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Per T. Lund:
Adm. direktør

Vårt hovedfokus er legemidler og 
kvalitetssikring av legemiddelbruk.

Sykehusledere og pasienter er 
kjent med at vår kompetanse og 
våre systemer er en ressurs, men 
tidspress og andre prioriteringer 
bidrar til at sykehusapotekenes 
tilbud ikke alltid blir tatt i bruk til 
sykehusets og pasientenes beste. 

Denne årsrapporten konkretiserer 
flere gode samarbeidsprosjekter 
mellom sykehusapotek og sykehus, som kan bidra til bedret 
pasientsikkerhet og kostnadskontroll for sykehusene.

Det er mitt håp og ønske at disse samhandlingseksemplene kan 
inspirere sykehusledere til å ta oss i bruk til beste for sykehusets 
økonomi og sykehusets pasienter. Sykehusapotekene tilbyr en 
omfattende meny av tjenester for ledere, helsepersonell og pasienter, 
for hele pasientforløpet: Fra sykehusinnleggelse, behandling og til 
utskrivning og eventuelt hjemmebehandling. 

 

Vi ser frem til et fortsatt godt og tillitsfullt legemiddelsamarbeid.

 

Tverrfaglig samarbeid i Helse Sør-Øst RHF

Med vennlig hilsen

 
Per T. Lund
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Sykehusapotekene HF bidrar i alle ledd

Helse Sør-Øst RHF har et overordnet ansvar 
for å sørge for at pasientene tilbys et helhetlig og 
kvalitetsmessig godt tilbud av spesialisthelsetjene-
ster. Legemidler er en vesentlig innsatsfaktor i syke-
husenes pasientbehandling.

Legemiddelanskaffelse, -distribusjon, -produksjon 
og -informasjon er en del av kjernevirksomheten 
og helt grunnleggende og sentrale prosesser i syke-
husenes pasientbehandling, samt pasientrettede   
opplæringsaktiviteter. 

– Helse Sør-Øst RHF ønsker å tilrettelegge for at 
den farmasøytiske, apotekfaglige og systemmessige  
kompetansen knyttet til disse prosessene samles og 
videreutvikles i Sykehusapotekene HF for å sikre  
effektivitet og læring på tvers av alle helseforetakene 
i helseregionen vår.

– Som administrerende direktør i Helse Sør-Øst 
RHF kan jeg konstatere at Sykehusapotekene HF 
og LIS gjør en god jobb med å bidra til kontroll 
med sykehusenes legemiddelutgifter. I tillegg kan 
innkjøps- og forsyningssystemet ikke bare etablere 
avtaler med potensielle gevinster for sykehusene, 
men også dokumentere at oppnådde besparelser tas 
ut av det enkelte sykehus og den enkelte sykehus-
avdeling. Jeg er også godt tilfreds med at Sykehus-
apotekene HF i 2008 har bidratt til å etablere et 
regionalt legemiddelforum i helseregionen. Dette 
treffpunktet vil bli en viktig arena for erfarings- 
utveksling, utvikling og forankring av faglige  
standarder på legemiddelområdet i helseforetakene.

– Jeg vet også at Sykehusapotekene HF bidrar 
aktivt og med stort personlig engasjement til at 
pasienter som skrives ut av sykehusene våre får med 
seg legemidler i alle former hjem, enten de er sjeldne 
eller faktisk må spesialproduseres på sykehus- 
apoteket. 

– Sykehusapotekene HFs råd om legemiddelbruk 
til pasienter som har særskilte behov, er et viktig 
bidrag til å lette overgangen til primærhelsetjenesten. 
Jeg er klar over hvordan medarbeidere i sykehus-
apotekene til daglig tilrettelegger for god drift i syke-
husenes legemiddelkomitéer, foreslår og reviderer 
håndteringsrutiner, gir opplæring til helsepersonell 
og bidrar med farmasøytisk kompetanse i tverrfaglige  
team rundt den enkelte pasient. 

Sammen med resten av Helse Sør-Øst RHF, står 
Sykehusapotekene HF overfor viktige utfordringer i 
året som kommer. Helse Sør-Øst RHF har, for året 
vi nå er inne i, særlige forventninger til at avtale-
forholdene mellom sykehusapotek og helsefore-
tak standardiseres, legemiddelberedskapsløsninger      
videreutvikles, farmasøytisk kompetanse tas i bruk  
for å redusere risikoen for medisineringsfeil                  
under sykehusopphold og ved utskrivning og at det          
utvikles og tilrettelegges for elektronisk rekvirering 
og distribusjon av legemidler i sykehus. 

Jeg ser på vegne av regionens helseforetak frem 
til fortsatt god samhandling på legemiddelområdet 
med Sykehusapotekene HF til pasientenes beste.  

“Jeg ser frem til et fort-
satt nært samarbeid om 
utfordringene som vi i 
spesialisthelsetjenesten 

har foran oss på 
legemiddelområdet.” 

Bente Mikkelsen:
Adm. direktør Helse Sør-Øst RHF

Foto: Aud Ingebjørg Heldaas
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Farmasøyten – 
legens nærmeste rådgiver 

– Ullevål sykehusapotek tilbyr kompetanse i form av kliniske farmasøyter som 
på postene er legenes nærmeste rådgivere om riktig bruk av legemidler. Sykehus-
apoteket tilbereder cytostatika i Kreftsenteret. Dette bidrar til både fleksibilitet og 
kvalitetssikring.

Administrerende direktør ved Oslo universitets-
sykehus, Ullevål, Tove Strand, er meget fornøyd med 
kompetansen og ekspertisen Ullevål sykehusapotek  
tilfører universitetssykehuset.

– Ullevål sykehusapotek er en viktig samarbeids-
partner for Oslo universitetssykehus, Ullevål. Som 
vårt sykehusapotek leverer de legemidlene som er 
helt avgjørende for behandling av våre pasienter.

Sammen med legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) 
er sykehusapoteket en viktig bidragsyter med å holde 
kostnadsnivået på legemidler nede. 

– Sykehusets innkjøpsavdeling og vår legemiddel-
komité samarbeider tett med sykehusapoteket om 
dette. Sykehusapoteket er også en viktig informa- 
sjonskilde for innkjøpsstatistikk som er med å danne 
grunnlag for sykehusets kostnadskontroll.

Ullevål sykehusapotek har vært, og er, en initiativ-
taker og samarbeidspartner på en rekke viktige 
prosjekter på legemiddelområdet. 

Prosjektet Effektiv legemiddelforsyning (ELF) 
har sett på forbedringsområder for forsyning av     
legemidler til sykehuset. 

– Et annet interessant prosjekt har vært arbeidet med 
sikker håndtering av cytostatika i sykehusapotek og 
sykehus. Dette prosjektet kom med anbefalinger for 

forbedring av cytostatikahåndtering hos helseperso-
nell, som er blitt implementert. I tillegg finnes det 
mange andre prosjekter som har gitt en gevinst til 
sykehuset i form av kompetanse, innsikt og mulighet 
for effektivisering, avslutter Tove Strand.

Oslo universitetssykehus, Ullevål, har kliniske farmasøyter og apotekteknikere knyttet til følgende poster:

Nevrokirurgisk sengepost
Ortopedisk sengepost 1
Ortopedisk sengepost 2
Nevrologisk/fysikalsk medisinsk sengepost
Barneintensiv neonatalogi
Nyremedisinsk sengepost
Gastromedisinsk/gastrokirurgisk lag 1 sengepost

I tillegg følges tre poster opp av farmasøyter knyttet til Kreftsenteret:
Onkologisk sengepost 2. etasje
Onkologisk sengepost 3. etasje
Avdeling for lindrende behandling

Foto: Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Tove Strand:
Adm. direktør Oslo universitetssykehus, Ullevål
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Kliniske farmasøyter spiller en viktig rolle for å avdekke, løse og forebygge legemiddel-
relaterte problemer (LRP) hos pasienter som er innlagt på sykehus. Maren Nordsveen 
Davies er i sluttfasen av en studie som omfatter 100 pasienter som ble lagt inn på 
Mottagelsesavdelingen på Oslo universitetssykehus, Ullevål, i løpet av 2008.

Avdekker, løser og forebygger

Målet ved studien er å avdekke om dagens praksis 
med registrering av pasienters legemiddelregime ved 
innleggelse via Akuttmottaket på Ullevål, er optimal 
og eventuelt avdekke problemområder.

– Med studien ønsker vi å undersøke om legemiddel-
regimet som blir registrert ved innleggelse til syke-
huset representerer pasientens fullstendige legemid-
delregime før innleggelse. Studien omhandler hele 
oppholdet, fra innleggelse til utskrivning, forteller 
Nordsveen Davies. Hun er klinisk farmasøyt og  
jobber på Ullevål sykehusapotek. Gjennom studien 
har hun samlet inn nødvendig data, gjennomført   
intervjuer og hatt kontakt med primærhelsetjenesten  
for å kartlegge eventuelle uoverensstemmelser.

– Jeg innhenter informasjon fra legemiddelkurve og 
innkomstjournal. Deretter blir informasjonen veri-
fisert ved et pasientintervju og påfølgende kontakt 
med pasientens fastlege, avslutter Nordsveen Davies. 

Pasientenes legemiddelregime før innleggelse regis-
treres etter dagens praksis på Oslo universitets- 
sykhus, Ullevål, både i Mottagelsesavdelingen og  
ved postene som mottar pasientene herfra. 
Sykehusopphold er en utmerket anledning til å  
kartlegge og gjennomgå pasienters legemidelbruk.  
Leger og farmasøyter har ulik kompetanse som  
samlet bidrar til en helhetlig vurdering av  
pasientens behandling. Studien avsluttes våren 
2009.

Kartlegger og forebygger: – Fire av fem pasienter innlagt på sykehus i Norge har minst ett LRP. Ved å intervjue pasienter i tillegg, blir det 
avdekket et langt høyere antall LRP enn ved tidligere brukte metoder, sier farmasøyt Maren Nordsveen Davies (bilde) fra Ullevål sykehusapotek. Her 
sitter hun med en nyankommet pasient til Oslo universitetssykehus, Ullevål, og avdekker hans legemiddelregime.

Legemiddelgjennomgang

Legemiddelgjennomgang 

Legemiddelgjennomgang er en systematisk gjennomgang av pasienters totale legemiddelbruk med bakgrunn i klinisk 
informasjon. Metoden er effektiv for å identifisere legemiddelrelaterte problemer (LRP) og iverksette tiltak. Fire av 
fem pasienter innlagt på fem sykehus i Norge har minst ett LRP. En fjerdedel av pasientene hadde betydelig redusert 
nyrefunksjon og det var, samlet sett, en høy forekomst av LRP hos disse pasientene.

Kliniske farmasøyter spiller en viktig rolle i å avdekke, løse og forebygge LRP hos pasienter på sykehus. Hyppigheten 
av LRP varierte lite mellom avdelingene ved fem sykehus i Norge, mens type LRP varierte betydelig.

Ved å intervjue pasienter i tillegg, ble det avdekket et høyt antall LRP som ikke ble påvist ved en systematisk legemid-
delgjennomgang. Det viste seg at det heller ikke var sammenheng mellom antall legemidler og antall LRP. 

For å få best mulig nytte av den gevinsten legemidler kan gi, er det helt nødvendig å ha systemer for å redusere LRP.
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Intensivavdelingen, Akuttdivisjonen på Oslo universitetssykehus, Ullevål, behandler 
årlig rundt 1400 pasienter. 500 av disse er alvorlig syke, og har tydelige forstyrrelser i 
vitale organsystemer, noe som medfører et høyt medikamentforbruk i behandlingen. 
Farmasøytenes fagkunnskap og tilgang til forskjellige kilder har bidratt til nye rutiner 
og retningslinjer for bruk av legemidler.

Nyttig med klinisk farmasøyt på post

Klinisk farmasi på avdeling:

Er en del av et tverrfaglig team med tett samarbeid med leger og sykepleiere på avdelingen.
Gjennomgår pasientenes legemiddelregime i forbindelse med dosering, bivirkninger og interaksjoner.
Gir både leger og sykepleiere råd om legemiddelbruk.
Antall legemiddelgjennomganger er doblet i løpet av 2008.

Legemiddelgjennomgang

Pasientenes svekkede organfunksjoner  
fører til en farmakodynamikk som 
avviker fra det normale. Avdelings-
overlege Kjell Olafsen og hans team 
får derved mange farmakologiske  
utfordringer som krever sin løsning.  

– I dette arbeidet har det vist seg 
svært nyttig med klinisk farmasøyt i  
avdelingen. Farmasøytenes fagkunnskap  
og tilgang til forskjellige kilder har 
bidratt til nye rutiner og retningslinjer 
for bruk av legemidler, sier Olafsen. 

Han mener det er spesielt viktig med 
god kunnskap innenfor farmakologi  
og medisinering i denne type avdeling. 

–Farmasøyten bidrar med dette gjen- 
nom  undervisning og veiledning.  Som  
oppfølging utføres kotroll  av ordina-
sjoner  og medisinering.  Dette arbeidet 
er en viktig kvalitetssikringsfaktor i en 
avdeling med høyt medikamentfor-
bruk, forteller han.

Olafsen mener også at det blir frigjort vesentlig syke-
pleiertid gjennom farmasøytens innsats i forhold  
til medikamentbestilling og kontroll av medisin-
beholdning. 

– I dag er økonomi og dokumentasjon et stadig vik-
tigere område i driften av en avdeling. Farmasøyten 
er derfor i ferd med å få en viktig rolle også i forhold 
til oppfølging av medikamentbruk og kostnader, 
avslutter Olafsen.

Viktig med kunnskap: – Det er meget nyttig med klinisk farmasøyt i avdelingen.  
Farmasøytenes fagkunnskap og tilgang til forskjellige kilder har bidratt til nye rutiner og  
retningslinjer for bruk av legemidler, bekrefter avdelingsoverlege Kjell Olafsen. Her avbildet med 
farmasøyt Hilde Margret Sporsem.
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– Dette gir nyttig påpekning av svakheter i vårt 
system. Svakheter det ikke alltid er så lett å se selv.     
Samarbeidet med apotekets tilsynsavdeling er meget 
godt, og klinikken får utdypende svar på sine pro-
blemstillinger, sier Wahlstedt.

Med bakgrunn i det gode samarbeidet med tilsyns-
farmasøytene, har vi for to år siden utvidet med     
ytterligere 50 % farmasøyt direkte knyttet til klinik-
ken, forteller Wahlstedt.

– Denne farmasøyten har arbeidet med innføring 
av apotekstyrt legemiddellager (ASL), er pådriver 
i klinikkens legemiddelkomité og påpeker prob-
lemstillinger innen legemiddelhåndtering for oss.    
Farmasøyten har en god dialog med legene på de 
enkelte enhetene og denne kompetansen verdsettes.

Ved Sørlandet sykehus HF utfører farmasøyter årlige  

interne revisjoner i tråd med sykehusets handlings-
plan for internkontroll. Temaet for revisjonene 
bestemmes i samarbeid med sykehusets overordnede  
kvalitetsutvalg og legemiddelkomitéen som har mu-
lighet for innspill til det årlige temavalg.

Tilsynsavdelingen utarbeider oppsummeringsrap-
porter fra interne revisjoner på klinikknivå og samle- 
rapport for hele sykehuset når temarevisjonen er 
avsluttet. Samlerapporten presenteres også for over-
ordnet kvalitetsutvalg. 

De siste syv årene har revisjonstemaene blant annet 
omfattet:
• Oppbevaring av legemidler
• Ordinasjon av legemidler
• Istandgjøring av parenterale legemidler
• Utlevering av legemidler
• Melding om avvik i legemiddelhåndteringen

Interne revisjoner og rådgivning er et 
bidrag i helseforetakets internkontroll, og 
er et verktøy til kontinuerlig forbedrings- 
arbeid for faglig forsvarlig legemiddel-
håndtering. 

Sykehusapotekene gjennomfører in-
terne revisjoner etter velkjent metodikk 
fra eksterne tilsynsmyndigheter som 
Helsetilsynet og Legemiddelverket. 

Ass. fagdirektør Hans-Gustav Theodor er ansvarlig 
for kvalitetsarbeid i Psykiatrien i Vestfold HF (PiV), 
og har bestilt og mottatt omfattende tjenestetilbud 
fra Sykehusapoteket Tønsberg.

– Vi ser internrevisjonene ledet av sykehusfarmasøyt  
som et viktig satsningsområde, samtidig som  
utvikling og vedlikehold av prosedyreverk også pri-
oriteres, sier Theodor.

Bakgrunnen for dette er, ikke minst, de erfaringer de 
har gjort gjennom avviksmeldinger og meldingenes 
behandling i kvalitetsråd og pasientsikkerhetsutvalg. 

– Vi har påvist via avviksmeldinger, internrevisjoner 
og tilhørende ROS-analyser, at området «legemiddel- 
håndtering» har et betydelig forbedringspotensiale 
og at det krever vedvarende oppfølging på alle nivå, 
forteller han og fortsetter:

– Sykehusapoteket har vært en uunnværlig, stringent 
og kreativ samarbeidspartner på våre hovedområder, 
slik som utvikling av legemiddelmodul i EPJ, intern-
revisjon samt forbedring av prosedyreverk. Vi ser 

med forventning frem til å fortsette samarbeidet i 
2009, avslutter ass. fagdirektøren.

Avdekke, endre og implementere 
Ved Psykiatrien i Vestfold HF ble det ved intern-
revisjoner i 2006 og 2007 avdekket forbedrings-       
potensiale ved kontrollrutinene. Som følge av dette 
har flere enheter fokusert på at identifiserbare 
legemidler skal kontrolleres direkte mot original 
ordinasjon ved utlevering. Tjenestefarmasøyt Ellen 
Smith-Meyer på Sykehusapoteket Tønsberg har de 
siste årene jobbet med internrevisjoner mot helse-
foretakene i Tønsberg.

– Endosepakkede legemidler er valgt for å oppnå 
identifiserbarhet i dosert form. PiV har utviklet 
egen elektronisk legemiddelmodul som blant annet  
har tatt utgangspunkt i erfaringer fra internrevi-
sjonene og er tilpasset de nye kontrollrutinene,  
forteller Smith-Meyer.

Tema for internrevisjonene i 2008 ble for psykiatrien  
bestemt å omhandle oppfølging av revisjoner utført 
i de to foregående år.

Bruk for farmasøytiske tjenester
Anders Wahlstedt er klinikksjef ved Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken be-
nytter seg farmasøytiske tjenester, og farmasøytenes bidrag til sykehusets internkontroll verdsettes. 

Kvalitetssikring av legemiddelhåndtering

Internrevisjon - nøkkel til forbedring
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Internrevisjon - nøkkel til forbedring

Øker bruken av farmasøytiske tjenester: – Med bakgrunn i det 
gode samarbeidet med tilsynsfarmasøytene, øker vi bruken av farmasøyt 
direkte knyttet til klinikken, forteller Anders Wahlstedt, klinikksjef  for 
psykisk helse, Sørlandet sykehus HF.  Foto: Anders Martinsen

Viktig satsningsområde: – Vi har påvist via avviksmeldinger, in-
ternrevisjoner og ROS-analyser, at «legemiddelhåndtering» har et betydelig 
forbedringspotensiale, bekrefter ass. fagdirektør Hans-Gustav Theodor 
i Psykiatrien i Vestfold HF.  Her avbildet med tjenestefarmasøyt Ellen 
Smith-Meyer fra Sykehusapoteket Tønsberg.

– Bakgrunnen for dette var et ønske om å sette opp-
følging av revisjoner bedre i system. Vi avdekket at 
enhetene hadde gjort de endringene vi foreslo, og at 
de i dag opplever dette som en forbedring i forhold 
til hvordan det var tidligere, sier hun.

Ved Sykehuset i Vestfold HF gjennomførte Smith-
Meyer internrevisjoner ved sykehusets intensiv- og 
anestesiavdelinger for første gang i 2008. 

– Temaet var felles for hele helseregionen og   omhan-
dlet dokumentasjon av legemiddelbruk ved intern 
overflytting av pasienter til og fra spesialavdelingene  
og ordinering, istandgjøring og administrasjon av 
legemidler i avdelingene. Hensikten med felles tema 
i helseregionen er å bidra til enhetlige rutiner der 
det avdekkes ulikheter mellom foretakene. Dette gir 
muligheter for praksisoverføring mellom enhetene, 
mener Smith-Meyer.

På de øvrige avdelingene var revisjonstema 
istandgjøring av injeksjoner og infusjoner inkludert 
parenteral ernæring. Bakgrunn for dette var observa- 
sjoner som var gjort under tidligere revisjoner.  

– Under revisjonen avdekket vi et forbedrings-
potensiale for blant annet aseptisk arbeidsteknikk, 
og revisjonene ble benyttet til å bevisstgjøre og 
implementere gjeldende prosedyrer, sier tjeneste-
farmasøyten.

Sykehusapotekene benytter erfaringer om risiko og 
styrker fra internrevisjonene aktivt ved utvikling av 
styringssystemer. 

– Rådgivningen tar utgangspunkt i standarder som 
blir utarbeidet sentralt i Sykehusapotekene HF. 

Disse er basert på myndighetskrav, risikovurdering  
og erfaring om god praksis, og har til hensikt å 
kvalitetssikre vår rådgivning, samt å bidra til enhetlige  
legemiddelhåndteringsrutiner i helseregionen, av-
slutter Smith-Meyer.

Internrevisjon

Rapporter fra interne revisjoner er interne dokumenter 
som skal legge grunnlag for forbedringsarbeidet i den     
reviderte enheten og virksomheten for øvrig. Avvik og   
anmerkninger fra interne revisjoner utført ved farmasøy-
tisk tilsyn bør behandles på samme måte som interne       
revisjoner for øvrig i det enkelte helseforetak. 

Revisjonene legges hovedsakelig opp som temarevisjoner 
innen legemiddelhåndteringsprosesser som har betydning 
for:
 Pasientsikkerheten   
 (f.eks. ordinasjon, dokumentasjon,  
 istandgjøring og administrasjon av legemidler).

 Legemiddelenes kvalitet og egenskaper  
 (f.eks. oppbevaring, holdbarhet, aseptisk 
                   håndtering ved tilberedninger og  
                   istandgjøring).

Kjennskap til helseforetaket gjennom interne revisjoner gir 
sykehusapotekene god bakgrunn til å bidra med rådgivning  
ved utarbeidelse og revidering av interne retningslinjer for 
legemiddelhåndtering. 

Kunnskap om kritiske prosesser og faglig samarbeid mellom  
19 sykehusapotekenheter i Helse Sør-Øst RHF gir oss et 
godt grunnlag for å finne forsvarlige og gode løsninger i 
henhold til de krav som stilles.
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Hjertekirurgisk Postoperativ avdeling på Oslo universitetssykehus, Ullevål, har       
knyttet til seg farmasøyt på fast basis. Det har ført til betraktelig kvalitetsforbedring 
av legemiddelhåndteringen i avdelingen. 

Høy kvalitet på legemiddelhåndtering

Kvalitetssikring av legemiddelhåndtering

Kvalitetssikring av legemiddelhåndtering 

Farmasøyter svarer på spørsmål om legemiddelhåndteringen som en del av oppfølgingen fra interne revisjoner eller 
henvendelser for øvrig. Sykehusapotekene utarbeider ulike verktøy til hjelp i den daglige virksomhet, som for eksempel  
legemidler som ikke bør knuses, blandbarheter og forlikeligheter, holdbarheter og oppbevaringsbetingelser.

Farmasøyter deltar som rådgivere i behandling av legemiddelfeil i helseforetakets pasientskadeutvalg og kvalitetsutvalg.  
Sykehusapotekene gir råd i forbindelse med innføring av elektroniske medikamentmoduler og klassifisering av legemid- 
delfeil i elektroniske avvikssystem.

Farmasøyter ved sykehusapoteket gir for øvrig svar på andre legemiddelrelaterte henvendelser, blant annet innen: 
      Legemiddelanskaffelse
      Legemiddelbruk
      Legemiddelproduksjon og tilvirkning
      Legemiddelforbruk
      Lover og regler innen legemiddelforskrivning
      Legemiddelrefusjoner og beredskap

– Våre erfaringer med å knytte til oss en farmasøyt, 
har vært udelt positive. Vi opplever en betydelig 
kvalitetsforbedring på alt som har med legemiddel- 
håndtering å gjøre i avdelingen. Alle ansatte i avdel-
ingen på Hjertekirurgisk Postoperativ og   Stepdown,  
som nå har hatt denne ordningen over tid, gir samme 
tilbakemeldingen. Våre erfaringer fra disse avdelin-
gene er så positive, at vi også har startet opp med 
den samme ordningen på vår nye thorax sengepost,  
forteller Jonny Vangen. Han er oversykepleier på 
Hjertekirurgisk Postoperativ på Ullevål.

Farmasøyten bistår både legene og sykepleierne ved 
avdelingen med råd om legemiddelhåndtering blant 
annet når det gjelder virkning, bivirkning, synonymer  
og prisforskjeller. 

– Farmasøyten deltar på legevisitten, og har full kon-
troll på bestillinger fra sykehusapoteket. Dermed 
slipper vi å ha mer på lager enn det faktisk er behov  
for til enhver tid. Skulle vi derimot en sjelden gang ha 
behov for kostbare legemidler, samarbeider farma- 
søytene på tvers av avdelingene, slik at de kan låne 
legemidler av hverandre, sier Vangen. 

Farmasøytene har også bistått med råd og  utarbeidet 
rutiner til avdelingen når det gjelder dokumentasjon 
av legemidler. 

– Listen er lang over positive effekter ved denne 
ordningen, og dette er noe vi garantert fortsetter  
med. I tillegg har sykehusapotekene en meget positiv  
innstilling, medarbeiderne er serviceinnstilte, nøyak-
tige, initiativrike og jobber selvstendig, noe som 
kommer avdelingen til gode.

Betydelig kvalitetsforbedring: Farmasøyten gir både leger og syke-
pleiere råd om legemidlers virkning, bivirkning, synonymer og prisforskjeller, 
forteller Johnny Vangen, oversykepleier på Hjertekirurgisk Postoperativ på  
Oslo universitetssykehus, Ullevål. 
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− Dette er en veldig spesiell gruppe pasienter. 
De er sårbare og har mye smerter.  Derfor er det 
en avgjørende faktor at kontroll og utsending av 
legemidler og eventuell ernæring fungerer optimalt 
og uten å gi avbrudd i behandlingen.  Uten dette 
tilbudet fra sykehusapoteket ville disse pasientene 
ha hatt behov for lengre sykehusopphold. Det ville 
føre til en merkostnad for sykehusene, og i tillegg 
kan det også være en belastning for pasientene. 
Sykehusapoteket Gjøvik gjør en fremragende jobb 
i denne forbindelse, bekrefter seksjonsoverlege Jens 
Christian Vig.

Kunnskapsrik, etterrettelig og ansvarsfull
Flere ganger i uken mottar Sykehusapoteket Gjøvik 
bestillinger fra blant annet palliativt team på syke-
huset.

− Sykehusapoteket innehar unik ekspertise i forhold 
til legemiddelproduksjon. De har kunnskap om  
hvilke legemidler som kan kombineres, både i  
forhold til kjemisk stabilitet og interaksjoner.  Jeg vet 
derfor med sikkerhet at bestillingene kontrolleres 
nøye før produksjonen går i gang. De er etterrette-
lige og svært ansvarsfulle i sin jobb.  Sykehusapoteket 
har nær kontakt med primærhelsetjenesten, og på 
den måten holder de seg oppdatert på hvor pasienten  
oppholder seg til enhver tid, enten de er hjemme, på 
institusjon eller på ferie.  I tillegg har de god oversikt 
over hvor og når de har sendt og skal sende lege- 
midler til pasienten, sier Vig.

Med buss og drosje
Medisiner sendes med offentlig kommunikasjon og 
drosje, og ofte en kombinasjon av disse, ut i store 
deler av Oppland fylke. Arbeidet Sykehusapoteket 
Gjøvik utfører i forhold til dette, er helt avgjørende 
for at hjemmebehandling skal fungere, mener Vig: 
− Jeg er aldri bekymret om hvorvidt medisinene 
kommer frem. Tanken har aldri slått meg. Jeg tar det 
som en selvfølge at det fungerer, fordi jeg kun har 
erfaring med at det går på skinner, sier Vig.

Samarbeidet med sykehusapoteket har gitt seksjons-
overlegen og hans medarbeidere i palliativt team 
muligheten til å ta seg enda bedre av pasientene. Og 
oppfordringen er klar: 

− Sykehusapoteket Gjøvik bidrar til å sikre en  
helhetlig behandlingskjede ved å tilby leveranse av 
smerteblandinger og parenteral ernæring til kreft-
pasienter og andre kronisk syke pasienter ved over-
føring til kommunehelsetjenesten. Farmasøytene 
besitter kunnskap, ekspertise og kompetanse syke-
husene trenger, og ved å bruke denne på riktig måte, 
får vi leger bedre tid til våre primæroppgaver, nemlig 
pasientbehandling, avslutter Vig. 

Skreddersøm
Tjenestefarmasøyt Hilde Holm ved Sykehusapoteket  
Gjøvik har arbeidet med ytterligere forbedring  
av systemet gjennom et eget smerteprosjekt. Det har 
langt på vei resultert i flere pasienter som takker ja 

Palliativt team ved Sykehuset Innlandet HF, divisjon Gjøvik, med sek-
sjonsoverlege Jens Chr. Vig og sykepleierne Eldbjørg Maae Blakkisrud  
og Else Braut Olaussen, samarbeider tett med Sykehusapoteket 
Gjøvik når pasienter ønsker å få lindrende behandling hjemme  
istedenfor på sykehuset. Det har gjort deres arbeidsdag enklere, og 
de kan ta seg enda bedre av svært syke pasienter. 

Legemiddelsamtale og utskrivningsservice

En enklere hverdag
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Legemiddelsamtale og utskrivningsservice 

Sykehusapoteket bidrar med sitt tilbud om hjemmebehandling til kostnadsbesparelser både for sykehuset, sykehjem og HELFO – 
Helseøkonomiforvaltningen. Denne pasientgruppen beveger seg mye mellom 1. og 2. linjetjeneste. 

Fordelen med at sykehusapoteket har leveransen gjennom hele behandlingsforløpet, er at de til enhver tid kan levere dit pasienten 
befinner seg. Dette bidrar til at det blir minimal kassasjon av dyre spesialtilpassede legemidler og dermed en besparelse både for  
sykehuset, sykehjem og HELFO.

Sykehusapoteket tilbyr hjemmebehandling i hele sykehusets nedslagsfelt, noe som innebærer store geografiske avstander ettersom 
mange av pasientene ikke bor i sykehusets nærområde. Dette innebærer forsendelser via buss eller drosje, avhengig av hvor pasienten 
bor og hva som finnes av offentlig kommunikasjon. 

Sykehusapoteket inngår rabattavtaler med drosjeselskapet og sparer dermed sykehuset, som betaler for transporten, for unødvendige 
kostnader. I tillegg sparer de sykehuset for flere ekstra liggedøgn.

En enklere hverdag

til tilbudet om hjemmebehandling. Dog  forutsetter 
det at behandlingene tilpasses hver enkel pasient.

− Ved å tilby individuelt tilpassede smerteblandinger  
og parenteral ernæring som hjemmebehandling, 
bidrar sykehusapoteket til at pasienter i terminal fase 
eller pasienter med alvorlig kronisk sykdom kan få 
mulighet til å være hjemme i en vanskelig fase av 
livet dersom de ønsker det, forteller Holm.

Sykehusapoteket har et nært samarbeid med syke-
husets palliative team, og blir involvert i god tid før 
utskrivningen og hjemreise.

− Sykehuset sørger for at vi får nødvendig infor-
masjon om leveringssted, navn og telefonnummer  
til kontaktpersoner i kommunehelsetjenesten.  
Avtale om leveranse gjøres før pasienten forlater 
sykehuset, og første leveranse følger som regel med 
pasienten hjem ved utreise, sier Holm.

Involvert og engasjert
Og selv om leger og sykepleiere er de som har 
kontakt med pasienten, blir også sykehusapoteket 
involvert, om enn litt på sidelinjen. Holm har flere 
rørende historier å fortelle: 
 − Vi blir involvert i pasienten på den måten at vi ser 
sykdommens utvikling. Både god og dårlig. Når vi 
stadig må øke doser til en pasient, går det inn på oss. 
Derimot er det veldig hyggelig å se positiv utvikling 
med lavere doser, forteller Holm.

Hun er selv involvert i produksjonen av spesialtil-
passede smerteblandinger til pasientene, har kontakt 
med kommunehelsetjenesten, gjør klar til sending 
og leverer til bussen som går forbi sykehuset.

− Ofte vet vi hvor pasientene bor. Jeg husker godt 
en litt spesiell adresse som vi sendte ernæring  til. Vi 
skrev på drosjerekvisisjonen at det skulle til det røde 
huset i åkeren ved vannet. Og det kom frem. Alle 
drosjesjåførene visste hvor det var, avslutter Holm.

Full tillit: Farmasøytene i sykehuspotekene besitter kunnskap og ekspertise 
sykehusene trenger. Ved å bruke denne på riktig måte, får sykehuset bedre 
tid til pasientbehandling, mener  seksjonsoverlege Jens Christian Vig.
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Legemiddelgjennomgang
 r Kartlegger pasientens legemidler ved innleggelse

 r Vurderer potensielle legemiddelrelaterte problemer (LRP)

Legemiddelstatistikk
 r Bedrer økonomisk kontroll ved å identifisere kostnadsdrivere

 r Bedrer styring ved implementering av nye legemidler og terapibehandling

 r Identifiserer potensielle LIS-produkter 

Kvalitetssikring av legemiddelhåndtering
 r Kartlegger systematisk for å sikre at lover og regler følges 

 r Gir råd om legemiddelanskaffelser, -bruk, -produksjon, -forbruk

 r Utarbeider retningslinjer for legemiddelhåndtering

 r Utfører kontroll av narkotikaoppgjør

Legemiddelsamtaler og utskrivningsservice
 r Gir råd om bruk av pasientenes legemidler

 r Sørger for at pasienten har nødvendige legemidler med seg hjem

 r Produserer spesiallagde legemidler til hjemmebehandling

 r Etablerer kontakt med primærhelsetjenesten og sikrer oppfølging 

 r Sender legemidler hjem til den enkelte pasient

F a r m a s ø y t i s k e  t j e n e s t e r 

á  l a
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F a r m a s ø y t i s k e  t j e n e s t e r 

Apotekstyrt legemiddellager (ASL)
 r Reduserer legemiddelkostnader

 r Øker kvaliteten i legemiddelhåndteringen

 r Bedrer styring og oversikt i beredskapssituasjoner 

 r Frigjør sykepleiertid til andre oppgaver i helseforetakene

LIS-arbeid i sykehusapotek
 r Er kontakten mellom LIS og helseforetaket

 r Følger opp legemiddelavtaler daglig

 r Implementerer nye avtaler raskt

 r Oppdaterer bestillingslister og basissortiment på post

 r Utarbeider statistikk over avtalekjøp og utnyttelsesgrad

Tilsetningsservice
 r Leverer legemidler ferdig til bruk til den enkelte pasient

 r Kvalitetssikrer og eliminerer feilkilder ved istandgjøring og administrering 

Undervisning
 r Bidrar til kompetanse i helseforetakene

Kliniske utprøvinger
 r Oppbevaring og utlevering av legemidler til klinisk utprøving

 r Standardisert utlevering, informasjon og dokumentasjon

c a r t e
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I løpet av 2008 har sykehusapotekene  

styrket  og utviklet tjenesten «utskriv- 

ningsservice», som er en ytelse til både 

sykehus og pasienter. Med ny og bedre 

kunnskap står vi godt rustet til å tilby 

legemiddelsamtaler for å forebygge 

legemiddelrelaterte problemer.

– Legemiddelsamtalens mål er at pasienten får 
innsikt i, blir trygg på og får bedre forståelse for egen 
legemiddelbruk. Pasienten skal få økt kunnskap om 
egne legemidlers bruksområde, deres effekt, hva 
som er riktig legemiddelinntak samt praktisk bruk 
av medikamentene. Vi er i gang med å lage kriterier 
for hvilke pasienter som kan ha best nytte av en 
slik samtale, forteller Marianne Lea, informasjons-     
farmasøyt på Sykehusapoteket Aker.

Pasienter som skal begynne med blodfortynnende 
legemidler, slik som Marevan, er en høyst aktuell  
pasientgruppe når det gjelder denne type rådgivning.  
Like aktuelt er det å gjennomgå bruk av  
inhalasjonspreparater  og riktige teknikker forbundet  
med dette. 

– Med legemiddelsamtaler kan vi, i samarbeid med 
leger og sykepleiere, forhindre reinnleggelser, fore-
bygge polyfarmasi, potensielle legemiddelinter-
aksjoner og eventuell dobbeltbruk av synonym-      
preparater, mener Lea.

Sykehusapoteket Aker utvider tjenesten innenfor 
klinisk farmasi med å tilby utskrivningssamtaler til 
pasienter på post før de reiser hjem. 

– Publikumsavdelingen er allerede godt i gang med 
legemiddelsamtaler med HIV-pasienter fra infek-
sjonsposten. På rehabiliteringsposten gjør vi i stand 
og leverer reseptpliktige legemidler til pasientene  
før de skrives ut. Videre planlegger vi å tilby en 
utskrivningssamtale med farmasøyt i forbindelse 
med dette, avslutter Lea. 

Helse- og omsorgsdepartementet har anslått at  
mellom fem og ti prosent av sykehusinnleggelser 
skyldes legemiddelrelaterte problemer (LRP), og at 
dette koster samfunnet rundt fem milliarder kroner 
i året.1  

Sykehusapotekene HF vil ha en aktiv rolle for å 
forebygge alle typer legemiddelrelaterte problemer.

1 Helse- og omsorgsdepartementet. Rett kurs mot riktig legemiddelbruk (Stortings-
melding nr 18) 2004 – 2005

Vi ruster opp til 
oppstart av legemiddelsamtaler

Legemiddelsamtale og utskrivningsservice

Hjelp og veiledning på apoteket: Informasjonsfarmasøyt     
Marianne Lea i samtale med kunde om hennes legemidler og bruken 
av disse.

Legemiddelsamtale 
En legemiddelsamtale er en strukturert dialog mellom pasient og farmasøyt. Samtalen tar utgangspunkt i pasientens 
behov, og kilder for samtalen er resepter og utskrivningsinformasjon fra sykehuset. Sykehusapoteket underbygger og 
gir utfyllende informasjon som samsvarer med sykehusets anbefalinger. 

Helseforetakene bør ha retningslinjer for å sikre forsvarlig overføring av legemiddelinformasjon ved skifte av behand-
lingsnivå, og sørge for at fastlegen og den som er ansvarlig for å administrere legemidlene får korrekt og oppdatert 
informasjon om legemiddelbruk umiddelbart ved utskrivning.

Farmasøytens oppgaver gjennom legemiddelsamtale:
      Gi informasjon om legemidler og bruken av disse. 
      Avdekke eventuelle problemområder som f. eks. forskrivning av generiske legemidler, manglende forskrivning,  
      eventuelle seponeringer, nye legemidler, gjennomføring av behandlingen, praktiske problemer, legemidler som    
      kan påvirkes av andre legemidler som mat, kosttilskudd, naturlegemidler, bilkjøring og/eller alkohol. Legemidler 
      som trenger spesiell oppfølging (prøver, seponering, titrering av dose med mer).
      Svare på spørsmål relatert til legemiddelbruken.
      Sørge for at pasienten har nødvendige legemidler ved utskrivning for å hindre avbrudd i behandlingen. 
      Formidle kontakt med virksomheter i primærhelsetjenesten for informasjonsoverføring og avklaringer om lege-         
      middelbehandlingen.
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Innsikt i eget legemiddelforbruk, kombinert med 
sammenlignbar informasjon fra andre sykehus, gjør 
det mulig å ha kontroll på utgiftene til legemidler. I 
tillegg kan det tidlig fange opp endringer i forskriv-
ningspraksis som kan føre til endret kostnadsbilde 
fremover.

Direktør for Enhet for medisinske fag og strategi, 
Bjørn Magne Eggen, benytter data for bruken i eget 
sykehus av legemidler blant annet innen gruppene  
TNF-hemmere, MS-medikamenter og proton-
pumpehemmere.

– Faste rapporter fra Sykehusapoteket Lørenskog, 
som viser våre månedlige anskaffelser av medika-
menter innen høykostlegemidler, gir ikke bare syke-
husledelsen, men også våre avdelingsledere grunnlag 
for å følge opp både kostnader og forskrivnings-
praksis, forteller Eggen. 

På flere sykehus utgjør høykost legemidler mer 
enn halvparten av legemiddelkostnadene. Innenfor 
denne gruppen finnes det ny, innovativ og kostnads-
krevende medikamentell behandling. Og utviklingen 
de siste årene, med potente «biologiske» legemidler 
som også er kostbare, venter vi vil fortsette. 

– Systematisk oppfølging av kostbare legemidler  
gir sykehusledelsen anledning til å identifisere  
muligheter, slik at vi kan utnytte budsjettmidlene op-
timalt. Samtidig gir oppfølgingen oss bedre grunn-
lag for å formulere budsjett og budsjettpremisser, 
samt utarbeide gode prognoser, sier Eggen. 

Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk gir blant   
annet legemiddelkomitéen mulighet til å gi konkrete   
tilbakemeldinger, utfordre fagmiljøene og legge  
bedre til rette for beslutninger knyttet til legemiddel-
valg. I tillegg kan de identifisere områder som har  
potensiale for besparelser eller mulighet for behand-
lingsmessige gevinster. Eksempler på dette kan være  
peroral behandling med antibiotika, i stedet for in-
travenøse formuleringer.

– Vi har som mål å opprettholde og skjerpe bevisst-
heten til legene på de positive sidene ved å skifte fra 
intravenøs til peroral behandling, blant annet pro-
tonpumpehemmere og antibiotika. En slik overgang 
gir, i tillegg til rimeligere anskaffelse av selve lege-
midlet, andre gevinster i form av tidligere utskriv-
ning, bedre brukervennlighet og bedret terapeutisk 
effekt. I tillegg gir det reduserte behandlingskost-
nader i form av enklere administrasjon. I samarbeid 
med sykehusapoteket kan vi dermed regelmessig gi 
avdelingslederne oversikt over bruksmønsteret for 
disse legemidlene, brutt ned på avdeling og legemid-
delform, forklarer Eggen.

– Avdelingslederne hos oss diskuterer sin praksis  
med sine medarbeidere i lys av rapporter, for å  
identifisere de mulighetene de har for å gjøre slike 
bytter i hverdagen. Vi opplever at de rapportene 
som sykehusapoteket leverer til oss, bidrar til at vi 
kan opprettholde fokus på dette området, avslutter 
Bjørn Magne Eggen.

God kontroll over bruk av dyre legemidler
Akershus universitetssykehus HF følger opp det interne forbruket av kostnadsdriv-
ere som TNF-hemmere og multippel sklerose-legemidler. Rapporter fra Sykehusa-
potekenes legemiddelstatistikk (SLS) gjorde det mulig. Siktemålet er større grad av 
bevissthet hos legene, og dernest bedret budsjettkontroll. 

Gjør det mulig: – Systematisk oppfølging av kostbare legemidler gir oss anledning til å se mulighetene til å utnytte budsjettmidler optimalt. Samtidig 
gir den oss godt grunnlag i arbeidet med budsjett og -premisser, samt utarbeide gode prognoser, sier Bjørn Magne Eggen (t.h.), direktør for Enhet for 
medisinske fag og strategi, på Akershus universitetssykehus HF. Her fotografert i forbindelse med statistikkgjennomgang med kollega professor Dr. Med. 
Adreas Rydning avd.sjef  ved avd. for fordøyelsessykdommer på Akershus universitetssykehus HF. 

Legemiddelstatistikk
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Total omsetning
Vareforbruksprosent
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter

Antall ordinasjoner på resept
Antall ordrelinjer til helseforetak og andre institusjoner
Antall enheter cytostatika

Sykehusapoteket Aker
Sykehusapoteket Arendal
Sykehusapoteket Asker og Bærum
Sykehusapoteket Drammen
Sykehusapoteket Elverum
Sykehusapoteket Fredrikstad
Sykehusapoteket Gjøvik
Sykehusapoteket Hamar
Sykehusapoteket Kongsvinger
Sykehusapoteket Kristiansand
Sykehusapoteket Lillehammer
Sykehusapoteket Lørenskog
Sykehusapoteket Moss
Sykehusapoteket ved Radiumhospitalet
Sykehusapoteket ved Rikshospitalet
Sykehusapoteket Sarpsborg 
Sykehusapoteket Skien
Sykehusapoteket Tønsberg
Ullevål sykehusapotek
HK (inkl. LIS og SIS)
Totalt

20
11
27
26
9

25
17
12
9

29
14
66
8

31
71
4

41
26
96
35

576

20
11
25
25
8

27
17
12
9

30
15
31
6

31
79
4

43
25
93
31

541

78,9
49,1
86,1
94,6
30,3
89,3
47,4
43,4
37,5

110,2
60,5
99,0
20,9

100,1
380,0
32,0

122,9
110,5
288,4

3,4
1 884,5

64,6
46,1
81,2
83,7
27,3
85,9
45,8
39,9
35,7
97,4
56,4
91,0
20,2
96,2

324,0
29,2

129,4
101,6
279,7

5,0
1 739,9

Antall årsverk Omsetning i NOK mill

1 884 522 
85,9 %
1,2 %

 879 043 
 1 428 232 

 110 907 

per 31.12.2008 per 31.12.2007 2008 2007

Nøkkeltall

1 739 945
85,4 %
0,1 %

873 660
1 547 475

89 612

2008 2007
1 618 930

85,4 %
-0,4 %

860 714
1 514 856

85 946

2006
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Om foretaket
Sykehusapotekene HF ble etablert 1. januar 2008. 
Foretaket overtok fra denne dato all virksomhet fra 
Sykehusapotekene ANS, et selskap etablert 1. januar 
2002 og som var eiet av Helse Øst RHF og Helse 
Sør RHF. Sykehusapotekene HF er i sin helhet eiet 
av Helse Sør-Øst RHF. 

Forretningsidé: Sykehusapotekene HF skal være 
sykehusets og pasientenes kompetansesenter for 
legemidler, og bidra til økt pasientsikkerhet. Fore-
taket skal aktivt bidra til at kostnadene for helse-
foretak og dets pasienter forbundet med legemid-
delanskaffelse, -distribusjon, -produksjon og -bruk 
holdes så lave som mulig. Kostnadsbevissthet og 
kundetilfredshet skal være førende i alt vi gjør.

I henhold til foretakets vedtekter skal Sykehus-    
apotekene HF være det farmasøytiske og apotek-
faglige kompetansesenteret for Helse Sør-Øst RHF. 
Formålet er å eie og drive sykehusapotek i Helse 
Sør-Øst RHF, administrere legemiddelinnkjøps-
samarbeidet for de regionale helseforetakene og        
samarbeide med de øvrige tre sykehusapotekfore-
takene der dette er naturlig. 

Fra virksomheten 2008
Foretakets driftsmodell forutsetter at foretaket 
og foretakets sykehusapotek skal være selvfinans-
ierende, og ikke ha egen økonomisk gevinst som 
drivkraft. Effektivitetsgevinster skal komme helse-
foretakene til gode, samt benyttes til videreutvikling 
av foretak og tjenestetilbud. 

Omsetning og aktivitetsnivå viser fortsatt om-
setnings- og aktivitetsvekst og økende produktivitet. 
På grunn av den myndighetsbestemte strukturen på 
apotekmarginen er varekostnader i prosent av om-
setningen steget også i 2009. 

Foretaket er organisert i tre driftsområder,     
Stor-Oslo, Sør og Øst. Foretakets sykehusapotek 
viser stor størrelsesmessig spredning, med en års-
omsetning varierende fra 21 til 383 millioner kroner 
og med fra 4 til 94 årsverk. 

Foretaket har i 2008 brukt betydelige ressurser 
på utvikling av nye systemløsninger og tjenester, 
med særskilt fokus på etablering av nytt sykehus- 
apotek på Lørenskog. Foretakets ledelse og styre har i 
2008 jobbet videre med utvikling og implementering 
av kvalitetssystem og risikostyring, og dokumentert  
dette gjennom ledelsens gjennomgåelse. Avvik fra 
eksterne og interne tilsyn og revisjoner lukkes ihht 
planer.

Foretaket fikk i 2006 pålegg om etterfakturering 
av merverdiavgift på distribusjon av faktorkonsen-
trater, utvunnet fra blod og brukt til behandling av 
blødere, videredistribuert til sykehus og brukere. 
Det ble i regnskapet for 2006 avsatt for denne etter- 
faktureringen. I 2008 fikk foretaket av Finans- 
departementet medhold i sin klage på dette pålegget 
og avsetningen er derfor inntektsført i 2008, se også 
note 12.

Det er etablert en samarbeidsavtale mellom de 
fire regionale helseforetakene og Sykehusapotekene  
HF om administrasjonen av legemiddelinnkjøps-
samarbeidet LIS. LIS har som formål å bidra til å 
legge grunnlag for avtaler vedrørende kjøp og leve-
ring av legemidler etter oppdrag fra helseforetakene, 
og dermed redusere disses kostnader forbundet 
med kjøp av disse produktene. Avtalen innebærer 
at Sykehusapotekene HF har forpliktet seg til å stille 
administrative ressurser til disposisjon for samar-
beidet. LIS har i 2008 bidratt til direkte reduksjon 

Årsberetning 2008
Sykehusapotekene HF

Foretaket eier og driver 19 sykehusapotek: 
Sykehusapoteket Aker 
Sykehusapoteket Arendal 
Sykehusapoteket Asker og Bærum 
Sykehusapoteket Drammen 
Sykehusapoteket Elverum 
Sykehusapoteket Fredrikstad 
Sykehusapoteket Gjøvik 
Sykehusapoteket Hamar 
Sykehusapoteket Kongsvinger 
Sykehusapoteket Kristiansand 
Sykehusapoteket Lillehammer 
Sykehusapoteket Lørenskog 
Sykehusapoteket Moss 
Sykehusapoteket ved Radiumhospitalet 
Sykehusapoteket ved Rikshospitalet 
Sykehusapoteket Sarpsborg 
Sykehusapoteket Skien 
Sykehusapoteket Tønsberg 
Ullevål sykehusapotek

Styret i Sykehusapotekene HF: (f.v.): Jørn Limi (styresekretær), Knut Martin Berge, Rita R. Antonsen, Karl Glad (styreformann), Marit Lund 
Hamkoll, Ellen Kristoffersen, Einfrid Halvorsen, Per T. Lund (adm.direktør).    (Ikke til stede: Geir Almåsvold Mo.)
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av legemiddelkostnadene for sykehusene innen 
helseregionen Sør-Øst med 318 millioner kroner.

Sykehusapotekene HF har et etablert samarbeid 
med sykehusapotekforetakene Apotekene Vest HF, 
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF og Sykehus-
apotek Nord HF på flere områder.

Fortsatt drift
Helse Sør-Øst RHF overførte som innskudd 
i Sykehusapotekene HF, org.nr 992 281 618, 
med virkning fra 1. januar 2008 de samlede 
eiendeler, rettigheter og forpliktelser som er  
knyttet til virksomhetene i Sykehusapotekene ANS,  
org.nr 984 018 711.

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes 
det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn 
ved avleggelsen av årsregnskapet.  

Økonomiske resultater for 2008
Foretakets driftsresultat i 2008 var 22,0 millioner 
kroner (2007 ditto var 1,5 millioner kroner). Års-
resultatet i 2008 var 26,8 millioner kroner (2007 
ditto var 4,6 million kroner). I regnskapet for 2006 
ble det avsatt for etterfakturert merverdiavgift med 
22,4 millioner kroner. Denne avsetningen er, etter 
at foretaket fikk medhold i sin klage, inntektsført i 
2008 og trekker årsresultatet tilsvarende opp.

Sykehusapotekene HF hadde i 2008 en samlet 
omsetning på 1885 millioner kroner (2007 ditto 1740 
millioner kroner). Av dette er 1811 millioner kroner 
(2007 ditto 1690 millioner kroner) salgsinntekter. 

Driftsinntektene økte med 144,6 millioner 
kroner, tilsvarende 8,3 %, i forhold til 2007. Dette  
skyldes generell vekst i omsetningen av legemidler 
til pasienter ved sykehusene og noe økt aktivitet på 
sykehusene, blant annet innenfor kreftbehandling. 
Korrigert for inntektsført salgsinntekt i 2008 som 
følge av etterfakturering for merverdiavgift ville 
omsetningsveksten ha vært 7,0 %.

Totalkapitalen var ved utgangen av året 382 
millioner kroner. Foretakets kortsiktige gjeld per  
31. desember 2008 utgjør 62 % av totalkapital. 
Egenkapitalen i foretaket er på 139 millioner kro-
ner, som utgjør 36 % av balansen. Foretaket har ikke 
rentebærende langsiktig gjeld.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjør 
28 millioner kroner. Investeringer i 2008 var på 6,3 
millioner kroner, hvorav 0,7 millioner gjelder anlegg 
under utførelse på Sykehusapoteket Lørenskog og 
Ullevål sykehusapotek. Vel ¾ av totale investeringer 
er IKT-utstyr på forskjellige sykehusapotek. Det 
resterende er vedlikeholdsinvesteringer.

Foretakets likviditetsbeholdning var 42 millioner 
kroner per 31. desember 2008. Av dette er 31 mil-
lioner kroner fri likviditet.

Utsikter fremover
Foretaksledelse og -styre har som en del av strategi-
arbeidet for perioden 2009-2011 foreslått løsninger 
og tilbud som tilrettelegger for effektiv og sikker 
legemiddelforsyning og -bruk i alle regionens helse-
foretak. Det er en forutsetning at alle helseforetak 
sikres lik tilgang til Sykehusapotekene HFs farma-
søytiske og apotekfaglige kompetanse og tjenester. 

Løsninger og tiltak skal bidra til å:
 Sikre sykehusene en legemiddelforsyning av • 
høy kvalitet og til lavest mulig pris.
 Sikre/bevare farmasøytisk kompetanse og • 
produksjons- og forsyningsberedskap.
 Sikre tilgang til farmasøytisk kompetanse ift. • 
sykehusenes behov.
 Sikre sykehusenes legemiddelberedskap.• 
 Sikre helhetlige behandlingskjeder for pasient-• 
ene.

Særskilte satsingsområder og forutsetninger :
Sykehusapotekene HF skal etablere standard-• 
iserte avtaler mellom sykehusapotek og helse-
foretak som bidrar til samhandling, koordinert 
ressursutnyttelse og felles standarder på tvers 
av helseregionen for effektiv og sikker legemid-
deldistribusjon og -bruk.
Sykehusapotekene HF skal etablere bered-• 
skapsløsninger i samarbeidet mellom helsefore-
tak og apotekforetak på legemiddelområdet i 
tråd med anbefalinger i gjennomført regional 
prosjektrapport om Legemiddelberedskap 
(2008).
Sykehusapotekene HF skal tilby og dokumen-• 
tere standardisert farmasøytisk kompetanse ved 
legemiddelbehandlingen av den enkelte pasient 
under sykehusopphold og ved utskriving til 
kommunehelsetjenesten for å redusere risikoen 
for medisineringsfeil.
Sykehusapotekene HF skal tilrettelegge for og • 
etablere standardløsninger for elektronisk for-
skrivning, forsyning og lagring av legemidler 
for innlagte pasienter, inkludert integrasjon mot 
aktuelle kurveløsninger og medikamentmoduler  
i sykehusenes elektroniske pasientjournaler.
Sykehusapotekene HF skal bidra til å utvikle • 
standardiserte løsninger (kommunikasjons- 
format og kodeverk) mot eResept og overfor 
intern rekvirering i sykehus som bygger på 
FEST, for å ta i bruk elektroniske resepter.

Foretakets sykehusapotek videreutvikler kontinu-
erlig sitt tjenestetilbud til det enkelte helseforetak i 
tråd med vedtatt strategi, prosjektgjennomføring og 
lokale kundeundersøkelser. Tjenesten apotekstyrt 
legemiddellager (ASL) planlegges utvidet ytterlig-
gere i de sykehusene foretaket betjener i 2009.

Foretaket har i løpet av året åpnet et nytt syke-
husapotek på Lørenskog i forbindelse med bygg-
ingen av nye Akershus universitetssykehus HF. 
Implementeringen av den planlagte modellen for 
legemiddelforsyning har grunnet ulike tekniske ut-
fordringer så langt ikke blitt realisert som forventet. 
Sykehusapoteket planlegger imidlertid i tett sam-
arbeid med sykehuset i løpet av året å ta i bruk en 
helintegrert legemiddelforsyning fra legens forord-
ning av medikamenter til pasienten via produksjon 
av pasientbundne endoser til sykepleiers administra-
sjon av legemidler til pasienten. Denne løsningen 
vil både bidra til kvalitet og effektivitet i legemid-
delforsyningen ved sykehuset, og elementer av løsn- 
ingen vil senere kunne utnyttes i de øvrige syke-
husene foretaket betjener.
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Foretaket skal i 2009 utrede videre hvordan 
sykehusapotekvirksomheten i hovedstadsområdet 
best kan organiseres. Prosjektet koordineres med 
hovedstadsprosessen i Helse Sør-Øst RHF.  

Opplysninger om ytre miljø
Alle apotek i foretaket produserer legemidler i en 
viss skala. Utslipp fra produksjonen, inkludert stof-
fer som kan innebære miljøskader, er innenfor de 
krav myndighetene stiller. Foretaket har tilstrekke-
lige rutiner knyttet til behandling, innsamling og 
forsendelse av legemidler og kjemikalier til grossist 
eller sykehus for destruksjon. Det er ikke rapportert 
vesentlige utilsiktede utslipp til miljøet i 2008. 

Opplysninger om personalet
Foretaket hadde 576 årsverk per 31. desember 2008. 
Av antall årsverk, er 242 farmasøyter og 281 apotek-
teknikere. 

Likestilling
Sykehusapotekene HF er, som apotekbransjen for 
øvrig, en kvinnedominert arbeidsplass, hvor kvinne-
andelen i foretaket totalt er på 87 %. Styrets sam-
mensetning er fem kvinner, hvorav tre ansatte- 
representanter, og tre menn. Foretakets ledergruppe 
består av fire kvinner og fire menn. Av foretakets 
19 sykehusapotekere er 14 kvinner. For ledere og  
mellomledere samlet er snaut ¾ kvinner. 

Personal- og lønnspolitikken er kjønnsnøytral. 
Foretaket tilbyr gode sosiale ordninger for både 
menn og kvinner i ulike livssituasjoner. 

Obligatorisk tjenestepensjon
Foretaket defineres ihht lov om obligatorisk tjen-
estepensjon § 1 virkeområde å ikke være underlagt 
obligatorisk tjenestepensjon. 

Arbeidsmiljø
Sykefraværet i 2008 var på totalt ca 10 500 dager, 
som utgjorde 8,5 % av total arbeidstid i foretaket. 

Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) har mottatt 
rapport om totalt 10 arbeidsrelaterte hendelser innen  
helse, miljø og sikkerhet i 2008. Styret er tilfreds 
med å notere at dette er en reduksjon fra tidligere år. 

Det ble ikke rapportert noen AKAN-saker i 2008, 
og heller ikke gitt pålegg av Arbeidstilsynet.  

Fra og med 2003 er det i foretaket gjennomført 
medarbeiderundersøkelser, Humankapitalindeks, 
for å kartlegge medarbeidertilfredshet og iverk-
sette eventuelle korrigerende tiltak. Undersøkelsen 
bekreftet også i 2008 en svakt stigende medar-
beidertilfredshet. I 2008 var foretaket i tillegg en 
del av Helse Sør-Øst RHFs regionale medarbeider-
undersøkelse. Relevante tiltak generert av under-
søkelsene er iverksatt lokalt på apotekene. 

Foretaket er en inkluderende arbeidslivsvirk-
somhet (IA) og har forpliktet seg gjennom IA-
avtalen. Det rapporteres om godt lokalt arbeid med 
sykefraværsproblematikk i apotekene. Det er gjen-
nomført HMS grunnkurs for ledere og tillitsvalgte, 
samt HMS-dag for ledere og tillitsvalgte med tema 
«verneombudets rolle», «nytt oppfølgingssystem 
for sykefravær» og «hvordan apotekene kan skape  
engasjement og medvirkning når det skal lages hand-
lingsplaner etter årets medarbeiderundersøkelse». 

Foretaket har i 2008 også videreført en ny livs-
fasepolitikk for medarbeidere i alderen 60 år og 
eldre. Ordningen har som målsetning å bidra til at 
eldre arbeidstakere står lengre i sine stillinger og skal 
evalueres i 2009.

Foretaket har i 2008 gjennomført lokale risiko-
vurderinger som anbefalt i fjorårets prosjekt «Sikker 
håndtering av cytostatika i sykehusapotek og syke-
hus». Styret anser dette for å være et viktig tiltak, da 
mange av foretakets medarbeidere er involvert i slik 
produksjon på sykehusapotekene eller i sykehusene. 

Resultatdisponering
Sykehusapotekene HF hadde et overskudd på  
26 778 067 kroner for 2008. Styret foreslår følgende 
disponering av årsresultatet:

Til fri egenkapital kr 26 778 067• 
Totalt disponert kr 26 778 067 • 

Foretakets frie egenkapital per 31. desember 2008 
var 87 275 764 kroner. 

Oslo, 4. mars 2009

Per Torgeir Lund
Adm. direktør

Elsa Karin Brenden
Styremedlem

Rita Riksfjord Antonsen
Styremedlem

Ellen Kristoffersen
Styremedlem

Knut Martin Berge
Styremedlem

Karl Glad
Styreleder

Einfrid Halvorsen
Styremedlem

Marit Lund Hamkoll 
Styrets nestleder

Geir Almåsvold Mo 
Styremedlem
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Revisjonsberetning 2008
Sykehusapotekene HF
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Resultatregnskap
Sykehusapotekene HF

Kontantstrømoppstilling
Sykehusapotekene HF

1 690 421 218
49 523 890

1 739 945 109

1 389 440 027
263 377 028

8 430 647
77 217 607

1 738 465 309

1 479 800

3 475 720
362 644

3 113 076

4 592 877

4 592 877
4 592 877

 
1 811 400 423

73 121 121
1 884 521 544

 
 

1 491 026 270
283 142 647

8 475 955
79 858 294

1 862 503 166
 
 

22 018 378
 
 
 

4 892 202
132 513

4 759 689
 
 
 26 778 067
 
 
 

26 778 067
26 778 067

1
1,12

3,4
5,6
3,7

7
7

Driftsinntekter og driftskostnader

Salgsinntekter
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

Varekostnader
Lønnskostnader m.m.
Avskrivninger på driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter

Årsresultat

Overføringer
Til annen egenkapital
Sum disponert

 
 4 592 877

8 430 647

-5 188 515
-95 195 932
10 892 811
-76 468 112

 
 

-227 274
-3 243 758

0
 -3 471 032
 
 
 

0
 0
 

-79 939 144
 

100 149 382
20 210 238

26 778 067
8 475 955

3 735 125
-315 656

-10 167 991
28 505 500

-293 507
-6 337 605

0
-6 631 112

0
0

21 874 388

20 210 238
42 084 626

Årsresultat
Ordinære avskrivninger

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger
Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Investering leide lokaler
Investeringer i varige driftsmidler
Salg av varige driftsmidler (salgssum)
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Opptak av gjeld (langsiktig)
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Netto endring i likvider i året

Kontanter og bankinnskudd per 01.01
Kontanter og bankinnskudd per 31.12

2008 2007NOK hele tall Note

2008 2007Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
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Balanse
Sykehusapotekene HF

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
EDB programvare
Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Anlegg under utførelse
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Lager av varer og annen beholdning

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

6

5

2

7

8

0
0

713 508
26 249 501
26 963 009

26 963 009

84 890 586

226 167 718
1 923 277

228 090 995

42 084 626

355 066 207

382 029 216

0
0

420 000
28 387 850
28 807 850

28 807 850

79 760 689

226 887 150
4 250 450

231 137 600

20 210 238

331 108 527

359 916 377

31.12.200731.12.2008NoteEiendeler

Egenkapital og gjeld
Selskapskapital
Selskapskapital
Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

Gjeld
Avsetninger for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Sum avsetninger for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

9, 10

9

4

12
7

52 141 475
52 141 475

87 275 764
87 275 764

139 417 239

4 259 125
4 259 125

161 093 605
30 580 625
46 678 622

238 352 851

242 611 976

382 029 216

52 141 475
52 141 475

60 497 696
60 497 696

112 639 171

524 000
524 000

156 998 796
48 735 141
41 019 269

246 753 206

247 277 206

359 916 377

Oslo, 4. mars 2009

Per Torgeir Lund
Adm. direktør

Elsa Karin Brenden
Styremedlem

Rita Riksfjord Antonsen
Styremedlem

Ellen Kristoffersen
Styremedlem

Knut Martin Berge
Styremedlem

Karl Glad
Styreleder

Einfrid Halvorsen
Styremedlem

Marit Lund Hamkoll 
Styrets nestleder

Geir Almåsvold Mo 
Styremedlem
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Noter til regnskapet 2008
Sykehusapotekene HF

Regnskapsprinsipper
Generelt om regnskapet
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskaps-
skikk.      

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett 
år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige 
poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til 
laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men ned-
skrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig 
gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.  
    
 
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Delkreder-
avsetning foretas dersom virkelig verdi antas å være lavere enn bokført verdi.  
    

Varebeholdninger  
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Egenproduserte varer er verdsatt til 
selvkost.       
   
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. 
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens 
påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med 
driftsmidlet. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på 
over tre år, samt en kostpris på over kr 100 000. 

Inntektsføring     
Salg av varer og tjenester inntektsføres på leveringstidspunktet.  
     
      
Pensjoner      
Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard, 
NRS 6 Pensjonskostnader. Pensjonsordningene behandles som «Multiemployer plans». 
Dette innebærer at de enkelte selskaps forpliktelser og kostnader beregnes som ideelle/
proporsjonale andeler av de samlede forpliktelser i den aktuelle «Multiemployer plan». 
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis 
av forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og 
ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, samt aktuarmessige 
forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidlene er vurdert til virke-
lig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balansen. Eventuell overfinansiering 
balanseføres i den grad overfinansieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. Endringer 
i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjennom-
snittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som 
skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) for-
deles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene 
som overstiger 10 % av brutto pensjonsforpliktelse (av pensjonsmidlene dersom disse 
er størst). Foretaket er ikke omfattet av OTP-ordningen.

      
Skatt      
Virksomheten er vurdert til ikke å være skattepliktig.

Kontantstrømoppstilling     
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Kontanter og kon-
tantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.

Note nr. 1  – Inntekter

1 634 715 313 
55 705 905

1 690 421 218

1 747 743 651
63 656 772

1 811 400 423

Salgsinntekter 
Salg av varer                
Salg av tjenester                  
Sum

Totale ordinære driftsinntekter 2008 2007

33 387 758
239 147

15 896 985
49 523 890

29 162 823
809 989

22 440 772
20 707 537
73 121 121

Andre inntekter 
Tilsyn og rådgivning
Salg av undervisningstjenester/kurs 
Tilbakeført avsatt mva
Annen inntekt            
Sum

Note nr. 2 – Materialbeholdning

1 676 172
5 768 502

56 968 529
6 657 849
8 689 636

79 760 688

1 808 778
1 712 817

63 276 145
7 349 064

10 743 782
84 890 586

Varelager av råvarer
Varelager ferdigvarer
Varelager av spesialiteter
Varelager handelsvarer
Varelager annet            
Sum

31.12.2008 31.12.2007

Note nr. 3 – Lønnskostnader

195 556 812
563 361

28 760 031
31 726 110
6 770 714

263 377 028

524
609

206 352 422
627 000

35 458 929
34 409 299
6 294 997

283 142 647

554
630

Lønninger
Styrehonorar
Pensjonskostnader   
Arbeidsgiveravgift  
Andre personalkostnader
Sum lønnskostnader

Antall årsverk
Gjennomsnittlig antall ansatte

2008 2007Lønnskostnader består av følgende poster:

Forts. note 3 – Lønnskostnader
Godtgjørelse administrerende direktør 2008:

1 064 456
54 000

130 272
1 248 728

Lønn
Annen godtgjørelse
Pensjonkostnad   
Sum godtgjørelse

kr
kr
kr
kr

Det foreligger ikke etterlønnsavtale for administrerende direktør.

Ingen ansatte/styremedlemmer har lån i foretaket per 31.12.08

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til administrerende direktør, styreformann 
eller andre nærstående parter.

2008 2007Spesifikasjon av honorar til revisor
Revisjonshonorarer
Attestasjon
Annet   
  
Beløpene er eksklusive merverdiavgift.

240 000
5 022

259 000

200 000
80 800
21 000

Sykehusapotekene HF har pensjonsordninger som omfatter i alt 873 personer, hvorav 
582 er yrkesaktive og 291 pensjonister. I tillegg har selskapet pensjonsforpliktelser 
overfor 584 personer som har sluttet i selskapet, men som ennå ikke er pensjonister.  
Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser etter sluttlønnsprinsippet. Disse er 
hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, stillingsfaktor og lønnsnivå ved nådd pen-
sjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Sykehusapotekene 
HF sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsord-
ningen er dekket gjennom pensjonsordningene i Statens Pensjonskasse, pensjonsord-
ningen for apoteketaten og Oslo Pensjonsforsikring AS. 

I tillegg til den ordinære tjenesteordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon  
(AFP) til aldersgruppen 62 til 66 år. 

527 054 228
437 296 569
12 655 075

102 412 734
-101 888 734

524 000

425 738 038
369 263 530

7 962 906
64 437 414

-60 178 289
4 259 125

Pensjonsforpliktelse brutto
Pensjonsmidler 
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse
Ikke resultatført tap/gev av estimat- og planavvik
Netto bokførte forpliktelser

2008 2007
Spesifikasjon av pensjonsforpliktelser (alle ordninger)

17 595 331
26 117 796
43 713 127

-23 432 115

2 747 320
2 859 622
2 872 077

28 760 031

17 192 095
25 179 563
42 371 658
1 471 917

-21 873 517
                
5 512 619
3 097 778
4 878 474

35 458 929

Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen
Årets brutto pensjonskostnad
Administrasjonskostnader
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Resultatført tap/gev av endring i estimat, 
pensjonsplaner og avvik avkastning
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonskostnader SPK-ordningen
Årets netto pensjonskostnad

Spesifikasjon av pensjonskostnad

492 668 384
411 636 334
11 424 626
92 456 676

-95 822 676
-3 366 000

388 691 597 
            342 372 789 

6 530 953 
52 849 761

-55 484 142
-2 634 381

Pensjonsforpliktelse brutto
Pensjonsmidler
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse
Ikke resultatført tap/gev av estimat- 
og planavvik
Netto bokførte forpliktelser

2008 2007
Spesifikasjon av pensjonsforpliktelser (apotekordningen)

16 154 807
24 460 947
40 615 754

-22 049 688

2 643 139
2 617 815

23 827 020

15 779 271
23 056 353
38 835 624
1 351 840

-20 389 656

4 541 340                    
2 791 491

27 130 639

Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen
Årets brutto pensjonskostnad
Administrasjonskostnader
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Resultatført tap/gev av endring i estimat, 
pensjonsplaner og avvik avkastning   
Arbeidsgiveravgift
Årets netto pensjonskostnad

2008 2007Spesifikasjon av pensjonskostnad 

5,50 %
5,75 %

20,00 %
4,50 %
4,25 %

5,30 %
5,60 %

20,00 %
4,50 %
4,25 %

Diskonteringsrente
Forventet avkastning på pensjonsmidler  
Uttakstilbøyelighet i AFP
Årlig lønnsregulering
Regulering av folketrygdens grunnbeløp              

2008 2007Økonomiske forutsetninger 31.12.2008
5,30 %
5,80 %

20,00 %
4,00 %
3,75 %

34 385 844
25 660 235
1 230 449
9 956 058

- 6 066 058
3 890 000

37 046 440
26 890 741
 1 431 954
11 587 653 

-4 694 147
6 893 506

Pensjonsforpliktelse brutto
Pensjonsmidler
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse
Ikke resultatført tap/gev av estimat-
og planavvik
Netto bokførte forpliktelser

2008 2007
Spesifikasjon av pensjonsforpliktelser (Oslo Pensjonsforsikring AS)

Note nr. 4 – Pensjon



26

1 440 524
1 656 849
3 097 373

-1 382 427

104 181
241 807

2 060 934

1 412 824
2 123 210
3 536 034

120 077
-1 483 861

971 279 
306 287

3 449 816

Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen
Årets brutto pensjonskostnad
Administrasjonskostnader
Forventet avkastning på pensjonsmidler

Resultatført tap/gev av endring i estimat, 
pensjonsplaner og avvik avkastning
Arbeidsgiveravgift
Årets netto pensjonskostnad

2008 2007Spesifikasjon av pensjonskostnad 

5,50 %
5,75 %

20,00 %
4,50 %
4,25 %

5,30 %
5,80 %

20,00 %
4,50 %
4,25 %

Diskonteringsrente
Forventet avkastning på pensjonsmidler  
Uttakstilbøyelighet i AFP
Årlig lønnsregulering
Regulering av folketrygdens grunnbeløp              

2008 2007Økonomiske forutsetninger 31.12.2008
5,30 %
5,80 %

20,00 %
4,00 %
3,75 %

Spesifikasjon av pensjonsforpliktelser (Statens Pensjonskasse)
Det er 40 personer som omfattes av SPK-ordningen. SPK har ikke utarbeidet aktuar-
beregninger da det ikke er allokert midler til ordningen. Midlene vil bli allokert senere, 
men det er uvisst når dette skjer. På det tidspunktet hvor midlene allokeres vil det 
henføres pensjonsmidler til ordningen basert på en grunnlagsrente på 3 %. Grunn-
lagsrenten er et uttrykk for forholdet mellom diskonteringsrente og lønns-/g-vekst. 
I skrivende stund er grunnlagsrenten med Sykehusapotekene HFs parametre dermed 
omlag 1,5 %. Dette vil medføre at det vil være et mindre avvik mellom midler og  
forpliktelse dersom midlene skulle vært allokert i dag. 

SPKs anbefaling er at løpende innbetalinger til ordningen kostnadsføres og at ordningen  
dermed regnskapsføres som en tilskuddsplan.
 
Årets netto pensjonskostnad  er kr 4 275 612 
(inkl. arbeidsgiveravgift kr 4 878 474).

Demografiske forutsetninger
Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger 
som i SPKs forsikringstekniske beregningsgrunnlag.

Note nr. 5 – Varige driftsmidler

74 045 065
3 243 756

77 288 821
-48 900 971
28 387 850

             8 430 647
10-33 %

77 288 821
6 337 605

83 626 426
-57 376 925
26 249 501

             8 475 955
10-33 %

Anskaffelseskost 01.01
Årets tilgang
Årets avgang
Anskaffelseskost 31.12.
Akkumulerte avskrivninger
Balanseført verdi per 31.12.
Årets ordinære avskrivning
Prosentsats ordinær avskrivning

2008 2007Driftsløsøre, inventar o.a.

Note nr. 6 – Immaterielle eiendeler

369 000

369 000
369 000

                           0
0

369 000

369 000
369 000

                          0
0

Anskaffelseskost 01.01.
Årets tilgang
Årets avgang
Anskaffelseskost 31.12.
Akkumulert avskrivning
Balanseført verdi per 31.12.
Årets avskrivning
Prosentsats ordinær avskrivning

2008 2007EDB programvare

Note nr. 7 – Poster som er slått sammen i regnskapet

16 380 160
22 903 160
1 419 106

363 720
6 193 880
9 320 952

19 139 474
77 217 607

20 462 534
25 742 473
1 822 762

170 730
6 745 900
8 555 727

16 358 168
79 858 294

Konsulenthonorar og andre fremmedtjenester
Kostnader bygninger og kontorlokaler
Vedlikehold
Forsikringer
Kontorrekvisita, telekommunikasjon etc.
Kjøp, leie og vedlikehold av driftsmateriell
Øvrige driftskostnader
Sum andre driftskostnader

2008 2007Andre driftskostnader

3 462 416
13 304

3 475 720

4 874 703
17 499

4 892 202

Annen renteinntekt  
Annen finansinntekt 
Sum finansinntekter

2008 2007Finansinntekter

23 539
339 325
362 644

101 014
31 499

132 513

Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader

2008 2007Finanskostnader

26 550 333
706 504

13 762 432
41 019 269

28 462 157
0

18 216 465
46 678 622

Lønnsrelaterte avsetninger inkl. feriepenger
Mellomværende tidligere eier
Øvrig kortsiktig gjeld
Sum annen kortsiktig gjeld

31.12.2008 31.12.2007Annen kortsiktig gjeld

Note nr. 8 – Bundne midler
I posten inngår bundne skattetrekkmidler med kr 10 483 286

Note nr. 9 – Egenkapital
52 141 475

52 141 475

55 904 820
4 592 876

60 497 696

112 639 171

52 141 475

52 141 475

60 497 696
26 778 067
87 275 764

139 417 239

Selskapskapital 1.1                                            

Sum selskapskapital 31.12.

Annen egenkapital 1.1
Årets resultat              
Sum annen egenkapital 31.12.

Sum egenkapital 31.12.

2008 2007

Note nr. 10 – Deltakere

Note nr. 11 – Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) og 
Sykehusapotekenes Innkjøpssamarbeid (SIS)
Det er etablert en samarbeidsavtale mellom de fire regionale helseforetakene og  
Sykehusapotekene HF om administrasjonen av legemiddelinnkjøpssamarbeidet LIS. 
LIS har som formål å bidra til å legge grunnlag for avtaler vedrørende kjøp og levering 
av legemidler etter oppdrag fra helseforetakene, og dermed redusere disses kostnader 
forbundet med kjøp av disse produktene. Avtalen innebærer at Sykehusapotekene HF 
har forpliktet seg til å stille administrative ressurser til disposisjon for samarbeidet.

Etter tilsvarende mal er det etablert en samarbeidsavtale mellom Sykehusapotekene 
HF og de tre øvrige apotekforetakene, Apotekene Vest HF, Sykehusapotekene Midt-
Norge HF og Sykehusapotek Nord HF. Sykehusapotekene HF skal stille admini-
strative ressurser til disposisjon for SIS. SIS skal etablere og administrere avtaler for 
sykehusapotek på relevante områder LIS ikke dekker. Virkningen på årsresultatet til 
selskapet i 2008 er eliminert, da driftsinntekter for både LIS og SIS i 2008 er lik sum 
driftskostnader og netto finansposter for LIS. Kostnadene med LIS og SIS i 2008 var 
7,5 millioner kroner. Sykehusapotekene HF dekket i 2008 53,1 % av kostnadene med 
LIS og 54,2 % av SIS.

Note nr. 12 – Merverdiavgift
Foretaket har hatt gående en diskusjon med avgiftsforvaltningen, basert på at Oslo 
Fylkesskattekontor høsten 2006 la til grunn at distribusjon av faktorkonsentrater,  
utvunnet fra blod og brukt til behandling av blødere, videredistribuert til sykehus og 
brukere skal belegges med merverdiavgift. Det dreier seg om tre års omsetning som 
startet høsten 2003.  Det ble derfor i 2006 foretatt en avsetning gjennom å redusere 
driftsinntekter. 

Saken er nå avgjort av Finansdepartementet og avsetningen er tilbakeført og  
inntektsført under posten «Andre driftsinntekter» med kr 22 440 772.

Eierandel
Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør RHF og Helse Øst RHF ble 1. juni 2007 slått sammen til Helse Sør-Øst RHF. 
Som følge av dette ble Sykehusapotekene ANS omdannet til Sykehusapotekene HF     
1. januar 2008. Sykehusapotekene HF er underlagt Helse Sør-Øst RHF.

100 %
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Postadresse: Stenersgate 1, postkasse 79, 0050 Oslo
Telefon: +47 23 13 52 00
www.sykehusapotekene.no
post@sykehusapotekene.no

Sykehusapotekene HF eies av Helse Sør-Øst RHF og forsyner sykehusene 
på Sør- og Østlandet med legemidler og farmasøytiske tjenester.

Foretaket består av 19 sykehusapotek med 650 medarbeidere, og har en  
omsetning på 1,9 milliarder kroner.

Sykehusapotekenes formål er å sikre sykehusene legemiddelforsyning av  
riktig kvalitet til lavest mulig pris. De skal også være sykehusets og pasientenes 
kompetansesenter for legemidler og, så langt det er mulig, produsere de 
legemidler som ikke kan skaffes på annen måte.

                

Sykehusapoteket Aker..................................................................

Sykehusapoteket Arendal............................................................ 

Sykehusapoteket Asker og Bærum............................................

Sykehusapoteket Drammen........................................................

Sykehusapoteket Elverum...........................................................

Sykehusapoteket Fredrikstad......................................................

Sykehusapoteket Gjøvik..............................................................

Sykehusapoteket Hamar..............................................................

Sykehusapoteket Kongsvinger....................................................

Sykehusapoteket Kristiansand....................................................

Sykehusapoteket Lillehammer....................................................

Sykehusapoteket Lørenskog.......................................................

Sykehusapoteket Moss.................................................................

Sykehusapoteket ved Radiumhospitalet....................................

Sykehusapoteket ved Rikshospitalet.......................................... 

Sykehusapoteket Sarpsborg........................................................

Sykehusapoteket Skien.................................................................

Sykehusapoteket Tønsberg..........................................................

Ullevål sykehusapotek..................................................................

Hovedkontoret/LIS.....................................................................

22 89 41 45 

37 01 41 66

67 50 21 50

32 80 30 94

62 43 89 47

69 38 50 00

61 15 72 45

62 53 79 50

62 88 71 20

38 07 30 96

61 27 21 83

67 96 03 38

69 27 82 70

22 13 42 42

23 07 34 00 

69 15 37 37

35 91 54 00

33 34 30 95

23 20 52 00

23 13 52 00


