5                 577,3                 8,2                    585,5                 468,0                 117,5                 

Driftsresultat 34,9                   26,2                   8,7                    34,9                   108,3                 -73,4                  

Driftsresultat i prosent 1,1 % 0,9 % 0,2 % 1,1 % 3,8 % -2,7 %

Finansinntekter 6,0                     3,9                     2,1                    6,0                     5,8                     0,3                     

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

Netto Finans 5,6                     3,8                     1,8                    5,6                     5,5                     0,1                     

Resultat før skattekostnad 40,5                   30,0                   10,5                  40,5                   113,8                 -73,3                  

Skattekostnad 1,1                     0,5                     0,6                    1,1                     -                     1,1                     

Resultat før skatt 39,3                   29,5                   9,8                    39,3                   113,8                 -74,5                  

Pensjonskostnad 80,9 79,7 1,2 80,9 -5,7 86,6

Resultat uten pensjonskostnader 120,3 109,2 11,0 120,3 108,1 12,2
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Investeringer 
Sykehusapotekene HF har i 2015 hatt flere store investeringsprosjekter. Åpning av nytt sykehusapotek i 
Østfold 2. november 2015 gikk etter planen, og det er gjort betydelige investeringer knyttet til 
bestillingssystemet Delta, endoseproduksjon, varelager-/plukkroboter og tilrettelegging for lukket 
legemiddelsløyfe ved sykehuset. Arbeidet med ny renromsmodul for Sykehusapoteket Kristiansand i 
tilknytning til Senter for kreftbehandling i Kristiansand ble sluttført og åpnet 4. desember 2015. Ved 
Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet er det tatt i bruk nye tilvirkningslokaler, og det er installert en 
robot for å automatisere produksjon av cytostatika. 
 
Ny grossistavtale G2015  
Sykehusapotekene HF gjennomførte på vegne av de regionale helseforetakene en anbudskonkurranse i 
2014 som omfatter levering av legemidler og handelsvarer til sykehusapotek, helseforetak og 
publikumsleveranser. Formålet med konkurranseutsettingen var å etablere ny grossistavtale fra 1. januar 
2015 for å sikre konkurransedyktige betingelser og leveringssikkerhet ved utløp av eksisterende avtale 31. 
desember 2014. Alliance Healthcare Norge AS (AHN) leverte det mest fordelaktige tilbudet på samlet 
leveranse til sykehusapotek, helseforetak og leveranser til publikum. 
 
Grossistavtalen G2015 gjelder levering til alle sykehusapotekforetak i Norge i fire år, for perioden 1. 
januar 2015 til 31. januar 2019. Det er i tillegg mulig å forlenge avtalen med to år. Grossistavtalen sikrer 
sykehusapotekforetakenes og helseforetakenes løpende behov for forsyning av legemidler og handelsvarer 
med tilhørende tjenester.  
 
ESA  
Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av 27. januar 2014 lagt til grunn at de regionale 
helseforetakene sikrer at driften av sykehusapotekene innrettes i tråd med ESAs vedtak innen 1. januar 
2015. ESA foreslår flere formålstjenlige tiltak for å unngå kryssubsidiering hvis de offentlig eide 
sykehusapotekene fortsatt skal tilby publikumsutsalg, herunder: 

 Krav om separate regnskap for publikumsdel 

 Både direkte og indirekte kostnader må beregnes for publikumsdel 

 Det skal stilles krav om fortjeneste for salg til forbrukere  

 Skattefritaket for sykehusapotek skal ikke lenger gjelde inntekter som stammer fra salg til 
forbrukere 

Sykehusapotekene HF har tilrettelagt driften for å etterleve ESA sin kjennelse. Foretaket har vært i 
løpende dialog med Helse Sør-Øst RHF og de tre andre sykehusapotekforetakene om tilpasninger i 
forhold til ESA sin kjennelse og tolkning av denne.  

 

2.2. Evaluering av egen virksomhet og organisering  
Styret godkjente i februar 2014 opprettelse av Brukerutvalg i Sykehusapotekene HF. Utvalget er etablert 
og implementert i foretaket i henhold til «Veileder for brukerutvalg», behandlet i styret i Helse Sør-Øst 
RHF 23. mai 2013. Medlemmer til brukerutvalget ble oppnevnt på styremøtet i februar 2015. Fagdirektør i 
Sykehusapotekene HF ivaretar sekretær- og sekretariatsfunksjonen for Brukerutvalget. Leder i 
Brukerutvalget er invitert til foretakets styremøter. 
 
Foretaket gjennomførte høsten 2015 en medarbeidertilfredshetsundersøkelse slik det er gjort tidligere år. 
Med en svarprosent på 90% var dette blant de høyeste i Helse Sør-Øst RHF. Foretaket viste generell 
positiv utvikling på 12 av 18 områder sammenlignet med resultatene i 2014 og lik eller bedre score enn 
HSØ-referanse på 15 av 18 områder. Oppnådd score for jobbtilfredshet for foretaket var på samme høye 
nivå som året før (76). Ingen foretaksovergripende tiltak er nødvendige. Lokale tiltak iverksettes løpende i 
de enhetene der behov ble identifisert. Dette er behandlet i HAMU, kontaktforum og i styret. 

 
Administrasjonen av Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) ble etter vedtak i de regionale helseforetakene 
overført fra Sykehusapotekene HF til Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS) med virkning fra 1. 
juni 2015. 
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DEL II: RAPPORTERINGER 

3. Rapportering i forhold til oppdrag og bestilling 2015 

3.1. Visjon, verdigrunnlag og mål for 
helseforetaksgruppen 

 Helse Sør-Østs visjon er å skape: 

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk 
bakgrunn, kjønn og økonomi 

For å spisse og tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen er det vedtatt målformuleringer som 
en del av Plan for strategisk utvikling 2013-2020. Målene uttrykker organisasjonens ambisjoner om tilgjengelighet, 
kvalitet og pasientsikkerhet: 

 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 
Ikke relevant for Sykehusapotekene HF. 

 

 Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 
Ikke relevant for Sykehusapotekene HF. 
 

 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 
Ikke relevant for Sykehusapotekene HF. 

 

 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for 
egen enhet. 

Det arbeides aktivt med resultatene av medarbeiderundersøkelsen. Svarprosenten i 2015 var på hele 
90%. Resultatene viser en forbedring i forhold til involvering og oppfølging. Alle enheter skal følge 
opp og analysere og revidere tiltak knyttet til medarbeiderundersøkelsen i lokale handlingsplaner innen 
utgangen av januar 2016. Det er vurdert at det ikke skal igangsettes foretaksovergripende tiltak, men at 
det skal arbeides med resultatene lokalt. 

 

 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 
o Netto endring i likvider i 2015 var på 88 millioner kroner til tross for investeringer på 23 millioner 

kroner.  
o Kontantstrøm fra driften bidro positivt med 111 millioner kroner. Av dette bidro årsresultat 

korrigert for avskrivninger med 50 millioner kroner. Varelageret er redusert med 8 millioner 
kroner. Forskjell mellom pensjonskostnad og innbetalinger til pensjonsordningene, økt 
skattekostnad, økt leverandørgjeld, økt kortsiktig gjeld og endringer i andre tidsavregningsposter 
bidro til positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter.   

o Av foretakets kontantstrøm for 2015 skyldes 40 millioner kroner endring i bokføring av mva-
fradrag for varekjøp fra grossist. Tidligere praksis har ligget en måned på etterskudd. Praksis er 
endret slik at mva-fradraget tas innenfor riktig termin, og dette har gitt en likviditetsforbedring på 
40 millioner kroner. Dette er en engangseffekt som ble innbetalt i april 2015. 

o Sykehusapotekene HF har i 2015 gjennomført investeringer som i hovedsak er knyttet til 
åpningen av nytt Sykehusapotek på Kalnes, sluttføring av arbeidet med ny renromsmodul for 
Sykehusapoteket Kristiansand i tilknytning til Senter for kreftbehandling i Kristiansand, og 
automatisering av produksjon av cytostatika ved installasjon av robot i nye tilvirkningslokaler for 
Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet. 
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3.2. Resultatoppnåelse for mål 2015   

3.3. Tildeling av midler 
Resultat 

 Årsresultat 2015 for Sykehusapotekene HF skal være på minimum 30 millioner kroner. 
Sykehusapotekene HF har etter føringer fra HSØ endret sitt budsjett for 2015 slik at budsjetterte 
pensjonskostnader for POA (Pensjonsordningen for apotek) ble på nivå med NRS-beregninger fra januar 
2015 og tilsvarende for OPF (Oslo Pensjonsforsikring) iht. beregniner fra mars 2015. Siden resultatkravet 
for 2015 er uendret, har foretaket lagt inn motposten på "andre driftskostnader". Dette innebærer en 
økning av resultatkravet på om lag 13 millioner kroner fra opprinnelig budsjett. LIS-administrasjonen ble 
virksomhetsoverført til HINAS pr 1. juni 2015, men budsjettene ble ikke endret som følge av dette. 
Kostnadene til LIS-administrasjonen ble viderefakturert i sin helhet.  

 
Sykehusapotekene HF oppnådde i 2015 et resultat før skatt på 40,5 millioner kroner, som er 10,5 millioner 
kroner bedre enn budsjett. Dette skyldes 17 millioner kroner høyere dekningsbidrag som følge av økt 
omsetning av dyre legemidler. Omsetningen endte 5,5 % over budsjett, hvor spesielt Varesalg privat 
(publikumsutsalgene) bidro positivt med økt salg av kostbare legemidler. Andre inntekter svakt bak 
budsjett, til tross for 9 millioner kroner lavere inntekter som følge av overføringen av LIS- 
administrasjonen. Dette skyldes hovedsakelig økt aktivitet innen tilvirkning.  

 
Driftskostnadene endte 8 millioner kroner over budsjett, med positivt budsjettavvik innen 
personalkostnader som følge av overføringen av LIS- administrasjonen og lavere lønnsvekst. Andre 
driftskostnader var 20 millioner kroner høyere enn budsjett grunnet «motpost» til økte pensjonskostnader 
og avsetning for lisenser.  
 

Likviditet og investeringer 

 Foretakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til drift og investeringer. 
Sykehusapotekene HF er et selvfinansierende foretak og tildeles ikke midler for drift og investeringer. 
Foretaket har positiv likviditet etter investeringer. 
 

 Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 2015 skal ikke benyttes til investeringer 
i 2015 uten etter særskilt avtale med Helse Sør-Øst RHF. 

Sykehusapotekene HF er et selvfinansierende foretak og tildeles ikke midler for drift og investeringer. Det 
er ikke foretatt investeringer i 2015 som ikke har vært budsjettert. Foretaket har egne rutiner for 
investeringer avhengig av type investering og størrelse.  
 

 Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter før etablering av nye 
investeringsforpliktelser. 

Sykehusapotekene HF har gjennom økonomisk langtidsplan lagt investeringsplaner både for å tilfredsstille 
myndighetenes krav til apotek og behov for resultatforbedrende tiltak. Sistnevnte skal gi positiv nåverdi 
før iverksetting.  
 

3.4. Kvalitet og pasientsikkerhet 
 Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status skal ha nasjonal dekningsgrad og god datakvalitet. Helseforetaket skal 

bidra til dette ved å rapportere til disse i henhold til krav. 
Ikke relevant for Sykehusapotekene HF. 
 

 Helseforetaket skal bidra i Helsedirektoratets arbeid med daglig oppdaterte data i Norsk pasientregister. 
Ikke relevant for Sykehusapotekene HF. 
 

 Helseforetakene skal formidle og kommunisere kvalitetsresultater og uønskede hendelser til pasienter, pårørende og 
offentligheten på egnet måte.  
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På Sykehusapoteket HF sin hjemmeside, www.sykehusapotekene.no, publiseres uønskede hendelser. Det 
fokuseres på kritiske og alvorlige feilekspederinger av legemidler til sykehusavdelinger og private kunder 
og feilleveranser fra produksjon av legemidler på sykehusapotekene.  
 

 Helseforetaket skal påse at pasientadministrative rutiner sikrer god ivaretakelse av nye pasientrettigheter som følge av 
endringene i pasient- og brukerrettighetsloven, ordningen med fritt behandlingsvalg og pakkeforløp for kreft. Endringer i 
pasient- og brukerrettighetsloven trer i kraft i løpet av annet halvår 2015. Helseforetaket skal ta i bruk reviderte 
prioriteringsveiledere i 2015.  

Ikke relevant for Sykehusapotekene HF. 
 

 Helseforetaket skal holde seg oppdatert om beslutninger som blir gjort i Beslutningsforum og sørge for at klinisk praksis 
er i tråd med beslutningene. Det skal ikke tas i bruk metoder som er avvist av Beslutningsforum. 

Ikke relevant for Sykehusapotekene HF. 
 

 Riksrevisjonens rapport fra 2014 om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013, påpeker blant annet 
avvik som kan knyttes til helseforetakenes databehandlingsansvar. Helseforetakets oppfølging av Riksrevisjonenes 
rapport må også omfatte systemer for å håndtere bortfall av IKT i kjernevirksomheten. 

I sykehusapotekenes beredskapsplaner er et eventuelt bortfall av IKT-systemer delvis ivaretatt gjennom 
manuelle rutiner for å sikre utlevering av legemidler til pasienter og helseforetak. Arbeidet med å sluttføre 
sentrale rutiner for å gå over til manuelle prosesser, er tatt inn i foretakets handlingsplan for 2016. 
 

 Sykehusapotekene skal drive kontinuerlig forbedringsarbeid og, i samarbeid med helseforetakene, medvirke til å sikre 
gode og effektive pasientforløp og arbeidsprosesser for å oppnå god pasientsikkerhet og økt effektivitet. Pasientgrupper som 
spesifikt har behov for informasjon og oppfølging av legemiddelbehandling gjennom sykehusoppholdet og ved utskrivning 
skal prioriteres. 

Sykehusapotekene er ikke involvert direkte i pasientforløpene i sykehusene, men har i løpet av 2015 
arbeidet videre med standardisering av forhåndsbestilling av cytostatika. Sykehusapotekene HF har i 2015 
utarbeidet en undervisningspakke for opplæring i samstemming av legemiddellister som tilbys alle 
foretakene i Helse Sør-Øst.  
 

 Sykehusapotekene skal ivareta og videreutvikle arbeidet med legemiddelberedskap for Helse Sør-Øst. 
Foretaket bidrar med tjenester knyttet til legemiddelberedskap etter avtale med det enkelte helseforetak og 
har etablert en sentral funksjon knyttet til kartlegging og oppfølging av legemiddelmangel. Fra 1. januar 
2015 overtok Sykehusapotekene HF på vegne av de regionale helseforetakene ansvaret for forvaltningen 
av Helsedirektoratets beredskapslager av legemidler for spesialisthelsetjenesten.  

 

3.5. Personell, utdanning og kompetanse 
 Det skal utvikles strategi for kompetansedeling og kompetanseutveksling med kommunale helse- og omsorgstjenester i 

regionen. Helseforetaket skal bidra i dette arbeidet. 
Sykehusapotekene HF deltar i samhandlingsnettverket som er etablert i Helse Sør-Øst. 

 

3.6. Forskning og innovasjon 
 Sykehusapotekene skal bidra til realiseringen av tiltak som er foreslått i HelseOmsorg21 og som prioriteres av Helse 

Sør-Øst RHF i dialog med de andre regionale helseforetakene. 
Sykehusapotekene HF bidrar til realiseringen av tiltak i HelseOmsorg21 gjennom forskningsprosjektet 
OPERA-studien, en klinisk behandlingsstudie som undersøker effekten av å implementere IMM-
metodene i en sykehusavdeling. Studien er også offentliggjort på www.helsenorge.no.  
 
I 2015 har Sykehusapotekene HF intensivert sin innsats innen innovasjon. Foretaket utreder også 
muligheten for å bidra til produksjon til kliniske studier, noe som vil kunne bidra til å støtte nærings-
utviklingen på feltet, i tråd med HelseOmsorg21. 
 

http://www.helsenorge.no/
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Forskning 

 Sykehusapotekene skal ta delta i nasjonale forskningsnettverk som er faglig relevante for helseforetaket. 
Sykehusapotekene HF deltar i den nasjonale forskerskolen i farmasi og i et nasjonalt forskningsnettverk i 
klinisk farmasi initiert av Farmasiutdanningen ved Universitetet i Tromsø.  
 

 Sykehusapotekene skal legge til rette for styrket brukermedvirkning i forskning. 
Foretaket utreder hvordan det nyopprettede Brukerutvalget kan involveres i aktuelle forskningsprosjekter. 
I forbindelse med planleggingen av en pågående randomisert, klinisk studie, ble Brukerutvalget ved det 
samarbeidende helseforetaket, OUS, spurt om råd. 

 
Innovasjon 

 Sykehusapotekene skal ta initiativ til og/eller delta i innovasjonsprosjekter der samarbeid med andre 
helseforetak/sykehus blir vurdert. 

Sykehusapotekene HF har vært samarbeidspartner for flere helseforetak ved søknader om innovasjons-
midler, blant annet fra Helse Sør-Øst. 

 

 Sykehusapotekene skal utnytte nyanskaffelser til å fremme innovasjon. 
Foretaket utnytter ny teknologi og fremmer innovasjon blant annet gjennom anskaffelse av varelager- og 
plukk-roboter ved sykehusapotekene i Oslo og Østfold, og ved robotisering av cytostatikatilvirkning. 
 

3.7. Styringsparametre 2015 
Ikke aktuelt for Sykehusapotekene HF. 
 

3.8. Organisatoriske krav og rammebetingelser 
Styring og oppfølging 

 Regjeringen har iverksatt arbeid med å redusere tidstyver. Det skal særlig legges vekt på tiltak som bidrar til å realisere 
pasientens helsetjeneste. Helseforetaket bør løpende vurdere forenklinger av sine egne rapporteringskrav. Helseforetaket 
skal gi tilbakemeldinger til Helse Sør-Øst RHF på rapporteringskrav som blir stilt fra departementet og andre 
myndigheter som blir oppfattet som uhensiktsmessige. 

Sykehusapotekene HF har ikke identifisert rapporteringskrav som ikke er hensiktsmessig. 
 

 Helseforetaket skal forholde seg til krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk (jf. Meld. St. 27 (2013–
2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap). Helseforetaket skal føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk som også 
bidrar til å sikre tilgang på helsepersonell i framtiden og forsikre seg om at ansatte hos leverandører, også i andre land, 
har forsvarlige vilkår.  

Hovedgruppene av ansatte i Sykehusapotekene HF er apotekteknikere og farmasøyter. Alt tyder på at det i 
de nærmeste årene vil være tilstrekkelig tilgang på kvalifisert personell innen disse yrkesgruppene. En 
utfordring fremover vil være å konkurrere med de private apotekkjedene om den beste kompetansen. Det 
arbeides derfor aktivt med tiltak for å beholde og sikre nødvendig kompetanse for fremtiden, bla. tilbys 
flere målrettede kompetansehevende tiltak for medarbeidere og ledere. Vi ser imidlertid at der er 
utfordringer med å få ansatte med tilvirkningskompetanse. Dette betyr at vi som organisasjon tar et 
betydelig løft med gjennomføring av egne kurs og ulike andre opplæringstiltak, for å sikre at vi til en hver 
tid har nok ansatte som er kvalifisert for å utføre produksjon. 
 
93% av de ansatte har fast ansettelsesforhold. 85% er kvinner og for øvrig er sammensetningen preget av 
mangfold, både hva angår etnisitet og alder. De fleste er heltidsansatte (ca 70%), og de som er 
deltidsansatte har primært redusert stilling grunnet omsorg for barn (majoriteten av deltidsstillingene 
jobber 80%).  
 
Som IA-bedrift har foretaket i  2015 fokusert sterkt på å redusere sykefraværet. Målet er at det 
akkumulerte fraværet ved utgangen av 2016 skal være under 7,6%. Samarbeidet med de tillitsvalgte er 
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meget godt, og våre hovedtillitsvalgte representerer hhv. Norges Farmasøytiske Forening, 
Farmasiforbundet og Delta.    

 

 Pasientsikkerhet og kvalitet er et ansvar for ledere på alle nivåer. Helseforetakets styre skal ha en aktiv rolle for å sikre 
at den samlede virksomhetsstyring omfatter bedre etterlevelse av faglige retningslinjer, standardisering på flere områder og 
erfaringsoverføring basert på beste praksis. 

Styret i Sykehusapotekene HF behandlet i styresak 079/15 «Plan for å redusere sykefravær, dessuten 
begrense avvik, feil, klager og reklamasjoner samt lukking av avvik». Foretaket tilstreber åpenhet om de 
feil, nestenfeil, avvik og uønskede hendelser som skjer. Arbeid med avvik er et av våre viktigste verktøy til 
forbedring og ikke et verktøy for å påpeke enkeltpersoners feil. Foretaket ønsker en kultur hvor det er en 
selvfølge å registrere avvik, og at avviksrapportene brukes spesifikt til forbedring og læring. 
 
Ledergruppen har månedlig oppfølging av avviksstatistikk. Gjennomgang av avvik og forbedringer 
gjennomføres i ledelsens gjennomgåelse (LGG) 3 ganger pr år, som også gjennomgås med foretakets 
styre. Alle meldepliktige avvik blir diskutert med/informert om til driftsdirektør og kvalitetsdirektør. 
Avvik og forbedringer er også fokusområde på nettverkssamlinger, apotekersamlinger og kvalitetsforum.  
 
Foretaket har gjennom handlingsplanen iverksatt flere tiltak som vil øke pasientsikkerhet og kvalitet. Dette 
er f. eks. bruk av ny teknologi som e-resept, PDA i ordrehåndtering, temperaturmonitorering, 
automatisering av varelager, plukk og produksjon. Videre legges det til rette for lukket legemiddelsløyfe og 
system for medikamentell kreftbehandling (MKB) på sykehus, ansvarlige kvalitetsledere for alle 
sykehusapotek, kvalifisering av leverandører og forbedringsarbeid i apotek basert på LEAN-metodikk. I 
styremøtene orienteres styret om de største prosjektene i foretaket.  

 
Miljø, etikk og samfunnsansvar 

 Det vises til rapporten ”Miljøledelse i spesialisthelsetjenesten, statusrapport 2011-2014”. Helseforetaket skal videreføre 
arbeidet i 2015 i tråd med anbefalingene og med helhetlig og samordnet tilnærming til de nasjonale miljømålene.  

Sykehusapotekene HF har innført miljøledelse som en integrert del av kvalitetssystemet og gjenomgikk en 
periodisk miljørevisjon i september 2015. Representanter fra Sykehusapotekene HF deltar på miljøfag-
gruppe i Helse Sør-Øst, på klima- og miljøforum i regi av Grønt Sjukehus og samarbeider med de andre 
helseforetakene i HSØ om miljøspørsmål. Foretaket rapporterer inn tall til årlig klimaregnskap for å vise 
sine klimautslipp til Helse Sør-Øst. 
 

 Helseforetaket skal sikre at det blir satt relevante miljøkrav i anskaffelser og at det blir gjort målinger/registreringer som 
dokumenterer omfanget av anskaffelser hvor det er stilt miljøkrav. 

Foretaket har styrket innkjøpskompetansen for anskaffelser av varer/ tjenester som «ikke er ment for 
videresalg». Det er en prosedyre i foretakets styringssystem Sokrates som beskriver gjennomføring av 
anskaffelser, og i denne prosedyren fremgår det at man skal stille miljøkrav i alle anskaffelser der dette er 
relevant. Videre avroper foretaket på HINAS/HSØ-avtaler hvor det stilles miljøkrav der det er relevant. I 
2015 utarbeidet foretaket fire overordnede miljømål for perioden 2015-2017, hvorav ett av målene er å 
kartlegge innkjøpsavtaler der foretaket stiller miljøkrav. Arbeidet er iverksatt og blir ytterligere 
systematisert og dokumentert i 2016.  
 
Anskaffelselsprosessen knyttet til «varer for videresalg» ivaretas gjennom avtaler utarbeidet av HINAS/ 
LIS,  og grossistavtale for distribusjon av varer fra grossist til de lokale sykehusapotekene.  
 

 Regjeringen har som målsetting å sikre utfasing av fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018. Mange 
helseforetak har planer for utfasing av oljefyr i sine bygg og det er forventet at antallet bygg med oljefyr er redusert til 50 
innen 2018 for hele landet. Det legges til grunn at helseforetaket intensiverer sine tiltak for å sikre målsettingen om 
utfasing av fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018. 

Sykehusapotekene HF leier lokaler til sin virksomhet og eier ingen bygg. 
 

 Det vises til RHF-styresak 094-2014 som pålegger helseforetakene å følge opp, og rapportere på, tiltak beskrevet i 
Helse Sør-Øst antikorrupsjonsprogram. 

Sykehusapotekene HF har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til korrupsjon og 
misligheter. Det er utarbeidet et implementeringsprogram med vekt på bevisstgjøring og kompetanse-
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bygging som skal gjennomføres i alle foretakets enheter. Styret behandlet antikorrupsjonsprogrammet i 
styremøtene i april og desember 2015.  

 
Informasjonsteknologi og digitale tjenester (e-helse) 

 Helseforetaket skal etablere digitale tjenester for kommunikasjon med pasienter og innbyggere, herunder bidra til 
samordning av helseforetakenes nettsider på samme plattform som www.helsenorge.no. Helseforetakene skal bidra med 
både medisinskfaglig kompetanse for utvikling av pasientrettet informasjon og med fagressurser i oppbygging og utvikling 
av fellesløsninger. 

Sykehusapotekene HF har i 2015 revidert sin kommunikasjonsstrategi og har pasienter, pårørende og egne 
ansatte som målgruppe. Foretaket deltar sammen med de øvrige tre sykehusapotekforetakene i arbeidet 
med å samordne og implementere sykehusapotekenes nettsider på www.helsenorge.no. 
 
Det er i 2015 gjort forberedelser til å etablere en teknisk løsning for bruk av pasienter for å klargjøre e-
resepter før en pasient kommer til sykehusapoteket. Realisering av denne løsningen er tatt inn i foretakets 
handlingsplan for 2016. 
 

 Riksrevisjonens rapport fra 2014 om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013, påpeker flere avvik. 
Enkelte av avvikene kan knyttes til de elektroniske pasientjournalene og de pasientadministrative systemene. 
Helseforetaket skal ha systemer og rutiner som sikrer effektiv og transparent oppfølging og lukking av avvikene påpekt 
av Riksrevisjonen og rapportere til Helse Sør-Øst RHF fra dette arbeidet. Det skal rapporteres særskilt om avvik som 
ikke er lukket. Det vises også til tidligere styringskrav om etablering av systemer og om styrets ansvar for oppfølging. 

Ikke relevant for Sykehusapotekene HF. 
 

 Ny lov om pasientjournal og ny helseregisterlov gir økte muligheter for informasjonsutveksling mellom virksomhetene og 
mellom helsetjenesten og innbyggerne. Helse Sør-Øst RHF er gjennom foretaksmøte bedt om å bidra i det nasjonale 
arbeidet med informasjonssikkerhet, inkludert arbeidet med tjenester for autentisering (identitetsforvaltning), autorisering 
(tilgangsstyring) og logganalyse (avdekking av ulovlige oppslag i behandlingsrettede helseregistre). I dette ligger også 
kvalitetssikring og bruk av innholdet i relevante administrative registre i sektoren, blant annet Adresseregisteret. 
Helseforetaket skal ta del i dette arbeidet etter nærmere avtale. 

Sykehusapotekene HF er ikke forespurt om deltakelse i dette arbeidet. 
 

 Helseforetaket skal gjennom lokale områdeplaner understøtte gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying. 
Sykehusapotekene HF har ikke lokal områdeplan, men har ivaretatt tiltak fra Digital fornying gjennom 
foretakets handlingsplan. 
 

 Helseforetaket skal, i samarbeid med Sykehuspartner, bidra til å redusere applikasjonsporteføljen med 20 prosent 
sammenliknet med porteføljen per 1.januar 2015. 

Foretaket benytter svært få applikasjoner hos Sykehuspartner. Det er løpende fokus på å holde antall 

applikasjoner på et minimum. I 2015 er det ikke identifisert applikasjoner som kan tas ut av porteføljen. 
 
Beredskap 

 Riksrevisjonens rapport fra 2014 om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013, påpeker avvik og 
anbefalinger knyttet til beredskap innen IKT, vann og strøm. Helseforetaket skal følge opp anbefalingene i 
Riksrevisjonens rapport. 

I foretakets handlingsplan for 2016 er tiltaket «Gjennomgå og revidere foretakets styringssystem for 
informasjonssikkerhet» tatt inn. 

 

3.9. Øvrige styringskrav 
Sykehusbygg HF 

 Sykehusbygg HF er i 2014 etablert som helseforetak eid felles av landets regionale helseforetak. Foretaksmøtet for Helse 
Sør-Øst RHF har lagt til grunn at de regionale helseforetakene trapper opp virksomheten i Sykehusbygg HF i tråd med 
intensjonene med etableringen og benytter Sykehusbygg HF i alle byggeprosjekter over 500 mill. kroner. Dette gjelder for 
alle prosjektfaser, også for prosjekter som allerede er under gjennomføring. Helseforetakene i Helse Sør-Øst skal benytte 
Sykehusbygg HF under planlegging i alle byggeprosjekter over 500 mill. kroner. 

http://www.helsenorge.no/
http://www.helsenorge.no/
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Ikke relevant for Sykehusapotekene HF. 
 

 Helseforetaket skal benytte den nasjonale klassifiseringsdatabasen for sykehusbygg for arealregistreringer og bidra til at 
Sykehusbygg HF kan ha oppdatert database for klassifiserte sykehusarealer i løpet av 2015. 

Ikke relevant for Sykehusapotekene HF. 
 

 Helseforetaket skal også bidra til at database for tilstandsregistrering av bygg er oppdatert i løpet av året, for å 
dokumentere helseforetakets pålagte tilstandsbasert vedlikehold. 

Ikke relevant for Sykehusapotekene HF. 

 
Fullmaktstruktur 

 Sykehusapotekene skal ha etablert en fullmaktsstruktur som er i samsvar med de regionale retningslinjene og tilpasset 
helseforetakets behov. 

Styret i Sykehusapotekene HF vedtok i styremøte 30. april 2015 en revidert fullmaktsstruktur med 
utgangspunkt i lov om helseforetak, retningslinjer fra eier og anbefalinger gitt av konsernrevisjon. 
Fullmaktsstrukturen beskriver forholdet mellom foretaksmøtet, styret og daglig leder i helseforetaket. Den 
interne fullmaktstrukturen i linjen til foretaket er også en del av den samlede fullmaktstrukturen. Denne 
delen av fullmaktstrukturen ligger under daglig leder sitt myndighetsområde og ses i sammenheng med 
organisasjonskartet til foretaket med tilhørende funksjons- og oppgavefordeling. 
 

 Helseforetaket skal inneha kompetanse og ha kjennskap til god praksis i sin forvaltning av fullmaktsstrukturen for å 
forebygge rollekonflikter som kan oppstå ved delegering av fullmakter. 

Forvaltningen av fullmaktsstrukturen er beskrevet i foretakets styringssystem Sokrates. Det er 
fullmaktsgiver som er ansvarlig for skriftlig å tildele fullmakter iht. gjeldende tildelingsskjema. Endring av 
fullmakter foretas iht. eget skjema for endring og arkiveres på hovedkontoret. Fullmaktsgiver er ansvarlig 
for at den som blir tildelt fullmakt (fullmaktshaver), blir gjort kjent med hvilket ansvar som tilligger det å 
inneha økonomiske fullmakter. Som en bekreftelse på at fullmaktshaver har satt seg inn i foretakets 
rutiner, skal vedkommende signere tildelingsskjemaet. 
 
Utskrift fra fullmaktsregisteret foretas én gang pr år eller etter anmodning. Foretakets fullmaktsdokument 
med tilhørende fullmaktsmatrise behandles i ledermøte en gang i året i forkant av nytt budsjettår. Det 
forutsettes at fullmaktshaver forholder seg til foretakets etiske retningslinjer og overholder foretakets krav 
til habilitet samt habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven. Fullmaktshaver skal handle til beste for 
foretaket uten motiver om egen eller andres private vinning. Handlinger som er egnet til å skape mistanke 
om at habilitetskonflikt foreligger, likestilles med faktisk regelbrudd. For å sikre habilitet skal transaksjoner 
relatert til en ansatt attesteres av nærmeste overordnede. 
 

 Fullmakter som går ut over de anbefalte fullmaktsnivåene i Fullmakter i Helse Sør-Øst skal begrunnes særskilt og 
behandles i tråd med retningslinjene. 

Innkjøp av varer for videresalg reguleres i gjeldende fullmaktsmatrise. Styret gir administrerende direktør 
utvidet fullmakt uten beløpsgrense til å anvise månedlige fakturaer knyttet til anskaffelser for videresalg. 
Fullmakten er delegert videre til sykehusapoteker eller den han/hun har delegert ansvaret til i det enkelte 
sykehusapotek. 
 
Administrerende direktør er av styret gitt utvidet fullmakt til å inngå husleieavtaler for drift av 
sykehusapotek, dette fordi foretaket ikke eier egne lokaler, men i all hovedsak har langsiktige leieavtaler 
med øvrige helseforetak. 
 

 Styret i helseforetaket skal gjennomgå fullmaktsstrukturen minimum ved oppnevnelse av nytt styre og når det gjøres 
endringer som styret forventes å være kjent med. 

Det har ikke vært endringer i styrets sammensetning siden fullmaktsstrukturen ble behandlet i styret. Det 
er heller ikke gjort endringer som styret forventes å være kjent med.  
 

 Fullmaktshavere skal formelt være gjort kjent med fullmakter som tilhører sin stillings ansvarsområde. 
Fullmakter delegeres for å bidra til effektiv ledelse, styring, beslutningstaking og saksbehandling i 
organisasjonen, samtidig med ivaretakelse av god intern kontroll og et lavt risikonivå. Dette ses i 
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sammenheng med organisasjonskartet til foretaket med tilhørende funksjons- og oppgavefordeling, som 
igjen er nedfelt i den enkeltes stillingsbeskrivelse. 

 

4. Rapportering i forhold til andre krav stilt i 2015 
Pasientbetaling som kan kreves av pasienter som ikke møter til avtalt poliklinisk time 

 Helseforetak og sykehus som gir tilbud om poliklinisk behandling må påse at det utvises skjønn mht. å innkreve gebyr 
fra rusavhengige og pasienter med psykiske lidelser. 

Ikke relevant for Sykehusapotekene HF. 

 
Planleggings- og timetildelingshorisont ved poliklinikker 

 Alle helseforetak og sykehus som gir tilbud om poliklinisk behandling bes om innføre en planleggingshorisont for 
bemanning og timetildelingshorisont ved poliklinikkene i regionen på minimum seks måneder innen 1. januar 2016. Det 
vises i den forbindelse til endringene i pasient- og brukerrettighetsloven hvor det framgår at pasientene i første svarbrev 
etter vurdering av henvisning til spesialisthelsetjenesten skal få timeangivelse for oppstart helsehjelp. 

Ikke relevant for Sykehusapotekene HF. 

 
Kvalitet og pasientsikkerhet 

 Helseforetak og sykehus skal iverksette tiltak for å rekruttere og beholde blodgivere. Det vises til Helsedirektoratets 
rapport “Blodgiversituasjonen i Norge. Forslag til tiltak som kan bidra til et bærekraftig tilbud for blodgivning” (IS-
2129). 

Ikke relevant for Sykehusapotekene HF. 
 

Omstillingsprosesser 

 Helseforetak og sykehus skal kommunisere godt om resultater, utfordringer og omstillingsprosesser i eget foretak til 
berørte parter og offentligheten generelt. Arbeidet skal samordnes med øvrig innsats for å etablere løsninger for elektronisk 
kommunikasjon. 

Foretaket benytter intranett og internett for å kommunisere med egne ansatte, pasienter, pårørende og 
offentligheten. 

 
Lærlinger 

 Det forutsettes at helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst er kjent med Regjeringens strategi og etterlever de krav som 
følger av denne. 

Strategien er kjent. Lærlinger er ikke aktuelt for Sykehusapotekene HF.  

 

5. Andre rapporteringer for 2015 
Ikke aktuelt for Sykehusapotekene HF. 
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

6. Utviklingstrender og rammebetingelser 

6.1. Faglig og demografisk utvikling  
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. Dette er en 
utvikling som fortsetter, og det er kjent at Helsedirektoratet for tiden vurderer overføring av finansierings-
ansvaret for en lang rekke legemidler. Bruken av nye, dyre og avanserte legemidler understreker behovet 
for riktig og rasjonell legemiddelbruk og legemiddelhåndtering, samt evne til prioriteringer.  
 
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 
utskriving. 

 

6.2. Forventet økonomisk utvikling  
Sykehusapotekene HF har en avvikende finansieringsmodell fra øvrige helseforetak, hvor alle foretakets 
inntekter kommer fra salg av varer og tjenester. Målet for denne finansieringsmodellen er at 
Sykehusapotekene HF skal ha et langsiktig resultatmål på 1 % av omsetningen (ca 30 mill. kr). Dette 
overskuddet skal bidra til at foretaket fortsatt kan være selvfinansierende med hensyn til reinvesteringer i 
utstyr, kompetanse og teknologi, samt dekke opp for risiko knyttet til driftsmodellen. 
 
Foretaket har med virkning fra 1. januar 2015 iverksatt nødvendige tiltak for å tilfredsstille ESAs vedtak 
knyttet til sykehusapotekenes publikumsutsalg. Dette gjelder endringer for å sikre regnskapsmessig skille 
mellom publikumsavdelingen og øvrig virksomhet, krav til fortjeneste og skatteplikt for publikums-
avdelingen. 
 
Sykehusapotekene HF hadde i 2015 en netto økning i likviditet på 88 mkr, hvorav midlertidige endringer i 
arbeidskapital og andre tidsavgrensningsposter bidro positivt med om lag 55 mkr. Resultat før 
avskrivninger og skatt, pluss forskjell mellom kostnadsført pensjon og innbetalinger bedret likviditeten 
med 56 mkr. Investeringene reduserte likviditeten med 23 mkr. Foretaket har fra tidligere års overskudd 
opparbeidet seg en likviditetsreserve for å finansiere planlagte investeringer i 2016. 
 

6.3. Personell- og kompetansebehov  
Sykehusapotekene HF har stabil tilgang på arbeidskraft, spesialkompetanse og relativt få 

rekrutteringsutfordringer. Bakgrunnen er følgende: 

 Sykehusapotekene HF kan tilby en rekke spennende og fagspesifikke arbeidsoppgaver 

 Sykehusapotekenes HF ansatte jobber stort sett normal arbeidstid (unntakene er Sykehusapoteket 

Lørenskog som jobber turnus, Sykehusapoteket Skien som er et vaktapotek og har utvidet 
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åpningstid i helger og høytider, samt Sykehusapoteket Østfold, Kalnes som har lengre 

åpningstider hver dag) 

 Sykehusapotekene HF er sentralt lokalisert i byer med stabil tilgang til arbeidskraft  

 Sykehusapotekene HF er, sammenlignet med de private apotekkjedene, konkurransedyktig på 

lønn 

 

Sykehusapotekene HF har imidlertid identifisert følgende utfordringer som kan svekke vår evne til å 

rekruttere kvalifisert personell på sikt: 

 Endringer i åpningstider – økt behov for ansatte som jobber turnus/ forskjøvet arbeidstid 

 Økt konkurranse fra de private apotekkjedene på rekruttering av farmasøyter og især farmasøyter 

med ledererfaring 

 Mulighetene for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft til de mindre sykehusapotekene i 

distriktene 

 Tilgang på farmasøyter med produksjons-/tilvirkningskompetanse 

 

I 2016 skal det gjennomføres sårbarhetsanalyser og framskrivninger på behovene for arbeidskraft både 

hva angår kompetanse og mangfold (kjønn, etnisitet, alder). Det skal også arbeides mer strategisk med 

etterfølgerplanlegging og talentidentifisering. 
 

Individuelle kompetanseutviklingssamtaler gjennomføres med alle ansatte som en del av 
medarbeidersamtalen hvor de ansatte sammen med sin nærmeste leder utformer sin kompetanseplan som 
er i tråd med avdelingens/sykehusapotekets og foretakets behov. 
 
Alle ansatte i Sykehusapotekene HF har tilgang på etterutdanningskurs i form av eLæring, utviklet av 
apotekbransjens ressurssenter Apokus, samt Læringsportalen i HSØ. Kursene dekker en rekke relevante 
områder og emner, både for farmasøyter og apotekteknikere. Foretaket tilrettelegger for gjennomføring av 
kursene, og har gjort enkelte av kursene obligatoriske for spesifikke grupper av ansatte. 
 
På produksjons- og tilvirkningsområdet har foretaket opprettet et eget sentralisert opplæringsprogram, 
Produksjonsakademiet.  
 
Sykehusapotekene HF ønsker å øke kompetansen og sikre beste praksis i det viktige arbeidet med 
Apotekstyrt legemiddellager (ASL) og opprettet derfor i 2015 enda et nytt opplæringstilbud, ASL-
akademiet, hvor målgruppen er apotekteknikere som jobber med ASL. 
 
Det er i 2015 gjennomført flere kompetansehevende tiltak rettet spesielt mot ledere og ledergrupper, både 
utviklingsprogram og kurs. 
 
Tilbudet med erfaringsbasert masterutdanning i klinisk farmasi ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i 
Oslo (FI/UiO) ble omorganisert i 2014. Sykehusapotekene HF har de siste fire årene finansiert 
gjennomføringen av dette studiet for mer enn 20 av våre ansatte farmasøyter og har fortsatt et udekket 
behov for etterutdanning innen fagfeltet klinisk farmasi. Foretaket avholder egen opplæring i IMM-
metoden (Integrated Medicines Management) for egne ansatte og har dialog med FI/UiO om videreføring 
av videreutdanningskurs i klinisk farmasi. 

 

6.4. Bygningskapital og øvrige investeringsområder – 
status og utfordringer  

Ikke relevant for Sykehusapotekene HF. 
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7. Planer for utviklingen  

7.1. Pasientbehandling, kvalitet og samhandling 
Sykehusapotekene HF arbeider med tiltak knyttet til det tverrfaglige samarbeidet i hele pasientforløpet. 
Det er lagt vekt på å gjøre legemiddelbruken og pasientbehandlingen bedre ved å: 

 Bidra i tverrfaglige team med farmasøytisk kompetanse 

 Gjennomføre legemiddelgjennomganger og samstemming av legemiddellister (IMM-metoden) 

 Gjøre nødvendige legemidler og legemiddelformer tilgjengelig, tilvirke legemidler til pasienter og 

pasientgrupper med særlige behov 

 Kartlegge og følge opp mangelsituasjoner, finne alternativer der ønsket legemiddel ikke er 

tilgjengelig i markedet 

 Sikre at alle sykehusapotekene har en kvalitetsleder tilgjengelig  

 Bidra til riktig legemiddelbruk ved overføring mellom behandlingsnivåene 

 Veilede pasienten om egen legemiddelbruk 

 Erverve ny kunnskap om pasientens behov 

 Sikre sporbarhet i hele forsyningskjeden  

 Legge til rette for lukket legemiddelsløyfe 

 Bidra til innføring av system for medikamentell kreftbehandling (MKB) 

 Fortsette satsingen på kompetansebygging innen klinisk farmasi 

 Legge til rette for et aktivt brukerutvalg  

7.2. Forskning og innovasjon 
Sykehusapotekene HF skal utøve forskning, innovasjon og fremtidstenkning. Foretaket har startet to 
større prosjekter innenfor henholdsvis klinisk og galenisk farmasi, og bidrar gjennom disse til at målene i 
den regionale forskningsstrategien nås. Foretaket har etablert rutiner for å ta imot og videreutvikle 
innovasjonsidéer fra egne ansatte. 

7.3. Kunnskapsutvikling og god praksis  
Sykehusapotekene HF skal være et farmasifaglig kompetansesenter. Sikring og utvikling av riktig kunnskap 
og kompetanse er kritisk. Dette gjøres ved at Sykehusapotekene HF skal: 

 Være en aktiv bidragsyter i tverrfaglige team 

 Oppfylle fremtidige faglige behov 

 Være en attraktiv arbeidsgiver 
 
Foretaket har etablert et kontaktpunkt med Farmasøytisk institutt (FI) ved Universitetet i Oslo, og er i 
dialog om utdanningstilbud innen klinisk farmasi. 

7.4. Organisering og utvikling av fellestjenester 
Sykehusapotekene HF skal være en endringskompetent, kvalitets- og serviceorientert organisasjon som 
skal sikre optimal utnyttelse av organisasjonens ressurser ved å: 

 Være riktig organisert i forhold til interne behov og omgivelser i endring 

 Videreutvikle kultur for endring og forbedringsarbeid   

 Ha et strategisk samarbeid med relevante partnere  

 Ansattes arbeidsmiljø er en viktig prioritet for god resultatoppnåelse. Vi vil i 2016 prioritere å 

arbeide godt med rekruttering, kompetanseutvikling (herunder lederutvikling) og ressursstyring. 

Arbeidet med å skape mer effektive arbeidsprosesser skal videreutvikles ved å involvere 

medarbeidere i anvendelsen av LEAN-metodikk.  
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7.5. Mobilisering av medarbeidere og ledere  
Foretaket vil i 2016 og de neste årene fortsette å fokusere på å utvikle kultur for endring. Det skal arbeides 
for best mulig organisering og struktur av virksomheten for å oppnå høy resultatoppnåelse.   

 
Kompetanse, ressursstyring og lederoppfølging vil fortsatt være prioritert. Vi skal sikre at vi har riktig 
kompetanse i forhold til nedfelte mål og strategier. BRASSE-metodikken vil anvendes både i 
Sykehusapotekene Oslo og i Sykehusapoteket Bærum etter erfaringsdeling fra Sykehusapoteket 
Lørenskog. 

 
Lederutvikling vil fortsatt være en satsning i 2016 og fremover. Gode ledere skaper høyere effektivitet, 
bedre resultater og styrker trivselen. For å sikre videreutvikling og forbedring av virksomheten, skal 
medarbeiderne involveres, noe lederne vil bli fulgt opp på både gjennom utviklingssamtaler og 
handlingsplaner. Ved å styrke kompetansen til førstelinjeledere, øker vi også mulighetene for karriereløp 
internt, spesielt med tanke på rekruttering til apotekerstillinger. LEAN-metodikken skal anvendes videre 
og anses som et godt verktøy for videreutvikling og forbedring. 

 
Reduksjon av sykefravær er fortsatt et satsningsområde som vil følges opp både på system- og individnivå. 
Det vil særlig fokuseres på de sykehusapotekene og avdelingene hvor fraværet er høyt, både for å få 
ansatte raskere tilbake til jobb, samtidig som forebyggende arbeid prioriteres. 

7.6.  Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring 
Sykehusapotekene HF er et selvfinansierende foretak, og skal selv skape handlingsrom for nødvendige 
investeringer og utvikling av kompetanse og virksomhet. Foretaket skal levere målsatt driftsresultat. I 2016 
vil det være pågående prosesser som skal sikre dette. 
 


