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Plan organisasjonsgjennomgang SA HF
Oppstart januar 2020

Tiltak:
Gjennomføre analyse av organisasjonen og vurdere om
Sykehusapotekene HF er organisert på en mest mulig effektiv og god
måte for å nå foretakets strategiske ambisjoner og mål.
Måleindikator:
Analyse godkjent av Styret. Eventuelle tiltak gjennomført.
Tidslinje: Ble på bakgrunn av pandemien endret flere ganger

Bakgrunn for arbeidet
SAHF er i utvikling og ønsker å starte en prosess for å vurdere organisering og ansvarsforhold; er vi riktig organisert for å
møte fremtiden? Utgangspunkt for vurderingen er den nye strategien og ambisjonene som er satt for perioden 20192023. Strategien beskriver fem strategiske målområder:
1. Utvikle og levere morgendagens legemiddelforsyning

2. Styrke rådgivning til sykehus og pasienter om håndtering og bruk av legemidler

Bedre
pasientsikkerhet

3. Forebygge konsekvenser av legemiddelmangel og trygge beredskapen
4. Utnytte ny teknologi

5. Styrke kompetanse og organisasjon

God
sykehusøkonomi

https://sykehusapotekene.no/Documents/Strategi%202019-2023%20web.pdf
I strategien er det lagt vekt på områder der det skjer en rask utvikling, og der behov og forventninger vil kreve mye av
organisasjonen. SAHF etablerte i februar 2020 en arbeidsgruppe som skulle vurdere om foretaket er organisert på en mest
mulig effektiv og god måte for å nå foretakets strategiske mål.

Styresak i tidligere styremøter – blant annet:
Styresak 058-2019 Strategi og planverk
Organisasjon
• Adm. dir. vil iverksette intern aktivitet for å vurdere intern
organisering av SAHF. Adm. dir. vil forelegge denne vurderingen for
styret før evt. endringer iverksettes.
Styresak 061-2019
Administrerende direktør orienterer fra virksomheten

Organisering
av arbeidet

Styret
Styret i SAHF

Eier av arbeidet
Styringsgruppen
Ledergruppen
Apotekerrådet
Hovedtillitsvalgt

Høringsgrupper
• HTV (repr)
• HVO

Adm.dir Tore Prestegard
Leder for arbeidsgruppen
Malou Ørbeck-Nilssen

Arbeidsgruppe
Malou Ørbeck-Nilssen
Andreas Hellesø
Kristin Løvvik
Henrik Werenskiold Bärnholdt (gikk ut
etter første fase- kartleggingen )
Vibeke Rørvik/Elin Vik (ekstern, Sopra
Steria)
Malin Davidsson (gikk ut etter første
fase)

Kartlegging og involvering
6 regionale workshops
• Sykehusapotekere
• Avdelingsledere
• Andre medarbeidere
Workshops HK
Ledergruppen intervjuer
HTV +Verneombud
Apotekermøtet

Mandat: Februar 2020
Mål for arbeidet
Gjennom bred involvering og analyse av organisasjonen skal arbeidsgruppen :

1•

Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av
selskapets organisasjon slik den er i dag

•
•
•
•

2•

Vurdere organisering og ansvarsfordeling opp mot
strategiske målsettinger

•
•
•

Styrker og svakheter ved dagens organisering
Fordeler og ulemper ved ulike organisasjonsmodeller
Definere målbilde

Foreslå endringer for å sikre at vi er organisert på
best mulig måte for å nå strategi og mål/ambisjoner

•
•
•
•

Alternative organisasjonsmodeller
Definere endringsområder
Beslutningsgrunnlag
Endringsforslag

3•

Struktur
Prosesser og arbeidsmåter
Kompetanse
Kommunikasjon

Vurdering
• Det var enighet om at en viktig premiss for å lykkes med en omstilling
/endring av organisasjonen var at prosessen skulle skulle være bred
og involverende.
• Det har vært utfordrende å kjøre prosessen i den situasjonen vi har
stått i (pandemi) - derfor har vi også valgt å bruke lengre tid enn
planlagt
• Den foretrukne modellen som i dag legges frem for styret har både
lyttet til organisasjonen og deres ønsker og behov og at dette vil bli en
god innretning for å lykkes med vår overordnede strategi og mål.
Samtidig mener vi nå at organisasjonen blir godt rustet for å møte
fremtidens muligheter og utfordringer

Utsettelse
12 mars 2020:
«I dag kommer den norske regjering med det sterkeste og de mest
inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det er helt nødvendig ,
sier Erna Solberg.»
På dette tidspunkt var planlegging av prosessen for arbeidet ferdigstilt, men
ble følgelig satt på vent
August – sept 2020 :Arbeidet med org 2020 «tas opp igjen»:
• Digitale Workshops med apotekere+ enkeltpersoner på hvert apotek og HK
ble gjennomført
• Dybdeintervjuer med ledergruppen ble gjennomført

Kartlegging i flere skritt – felles forståelse av nåsituasjonen

1•

Kartlegging gjennom
digitale workshops

2 Workshops med
Sykehusapotekere og deres
ledergrupper/utvalgte
avdelingsledere/andre
medarbeidere
• Fordelt på 6 grupper

2

•
•
•

Kartlegging gjennom
spørsmål og analyser
Intervju av alle i Ledergruppen
Workshop ved HK
Analyser og kartlegging
gjennomført

3

•
•

Forankring av resultater
og oppfølging
Tilbakemelding til Apotekermøte
Tilbakemelding i møte på HK
med utvalgte deltakere fra hver
avdeling

På disse møtene ble det gitt en
oppsummering av innspillene fra
Workshopene. Jobbe mot å
konkretisere ønsket målbilde og
mulige endringsforslag.

Eksempel på noe av det deltagere i workshops og
ledergruppen ble spurt om:
v
Oppgaver i workshops

Spørsmål til ledergruppen:

Hva er de største utfordringene for
Sykehusapotekene fremover når det gjelder å nå
de strategiske målene?

Spørsmålene har primært fokusert på:
Utfordringer i forhold til å nå strategiske mål
Oppfølging og operasjonalisering av strategiske
mål
Svakheter ved dagens organisasjonsstruktur og
arbeidsprosessene
Satsningsområder innenfor kompetanse
Samarbeid HK-drift
Ledergruppen; typiske saker, hva er viktig?
Forventinger til utfallet av
organisasjonsgjennomgangen
Forbedringsforslag når det gjelder struktur

Hva er styrker og hva er svakheter ved dagens
organisasjon i forhold til å håndtere
utfordringene i strategien?
- Hva kan eventuelt løses bedre enn i dag ?
Hvis du hadde vært administrerende direktørs
betrodde rådgiver, hva er de viktigste tingene du
ville rådet ham til å endre på?

Hva fant vi?

Det er en stor styrke at Sykehusapotekene har dyktige ansatte
Mange flinke folk, en veldig hyggelig kultur å jobbe i, man vil hverandre vel
Høyt engasjement og sterk motivasjon blant både hovedkontoransatte og ute på
apotekene
Produksjonsavdeling er viktig spesialkompetanse
Gode personlige samarbeidsrelasjoner, respekt for hverandre.
Høy grad av faglig stolthet over virksomheten og faget.
Attraktiv arbeidsgiver, lett å rekruttere flinke folk.
Sykehusapotekene er en potensielt god merkevare (hvis vi fremmer oss selv)
Ønsker endring, hevder seg endringsvillige
Ledergruppen fremhever en demokratisk kultur, høy grad av involvering og flat struktur.

Dette er både ledergruppen, HK og apotekansatte helt enige om

Det ble pekt på flere sammenfallende utfordringer i både
intervjuer og workshops

Ut av silo, mer samarbeid
«Siloorganisering» er en
begrensning, både ved HK og i drift
og i samarbeidet dem i mellom.

Økt digitalisering og
nytenkning
Sykehusapotekene blir oppfattet som
gammeldagse, henger etter i utvikling
innenfor teknologi/digitalisering

Stor avstand mellom
drift og hovedkontor
Vi har behov for å øke forståelsen for
hverandre. Det er ulike perspektiver fra HK og
drift.

For å nå våre målsettinger; hva er utfordringer/
styrker/svakheter med dagens organisering?

Økt behov for effektive
arbeidsprosesser.

Stor avstand mellom drift og
hovedkontor
Må øke forståelsen for
utfordringsbildet hos HK/Apotekene

Sette av ressurser og tid til
utvikling og
innovasjon/nytekning.

Driftsorganisasjonen må få - og ta eierskap tidlig i prosjektene for å bidra til
riktig utvikling og implementering.

Økt satsning på
teknologi/digitalisering, øk
tempo, heng med på
utviklingen i sykehusene.

Fra «stabsstyrt til driftsstyrt»
Drift ønsker økt fokus i ledergruppen og
på ledergruppens agenda.

«Ut av silo»
«Siloorganisering» er en begrensning,
både ved HK og i drift og i samarbeidet
dem i mellom.

Kommunikasjon på alle områder bør
flyte bedre: på tvers internt, ut mot
eksterne. Økt ekstern synlighet vil gi
styrke vårt omdømme som fageksperter.

En synlig og tydelig plass rundt
bordet hos HSØ og sykehusene
vil styrke vår identitet.

Tydeliggjøring av mål, fokus og
prioriteringer

Redusere mengden og
kompleksiteten av prosedyrer.

Økt satsning på kompetanseutvikling
gjennom opplæring og hospitering.

Tilleggsspørsmål til apotekene- hva fungerer
bra i dag og hva kan gjøres bedre
Apotekerne opplever å lykkes
med leveransene til kundene.
Kundene får den
varen/tjenesten de forventer

Apotekene samarbeider godt,
gode relasjoner og støtter
hverandre.

De savner hospitering,
kompetansedeling, beste
praksis og felles løsninger.

De opplever at de jobber
«i dag som i går».

Ønsker sterkere samhandling
for å være «i forkant», raskere
på ballen og sikre gode
avtaler/vilkår
I større apotek og ved
formaliserte samarbeid
oppleves samhandlingen bedre

Apotekerne opplever at
inndelingen i 4 områder
fungerer bra og ser ikke
behov for å endre på dette

Lederne er fagsterke, men
opplever utfordringer med å
fylle lederrollen

Det er lokal variasjon.
Apotekene kan bli for små.
Det kan bli for tette skott
mellom fagområder

Apotekerne ønsker flere
diskusjons- og beslutningsfora,
mindre informasjonsfora;
De vil være mer med i
strategiske diskusjoner og
beslutninger

Det kom opp eksempler på konkrete endringsforslag
Lage større enheter, slå
samme små til store,
regionalisering?
Slå sammen fagområder
for eksempel felles lager,
felles produksjon ?

Klargjøring av roller
og ansvar og
beslutningsmandat
til fagsjefer.

Slå sammen
kvalitet og fag og
legge det i drift?
Organiser driften
mot kundene:
Sykehus og
Publikum?

Flytt
logistikk/vareflyt
til drift?

Driftsenheten
bør ha egen
ledergruppe,
eller flere fra
Apotekene inn i
ledergruppen?

Apotekene bør
organiseres/rapportere
likt (der det er
hensiktsmessig), ikke 4
ulike modeller som i dag
?

Skape
møtepunkter
for felles
prioritering og
problemløsning
på HK og på
tvers

Oktober 2020
• Funnene ble oppsummert og presentert for styringsgruppen i oktober
2020. Funnene var tydelig på styrker og svakheter ved dagens
organisering og «praksis».
• Informasjon til apotekerrådet, Ledergruppen, HK, apotekermøtet og
HTV etter oppsummering og analyser ble gjennomført
• Informasjon til andre deler av organisasjonen har blitt gitt løpende

Nov og des 2020
• På basis av «funnene» utledet arbeidsgruppen et målbilde som skulle
være retningsgivende og synliggjøre ambisjon for videre arbeid med
tiltak. Målbildet med de underliggende funnene ble presentert og
forankret i ledergruppen og styringsgruppen i desember 2020.

Våre overordnede mål er å bidra til bedre pasientsikkerhet og bedre
sykehusøkonomi.
For å nå våre strategiske målsetninger må vi:
• Være synlig og tydelig overfor sykehusene og HSØ
• Levere raskere digitalt
• Tørre å tenke nytt
• Få opp farten på beslutninger
• Ha sterkere fokus på kunden og kjernevirksomheten
• Dele og lære på tvers

Foto: Jeremy Perkins, Unsplash

Følgende innspill legges til grunn
for forslag til forbedring og
organisering (for bedre
måloppnåelse):

Forts: Følgende prioritering ble resultat etter gjennomførte workshops og møter i styringsgruppen og ledergruppen:

Innspill til forbedring

Agendasetter

Organiseringen skal styrke vår evne til å være en agendasetter og toneangivende i HSØ innenfor
legemiddelbruk. Vi har behov for å være samstemte og koordinerte i kommunikasjonen mot sykehusene
og de tjenestene vi leverer og kan utvikle.

Raskere utvikling og
implementering

Organiseringen skal legge til rette for raskere beslutninger, utviklings- og innovasjonstakt. Det
innebærer en styrket satsing på effektiv digitalisering, innovasjon og bruk av ny teknologi. Vi må ta i bruk
nye metoder og sette sammen team som representerer problemstillingen.

Kunden og
kjernevirksomheten i
fokus

Organiseringen skal bidra til et sterkere fokus på kunden og kjernevirksomheten, apotekdrift skal være i
fokus. Den skal sikre bedre koordinering mellom hovedkontoret og apotek. Behov for tettere
kommunikasjon, informasjon, dialog og samarbeid på tvers av organisasjonen og opp mot kunden

Tydelig mål og retning

Beste praksis

Organiseringen skal bidra til tydelig mål og retning, og legge til rette for styring og prioritering av
initiativer ut fra strategiske målsettinger slik at våre leveranser blir effektive og styrker vår
gjennomføringskraft.
Vi skal lære av beste praksis innad i Sykehusapotekene og fra andre aktører for å levere mer effektiv drift.
Det kan være innen tjenesteutvikling, prosesser, standardisering, kommunikasjon, kompetanseutvikling,
og lignende. Det handler om å dele, lære og agere.

Jan - april 2021
• Noen skisser/modeller ble diskutert i ledergruppen og apotekerrådet
• Ledergruppen ble deretter «intervjuet» 1:1
• For å minske gapet mellom HK/Apotekene: «De og vi» ble det foreslått å
etablere et utvidet ledermøte
• Det kom også innspill på at fagressurser på apotekene bør involveres mer,
samt at apotekene kan velge ut noen representanter som deltar på vegne
av alle- bedre tverrfaglig sammensetning av team, og raskere utvikling.
• Grunnet pandemisituasjonen ble arbeidet med å se på ny/endret
ledergruppe satt på vent – men adm dir valgte «å gå videre med å forme
hvordan et utvidet ledermøte kunne fungere ».
• Arbeidsgruppen jobbet videre med noen modeller/skisser opp mot adm dir

Gangen i utvikling av modeller

Steg 1:
Ledergruppen

Steg 2:
Berørte funksjoner under nivå
1

Steg 3:
Grenseflate mot apotek

Ledergrupper og utviklingsteam
LEDERGRUPPER

Ledergruppe HK

FORA/ TEAM – HK + APOTEK
Tjenesteutvikling
farmasøytiske
tjenester

Dette er eksempler på mulige
team:

Tjenesteutvikling
produksjon

Utvidet ledermøte: HK + ledere apotek*
Tjenesteutvikling
publikum
•

Utvidet ledermøte kan være et tiltak for å minske gapet
mellom «vi» og «de»

•

«Nåværende ledergruppe og apotekere skal lære hverandre
bedre å kjenne – vi skal tenke helhet og felles beste»

•

Større involvering av den operative apotekdriften og får frem
adekvate saker og diskusjoner. Det har kommet kritikk mot at
dagens apotekermøter i for stor grad blir en enveiskommunikasjon fra HK.

Arbeidsgruppe
«tema nn»

Tjenesteutvikling
sykehusleveranser

Arbeidsgruppe
opplæring

Det har kommet innspill på at fagressurser på apotekene bør involveres mer, samt at
apotekene kan velge ut noen representanter som deltar på vegne av alle. Det
etterspørres bedre tverrfaglig sammensetning av team, og raskere utvikling. Teamene
må få beslutningsmyndighet innen klare rammer.

Høsten 2021 – januar 2022
- arbeidet setter fart igjen
• Flere modeller blir diskutert
• Utvidet ledermøte blir bearbeidet og besluttes innført – 1 møte er
avholdt
• Viktigheten av å prioritere området digitalisering,
utvikling/innovasjon og strategi fremstår mer og mer tydelig – og
innholdet i en ny direktør stilling tar form
• Tilsvarende blir det jobbet med hvordan ledergruppen bør settes
sammen for å ta hensyn til at det også bør være et «sterkere fokus på
kunden og kjernevirksomheten, apotekdrift skal være i fokus» .

Januar og februar 2022
• 1:1 møter med LG og de som blir direkte involvert
• 10. Februar info til HTV og VO/HK
• 17. Februar- drøfting med HTV og HVO
• 28. Februar – beslutning i styret

Region/område struktur
• Av mange modeller ble to modeller foretrukket å utrede nærmere
A) Region/områdestruktur
B) Matrisestruktur

Region/områdestruktur er modellen som nær alle har hatt som
prioritert modell. Denne modellen svarer ut målbildet best. Det er
denne modellen administrasjonen foreslår.

Forslag til nytt organisasjonskart
Januar 2022

Region/områdestruktur
Adm dir

Direktør e-helse/innovasjon og
utvikling

Økonomidirektør

(Prosjekt, IT, Innovasjon,
digitalisering/strategi, utvikling)

Fagdirektør

Org direktør

(Kvalitet, Drift stab
Forskning Beredskap)

Innlandet

Østfold

SAO

Sør

Nordbyhagen

