Styremøte
Innkalling med sakspapirer
29. mars 2017 kl. 8.00 – 13.00
Sted:
Radisson Blu Hotell Bodø
Saker til behandling:
Saksnummer Saksnavn
10
11
12
13
14
15
16

-

17
18

-

19

-

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. februar 2017
Årsplan for styret – oppdatering og status
Godkjenning av årsregnskap 2016
Virksomhetsrapport per februar 2017
Godkjenning av årlig melding 2016
Innspill til Helse Nords plan for 2018-2021, inkludert
rullering av investeringsplan 2018-2025
2017 Plan for kontinuerlig forbedring og avvikshåndtering
2017 Saker til informasjon
Fra direktør:
1. Hemmelige legemiddelpriser
2. Prosjekt vurdering av regional ERP-løsning
3. Status PET-senteret
4. Våre MU-forpliktelser
5. Endringer møteplan 2017
2017 Eventuelt
1. Evaluering av møtet

Side
1
2
8
11
35
49
69
76
96

Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord
Observatør fra brukerutvalget i Sykehusapotek Nord

Deres ref.:

Vår ref.:
2017/28

Dato:
22.03.2017

Innkalling til styremøte i Sykehusapotek Nord HF 29. mars 2017
I henhold til tidligere avtalt møteplan og i samråd med styreleder, innkalles med dette til
styremøte i Sykehusapotek Nord HF onsdag 29. mars 2017 kl. 8.00-13.00.
Møtet avholdes på Radisson Blu Hotell Bodø.
Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten for behandling av saker og/eller
orienteringer som er unntatt offentlighet.
Saksdokumenter er vedlagt.
Forfall meldes Sykehusapotek Nord på telefon 77 62 62 56 eller på e-post til
foretak@sykehusapotek-nord.no.

Med vennlig hilsen

Bjørg Helene Jenssen
Styreleder

Postadresse:
Sykehusapotek Nord HF
Postboks 6147, Langnes
9291 TROMSØ

Fakturaadresse:
Sykehusapotek Nord HF
Fakturamottak
Postboks 3235
7439 Trondheim

Espen Mælen Hauge
direktør

Telefon:
Telefaks:
Internett:
E-post:
Org.nummer:

77 62 62 56
77 62 66 69
www.sykehusapotek-nord.no
Foretak@sykehusapotek-nord.no
MVA 983 974 937 NO

Saksbehandler:
Helge K. Kjerulf Pettersen
Telefon: 77 66 96 26
Saksbehandlers e-post:
Helge.K.Pettersen@sykehusapotek-nord.no

Godkjenning av innkalling og saksliste
Styresak nr:
Møtedato:
Saksbehandler:

10 – 2017
29. mars 2017
Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen

I samråd med styreleder er følgende saksliste satt opp til styremøtet 29. mars 2017:

Saksnummer Saksnavn
10
11
12
13
14
15
16

-

17
18

-

19

-

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. februar 2017
Årsplan for styret – oppdatering og status
Godkjenning av årsregnskap 2016
Virksomhetsrapport per februar 2017
Godkjenning av årlig melding 2016
Innspill til Helse Nords plan for 2018-2021, inkludert
rullering av investeringsplan 2018-2025
2017 Plan for kontinuerlig forbedring og avvikshåndtering
2017 Saker til informasjon
Fra direktør:
1. Hemmelige legemiddelpriser
2. Prosjekt vurdering av regional ERP-løsning
3. Status PET-senteret
4. Våre MU-forpliktelser
5. Endringer møteplan 2017
2017 Eventuelt
1. Evaluering av møtet

Side
1
2
8
11
35
49
69
76
96

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 29.
mars 2017.

Espen Mælen Hauge
direktør

Styremøte Sykehusapotek Nord HF
29. mars 2017
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Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. februar 2017
Styresak nr.:
11 – 2017
Møtedato:
29. mars 2017
Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen

Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokollen fra styremøtet 9. februar 2017.

Espen Mælen Hauge
Direktør

Styremøte Sykehusapotek Nord HF
29. mars 2017
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Protokoll
Møtetype:

Styremøte i Sykehusapotek Nord

Tidspunkt:

9. februar 2017 kl. 9.30 – 15.00

Møtested:

Scandic Ishavshotell, Tromsø

Tilstede:

Jan Norum, styrets nestleder
Andrea Pretscher, styremedlem
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem
Lars Småbrekke, styremedlem
Svein Iversen, styremedlem
Sissi Lundblad, styremedlem

Forfall:

Bjørg Helene Jenssen, styreleder

Observatør: Martin Moe, leder av brukerutvalget
Fra administrasjonen:
Espen Mælen Hauge, direktør
Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef
Stian Eilertsen, it-sjef
Kristian Forsberg, valideringsleder PET-senter, tilstede under sak 8/12.

Sak 1/17

Godkjenning av innkalling og saksliste
Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for
styremøte 9. februar 2017.

Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for
styremøte 9. februar 2017.

Styremøte Sykehusapotek Nord HF
29. mars 2017
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Sak 2/17

Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. desember 2016
Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet
1. desember 2016.
Styrets nestleder fremmet følgende forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for
styremøte 9. februar 2017 med anmerkning som kom i møtet.
Nestleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for
styremøte 9. februar 2017 med anmerkning som kom i møtet.

Sak 3/17

Årsplan for styret – oppdatering og status
Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar årsplanen til orientering.
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar årsplanen til orientering.

Sak 4/17

Virksomhetsrapport per desember 2016
Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per desember
2016 til orientering.
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styremøte Sykehusapotek Nord HF
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Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per desember
2016 til orientering.

Sak 5/17

Utkast til Årlig melding 2016
Direktørens innstilling til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF ber direktøren innarbeide de innspill til
Årlig melding 2016 som fremkom under møtet, og legge frem endelig versjon
av rapporten for godkjenning i neste styremøte.
Styrets nestleder fremmet følgende forslag til vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner Årlig melding 2016 med de
innspill som fremkom i møtet, og ber direktøren legge frem endelig Årlig
melding 2016 til orientering i neste styremøte.
Nestleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner Årlig melding 2016 med de
innspill som fremkom i møtet, og ber direktøren legge frem endelig Årlig
melding 2016 til orientering i neste styremøte.

Sak 6/17

Oppdragsdokumentet 2017
Direktørens innstilling til vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Oppdragsdokument 2017 til
etterretning.
2. På vegne av styret i Sykehusapotek Nord HF har direktøren ansvar for
gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.
Styrets nestleder fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Oppdragsdokument 2017 til
orientering.
2. Styret for Sykehusapotek Nord HF ber direktøren sikre gjennomføring av
kravene i oppdragsdokumentet.

Styremøte Sykehusapotek Nord HF
29. mars 2017
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Nestleders forslag ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:

1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Oppdragsdokument 2017 til
orientering.
2. Styret for Sykehusapotek Nord HF ber direktøren sikre gjennomføring av
kravene i oppdragsdokumentet.

Sak 7/17

Utvikling av mål for pasient- og kundeopplevd kvalitet
Direktørens innstilling til vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF ber direktøren følge opp arbeidet med
etableringen av kvalitetsindikatorer for pasient- og brukeropplevd kvalitet som
beskrevet i saken.

Endelig vedtak:

Styret i Sykehusapotek Nord HF ber direktøren følge opp arbeidet med
etableringen av kvalitetsindikatorer for pasient- og brukeropplevd kvalitet som
beskrevet i saken.

Sak 8/17

Saker til informasjon
Fra styrets nestleder:
1. Oppsummering fra styreledermøtet 26.1.2017
2. Kostnadsutfordringer i Helse Nord ved nye dyre legemidler som innføres
av beslutningsforum og andre som overføres Helse Nord fra HELFO.
Fra direktør:
3. Administrativt årshjul (muntlig info om vedlegget)
4. Medarbeiderundersøkelsen 2016 (muntlig info om vedlegget)
5. Ny IKT-plattform for sykehusapotekene (skriftlig info i vedlegg)
6. Statens legemiddelverks tilsyn Sykehusapoteket i Tromsø (skriftlig info i
vedlegg)
7. Miljørevisjon (skriftlig info i vedlegg)
8. Karrieredag Nord Universitet, Farmasiutdanningen i Namsos (muntlig info)
9. Utvikling og organisering av kvalitetsarbeidet (muntlig info)
10. Opprettelse av sikkerhetsorganisasjon (skriftlig info i vedlegg)
11. Etablering av nasjonalt sykehusapotek, status (muntlig info om vedlegget)
12. Status PET-senter
13. Konstituering av nytt AMU (muntlig info)

Styremøte Sykehusapotek Nord HF
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Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering.
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering.

Sak 9/17

Eventuelt
Evaluering av møtet:
• God kvalitet på saksdokumenter
• God møteledelse
• God tematikk
• Viktig med oppfølging av PET-saken
• Spennende og informativt
• Alle gir god respons på sakene – dette gir merverdi for
administrasjonen

Styremøte Sykehusapotek Nord HF
29. mars 2017
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Styrets årsplan
Styresak nr.:
Møtedato:
Saksbehandler:
Vedlegg:

12 – 2017
29. mars 2017
Direktør Espen Mælen Hauge
Årsplan for styret – oppdatering og status

Styrets årsplan viser hvilke saker som ble behandlet i forrige styremøte, samt plan for
hvilke saker som skal behandles de neste 12 månedene.
Årsplanen skal gjøre det enklere for styret å planlegge hvilke saker de ønsker behandlet,
samt at den gir en oversikt over hvilke saker som skal behandles på kommende
styremøter.

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar årsplanen til orientering.

Espen Mælen Hauge
direktør

Styremøte Sykehusapotek Nord HF
29. mars 2017
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Møtedato Saksnr. Ref tidl. sak nr.
09.02.2017 1

Saktittel
Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksansvarlig
Styreleder

09.02.2017 2

Godkjenning av protokoll

Styreleder

09.02.2017 3

Årsplan - oppdatering og status

Direktør

09.02.2017 4

Virksomhetsrapport per desember 2016

Økonomisjef

09.02.2017 5

Utkast til Årlig melding 2016

Økonomisjef

Oppdragsdokument 2017 (foretaksmøteprotokoll)

Direktør

Direktør/styreled
er

01.06.2017
01.06.2017

Saker til informasjon: 1) Hemmelige legemiddelpriser
2) Prosjekt vurdering av regional ERP-løsning 3)
Status PET-senteret 4) Våre MU-forpliktelser 5)
Endring i møteplan 2017
Eventuelt
Regionalt styreseminar
Regionalt styreseminar
Tromsø: Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll
Årsplan - oppdatering og status
Tertialrapport 1 inkl. økonomi, pasientsikkerhet,
uønskede hendelser og avviksrapport
Risikovurdering overordnede risikomål
Tema: Forskning

01.06.2017

Saker til informasjon

01.06.2017
20.09.2017
21.09.2017
21.09.2017
21.09.2017
21.09.2017

Eventuelt
Styrets strategiseminar Harstad
Harstad: Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll
Virksomhetsrapport per august
Tertialrapport 2 inkl. økonomi, pasientsikkerhet,
uønskede hendelser og avviksrapport
Premisser budsjett 2018
Møteplan 2018
Tema:
Saker til informasjon

09.02.2017 6

4-2017
(foretaksmøte)

09.02.2017 7

36-2016

09.02.2017 8

09.02.2017 9
15.02.2017
29.03.2017
29.03.2017
29.03.2017
29.03.2017
29.03.2017
29.03.2017

10
11
12
13
14
15

29.03.2017 16
29.03.2017 17
29.03.2017 18

29.03.2017 19
29.03.2017
30.03.2017
01.06.2017
01.06.2017
01.06.2017
01.06.2017

21.09.2017
21.09.2017
21.09.2017
21.09.2017
21.09.2017
21.09.2017
25.10.2017
25.10.2017
25.10.2017
25.10.2017
25.10.2017

48-2016

Vedtak
Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og
saksliste for styremøte 9. februar 2017.
Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og
saksliste for styremøte 9. februar 2017 med anmerkning som kom
i møtet.
Styret for Sykehusapotek Nord HF tar årsplanen til orientering.
Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per
desember 2016 til orientering.
Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner Årlig melding 2016
med de innspill som fremkom i møtet, og ber direktøren legge
frem endelig Årlig melding 2016 til orientering i neste styremøte.

1.      Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Oppdragsdokument
2017 til orientering.
2.      Styret for Sykehusapotek Nord HF ber direktøren sikre
gjennomføring av kravene i oppdragsdokumentet.
Utvikling av mål for pasient- og kundeopplevd kvalitet Fagsjef
Styret i Sykehusapotek Nord HF ber direktøren følge opp arbeidet
med etableringen av kvalitetsindikatorer for pasient- og
brukeropplevd kvalitet som beskrevet i saken.
Saker til informasjon: Fra styreleder 1.
Direktør/styreled Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til
Oppsummering fra styreledermøtet 26.01.17
er
orientering.
2. Kostnadsutfordringer i Helse Nord ved nye dyre
legemidler som innføres av beslutningsforum og
andre som overføres oss fra HELFO.
Fra direktør: 1) Administrativt årshjul 2) MU2016 3)
NY IKT-plattform for sykehusapotekene 4) SLVtilsynsrapport i Tromsø 5) Veritas'
miljørevisjonrapport 5) VOL/NRK oppslag
fraktrefusjon 6) Karrieredag Namsos 7) Utvikling og
organisering av kvalitetsarbeid 8) Opprettelse av
sikkerhetsorganisasjon 9) Status prosjektet nasjonalt
sykehusapotekforetak 10) Status PET-senteret 11)
Konstituering av nytt AMU
Eventuelt
Styreleder
Styreseminar ifm regional
NLSH
pasientsikkerhetskonferanse
Bodø: Godkjenning av innkalling og saksliste
Styreleder
Godkjenning av protokoll
Styreleder
Årsplan - oppdatering og status
Direktør
Årsregnskap 2016
Økonomisjef
Virksomhetsrapport per februar 2017
Økonomisjef
Årlig melding 2016
Økonomisjef og
fagsjef
Innspill til plan 2018-2021, inkludert rullering av
Økonomisjef
investeringsplan 2018-2025
Plan for kontinuerlig forbedring og avvikshåndtering Fagsjef/direktør

25.10.2017

Eventuelt
Evaluering av direktør/lønnsjustering
Tromsø: Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll
Årsplan - oppdatering og status
Virksomhetsrapport per september
Årlig styrebehandling av ledelsens gjennomgang av
tilstanden i foretaket mht oppfølging av
internkontrollen og tiltak for å følge opp avvik.
Saker til informasjon

25.10.2017
25.10.2017

Eventuelt
Regionalt styreseminar Tromsø

Styremøte Sykehusapotek Nord HF
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Styreleder
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Styreleder
Styreleder
Direktør
Økonomisjef
Direktør
Fagsjef og
forskningsleder
Direktør/styreled
er
Styreleder
Styreleder
Styreleder
Økonomisjef
Økonomisjef

Direktør
Direktør/styreled
er
Styreleder
Styreleder
Styreleder
Styreleder
Direktør
Økonomisjef
Direktør

Direktør/styreled
er
Styreleder
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Møtedato Saksnr. Ref tidl. sak nr.
26.10.2017
14.12.2017
14.12.2017
14.12.2017
14.12.2017
14.12.2017
14.12.2017
14.12.2017
14.12.2017

Saktittel
Regionalt styreseminar Tromsø
Bodø: Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll
Årsplan - oppdatering og status
Virksomhetsrapport per oktober
Budsjett 2018
Styrets arbeid og egenevaluering
Tema:
Informasjonssaker

14.12.2017
2018/1
2018/1
2018/1
2018/1
2018/1

Eventuelt
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll
Årsplan - oppdatering og status
Foreløpig regnskap 2017
Foreløpig årlig melding 2017

2018/1
2018/1
2018/1
2018/1
2018/1
2018/1

Saksansvarlig

Vedtak

Styreleder
Styreleder
Direktør
Økonomisjef
Økonomisjef
Direktør

Direktør/styreled
er
Styreleder
Styreleder
Styreleder
Direktør
Økonomisjef
Økonomi og
fagsjef
Oppdragsdokument 2018
Direktør
Oppsummering styrets egenevaluering 2017
Direktør
Den årlige status, handlingsplaner og utfordringer for Direktør
pasientsikkerhet og kvalitet i pasienttilbudet
Tema:
Saker til informasjon
Direktør/styreled
er
Eventuelt
Styreleder

Styremøte Sykehusapotek Nord HF
29. mars 2017
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Årsregnskap 2016
Styresak nr.:
Møtedato:
Saksbehandler:
Vedlegg:

13 – 2017
29. mars 2017
Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen
Årsregnskap 2016
Styrets beretning 2016
Revisors rapport

Vedlagt er årsregnskap 2016 for godkjenning. Årsregnskapet består av:
- resultatregnskap
- balanseregnskap
- kontantstrømoppstilling
- noter
- årsberetning

Direktørens innstilling til vedtak

1.

Styret for Sykehusapotek Nord HF innstiller overfor foretaksmøtet at det
fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap, balanse, kontantstrøm, noter og
årsberetning, samt disponering av årsresultat, fastsettes som Sykehusapotek Nord
HFs regnskap for 2016.

2.

Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets
retningslinjer for lederlønnsfastsettelse.

3.

Styrets beretning 2016 vedtas.

Espen Mælen Hauge
direktør

Styremøte Sykehusapotek Nord HF
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Årsregnskap 2016
Sykehusapotek Nord HF
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Årsregnskap 2016

RESULTAT
Note

2016

2015

453 572 336

417 884 864

DRIFTSINNTEKTER
3

Salgsinntekter

3

Annen driftsinntekt

2

Sum driftsinntekter

4 594 259

5 892 512

458 166 595

423 777 375

363 571 254

336 030 529

73 599 532

67 074 393

1 010 378

310 575

DRIFTSKOSTNADER
5

Varekostnad

6,7

Lønn og annen personalkostnad

10

Ordinære avskrivninger

10

Nedskrivning

5,8

0

98 818

Andre driftskostnader

20 003 427

14 910 707

Sum driftskostnader

458 184 591

418 425 022

-17 997

5 352 353

946 311

1 178 571

10 159

10 414

936 152

1 168 157

Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
9

Finansinntekt

9

Annen finanskostnad
Sum finansinntekter og -kostnader
Resultat før skatt

24

918 155

6 520 510

-378 473

663 492

1 296 628

5 857 018

Overført til (-)/fra (+) annen egenkapital

-1 296 628

-5 857 018

Sum overføringer

-1 296 628

-5 857 018

Skattekostnad
Årsresultat
OVERFØRINGER

15
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Årsregnskap 2016

BALANSE
Note

31.12.2016

31.12.2015

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
10

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

10

Medisinskteknisk utstyr, inventar og lignende

10

Anlegg under utførelse
Sum varige driftsmidler

660 250

0

16 947 378

1 150 480

0

1 996 962

17 607 629

3 147 442

Finansielle anleggsmidler
12

Investering i andeler

7

Pensjonsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

5 955

2 671

3 468 838

4 311 946

3 474 793

4 314 617

21 082 422

7 462 059

24 324 614

23 117 242

68 076 828

OMLØPSMIDLER
5

Varer
Kortsiktige fordringer

18

Fordringer på selskap i samme konsern

51 064 901

13

Øvrige fordringer

12 648 268

1 890 417

Sum kortsiktige fordringer

63 713 169

69 967 245

14

Bankinnskudd, kontanter o.l.

2 694 004

2 291 996

90 731 787

95 376 483

111 814 208

102 838 542

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

Styremøte Sykehusapotek Nord HF
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Årsregnskap 2016

BALANSE
Note

31.12.2016

31.12.2015

100 000

100 000

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
15

Foretakskapital

15

Annen innskutt egenkapital

5 595 221

5 595 221

Sum innskutt egenkapital

5 695 221

5 695 221

Annen egenkapital

46 958 180

45 661 552

Sum opptjent egenkapital

46 958 180

45 661 552

Sum egenkapital

52 653 401

51 356 773

Utsatt skatt

396 850

275 742

Sum avsetninger for forpliktelser

396 850

275 742

Opptjent egenkapital
15

GJELD
Avsetning for forpliktelser
24

KORTSIKTIG GJELD
24

Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter

314 435

814 016

3 013 757

3 186 674

18

Kortsiktig gjeld til foretak i samme konsern

2 194 344

389 006

17

Annen kortsiktig gjeld

53 241 422

46 816 330

Sum kortsiktig gjeld

58 763 958

51 206 027

Sum gjeld

59 160 808

51 481 769

111 814 208

102 838 542

Sum egenkapital og gjeld

Bodø, 29. mars 2017

Bjørg Helene Jenssen
styreleder

Jan Norum
nestleder

Sissi Lundblad
styemedlem

Lars Småbrekke
styremedlem

Hilde Gustavsen Erstad
styremedlem

Svein Iversen
styremedlem

Andrea Pretscher
styremedlem

Espen Mælen Hauge
direktør
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Note

2016

2015

918 155

6 520 510

1 010 378

310 575

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
15

Resultat før skattekostnad

10

Ordinære avskrivninger

10

Nedskrivninger varige driftsmidler

0

98 818

Endring i omløpsmidler

5 046 704

-7 215 403

Endring i kortsiktig gjeld

8 057 512

125 970

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i
pernsjonsordninger

7

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

843 108

1 745 357

15 875 857

1 585 827

-15 470 565

-1 600 440

Kontstrømmer til investeringsaktiviteter
10

Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler
Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av finansielle eiendeler
Netto kontantstrøm til investeringsaktiviteter

1

Netto endring i likviditetsbeholdning

1
1,14,18

-3 284

-1 595

-15 473 849

-1 602 035

402 008

-16 208

Likviditetsbeholdning pr 01.01.

2 291 996

2 308 204

Beholdning av bankinnskudd og kontanter per 31.12.

2 694 004

2 291 996

Bankinnskudd ført opp som fordring på RHF

18 341 418

38 626 368

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.

21 035 421

40 918 365
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NOTER TIL REGNSKAPET
NOTE 1

Regnskapsprinsipper

Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i
Norge gjeldende pr 31. desember 2016. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet.
Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres
til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter.
Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen
beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall.
Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld.
Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris
redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler
som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet.
Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form.
Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Tallene i notene er avstemt mot selskapets resultat- og balanse.
Andre generelle forhold
Sykehusapotek Nord HF ble stiftet 18.desember 2001 i forbindelse med at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene. 1. januar 2002
overførte staten formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregion nord til Helse Nord RHF. Virksomheten er regulert av lov om helseforetak med
mere.
Virksomhetsoverføringen har skjedd som et tingsinnskudd og transaksjonsprinsippet er lagt til grunn. Dette innebærer at virkelige verdier per
overdragelsestidspunktet er lagt til grunn for verdsettelsen av innskutte eiendeler.
Sykehusapotek Nord HF er en non-profit-virksomhet. Eier har stilt krav om resultatmessig balanse i den samlede driften, men ikke krav til avkastning på innskutt
kapital. Unntaket er for publikumsavdelingene der det stilles avkastningskrav. Bruksverdi representerer derfor virkelig verdi for anleggsmidler.
I åpningsbalansen, er bruksverdien satt til gjenanskaffelseskost. I gjenanskaffelsesverdien, er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funksjonell standard etc. For
overførte anleggsmidler der det per 01.01.02 var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i bruk en begrenset periode i fremtiden, er det gjort fradrag i
åpningsbalansen.
Det følger av Helseforetakslovens § 31- 33 at det er restriksjoner med hensyn til foretakets muligheter til å avhende faste eiendommer, avhende sykehusvirksomhet
samt mulighet for opptak av lån, garantier og pantstillelser.
Sykehusapotek Nord HF er 100 % eid av Helse Nord RHF, og foretakets regnskap inngår i konsernregnskapet til Helse Nord RHF med hovedkontor i Bodø.
Alle beløp i resultat, balanse, kontantstrøm og noter er oppgitt i hele kroner hvis ikke annet er oppgitt.
Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter
Inntektsføringstidspunkt
Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket
merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader.
Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres
når de påløper.
Andre driftsinntekter (-kostnader)
Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter og -kostnader. Poster som er
uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære.
Immaterielle eiendeler
Utgifter forbundet med forskning og utvikling kostnadsføres løpende. Andre immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter aktiveres. Avskrivninger
beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn
bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi.
Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir
løpende kostnadsført.
Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses
som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en vesentlig kostpris. Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som en del av
kostprisen.
Leieavtaler
Leieavtaler vurderes som operasjonell eller finansiell leasing etter en konkret vurdering.
Avskrivninger
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for
immaterielle eiendeler. Økonomisk levetid varierer med type anleggsmiddel, og vurderes i hvert enkelt tilfelle. Avskrivningene er klassifisert som ordinære
driftskostnader
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Finansplasseringer
Andre investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler, vurderes til laveste av kostpris og virkelig verdi. Investeringer i aksjer og andeler, klassifisert
som omløpsmidler, vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og markedsverdi.
Varelager og varekostnad
Beholdninger av varer vurderes til det laveste av gjennomsnittskostnad og antatt salgspris. Kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består
av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk per årsslutt.
Fordringer
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.
Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad
Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær
opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og
ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse
består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som
langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at
overfinansieringen kan utnyttes.
Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, eller estimatavvik, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene
overstiger 10 % av brutto pensjonsforpliktelse/pensjonsmidler.
Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og
pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser.
Skatt
Publikumsavdelingene er skattepliktig virksomhet. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt
skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig
underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme
periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt
fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen.
Skattepliktig virksomhet skilles fra ikke skattepliktig virksomhet ved at direkte kostnader bokføres på egne kostnadssteder. Indirekte kostnader fordeles
mellom skattepliktig virksomhet og ikke skattepliktig virksomhet ved bruk av fordelingsnøkeler. Fordelingsnøklene som brukes er andel av omsetning,
andel av ansatte og andel pc-er.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.
NOTE 2

Segmentinformasjon

Den vesentligste delen av foretakets virksomhet er knyttet til salg av varer og tjenester til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. Den
øvrige virksomheten er knyttet til salg av varer til publikum (herunder resepter som finansieres av HELFO, h-resepter som finansieres av sykehusene og andre
resepter skrevet ut av sykehusleger) og salg av farmasøytiske tilsyns- og rådgivningstjenester til Finnmarkssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og
kommunehelsetjenesten.
NOTE 3

Inntekter
2016

2015

Sykehusekspedisjon

Inntekter fordelt per virksomhetsområde

184 439 246

163 368 957

Publikumusekspedisjon

195 546 686

196 446 252

Produksjon

57 841 833

46 388 447

Rådgivning

19 616 830

16 167 809

Forskning
Sum driftsinntekter

Inntekter fordelt på salg av varer og tjenester til andre helseforetak
Helse Nord RHF
Finnmarkssykehuset HF

722 000

1 405 910

458 166 595

423 777 375

2016

2015

5 677 967

5 436 784

6 273 392

2 674 571

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

177 782 713

147 935 901

Nordlandssykehuset HF

123 377 919

95 536 970

Helgelandssykehuset HF

7 055 055

3 541 098

Øvrige kunder

137 999 549

168 652 051

Sum driftsinntekter

458 166 595

423 777 375
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Geografisk lokasjon - andel av inntektene

2016

2015

Tromsø

49,7 %

51,7 %

Bodø

33,7 %

32,8 %

Harstad

7,8 %

7,5 %

Vesterålen

3,5 %

3,3 %

Narvik

2,1 %

1,9 %

Lofoten

2,1 %

1,8 %

Helgeland

0,9 %

0,7 %

Finnmark

0,2 %

0,2 %

Foretaksadministrasjon

0,0 %

0,1 %

NOTE 4

Kjøp av helsetjenester

Sykehusapotek Nord HF har ikke kjøpt helsetjenester i 2015 eller 2016.

NOTE 5

Varer

Varelager
Varer for videresalg

2016

2015

24 324 614

23 117 242

Varekostnad
Apotekvarer
Kassasjon og svinn
Legemiddelavgift
Sum varekostnad

NOTE 6

2015

2015

361 257 563

333 828 198

451 099

478 612

1 862 592

1 723 718

363 571 254

336 030 529

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser mm.

Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader inkl. arb.g.avg.
Andre ytelser

2016

2015

55 818 790

48 669 687

4 251 321

3 750 499

11 386 981

12 859 211

2 142 440

1 794 997

73 599 532

67 074 393

Gjennomsnittlig antall ansatte

118

107

Gjennomsnittlig antall årsverk

113

102

Lønn til administererende direktør (i 1 000 kroner)

Lønn

Pensjon

Andre godtgj.

Hauge, Espen Mælen

1 137

242

5

Sum lønnskostnader

Ansettelses-/ tjenesteperiode
1.1.-31.12. / 1.1.-31.12.

Administrerende direktør har ingen avtaler om sluttvederlag eller lignende, og har ikke mottatt ytelser fra andre foretak i Helse Nord.

Lønn til ledende personell (i 1 000 kroner)

Lønn

Pensjon

Andre godtgj.

Antonsen, Margaret Aarag - fagsjef

797

112

5

Ansettelses-/ tjenesteperiode
1.1.-31.12. / 1.1.-31.12.

Bjørnstad, Camilla - sykehusapoteker Tromsø

438

116

5

1.1.-31.12. / 1.1.-31.12.

Eilertsen, Stian - it-sjef

704

92

5

1.1.-31.12. / 1.1.-31.12.
1.1.-31.12. / 1.1.-31.12.

Nordgård, Airin Karoline - sykehusapoteker Harstad

855

99

5

Pettersen, Helge K. Kjerulf - økonomisjef

866

178

5

1.1.-31.12. / 1.1.-31.12.

Sevatdal, Hans Jørgen - sykehusapoteker Bodø

923

101

5

1.1.-31.12. / 1.1.-31.12.

Strømhaug Cathrine - fung. sykehusapoteker Bodø

907

155

5

1.1.-31.12. / 1.1.-21.8.

Ledende personell har ingen avtaler om sluttvederlag eller lignende, og har ikke mottatt ytelser fra andre foretak i Helse Nord.
Styrehonorar (i 1 000 kroner)

2016

2015

Samlet honorar til styrets medlemmer

806

748

Honorar til styreleder

172

161
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Ytelser fra andre foretak i
foretaksgruppen

Godgjørelse til styrets medlemmer (i 1 000 kroner)

Navn og tittel

Styrehonorar

Engesland, Andrè - varamedlem
Erstad, Hilde Gustavsen

Lønn

Andre godtgjøringer

Sum

Tjenesteperiode

Honorar/
lønn

Andre godtgjøringer

4 0

575

0

579

11.4. - 31.12.

0

0

77 0

0

0

77

7.4. - 31.12

0

0

46 0

0

0

46

1.1. - 6.4.

1 295

1

Iversen, Svein - styremedlem

105 0

0

0

105

1.1. - 31.12.

0

0

Jenssen, Bjørg Helene - styrets leder

138 0

0

0

138

1.1. - 31.12.

0

0

Larssen, Kristin - styremedlem

33 0

664

0

698

1.1. - 10.4.

0

0

Lundblad, Sissi - styremedlem

105 0

284

0

389

1.1. - 31.12.

0

0

Norum, Jan - styrets nestleder

114 0

0

0

114

1.1. - 31.12.

1 049

1

4 0

407

0

412

1.1. - 31.12.

0

0

Pretscher Andrea - styremedlem

76 0

658

0

735

11.4. - 31.12.

0

0

Småbrekke Lars - styremedlem

77 0

0

0

77

7.4. - 31.12

0

0

Steinholt, Margit - styremedlem

26 0

0

0

26

1.1. - 6.4.

169

1

2 589

1

3 396

2 513

3

Hansen, Anne Helen - styrets leder

Norlid, Liv S. - varamedlem

Sum

806

Revisjonshonorar

2016

2015

Lovpålagt revisjon

42 800

60 800

Andre attestasjonstjenester

25 150

19 000

Skatte og avgiftsrådgivning

17 640

0

Sum honorarer

85 590

79 800

Honorar til revisor i henhold til inngått avtale

50 000

46 000

Sykehusapotek Nord HF har i 2016 skiftet ekstern revisor fra KPMG AS til BDO AS. Det er i 2016 bare betalt honorar til KPMG AS. Honorar til revisor er i henhold til inngått
avtale med BDO AS.
Revisjonshonorar er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.
Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår
Sykehusapotek Nord HF definerer personer i stillingene administrerende direktør, fagsjef, økonomisjef, it-sjef og sykehusapotekere som ledende ansatte.
Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2016
Lønn og godtgjørelse til adm. direktør er behandlet og fastsatt av styret i styresak 42 -2016.
Lønn og godtgjørelser for øvrige ledende ansatte er fastsatt administrativt.
Sykehusapotek Nord HF har i 2016 hatt som målsetting å tilby ledende ansatte konkurransedyktige arbeidsvilkår. Lederlønnspolitikken i det foregående regnskapsår har bygget
på de samme prinsipper som beskrevet nedenfor.
Lønningene til ledergruppens medlemmer ble i 2016 justert som følger
Fra

Til

Endring

1 100

1 126

2,4 %

Fagsjef

770

789

2,4 %

Økonomisjef

791

850

7,5 %

It-sjef

685

701

2,4 %

Sykehusapoteker i Bodø

842

862

2,4 %

Sykehusapoteker i Harstad

800

845

5,6 %

Sykehusapoteker i Tromsø

847

868

2,4 %

Administrerende direktør

Lønnsjusteringen til ledergruppen gjelder fra 1.1.2016.
Styret i Sykehusapotek Nord HF mener at lønnspolitikken i 2016 har vært i tråd med de statlige retningslinjene.
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Retningslinjer for 2016
Til grunn for Sykehusapotek Nord HFs retningslinjer ligger blant annet generelle retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper (fastsatt av Næringsog fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015) hvor hovedprinsippet er at lederlønningene i foretaket skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende
sammenlignet med tilsvarende selskaper/foretak. Foretaket skal bidra til moderasjon i lederlønningene.
Fastsettelse av basislønn
Ved fastsettelse av basislønn skal følgende kriterier legges til grunn:
• Lønnsutviklingen i Helse Nord generelt
• Lønnsutviklingen i sammenlignbare stillinger
• Resultatvurderinger i forhold til de mål og krav styret har satt
Dette innebærer at årlige lederlønnsjusteringer ikke skal skje før de årlige tariffoppgjørene i spesialisthelsetjenesten er avsluttet.
Naturalytelser
Ytelser vuderes med utgangspunkt i hva som er behovet for utøvelsen av stillingen, dog begrenset til å gjelde:
• Mobiltelefonordning i henhold til foretakets bestemmelse
• Hjemmekontor i tråd med virksomhetens bestemmelser
• Ordinære forsikringsordninger i henhold til lov og avtaler
• Eventuelt avisabonnement
Pensjonsordning
Ledende ansatte skal være omfattet av offentlig tjenestepensjon på lik linje med andre ansattes vilkår i foretaket. Det vil si gjennom ordinær løsning i KLP eller
Pensjonsordning for apotekvirksomhet. Det er ikke anledning til å inngå avtale om pensjon ut over ordinære vilkår gjennom KLP eller Pensjonsordning for apotekvirksomhet.
Sluttvederlag
Ved fastsettelse av sluttvederlag gjelder følgende prinsipper:
• Avtale om sluttvederlag kan inngås for inntil 12 måneders avtalt lønn.
• Til fradrag i sluttvederlag kommer andre inntekter oppebåret i perioden.
• Sluttvederlag gis kun når det oppstår situasjoner av slik karakter at styret av hensyn til virksomhetens videre drift beslutter at den ledende ansatte må avslutte sitt
ansettelsesforhold og fratre sin stilling umiddelbart. Avtale om sluttvederlag er betinget av at den ledende ansatte fraskriver seg bestemmelsene om oppsigelsesvern.
Variable godtgjørelser eller særskilte ytelser som kommer i tillegg til basislønn
Dersom særlige forhold tilsier dette kan ledende ansatte få utbetalt overtidsgodtgjørelse. Utover dette finnes det ikke variable elementer i selskapets godtgjørelse til ledende
ansatte.
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NOTE 7

Pensjon

Pensjonsforpliktelse

31.12.2016

31.12.2015

Brutto påløpt pensjonsforpliktelse

185 046 014

165 932 188

Pensjonsmidler

140 830 422

123 421 209

Netto pensjonsforpliktelse

-44 215 592

-42 510 979

Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse

3 340 311

3 210 955

51 024 741

50 033 880

Netto balanseførte pensjonsmidler, inkl. aga

3 468 838

4 311 946

herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga

3 468 838

4 311 946

Spesifikasjon av pensjonskostnad

31.12.2016

31.12.2015

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

6 900 329

6 214 926

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen

4 436 980

3 879 166

Brutto pensjonskostnad

11 337 309

10 094 092

Forventet avkastning på pensjonsmidler

-4 149 233

-3 481 703

Ikke res.ført tap/-gevinst av estimat- og planavvik inkl. aga.

Administrasjonskostnader

648 059

618 962

Resultatført aktuarielt tap

2 953 392

5 079 506

Resultatført planendring

3 346

0

594 109

548 353

Netto pensjonskostnad

11 386 981

12 859 211

Økonomiske forutsetninger

Arbeidsgiveravgift

31.12.2016

31.12.2015

Diskonteringsrente

2,60 %

2,70 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler

3,60 %

3,30 %

Årlig lønnsregulering

2,50 %

2,50 %

Regulering av folketrygdens grunnbeløp

2,25 %

2,25 %

Pensjonsregulering

1,50 %

1,50 %

Antall aktive personer med i ordningen

131

119

Antall oppsatte persjoner med i ordningen

134

121

74

70

Antall pensjoner med i ordningen

Foretaket har ytelsesbaserte tjenestepensjonsrdninger i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) og i KLP.
Disse pensjonsordningene tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon.

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Foretaket har en offentlig kollektiv pensjonsordning (sikrede pensjoner) for sine ansatte, som gir en bestemt framtidig pensjonsytelse basert på
antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Pensjonsordningen dekker
alderspensjon, uførepensjon og barnepensjon.
Opptjeningstiden for full alderspensjon er 30 år. Sammen med folketryden gir full opptjening en alderspensjon på omkring 66 % av sluttlønn. Det
opptjenes ikke pensjon for lønn over 10 G (folketrygdens grunnbeløp) i POA, mens det i KLP ikke opptjenes pensjon for lønn over 12 G.
Pensjonskostnaden for 2016 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse. Det er
utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr. 31.12.2016 basert på de økonomiske forutsetningene som er angitt for 2016. Basert på
avkastningen i POA og KLP for 2016 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene pr. 31.12.2016.
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1. desember 2015 ble en forskriftsendring av reglene for beregning av den løpende ytelsen for uføre i perioden mellom særaldersgrense og
pensjonsalder, vedtatt med virkning for 2015. Endringen medfører økte utbetalinger for arbeidsgiver hovedsakelig for perioden mellom 65 og 67
år for de som har særaldersgrenser på 65 år. Av hensyn til sammenstillingsprinsippet ble effekten av planendringen i helseregionenes
regnskaper, forskjøvet til 2016. Endret forpliktelse som følge av denne endringen ble innarbeidet i beregnet pensjonsforpliktelse pr 31.12.2015
og lagt i posten ikke resultatført estimatavvik.

Demografiske forutsetninger
Anvendt dødelighetstabell
Forventet uttakshyppighet AFP
Frivillig avgang POA

2016

2015

K2013BE

K2013BE

15 %/45 %

15 %/45 %

6 %/0 %

6 %/0 %

Frivillig avgang for Sykepleierordningen i KLP (i %)
Alder (i år)

< 20

20-23

24-25

26-30

31-45

46-50

>50

Sykepleiere

20

8

6

6

4

1

0

Fradragene gjøres for hvert av årene i aldersgruppen.
Frivillig avgang for Fellesordningen i KLP (i %)
Alder (i år)
Fellesordning

< 20

20-23

24-29

30-39

40-50

51-55

>55

20

15

10

7,5

5

2

0

AFP-førtidspensjoner
Foretaket/foretaksgruppen har i tillegg til ordinær offentlig tjenestepensjon også avtalefestet førtidspensjon (AFP) etter reglene for offentlig
sektor. Ordningen er 100% egenfinansiert av foretakene, men blir administrert av KLP/SPK. Siden offentlig AFP er tett integrert med ordinær
tjenestepensjon, inngår forpliktelsen for AFP som del av beregningen av pensjonsforpliktelsen.

Kort om ikke resultatførte estimatavvik
I samsvar med god regnskapsskikk, benytter Sykehusapotek Nord HF reglene om "korridor" og fordeling over gjenværende opptjeningstid ved
behandling av estimatavvik knyttet til pensjonsordningen. Estimatavvik utover "korridoren" resultatføres med 1/12-del.

NOTE 8

Andre driftskostnader
2016

2015

Bygninger og kontorlokaler inkl energi og brensel

4 846 506

3 105 176

Kjøp og leie av utstyr, maskiner mv.

3 705 280

2 366 694

Reparasjon, vedlikehold og service

530 482

300 523

Konsulenttjenester

162 113

166 446

Annen ekstern tjeneste

3 285 338

2 591 897

Kontor- og kommunikasjonskostnader

1 272 539

890 224

Reisekostnader

2 109 753

1 937 204

Forsikringskostnader
Øvrige driftskostnader
Sum

NOTE 9

6 493

17 108

4 084 925

3 535 436

20 003 427

14 910 707

Finansinntekter og -kostnader

Finansinntekt består av:
Konserninterne renteinntekter
Andre renteinntekter
Sum

Finanskostnad består av:

2016

2015

889 362

1 120 482

56 949

58 089

946 311

1 178 571

2016

2015

Rentekostnader

10 159

10 414

Sum

10 159

10 414
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NOTE 10

Varige driftsmidler

Immaterielle eiendeler
Anskaffelseskost 1.1.2016
Avgang

EDBprogramvare
278 541
278 541

Sum
278 541
278 541

0

0

Balanseført verdi 31.12.2016

Varige driftsmidler

Driftsløsøre,
inventar og
lignende

Bygninger

Anskaffelseskost 1.1.2016

Anlegg
under
utførelse

3 190 598

680 086
0

Sum

1 996 962

5 187 560

14 790 479

0

15 470 565

1 996 962

-1 996 962

0

680 086

19 978 039

0

20 658 125

19 836

3 030 661

0

3 050 497

0

0

Balanseført verdi 31.12.2016

660 250

16 947 378

0

17 607 628

Årets ordinære avskrivninger

0

1 010 378

Tilgang

0

Fra anlegg under utførelse
Anskaffelseskost 31.12.2016
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2016
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.2016

19 836

990 542

Levetider

20 år

3-25 år

Avskrivningsplan

lineær

0

lineær

Sykehusapotek Nord HF har ingen balanseførte lånekostnader eller finansielle leasingavtaler.
Sykehusapotek Nord har følgende større leieavtaler:

2016

Leie av lokaler

3 604 188

Sum

3 604 188

Dette er løpende avtaler med Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF som gjelder
til de blir sagt opp.
Sykehusapotek Nord HF har ingen langsiktige byggeprosjekter.
NOTE 11

Eierandeler i datterforetak, felleskontrollert virksomhet

Sykehusapotek Nord har ikke eierandeler i datterforetak, felleskontrollert virksomhet eller tilknyttet selskap.
NOTE 12

Investeringer i andeler

Egenkapitalinnskudd i KLP.

NOTE 13

2016

2015

5 955

2 671

Fordringer og obligasjoner

Fordringer består av:
Kundefordringer eksterne kunder
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

2016

2015

10 305 726

1 765 867

2 342 543

124 551

12 648 268

1 890 417

2016

2015

Ikke forfalte fordringer

Aldersfordelte kundefordringer

5 420 794

1 398 250

Forfalte fordringer 1-30 dager

4 567 070

237 849

Forfalte fordringer 31-60 dager

11 551

26 211

Forfalte fordringer 61-90 dager

29 397

5 424

276 914

98 133

10 305 726

1 765 867

Forfalte fordringer over 90 dager
Kundefordringer pålydende per 31.12.

2016

2015

Avsetning for tap på fordringer per 1.1.

Avsetning for tap på fordringer

159 432

159 432

Årets avsetning til tap på krav

159 432

159 432

Reverserte tidligere avsetninger

159 432

159 432

Avsetning for tap på fordringer per 31.12.

159 432

159 432

17 823

21 945

Årets konstaterte tap

Årets konstaterte tap bokføres som en reduksjon av fordringer. Endring i tapsavsetning og konstaterte tap er totalt kostnadsført med kr 17 823,- i 2016.
Tap på fordringer er klassifisert som andre driftskostnader i resultatregnskapet.
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NOTE 14

Bankinnskudd og bundne midler
31.12.2016

31.12.2015

Skattetrekksmidler

2 582 479

2 199 275

Sum bundne kontanter og bankinnskudd

2 582 479

2 199 275

Kontanter

111 525

92 721

2 694 004

2 291 996

Foretaks-kapital

Annen innskutt
egenkapital

Sum kontanter og bankinnskudd
NOTE 15

Egenkapital

Egenkapital 31.12.2015

Annen
egenkapital

Total
egenkapital

100 000

5 595 221

45 661 552

51 356 773

Årets resultat

0

0

1 296 628

1 296 628

EK-transaksjoner

0

0

0

0

100 000

5 595 221

46 958 180

52 653 401

Egenkapital 31.12.2016

NOTE 16

Andre avsetninger og forpliktelser

Sykehusapotek Nord har ingen usikre forpliktelser og betingede eiendeler.

NOTE 17

Gjeld og obligasjoner

Annen kortsiktig gjeld består av:
Leverandørgjeld

2016

2015

42 547 824

37 332 840

Påløpt lønn

799 276

803 426

Feriepenger

6 659 771

5 795 543

Forskuddstrekk

2 495 629

2 112 625

Påløpte kostnader

601 472

692 601

Annen kortsiktig gjeld

137 451

79 295

53 241 422

46 816 330

Sum annen kortsiktig gjeld

NOTE 18

Mellomværende med selskap i samme foretaksgruppe

Kortsiktige fordringer
Helse Nord RHF
Finnmarkssykehuset HF

2016

2015

20 557 675

39 425 686

446 301

312 092

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

15 647 964

17 072 680

Nordlandssykehuset HF

13 957 002

10 717 180

Helgelandssykehuset HF
Sum kortsiktige fordringer

455 958

549 190

51 064 901

68 076 828

Kortsiktig gjeld

2016

2015

Helse Nord RHF

162 804

126 052

Finnmarkssykehuset HF

24 648

0

781 468

161 184

Nordlandssykehuset HF

1 225 423

101 770

Sum kortsiktig gjeld

2 194 344

389 006

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Sykehusapotek Nord HF er med i en konsernkontoordning i DnB, og formelt er alle innskuddene i denne ordningen eid av Helse Nord RHF. I årsregnskapet er
derfor alle innskudd og trekk på konti som er med i konsernkontoordningen satt som mellomværende med Helse Nord RHF.
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NOTE 19

Nærstående parter

Sykehusapotek Nord HFs nærstående er definert i regnskapslovens §7-30b og regnskapsforskriftens §7-30b-1. Vesentlige transaksjoner med nærstående parter
fremgår i denne og andre noter i årsregnskapet.
Ytelser til ledende ansatte er omtalt i note 6, og mellomværende med konsernselskaper er omtalt i note 17 og 18. Salg til andre konsernselskaper er omtalt i note 3.
Sykehusapotek Nord HF mottar det vesentligste av sine inntekter fra foretak som er heleid av eier, det vil si Helse Nord RHF, som igjen er eid av staten ved Helseog omsorgsdepartementet. Sykehusapotek Nord HF får også inntekter fra staten vi HELFO.
Transaksjoner med andre helseforetak er i hovedsak knyttet til salg av medikamenter til Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, samt
salg av rådgivningstjenester til Finnmarkssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Salget til
Nordlandssykehuset HF utgjorde i 2016 123,4 millioner kroner og salget til Universitetssykehuset Nord-Norge HF utgjorde 177,8 millioner kroner. Salget av
rådgivningstjenester og medikamenter til Helgelandssykehuset HF utgjorde 7,1 millioner kroner, mens salget til Finnmarkssykehuset HF utgjorde 6,3 millioner
kroner.Tilsvarende tall for 2015 var henholdsvis 95,5 millioner, 147,9 millioner, 3,6 millioner og 2,7 millioner kroner.
Sykehusapotek Nord HFs kjøp av varer og tjenester fra Nordlandssykehuset HF utgjorde 2,1 millioner kroner i 2016. 1,6 millioner av dette er leie av lokaler.
Sykehusapotek Nord HFs kjøp av varer og tjenester fraUniversitetssykehuset Nord-Norge HF utgjorde kr 3,5 millioner i 2016. Av dette er 2,0 millioner leie av lokaler
og 0,6 millioner er kjøp av lønns- og regnskapstjenester. I 2015 kjøpte Sykehusapotek Nord HF varer og tjenester fra Nordlandssykehuset HF for 1,0 millioner
kroner. Fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF var kjøpet av varer og tjenester på 3,4 millioner kroner i 2015.
Sykehusapotek Nord HF har gjennomført en kartlegging av styremedlemmers og ledende ansattes verv som kan tenkes åkomme i konflikt med relasjoner som
foretaket har til andre aktører. Sykehusapotek Nord HF er blant annet underlagt lovom offentlige anskaffelser. I foretaket er det etablert rutiner som skal bidra til å
sikre at ansatte som er ansvarlig for, ellerhar innflytelse på inngåelse av vesentlige innkjøps- og/eller salgsavtaler ikke sitter med verv eller har andre relasjoner
tilleverandører eller kunder med videre som kan tenkes å komme i konflikt med deres rolle i foretakene. Det er etablertgjennomgående rutiner og retningslinjer for
kartlegging, vurderinger, dokumentasjon med videre av dette i foretaket.

NOTE 20

Restriksjoner og heftelser vedr. bygningsmassen

Sykehusapotek Nord eier ingen bygninger.

NOTE 21

Garantiforpliktelser

Sykehusapotek Nord har ikke stilt noen garantiforpliktelser for andre.

NOTE 22

Sammenslåtte poster i kontantstrømoppstillingen
2016

2015

Endring i varelager

-1 207 372

-2 580 275

Endring i fordring på selskap i samme konsern

17 011 926

-5 646 789

Endring i kundefordringer eksterne kunder

-8 539 859

890 125

Endring i øvrige fordringer

-2 217 992

121 536

Sum endring i omløpsmidler

5 046 704

-7 215 403

2016

2015

Endring i leverandørgjeld

5 214 984

-231 163

Endring i skyldige offentlige avgifter

-172 917

403 034

Endring i kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern

1 805 338

-643 444

Endring i annen kortsiktig gjeld

1 210 108

597 543

Sum endring i kortsiktig gjeld

8 057 512

125 970

NOTE 23

Forskning og utvikling

Øremerkede tilskudd fra eier til forskning
Egne midler benyttet til forskning

2016

2015

722 000

1 405 910

760 569

207 024

Sum midler benyttet til forskning

1 482 569

1 612 934

Kostnader til forskning somatikk

1 482 569

1 612 934

2016

2015

1

0

Antall avlagte doktorgrader
Antall publiserte artikler

5

2

Antall årsverk forskning

1,4

1,8
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NOTE 24

Skatt

Midlertidige forskjeller

31.12.2016

31.12.2015

Anleggsmidler

749 653

-2 857

Omløpsmidler

-159 432

-159 432

Netto pensjonsmidler

1 063 318

1 265 255

Netto midlertidige forskjeller/grunnlag for utsatt skatt i balansen

1 653 539

1 102 966

396 849

275 742

Utsatt skatt

Årets skattekostnad på ordinært resultat fremkommer slik:
Resutat før skatt - hele foretaket
Resultat før skatt - ikke skattepliktig virksomhet
Resultat før skattekostnad - skattepliktig virksomhet
Endring i midlertidige forskjeller
Skattepliktig inntekt/grunnlag for betalbar skatt
25 % av grunnlag for betalbar skatt
Endring i utsatt skatt (25% per 1.1.2016, 24 % per 31.12.2016)
Sum skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av skattekostnad

2016

2015

918 155

6 520 510

2 365 905

3 981 431

-1 447 750

2 539 079

-550 573

475 797

-1 998 323

3 014 876

-499 581

814 017

121 108

-150 525

-378 473

663 492

2016

2015

25 % skatt av resultat før skatt

-361 938

685 551

25 % skatt av endring i midlertidige forskjeller

-137 643

128 465

25 % skatt av midlertidige forskjeller 1.1.2016

-275 742

-426 266

396 849

275 742

-378 473

663 492

24 % skatt av midlertidige forskjeller 31.12.2016
Beregnet skattekostnad

Sykehusapotekenes publikumsavdelinger er skattepliktig i henhold til skattelovens § 2-6. Skatteplikten oppstod per 1.1.2015.
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ÅRSBERETNING 2016
1.
Opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives
Sykehusapotek Nord HF ble stiftet 18. desember 2001. Sykehusapotek Nord HF driver sykehusapotek i
Bodø, Harstad og Tromsø, og har i tillegg avdelinger ved sykehusene i Narvik, Vesterålen, Lofoten, Mo i
Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Kirkenes. Foretakets hovedkontor er i Tromsø.
Foretaket skal yte gode og likeverdige apotektjenester, og skal legge til rette for forskning og undervisning.
Virksomheten er i hovedsak knyttet til salg av varer og tjenester til Universitetssykehuset Nord-Norge HF
og Nordlandssykehuset HF, og salg av tjenester til Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF.
Foretaket er 100 % eid av Helse Nord RHF.

2.
Redegjørelse for forutsetningen om fortsatt drift
I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold
som tilsier noe annet. Det vises i denne sammenheng til § 5 i helseforetaksloven som fastslår at
helseforetak ikke kan slås konkurs.

3.
Virksomheten i 2016
Styrets hovedstrategi for virksomheten i 2016 har vært å være en sikker leverandør av alle apotekvarer
som helseforetakene bestiller, drive publikumsapotekutsalg med reseptekspedisjon og selvvalg,
produsere og tilberede legemidler, gi rådgivning til helsepersonell og pasienter om riktig bruk og håndtering
av legemidler, herunder utarbeide en opptrappingsplan for klinisk farmasi i Helse Nord, utøve og ta i bruk
forskning, samt samordne og kvalitetssikre sykehusapotektjenestene i hele Helse Nord.
Overordnede mål er:
• Bedre pasientsikkerhet gjennom trygg og forsvarlig legemiddelbruk
• God sykehusøkonomi gjennom sikker, faglig og økonomisk rasjonell legemiddelforsyning
• God samhandling
Målene oppnås gjennom særlig oppmerksomhet på følgende prioriterte tiltak:
1. Attraktive og lønnsomme apotekutsalg med et produktutvalg tilpasset sykehusets og
sykehusapotekets brukere.
2. Innføre elektronisk løsning for bestilling og utarbeidelse av dokumentasjon knyttet til produksjon av
legemidler, og ta i bruk nye lokaler med tidsriktig standard for forsvarlig produksjon og
sykehusapotekdrift.
3. Ta i bruk IMM-metoden som standard for å kvalitetssikre legemiddelbehandlingen til pasienter
gjennom hele pasientforløpet.
4. Kvalitetssikre og effektivisere legemiddelforsyningen ved å ta i bruk elektroniske, automatiserte
løsninger for bestilling og lagerhold av legemidler og andre apotekvarer, samt øke antall apotekstyrte
legemiddellagre.

4.
Forskning og utvikling
Praksisforskning innenfor det farmasøytiske fagfeltet i Sykehusapotek Nord har primært fokus på hvordan
bruk av farmasøytisk kompetanse kan redusere legemiddelrelaterte feil i spesialisthelsetjenesten, øke
kunnskapen om legemiddelbehandling av pasienter etter utskrivning fra sykehus, øke graden av
legemiddellistesamstemming og gi bedre kvalitet i samstemmingen. I 2016 er det startet opp et prosjekt
som vurderer holdbarheten på enkelte produkter tilberedt i produksjonsavdelingene.
Sykehusapotek Nord legger til rette for forskning gjennom å tilby studentprosjekter og
mastergradsoppgaver til farmasistudenter, samt ved å gi tilgang til data i våre datasystemer til
doktorgradsstipendiater og forskere ved universitetene. Sykehusapotek Nord samarbeider med
Universitetet i Tromsø om forskningsprosjekter.
Et forskningsprosjekt om legemidler og barn ble i samarbeid med Universitetet i Tromsø iverksatt høsten
2011. Prosjektet har fått tildelt PhD-midler fra og med februar 2012. Dette prosjektet ble avsluttet i juli
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2015, doktorgradsdisputasen i forbindelse med prosjektet ble gjennomført i 2016. Et forskningsprosjekt
om faktorer som påvirker legemiddelsikkerhet hos geriatriske pasienter har fått tildelt postdoktormidler fra
og med september 2014. Prosjektet er planlagt avsluttet i 2017. To masteroppgaver i farmasi ble
gjennomført i Sykehusapotek Nord i 2016.
En PhD jobber i bistilling i foretaket (20 %). To ansatte er i PhD-løp, en ved Universitetssykehuset NordNorge HF og en ved Universitetet i Tromsø. I tillegg har foretaket tre andre ansatte med doktorgrad.
Sykehusapotek Nord har et eget forskningsutvalg med medlemmer fra Universitetssykehuset Nord-Norge
HF, Universitetet i Tromsø (Institutt for farmasi) og Sykehusapotek Nord HF. Leder for forskningsutvalget
disponerer 20 % av sin stilling til forskningsutvalget og andre forskningsrelaterte oppgaver.

5.
Redegjørelse for årsregnskapet
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av
foretakets virksomhet og stilling.
Foretaket er i liten grad utsatt for finansiell-, markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko.
Sykehusapotek Nord HF vurderer likviditeten i foretaket som god.
Sykehusapotek Nord HF finansierer investeringer med egen likviditet. Sykehusapotek Nord HF avstemmer
sitt investerings- og driftsnivå slik at foretaket planlegger med positiv likviditet i løpet av året.
Kontantstrømmen i 2016 var negativ, jfr. kontantstrømoppstillingen. Netto kontantstrøm fra operasjonelle
aktiviteter utgjør 15,9 millioner kroner. Dette tilsvarer driftsresultatet korrigert for avskrivninger, endringer i
pensjonsforpliktelser og øvrige endringer i kortsiktig gjeld og omløpsmidler. Netto kontantstrøm til
investeringsaktiviteter ble på -15,5 millioner, slik at likviditetsbeholdningen er uendret i forhold til
31.12.2015. Likviditetsbeholdningen består av skattetrekkskonto og kassebeholdninger.
Sykehusapotek Nord HF er med i en konsernkontoordning, og formelt er alle innskuddene i denne
ordningen eid at Helse Nord RHF. Innskudd i konsernkontoordningen 31.12.2016 er 19,9 millioner lavere
enn per 31.12.2015.
Sykehusapotek Nord HF har per 31.12.2016 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 185 millioner kroner.
Pensjonsmidlene er på 141 millioner kroner, slik at netto pensjonsforpliktelse er 44 millioner kroner. I Tråd
med regnskapsloven og Norsk Regnskapsstandard er det per 31.12.2016 51 millioner kroner i negative
estimat- og planendringer som ikke er resultatført.

6.
Økonomisk drift
Sykehusapotek Nord HF har i 2016 budsjettert med et styringsmål (resultatkrav) på 3 millioner kroner.
Resultatet ble et overskudd på kr 1 296 628,-. Avvik fra styringsmål fra Helse Nord RHF i 2016 var følgelig
på -1,7 millioner kroner. I 2015 var avviket fra styringsmålet på 5,9 millioner kroner.
De viktigste årsakene til avviket fra styringsmålet var:
•
•
•

Driftsinntektene ble 12,1 millioner høyere enn budsjettert, mens varekostnadene ble 8,4 millioner
høyere enn budsjettert, dette gjorde at dekningsbidraget ble 3,7 millioner høyere enn budsjettert.
Lønns- og personalkostnadene ble 1,8 millioner høyere enn budsjettert.
Andre driftskostnader ble 4,2 millioner høyere enn budsjettet. Avviket er i stor grad en konsekvens av
de gjennomførte investeringene, disse har medført behov for en del nytt utstyr samt gitt økte kostnader
til husleie, renhold og eksterne tjenester.

7.
Investeringer
I 2016 har det blitt gjennomført flere investeringsprosjekter. Følgende investeringer er gjennomført i 2016,
alle er ferdigstilt per 31.12.2016:
•
•

Isolator til Sykehusapoteket i Tromsø
Ombygging av produksjonsavdelingen ved Sykehusapoteket i Harstad
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•
•
•

Modernisering av publikumsavdelingen ved Sykehusapoteket i Tromsø
Anskaffelse av lagerautomater ved sykehusapotekene i Bodø og Tromsø
Etablering av nytt apotek i Bodø

Det har blitt investert for 15,5 millioner i 2016. Investeringer startet i 2015 utgjør 2,0 millioner, slik at
investeringer for til sammen 17,5 millioner kroner har blitt ferdigstilt i 2016.

8.
Arbeidsmiljø med mer (internt)
Arbeidsmiljøet i foretaket anses som tilfredsstillende, men behovet for iverksettelse av tiltak for
forbedringer vurderes løpende. Det har vært jevnlige møter mellom ledelsen og samarbeidsutvalgene
gjennom året. Det har vært gjennomført fire møter i arbeidsmiljøutvalget. Det har også blitt avholdt møter
mellom ledelsen og hovedtillitsvalgte. Foretaket har inngått avtaler om inkluderende arbeidsliv, og følger
de retningslinjer som der gjelder med hensyn til oppfølging av sykefravær og fysisk/psykisk arbeidsmiljø.
Følgende tiltak for å ivareta og bedre arbeidsmiljøet er gjennomført i 2016:
•
•
•
•
•

Bruk av vikarer for å kompensere for sykemeldinger og svangerskapspermisjoner
Dialog med tillitsvalgte
Sosiale aktiviteter
Gjennomføring av medarbeiderundersøkelse
Bruk av bedriftshelsetjeneste

I 2016 utgjorde sykefraværet 1684 dager, hvilket tilsvarer 6,9 % av total arbeidstid. I 2015 var
gjennomsnittlig sykefravær 6,6 %.
Foretaket har etablert system for avviksrapportering på området helse- miljø og sikkerhet. I 2016 har det
ikke vært registrert arbeidsrelaterte skader.
Foretaket hadde i 2016 gjennomsnittlig 113 årsverk. Dette er en økning på 1 i forhold til 2015. Årsaken til
økningen er styrking av bemanningen i produksjon, etablering av organisasjon for å planlegge
radiofarmakaproduksjon, økning i klinisk farmasi og bruk av vikarer i forbindelse med omsorgspermisjoner
og sykefravær.

9.
Likestilling
Styret i Sykehusapotek Nord HF består av 3 menn og 4 kvinner. Ledergruppen har i 2016 bestått av 4
menn og 3 kvinner. Av alle ansatte var det gjennomsnittlig 13 % menn i 2015, dette er en økning på 1
prosentpoeng forhold til i 2015.
Det har ikke blitt gjennomført særskilte kartlegginger og tiltak knyttet til likestilling.

10.
Diskriminering og tilgjengelighet
Sykehusapotek Nord HF legger vekt på god tilgjengelighet for alle i foretakets publikumsavdelinger. Disse
er utformet slik at bevegelseshemmede har god tilgang.
Sykehusapotek Nord HF diskriminerer ikke i forbindelse med ansettelser. Det er kun kvalifikasjoner og
personlig egnethet som vektlegges i forbindelse med rekruttering av nye ansatte.
Sykehusapotek Nord HF har i 2016 bygget om publikumsavdelingen i Tromsø og flyttet inn i nytt apotek i
Bodø, noe som har bedret tilgjengeligheten. Det er ikke gjennomført særskilte tiltak for å unngå
diskriminering. Det er heller ikke planlagt tiltak i 2017.

11.
Ytre miljø
Sykehusapotek Nord HF påvirker i liten grad det ytre miljø. Det er foretakets målsetting å fremstå som en
miljøvennlig virksomhet. Energiforbruket er knyttet til oppvarming, belysning, prosess og drift.
Apotekene er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. De fleste produkter som
videreselges transporteres med godsbiler.
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Som følge av at foretakets avdelinger er innlemmet i energiforbruket ved de fire sykehusforetakene i Helse
Nord, er det vanskelig å anslå mengden energi som er brukt.
Foretaket har etablerte rutiner for å håndtere returer og kassasjon av potensielt skadelige legemidler og
råvarer.
Vanlig avfall og spesialavfall håndteres etter gjeldende forskrifter.
Kravet om miljøledelse følges opp gjennom den ordinære organisasjon, og et av medlemmene i foretakets
ledergruppe har et særskilt ansvar som ledelsens representant i miljøspørsmål.
Sykehusapotek Nord HF ble i 2014 sertifisert i henhold til ISO14001, det vil si at Sykehusapotek Nord HF
har implementert og fått godkjent et miljøstyringssystem. Det ble gjennomført en revisjon av
miljøstyringssystemet i 2016, og sertifiseringen ble opprettholdt.

12.
Redegjørelse som gir grunnlag for å vurdere foretakets fremtidige utvikling
Dersom det skjer vesentlige endringer i sykehusenes aktivitetsnivå må Sykehusapotek Nord HF ha fokus
på tiltak i forhold til dette i 2017. Styret vurderer løpende de muligheter som måtte komme for ulike former
for utvidelse og forbedring av tjenester som virksomheten yter. Fokuset på satsningsområdene nevnt
tidligere vil fortsette også i 2017.
Det ble budsjettert med et overskudd på 3 millioner kroner for 2016. Resultatet bli et overskudd på 1,2
millioner kroner. For 2017 budsjetteres det med balanse.
Fra og med 2015 ble sykehusapotekenes publikumsavdelinger skattepliktige. Det vil si at fra og med 2015
føres regnskapet på en slik måte at det er mulig å betale skatt av et eventuelt overskudd i
publikumsavdelingene. Alle direkte kostnader henføres til publikumsavdelingene, mens indirekte
kostnader henføres publikumsavdelingene basert på fordelingsnøkler. Skattekostnaden for 2016 ble på
-0,3 millioner kroner.

13.
Resultatdisponering
Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet:

Overført til annen egenkapital

kr 1 296 628,14.

Bodø, 29. mars 2017

Bjørg Helene Jenssen
styreleder

Jan Norum
nestleder

Lars Småbrekke
styremedlem

Andrea Pretscher
styremedlem

Hilde Gustavsen Erstad
styremedlem

Sissi Lundblad
styremedlem

Svein Iversen
styremedlem

Espen Mælen Hauge
direktør
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Virksomhetsrapport per februar 2017
Styresak nr.:
Møtedato:
Saksbehandler:
Vedlegg:

14 – 2017
29. mars 2017
Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen
Målekort (u.off. offl. § 23 første ledd)

I henhold til oppdragsdokument legges virksomhetsrapport per februar 2017 fram for styret til
orientering. Rapporten er oversendt Helse Nord RHF administrativt.

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten for februar 2017 til orientering.

Espen Mælen Hauge
direktør
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Saksfremlegg
Regnskapet per februar 2017 viser et underskudd på 0,44 millioner. For samme periode i 2016 var
resultatet et overskudd på 1,54 millioner. Det er budsjettert med et underskudd på 1,39 millioner per
februar, slik at resultatet er 0,95 millioner høyere enn budsjettert.
Resultatet for februar er et overskudd på 0,39 millioner. Det var budsjettert med et underskudd på
0,48 millioner, slik at resultatet er 0,87 millioner høyere enn budsjettert. For februar 2016 var
resultatet et overskudd på 1,59 millioner.

Omsetning
Varekjøp
Dekningsbidrag
Personalkostnader
Andre kostnader
Skatt og finans
Resultat
Dekningsgrad
Vareforbruk
Andel pers.kost.
Resultatandel

Siste m åned
Akkum ulert hittil i år
Resultat Budsjett Avvik
2015
Endring Resultat Budsjett Avvik
2015
Endring
-39 111
-40 543 1 432 -45 272
-13,6 %
-77 320
-78 328 1 008
-79 651
-2,9 %
29 179
31 939 -2 760 36 002
-19,0 %
59 587
61 609 -2 022
63 618
-6,3 %
-9 932
-8 604 -1 328
-9 270
7,1 %
-17 733
-16 718 -1 015
-16 033
10,6 %
7 405
7 274
131
6 311
17,3 %
14 678
14 663
15
12 450
17,9 %
2 006
1 919
88
1 505
33,3 %
3 620
3 784
-164
2 613
38,5 %
134
-121
256
-135 -199,9 %
-126
-308
183
-270
-53,6 %
-386
479
-865
-1 589
-75,7 %
439
1 385
-945
-1 241 -135,4 %
25,4 %
21,2 % 4,2 %
20,5 %
4,9 %
22,9 %
21,3 % 1,6 %
20,1 %
2,8 %
81,99 %
87,05 % -5,1 % 85,46 %
-3,5 %
85,10 %
87,07 % -2,0 % 85,99 %
-0,9 %
18,9 %
17,9 % 1,0 %
13,9 %
5,0 %
19,0 %
18,7 % 0,3 %
15,6 %
3,4 %
1,0 %
-1,2 % 2,2 %
3,5 %
-2,5 %
-0,6 %
-1,8 % 1,2 %
1,6 %
-2,1 %

Inntekter
Inntektene er 1,01 millioner lavere enn budsjettert, og 2,31 millioner lavere enn på samme tidspunkt
i 2016.
Den samlede omsetningen i sykehusekspedisjonene og produksjonsavdelingene er høyere enn
budsjettert, mens omsetningen i publikumsavdelingene og rådgivningsavdelingene er lavere enn
budsjettert.
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Salg til sykehus
Salg av medikamenter til sykehusene
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Figuren over viser utviklingen i salg av medikamenter til UNN og NLSH i 2016 og hittil i 2017.
Det har det vært en reduksjon i salget til NLSH på 2,6 %. Det er en reduksjon på 8,3 % i Bodø, og
en økning på 11,8 % i Vesterålen og på 24,0 % i Lofoten.
Det har vært en reduksjon i salget til UNN på 14,9 %. Det har vært en reduksjon på 15,6 % i
Tromsø og på 22,0 % i Harstad. I Narvik har omsetningen økt med 13,7 %.
Reduksjonen i Bodø, Harstad og Tromsø skyldes at det i februar 2016 ble solgt mye infliximab
(Remsima, Remicade, Inflectra) på grunn av endringer i LIS-avtalene.
Omsetningen mot UNN og NLSH er 1,21 millioner høyere enn budsjettert.
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Salg til sykehus fra sykehusekspedisjonene i Bodø, Harstad og Tromsø
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Sykehusekspedisjonen i Bodø har hatt en reduksjon på 21,4 %, Tromsø har hatt en reduksjon på
22,3 % mens reduksjonen er på 18,9 % i Harstad. Som figuren viser er det reduksjonen i salget i
februar 2017 i forhold til februar 2016 som er årsaken til reduksjonen.

Salg til sykehus fra øvrige sykehusekspedisjoner
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Størst økning har det vært i Lofoten der økningen er på 21,2 %. I Narvik er det en økning på 13,2
%, mens det i Vesterålen er en økning på 9,6 %.
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Salg til sykehus fra produksjonsavdelingene
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Med unntak av for Harstad er det økning i omsetningen mot sykehus fra produksjonsavdelingene.
Økningene kommer både av økt salg og av at det produseres dyrere legemidler enn tidligere. I
Harstad har det vært en reduksjon i antall produserte cytostatikakurer.

Salg til publikum
Omsetning publikum
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Figuren over viser omsetningen i publikumsavdelingene i 2016 og hittil i 2017.
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Omsetningen i publikumsavdelingene har økt med 0,3 % i forhold til samme periode i 2016.
Omsetningen i Harstad har økt med 22,1 % og i Tromsø med 9,7 %. I Bodø er det en reduksjon i
omsetningen på 15,0 %.
I Tromsø er det en økning i antall solgte pakninger på resept på 4,6 %. I tillegg er det en økning i
salg av handelsvarer og reseptfrie legemidler i selvvalget (økning i antall pakninger på henholdsvis
6,5 % og 15,5 %).
I Bodø er det en økning i solgte pakninger på resept på 15,6 %, det er også en betydelig økning i
salget av handelsvarer og reseptfrie legemidler (økning i antall pakninger på henholdsvis 23,2 % og
50,4 %). Reduksjonen i omsetning kommer av en reduksjon i salg av legemidler til behandling av
hepatitt-C. Salget av de tre mest solgte legemidlene til behandling av hepatitt-C utgjorde de to første
månedene av 2016 3,8 millioner, mens tilsvarende tall for 2017 er 0,2 millioner.
I Harstad er det en økning i antall solgte pakninger på resept på 2,6 %. I tillegg er det en økning i
salg av handelsvarer og reseptfrie legemidler i selvvalget (økning i antall pakninger på henholdsvis
5,0 % og 15,5 %).

Rådgivning og klinisk farmasi
Salg av rådgivningstjenester og klinisk farmasi er 0,2 millioner lavere enn budsjettert. Avviket
kommer av lavere aktivitet mot kommunene enn budsjettert, og av at klinisk farmasøyt i
Finnmarkssykehuset i henhold til opptrappingsplanen for klinisk farmasi ikke har startet.
I forhold til i 2016 har det vært en økning i omsetningen på 47,1 %. Økningen er en konsekvens av
økningen innen klinisk farmasi, økt salg av tjenester til Universitetet i Tromsø, økte antall stillinger
på Helgeland og økt salg av rådgivningstimer til prosjektet for implementering av elektronisk kurve
i Helse Nord.

Kostnader
Varekostnader
Varekostnadene er 2,02 millioner lavere enn budsjettert og 4,01 millioner lavere enn per februar
2016.
Vareforbruket er på 85,1 % per februar. Dette er 2,0 prosentpoeng lavere enn budsjettert og 0,9
prosentpoeng lavere enn per februar 2016.
Dekningsbidraget er på 17,73 millioner, noe som er 1,02 millioner høyere enn budsjettert.
Dekningsbidraget har økt med 1,70 millioner i forhold til 2016.
Dekningsbidraget er 0,47 millioner høyere enn budsjettert for salg fra sykehusekspedisjonene, 0,40
millioner høyere enn budsjettert for produksjonsavdelingen og 0,65 millioner høyere enn budsjettert
for salg fra publikumsavdelingene.
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Lønns- og personalkostnader
Personalkostnadene er som budsjettert. Kostnadene til kompetanseutvikling er 0,12 millioner høyere
enn budsjettert, mens lønnskostnadene på grunn av ubesatte stillinger er 0,11 millioner lavere enn
budsjettert.
Andelen personalkostander i forhold til omsetningen er på 19,0 %. Dette er 0,3 prosentpoeng høyere
enn budsjettert og 3,4 prosentpoeng høyere enn for samme periode i 2016. Avviket i forhold til
budsjett kommer av at inntektene er noe lavere enn budsjettert, mens økningen i forhold til i 2016
kommer av økningen i antall stillinger innen rådgivning og klinisk farmasi, samt innen produksjon.
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Gjennomsnittlig brutto månedsverk per februar 2017 er 113,9. Dette er en økning på 9,2 månedsverk
i forhold til per februar 2016. Bemanningen har økt med 2 stillinger i forbindelse etablering av
organisasjon for å planlegge produksjon av radiofarmaka. Bemanningen er også styrket med 1,4
stillinger i produksjonsavdelingene og med 6,2 stillinger innen klinisk farmasi og rådgivning. I
publikumsavdelingene har det vært en reduksjon i antall månedsverk.

Andre driftskostnader
Andre driftskostnader er 0,16 millioner lavere enn budsjettert. I forhold til 2016 har andre
driftskostnader økt med 1,03 millioner. I forhold til i 2016 er det særlig kostnadene til husleie som
har økt, dette i forbindelse med nytt apotek i Bodø. Som følge av gjennomførte investeringer har
avskrivningskostnadene økt med 0,25 millioner i forhold til samme periode i 2016.
Finans og skatt
Renteinntektene er 0,04 millioner lavere enn budsjettert, dette på grunn av noe lavere likviditet enn
forutsatt i budsjettet. I forhold til i 2016 er finansinntektene redusert med 0,07 millioner som følge
av redusert likviditetsbeholdning på grunn av investeringene i 2016.
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Skattekostnaden er 0,14 millioner høyere enn budsjettert som følge av bedre resultat enn budsjettert
i publikumsavdelingene.

Investeringer
Det er investert for 0,13 millioner i 2017. Dette er diverse inventar til produksjonsavdelingen i
Bodø.

Prognose
Prognostisert resultat er et resultat i tråd med styringsmålet, det vil si balanse. Resultatet per februar
er høyere enn budsjettert, men siden det er usikkerhet forbundet med utviklingen resten av året
settes prognosen foreløpig til et resultat i balanse.

Sykefravær
Sykefraværet per februar 2017 var på 5,6 %. Dette er en reduksjon på 4,4 prosentpoeng i forhold til
fraværet per februar 2016.
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Totalt HF

Meny

Sykehusapotek Nord HF

Post
30
31
33
34
35
39
3
43
4
50
51
52
53
54
55
56
58
59
5
60
61
63
64
65
66
67
68
69
71
73
74
75
76
77
78
6 og 7
80
81
87
8
9

Salgsinntekt, avgiftspliktig
Salgsinntekt, avgiftsfri
Pasient-/behandl.relaterte tilskudd/refusjoner
Offentlig avgift vedr. omsetning
Andre tilskudd/refusjoner
Annen inntekt
Sum inntekter
Forbruk av innkjøpte varer for videresalg
Sum varekostnader
Lønn til ansatte
Lønn til ansatte
Fordel i arb.forhold. Oppg.pliktige ytelser
Annen trekk- og oppgavepliktig godtgjørelse
Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad
Annen kostnadsgodtgjørelse
Kompetanse og rekruttering
Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft
Annen personalkostnad
Sum lønnskostnader
Av- og nedskriving.
Transport- og fraktkostnader
Kostnader lokaler inkl energi og brensel
Leie MTU, maskiner, inventar o.l
Utstyr og driftsmatr. Ikke aktivert
Reparasjon, vedlikehold og service
Ekstern tjeneste
Kontorkostnad, trykksak o.l
Telefon, porto o.l
Kostnad og godtgj. For reise, diett, bil o.l
Salgs-, reklame- og representasjonskost.
Kontingent og gave
Forsikringspremie, garanti, og serv.kostn
Lisens- og patentkostnad
Annen kostnad
Tap o.l
Sum ADK
Finansinntekt
Finanskostnad
Skatt
Sum finansposter
Fordelte felleskostnader
Resultat før felleskostnader
Resultat etter felleskostnader
Dekningsbidrag

Alle tall er oppgitt i hele tusen.
Styremøte
Sykehusapotek
Nord
HF
Inntekter
er angitt med
negativt
fortegn.
29. mars 2017

Resultat per måned
Jan
Feb

2017
Regnskap Budsjett

Avvik

Hittil

2016
Endring

-34 790
-3 303
-60

-35 827
-3 129
-130

-70 617
-6 432
-190

-71 326
-6 708
-258

710
276
68

-74 491
-4 962
-155

3 875
-1 470
-35

-56
-38 208
30 408
30 408
5 454
46
-8
101
1 765
9
69
-213
49
7 272
148
99
418
-18
235
58
311
4
73
39
1
132
0
130
-16

-50
-39 136
29 204
29 204
5 559
44
-8
72
1 644
10
238
-222
69
7 405
148
123
415

-36
-78 328
61 609
61 609
11 202
12

148
18
228
43
75
228
1
172
0
93
314

-106
-77 345
59 612
59 612
11 012
90
-16
172
3 409
19
308
-435
118
14 678
296
222
833
-18
383
76
538
46
149
267
2
304
1
223
299

-43
-79 651
63 618
63 618
9 364
78
-16
128
3 070
16
178
-702
56
12 173
46
175
526
2
454
11
418
44
156
297

1 614
-50
1
-211
-260
0

2 006
-60
0
194
134
0

3 620
-110
1
-17
-126
0

-158
-308
-35

-70
983
-1 998
-1 998
-189
78
-16
25
-42
19
144
-7
4
15
-4
33
129
-25
-76
6
78
32
8
-25
-12
-21
-1
49
-329
-6
-164
40
1
142
183
35

149
9
0
2 591
-181
3
-92
-270
0

-63
2 307
-4 007
-4 007
1 649
12
0
44
339
2
129
267
62
2 505
251
47
307
-20
-71
65
120
3
-8
-30
2
-1
1
73
289
0
1 029
71
-2
75
145
0

825
825
-7 801

-386
-386
-9 932

439
439
-17 733

1 420
1 385
-16 718

-981
-945
-1 015

-1 539
-1 539
-16 033

1 979
1 979
-1 700

147
3 452
0
164
-428
115
14 663
301
188
704
7
460
70
460
15
141
292
14
324
1
174
627
6
3 784
-150

304
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Årlig melding 2016 til Helse Nord
Styresak nr.:
Møtedato:
Saksbehandler:
Vedlegg:

15 – 2017
29. mars 2017
Fagsjef Margaret A. Antonsen og økonomisjef Helge K. Kjerulf
Pettersen
Årlig melding 2016 til Helse Nord

Årlig melding er Sykehusapotek Nords rapport til Helse Nord på gjennomføringen av
oppdragsdokumentet. Sykehusapotek Nord har mottatt en mal for årlig melding som er
brukt under utarbeidelsen.
I styremøtet 9. februar 2017 la direktøren frem utkast til årlig melding og styret ba
deretter direktøren innarbeide innspillene som fremkom under møtet, og legge frem
endelig versjon av Årlig melding 2016 for godkjenning i dette styremøtet.
Innspillene er tatt inn slik:
I kapittel 3 Pasientens helsetjeneste - ventetid, variasjon og effektivitet,
Til spørsmålet om: Iverksette tiltak, sammen med pasienter og deres pårørende, for å
bedre helsepersonells kommunikasjon og informasjon (muntlig og skriftlig).
Ny fullstendig rapporteringstekst er (endringen i kursiv):
«Sykehusapotek Nord har innført standardisert inhalasjonsveiledning i
publikumsavdelingene. Ut over dette er det ikke gjennomført tiltak for å bedre
kommunikasjon og informasjon med pasienter og deres pårørende.
Publikumsavdelingene i Bodø og Tromsø er bygget om i 2016. Det er i den forbindelse
lagt til rette for bedre kommunikasjon med kundene/pasientene. Nye resepturer er bedre
tilrettelagt for kommunikasjon med kundene. Det er også laget nye samtalerom.
Opptrappingsplan for klinisk farmasi er iverksatt, dette gjør at kommunikasjonen med
pasientene og deres pårørende bedres gjennom legemiddelsamtaler og annen direkte
kommunikasjon.»

I kapittel 5 Personell, utdanning og kompetanse
Til spørsmålet: Ta i bruk regional handlingsplan for rekruttering.
Ny fullstendig rapporteringstekst er (endringen i kursiv):
«Sykehusapotek Nord følger prinsippene i regional handlingsplan for rekruttering.
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I forbindelse med opptrappingsplan for klinisk farmasi vil det være nødvendig å
rekruttere et stort antall provisorfarmasøyter. Plan for rekruttering innarbeides i
opptrappingsplanen.»
Til spørsmålet: Gi lederstøtte ved å ta i bruk Helse Nords lederhåndbok.
Ny fullstendig rapporteringstekst er (endringen i kursiv):
«Sykehusapotek Nord har ikke tatt i bruk Helse Nords lederhåndbok. Helse Nords
lederhåndbok er planlagt introdusert på ledersamling i løpet av 2017.»
I tillegg viser seg at det er punkter fra OD 2016 som ikke var kommet med i malen for
Årlig Melding 2016 fra Sykehusapotek Nord HF. Med bakgrunn i tidligere innsendt
Årlig melding 2016 ønsket derfor Helse Nord RHF utdypende informasjon knyttet til de
punkter som er listet i kapittel 8 Tilleggspunkter fra Helse Nord RHF. For vår
rapportering her vises til vedlegget. Rapporteringen er allerede sendt inn til RHF-et
administrativt.

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord godkjenner Årlig melding 2016 som Sykehusapotek
Nords rapport til Helse Nord RHF på Oppdragsdokumentet 2016.

Espen Mælen Hauge
direktør
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Årlig melding 2016
Fra Sykehusapotek Nord HF
til Helse Nord RHF
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1 Om rapporteringen
Denne malen skal brukes til helseforetakets tertialrapport og årlige melding for 2016 til
Helse Nord RHF. Nummereringen på overskriftene følger nummereringen i
oppdragsdokumentet.
Det skal rapporteres på hvordan helseforetakene har fulgt opp mål 2016,
foretaksspesifikke mål 2016 og styringsparametere 2016.

Rapportering fra helseforetakene på styringsparametere m.v. er innarbeidet i
dokumentet, og følger ikke som eget vedlegg. Vi har etter henstilling fra helseforetakene
gjennomgått hvilke styringsparametere det skal rapporteres på, og hvilke Helse Nord
RHF kan svare HOD på direkte
De punkter som gjelder spesifikke foretak er merket med dette.

Det skal gis tilbakemelding på alle rapporteringskrav i dette dokumentet. Tabellen
under rapporteringskrav viser hvilke krav som skal rapporteres tertialvis og hvilke kun i
årlig melding.
Rapporteringsteksten skal kort beskrive tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i
hvilken grad målet er nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke?

3
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2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser
•

Økonomiske krav rapporteres ikke lenger i Årlig melding. Disse forholdene
ivaretas gjennom månedlige virksomhetsrapporteringer.

2.1 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning
Mål 2016
• Gjennomføre samspillmodell med Sykehusbygg HF.
Rapporteringstekst Årlig melding

I forbindelse med ombygging av cytostatikalaboratoriet i Harstad og bygging av nytt sykehusapotek i
Bodø ble Sykehusbygg HF benyttet som rådgivere for å kvalitetssikre produksjonslokalene.

•

Bidra i å vurdere hvilke muligheter en husleiemodell kan gi, og hvordan den
eventuelt kan implementeres i foretakene.

Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord har ingen egne lokaler og leier lokalene av sykehusforetakene. Sykehusapotek Nord
har egne husleieavtaler med disse.

2.2 Anskaffelsesområdet

Mål 2016
• Nasjonal kategoristruktur skal implementeres i foretakenes samlede
innkjøpsvirksomhet, og innkjøpsarbeidet skal gjennomføres i tråd med ny
nasjonal innkjøpshåndbok.
Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord forholder seg til inngåtte avtaler i regi av Sykehusinnkjøp, i tillegg har foretaket egne
avtaler med legemiddelgrossist. Utover dette gjennomfører Sykehusapotek Nord i liten grad egne
anskaffelser.

Samordning
Foretakene skal
• Innen 28.2.16 ha oppdatert oversikt over foretakets løpende,
konkurransebaserte avtaler og levere plan for anskaffelser som skal
gjennomføres og/- eller startes opp i løpet av 2016.
4
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Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord har oversikt over løpende konkurransebaserte avtaler. Sykehusapotek Nord har ikke
levert plan for anskaffelser som skulle gjennomføres og/eller startes opp i løpet av 2016 da samordning
med øvrige foretak i Helse Nord var lite aktuelt.

•

Innen 30.11.16 levere plan for anskaffelser som skal gjennomføres og /eller
startes opp i 2017.

Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord har ikke planer om å gjennomføre og/eller starte opp egne anskaffelser i 2017, og det
er derfor ikke levert plan for anskaffelser.

•

Innen 31.12.16 levere en omforent plan for hvilke anskaffelsesprosesser i 2017
som kan gjøres felles for 2 eller flere av foretakene.

Rapporteringstekst Årlig melding

Ikke relevant for Sykehusapotek Nord.

Systemstøtte
Mål 2016
• Implementere innkjøpssystem fullt ut i egen organisasjon. Innen 1.1.2017 skal
det innenfor definert scope kunne rapporteres detaljert for alle vareanskaffelser
hva som kjøpes, på hvilken avtale og til hvilke vilkår.
Rapporteringstekst Årlig melding

Innkjøpssystem Clockwork er ikke implementert. For anskaffelse av legemidler benyttes FarmaPro som
innkjøpssystem.
Apotekforeningen skal gjennom sitt datterselskap DIFA AS anskaffe en ny felles IT-løsning alle landets 851
apotek, herunder 32 sykehusapotek i de fire SA-helseforetakene, som omfatter bransjespesifikke
funksjonelle områder.
Apotekene må selv skaffe løsninger som erstatter øvrig funksjonalitet som i dag tilbys i FarmaPro.
Sykehusapotek Nord har derfor i samråd med RHF-et satt i gang et forstudie/prosjekt for å sjekke ut
mulighetene for å benytte Clockwork for å dekke opp for funksjonaliteten vi mister når FarmaPro fases ut
om 3-4 år.

Ressurser
Mål 2016
• Stille til rådighet nødvendige ressurser ved deltakelse i regionale og nasjonale
anskaffelsesprosesser og til kategoristyringsprosjektet, jf. samarbeidsavtale
mellom RHF og HF-ene
5
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Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord har ikke fått forespørsel om å stille ressurser til rådighet i regionale og nasjonale
anskaffelsesprosesser og til kategoristyringsprosjektet.

•

Sikre at forvaltningsressurs for innkjøps- og logistikksystem er frigjort til
forvaltningsoppgaver i henhold til plan.

Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord har ingen plan for å sikre forvaltningsressurser for innkjøps- og logistikksystem, og
siden Clockwork ikke er implementert har det ikke vært aktuelt å utarbeide en slik plan.

•

Sikre tilstrekkelige ressurser til å fullføre utrullingen av innkjøps- og
logistikksystem.

Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord har ikke implementert Clockwork, og har derfor heller ikke allokert ressurser til
dette.

2.3 Klima- og miljøtiltak

Mål 2016
• Helseforetakenes miljøsertifikat skal resertifiseres etter ny versjon av ISO14001:2015 i løpet av 2016/2017.
Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord hadde i 2016 oppfølgingsrevisjon etter ISO 14001:2004. Sykehusapotek Nord skal
resertifiseres etter ISO 14001:2015 i 2017.

3 Pasientens helsetjeneste
- ventetid, variasjon og effektivitet

Mål 2016
• Bidra til å utarbeide og implementere nye nasjonale pakkeforløp.
Rapporteringstekst Årlig melding

Dette er ikke aktuelt for Sykehusapotek Nord.
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•

Redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom helseforetakene
sammenliknet med 2015, målt ved utvalgte indikatorer definert av Helse Nord
RHF. Helse Nord RHF vil komme tilbake med en spesifisering av indikatorer
innen utgangen av mars 2016.

Rapporteringstekst Årlig melding

Dette er ikke aktuelt for Sykehusapotek Nord.

•

Utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet og bruke resultatene i
forbedringsarbeidet.

Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord har i 2016 startet et prosjekt med å utvikle egne lokale mål for pasientopplevd
kvalitet og bruke resultatene i forbedringsarbeidet.

•

Iverksette tiltak, sammen med pasienter og deres pårørende, for å bedre
helsepersonells kommunikasjon og informasjon (muntlig og skriftlig).

Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord har innført standardisert inhalasjonsveiledning i publikumsavdelingene. Ut over
dette er det ikke gjennomført tiltak for å bedre kommunikasjon og informasjon med pasienter og deres
pårørende.
Publikumsavdelingene i Bodø og Tromsø er bygget om i 2016. Det er i den forbindelse lagt til rette for
bedre kommunikasjon med kundene/pasientene. Nye resepturer er bedre tilrettelagt for kommunikasjon
med kundene. Det er også laget nye samtalerom.
Opptrappingsplan for klinisk farmasi er iverksatt, dette gjør at kommunikasjonen med pasientene og deres
pårørende bedres gjennom legemiddelsamtaler og annen direkte kommunikasjon.

•

Gjennomføre flytting av egne internett til felles nasjonal webløsning. Det skal ikke
opprettes nettsteder eller eksterne nettjenester utenfor felles nasjonal
publiseringsplattform.

Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord har flyttet eget internett til felles nasjonal webløsning. Det er ikke opprettet
nettsteder eller eksterne nettjenester utenfor felles nasjonal publiseringsplattform.

3.1 Samhandling

Mål 2016
• Øke utøvende virksomhet mot kommunehelsetjenesten ved blant annet
veiledning, for å øke kompetansen i kommunehelsetjenesten.
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Rapporteringstekst Årlig melding

Dette gjennomføres i henhold til avtaler inngått med enkelte kommuner. Sykehusapotek Nord har ikke
anledning til å svare på anbudskonkurranser, slik at antall kommuner med avtale stadig reduseres.

•

Utrede muligheten for bedre tilrettelegging for tilgang til resepter/legemidler via
digitale tjenester.

Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord vurderer for tiden anskaffelse av løsning som gjør at pasienter kan bestille legemidler
via digitale tjenester.

•

Sikre at legemiddelhåndtering med god kvalitet inngår i hele behandlingskjeden i
Helse Nord.

Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord bidrar med undervisning i legemiddelhåndtering til ansatte i alle sykehusforetakene i
Helse Nord, samt til sykepleierstudenter ved Universitetet i Tromsø og Nord universitet. Sykehusapotek
Nord har også undervisning for kommuner med avtale om dette.
Sykehusapotek Nord bidrar med utarbeidelse, kvalitetssikring og oppfølging av rutiner for
legemiddelhåndtering i sykehusene.
Ordningen med apotekstyrte legemiddellagre og innføring av Tønsys bestillingssystem for legemidler
bidrar også til bedre kvalitet i legemiddelhåndteringen.
Sykehusapotek Nord tilbyr legemidler, også egenproduserte, til utskrivningsklare og utskrevne pasienter.
Sykehusapotek Nord har også deltatt i Fiks-programmets prosjektgruppe for å beskrive løsninger for
lukket legemiddelsløyfe i Helse Nord, samt at farmasøyter fra Sykehusapotek Nord deltar i innføringen av
elektronisk kurveløsning i Helse Nord.

•

Prinsippene i styresak 70-2002 IKT-strategi i Helse Nord skal fortsatt ligge til
grunn for arbeidet med IKT i regionen. Helseforetakene skal ikke gjennomføre
separate anskaffelser eller iverksette andre tiltak som kan true de ambisjoner
som er beskrevet rundt realisering av FIKS. Behov for nye tjenester/prosjekter
skal forankres mot Helse Nord RHF på et tidlig tidspunkt. Eventuelle
innovasjonsprosjekter og resultatet av slike skal kunne benyttes av hele
foretaksgruppen.

Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord har ikke gjennomført separate anskaffelser eller iverksatt andre tiltak som kan true
de ambisjoner som er beskrevet rundt realisering av FIKS.
Behov for nye tjenester/prosjekter forankres mot Helse Nord IKT i den grad dette er naturlig. Dette da
Helse Nord IKT ikke er involvert i drift og forvaltning av Sykehusapotek Nord fagsystem.
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•

Bidra aktivt til en større nasjonal standardisering innen IKT-området basert på
de styringssignaler som gis i retning av én innbygger, én journal, samt arbeidet
som utføres i regi av Nasjonal IKT.

Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord har bidratt til dette ved deltakelse i Nasjonal IKTs prosjekt for å forbedre
legemiddelinformasjon til bruk i spesialisthelsetjenesten (SAFEST).
Sykehusapotek Nord har også deltatt i prosjekt for utredning av systemstøtte for sykehusapotek i
samarbeid med Nasjonal IKT.

Foretaksspesifikke mål 2016

Sykehusapotek Nord
• Foreslå forbedringer i rutiner med forskrivning av medikamenter.
Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord har jevnlig informert fagsjefmøtet i Helse Nord om omsetning knyttet til H-resepter
og etterlevelse av LIS-avtaler og LIS-anbefalinger.
Sykehusapotek Nord har på forespørsel fra sykehusforetakene utarbeider statistikker over
legemiddelbruk.
Farmasøyter fra Sykehusapotek Nord underviser medisinerstudenter og turnusleger i forskrivning av
legemidler, og har deltatt i UNNs pilot før implementering av E-resept.
Rådgivnings- og kliniske farmasøyter foreslår rutinemessig forbedring i rutiner der de ser behov for dette.

•

Ansvar for å foreslå tiltak i samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og
kommunene som sikrer pasientene kontinuerlig legemiddelbehandling med god
kvalitet ved skifte av omsorgsnivå.

Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord har ikke foreslått tiltak for dette da foretaket ikke har blitt involvert i revisjon av
samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og kommune.

4 Kvalitet, pasientsikkerhet, smittevern og beredskap
4.1 Kvalitet

Mål 2016
• Mini-metodevurdering benyttes i helseforetakene som grunnlag for beslutninger
om innføring av nye metoder og ved endring av praksis/avvikling av metoder.
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Rapporteringstekst Årlig melding

I 2016 har det ikke blitt implementert eller vurdert metoder der det har vært aktuelt å benytte minimetodevurdering i Sykehusapotek Nord.

•

Gjennomføre hendelsesanalyser, og ha klare prosedyrer for åpenhet og
oppfølging av pasienter og pårørende som har vært utsatt for alvorlige hendelser
og for personell som har vært involvert i hendelsene.

Rapporteringstekst Årlig melding

Det har i 2016 ikke vært aktuelle hendelser og derfor ikke gjennomført hendelsesanalyser. Ivaretakelse av
pasienter, pårørende og ansatte som har vært involvert i kritiske hendelser følger av prosedyren PR40811
«Håndtering av alvorlige uønskede hendelser og kritiske feil», og RL5259 «samtalemaler når skaden har
skjedd».

Foretaksspesifikke mål 2016

Sykehusapotek Nord
• Ansvar for å utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak som sikrer
kostnadseffektivitet ved anskaffelse, distribusjon, produksjon og bruk av
legemidler.
Rapporteringstekst Årlig melding

Det er ikke utarbeidet en egen handlingsplan for dette. Gjennom innkjøpsavtaler, effektiv drift,
rådgivningstjenester, oppfølging av LIS-avtaler, bruk av statistikk og leveranse av apotekstyrt
legemiddellager, arbeider Sykehusapotek Nord kontinuerlig med å sikre kostnadseffektiv anskaffelse,
distribusjon, produksjon og bruk av legemidler.

4.2 Pasientsikkerhet

Mål 2016
• Bidra i prosjekt for å beskrive en løsning for elektronisk bestilling og utarbeide
dokumentasjon knyttet til produksjon av legemidler.
Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord har deltatt i nasjonalt prosjekt om systemstøtte for legemiddelkjeden, der beskrivelse
av en løsning for elektronisk bestilling og utarbeiding av dokumentasjon knyttet til produksjon av
legemidler inngår.
Sykehusapotek Nord har i samarbeid med Helse Nord RHF intensivert arbeidet med å anskaffe system for
elektronisk bestilling og dokumentasjon knyttet til produksjon av legemidler.
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Foretaksspesifikke mål 2016

Sykehusapotek Nord
• Representere Helse Nord RHF i nasjonale fora etter nærmere avtale med
fagdirektøren i Helse Nord RHF.
Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord representerer Helse Nord RHF i SAFEST og i utredningsarbeid knyttet til oppfølging
av prioriteringsmeldingen.

4.3 Smittevern

Mål 2016
• Det skal implementeres antibiotikastyringsprogram ved alle helseforetak 1. Dette
skal blant annet omfatte:
o Årlig rapportering av antibiotikaforbruk, fordelt på antibiotikagrupper
og avdelinger.
o Implementering og etterlevelse av nasjonal faglig retningslinje for
antibiotikabruk.
Rapporteringstekst Årlig melding

Farmasøyter fra Sykehusapotek Nord deltar i antibiotikastyringsprogrammet i alle sykehusforetakene i
Helse Nord. Sykehusapotek Nord bidrar med antibiotikaforbruksstatistikk til sykehusene.

•

Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner skal utføres to
ganger årlig i henhold til forskrift. Hvert helseforetak skal rapportere og
kommentere sine prevalenstall to ganger i året til Helse Nord RHF.

Rapporteringstekst Årlig melding

Farmasøyter fra Sykehusapotek Nord bidrar med innsamling av data til prevalensundersøkelsen.

4.4 Beredskap
Mål 2016:
1

Et styringsprogram skal sikre rasjonell antibiotikabruk og implementering av nasjonale retningslinjer.
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•

Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser innen utløpet av 2016 for de systemer
som inneholder sensitiv personopplysninger i tråd med gjeldene lover og
forskrifter.

Rapporteringstekst Årlig melding

Det er i 2016 gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser for de systemer som inneholder sensitive
personopplysninger.

•

Ivareta arbeidet med løpende oppfølging av planverk for beredskap.

Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nords interne planverk for beredskap er oppdatert.

5 Personell, utdanning og kompetanse
Mål 2016:
• Bidra til å videreutvikle og ta i bruk framskrivninger fra Nasjonal
bemanningsmodell.
Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord har ikke blitt invitert til å bidra i videreutvikling av framskrivninger fra Nasjonal
bemanningsmodell, og har ikke sett behov for å ta disse i bruk.

•

Ta i bruk regional handlingsplan for rekruttering.

Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord følger prinsippene i regional handlingsplan for rekruttering.
I forbindelse med opptrappingsplan for klinisk farmasi vil det være nødvendig å rekruttere et stort antall
provisorfarmasøyter. Plan for rekruttering innarbeides i opptrappingsplanen.

•

Delta i prosjekt «ledermobilisering».

Rapporteringstekst Årlig melding

Det har ikke vært aktuelt for Sykehusapotek Nord å delta i prosjekt «ledermobilisering».

•
12

Rekruttere deltakere til Master i helseledelse i henhold til målgruppe og
intensjon for studiet.
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Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord har en deltaker på Master i helseledelse.

•

Rekruttere deltakere til Nasjonalt topplederprogram.

Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord har i 2016 ikke hatt aktuelle kandidater til Nasjonalt topplederprogram.

•

Delta i prosjekt for utvikling og innføring av regionalt system for
kompetanseledelse, og ta dette i bruk.

Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord har deltatt i utvidet prosjektgruppe, og er i prosess med å innføre regionalt system
for kompetanseledelse.

•

Bidra til kompetanseutvikling, samt videreutvikle tilbud gjennom e-læring,
simulatortrening mv.

Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord tilbyr aktuelle e-læringskurs til sine ansatte. Sykehusapotek Nord har
kompetanseplan som dekker alle tjenesteområdene.

•

Gi alle ledere opplæring og muligheter til utvikling gjennom kurs og møteplasser
som dekker den basiskompetanse ledere skal ha.

Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord tilstreber å gi alle ledere opplæring og muligheter til utvikling gjennom kurs og
møteplasser som dekke den basiskompetanse ledere skal ha.

•

Gi lederstøtte ved å ta i bruk Helse Nords lederhåndbok.

Rapporteringstekst Årlig melding
Sykehusapotek Nord har ikke tatt i bruk Helse Nords lederhåndbok. Helse Nords lederhåndbok er planlagt
introdusert på ledersamling i løpet av 2017.

5.1 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
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Mål 2016
• Følge opp felles regional plan for gjennomføring og videreutvikling av
medarbeiderundersøkelsen.
Rapporteringstekst Årlig melding

Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført i henhold til plan. Sykehusapotek Nord har også deltatt som
pilot i videreutviklingen av denne.

•

Helseforetakene skal samordne sin virksomhet under ferieavvikling. Primært
skal dette gjøres internt mellom egne sykehus, men også på tvers av
helseforetakene for egnede områder av hensyn til kvalitet i tjenesten, og for å
redusere bruk av vikarer.

Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord gjennomfører ferieplanlegging slik at ferieperioden i størst mulig grad skal samsvare
med sykehusenes lavdriftsperioder.

•

Ha et gjennomsnittlig sykefravær under 7,5 % for 2016. I første tertial
rapporteres tiltak for å nå målet.

Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nord hadde et gjennomsnittlig sykefravær på 7,0 % i 2016. Det ble rapportert tiltak for å
nå målet i Rapport for 1. tertial 2016.

6 Forskning og innovasjon
Mål 2016
• Implementere tiltakene i Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016–
2020, sammen med RHF-et.
Rapporteringstekst Årlig melding

Sykehusapotek Nords gjeldende forskningsstrategi er i tråd med strategi for forskning og innovasjon i
Helse Nord 2016-2020.
Viktige satsningsområder er utvikling av forskningskultur i foretaket, gjennomføring av praksisnær
forskning og implementering av brukermedvirkning.

7 Sak til HF styrebehandling
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•

Status, handlingsplaner og utfordringer for pasientsikkerhet og kvalitet i
pasienttilbudet en gang årlig. Blant annet skal sakene omfatte status for
innføringen av tiltakspakker i Pasientsikkerhetsprogrammet, GTT-resultater og
oppfølging av disse.

Rapporteringstekst årlig melding
Sykehusapotek Nord har ikke egne handlingsplaner for pasientsikkerhet. Dette inngår så langt det er aktuelt i
ledelsens gjennomgang. Ledelsens gjennomgang ble styrebehandlet 15. september 2016.

Sykehusapotek Nord deltar i sykehusenes pasientsikkerhetsarbeid som omfatter legemidler og
legemiddelhåndtering, herunder implementering av samstemming av legemiddellister. Dette er et av
tiltakene som inngår i pasientsikkerhetsprogrammet.

•

Tertialvis styrebehandling av status for oppfølging av oppdragsdokument 2016,
med fokus på krav som blir vanskelig å få gjennomført i 2016, med tiltak.

Rapporteringstekst Årlig melding

Status for oppfølging av oppdragsdokument 2016 ble styrebehandlet 15. september 2016.

•

Området informasjonssikkerhet med tilhørende status på ROS-analyser skal
behandles særskilt av helseforetakets styre innen 1.1.17. Styresaken skal
beskrive om databehandler oppfyller de krav i lover og forskrifter som er tillagt
databehandlerrollen og om nødvendige krav er nedfelt i leveranseavtaler. Alle
kjente avvik slik disse er beskrevet av Riksrevisjonen skal være lukket innen
utløpet av 2016.

Rapporteringstekst årlig melding

Informasjonssikkerhet med tilhørende status på ROS-analyser ble styrebehandlet 19. mai 2016 og deretter 1.
desember 2016.

8 Tilleggspunkter fra Helse Nord RHF
Det viser seg at det er punkter fra OD 2016 som ikke er kommet med i malen for Årlig
Melding 2016 fra Sykehusapotek Nord HF.
Med bakgrunn i tidligere innsendt Årlig melding 2016 ønsker Helse Nord RHF
utdypende informasjon knyttet til de punkter som er listet i vedlagte dokument.
Kravtekst i
rapporteringsmal
for OD
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mål fra RHF
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Forskningsmiljøene
skal gå sammen med
miljøer i andre
regioner for å søke
på prosjekter i nytt
felles program
(utarbeidet av RHFene i samarbeid med
Norges
forskningsråd) for
klinisk
behandlingsforsknin
gi
spesialisthelsetjenes
ten.
Delta i arbeidet med
å utvikle en modell
for budsjettering av
totale kostnader i
eksternt finansiert
forskning i
helseforetak, jf.
rapport fra
arbeidsgruppe fra
2015.
Implementere
tiltakene i Strategi
for forskning og
innovasjon i Helse
Nord 2016–2020,
sammen med RHFet.

Punktene er med i
OD 2016, men
dessverre utelatt
fra
rapporteringsmale
n. Kan dette likevel
svares ut fra
Sykehusapotek
Nord?

Sykehusapotek Nord har ikke søkt om
penger gjennom felles program for klinisk
behandlingsforskning i
spesialisthelsetjenesten i 2016, dette da
søknadskriteriene er slik utformet at
Sykehusapotek Nord ikke kan søke midler
utenom i samarbeid med sykehusene.

Punktene er med i
OD 2016, men
dessverre utelatt
fra rapporteringsmalen. Kan dette
likevel svares ut
fra Sykehusapotek
Nord?

Sykehusapotek Nord har ikke deltatt i
dette arbeidet da Sykehusapotek Nord
ikke har eksternt finansiert forskning.
Sykehusapotek Nord har heller ikke blitt
invitert inn i arbeidet.

Punktene er med i
OD 2016, men
dessverre utelatt
fra rapporteringsmalen. Kan dette
likevel svares ut
fra Sykehusapotek
Nord?

Tiltakene i Strategi for forskning og
innovasjon i Helse Nord 2016–2020 er i
samsvar med Sykehusapotek Nords
forsknings og utviklingsstrategi 20152018 og implementeringen pågår.

Kravtekst i
rapporteringsmal
for OD
Helseforetakene skal
sette miljømål for de
miljøindikatorene
som forventes
besluttet av
administrerende
direktører (AD-ene) i
de regionale
helseforetakene.
Resultater for disse
indikatorene skal

Ønske om
utdyping/spørs
mål fra RHF
Punktet er med i
OD 2016, men
dessverre utelatt
fra rapporteringsmalen. Kan dette
likevel svares ut
fra Sykehusapotek
Nord?

Tilsvar fra HF
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Sykehusapotek Nord kan ikke se å ha
mottatt miljøindikatorer besluttet av
administrerende direktører i de regionale
helseforetakene. Sykehusapotek Nord er
klar over at miljøindikatorer skulle
besluttes og har også etterlyst disse fra
Helse Nord.
Sykehusapotek Nord har hatt følgende
interne miljømål for 2016:

66

rapporteres ved
utgangen av 2016.

1. Delta i nasjonal kampanje for økt
innlevering av legemidler fra
privatpersoner.
2. Redusere legemiddelkassasjon på
sykehusapotekene og på
sykehusene.
3. Samarbeide med andre
sykehusapotek for å
oppgradere/videreutvikle
miljøkurset for de ansatte.

Målene er i varierende grad nådd. Mål 1
er oppnådd, mens mål 3 ikke ble nådd i
2016, arbeidet med dette fortsetter i
2017. Tiltakene for å nå mål 2 er delvis
gjennomført, og arbeidet med å nå målet
fortsetter i 2017, da dette er et
kontinuerlig arbeid.
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Innspill til plan 2018-2021, inkludert rullering av investeringsplan
Styresak nr.:
Møtedato:
Saksbehandler:
Vedlegg:

16 – 2017
29. mars 2017
økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen
Budsjettbrev 1 – Plan 2018-2021, inkludert rullering av investeringsplan

I henhold til Budsjettbrev 1 – Plan 2018-2021, inkludert rullering av investeringsplan, ber Helse
Nord RHF om tilbakemelding på strategier og tiltak for å utvikle helsetilbudet i regionen frem til
2025.
Fore å kunne ta hensyn til innspillene fra foretakene må disse være styrebehandlet og oversendt
Helse Nord RHF inne 7. april 2017. Tiltaksplaner for å sikre at de økonomiske kravene oppfylles i
planperioden 2018-2021 og bærekraftsanalyse skal oppdateres og styrebehandles innen denne
fristen.
Sykehusapotek Nord har utarbeidet bærekraftanalyse i henhold til retningslinjene fra Helse Nord,
og denne legges med dette frem for styret. Bærekraftanalysen er hovedsakelig en videreføring og
revidering av analysen som ble behandlet i sak 18-2016 og 35-2016.
Direktørens innstilling til vedtak

1.

Styret for Sykehusapotek Nord vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og
budsjettarbeid i Helse Nord for 2018-2021.

2.

Styret ber om at Sykehusapotek Nord får følgende investeringsrammer:
2017: 3,0 millioner
2018: 18,0 millioner
2019: 4,5 millioner
2020: 3,0 millioner
2021: 3,0 millioner

3.

Styret for Sykehusapotek Nord mener at det er viktig at den vedtatte opptrappingsplanen for
klinisk farmasi følges, og at bevilgningene til denne opprettholdes i plan 2018-2021.

4.

Styret for Sykehusapotek Nord ber om at Helse Nord RHF bevilger midler til prosjektleder for
anskaffelse og implementering av nye ikt-løsninger for Sykehusapotek Nord og for bedre
legemiddellogistikk i sykehusene.

5.

Styret for Sykehusapotek Nord ber om at Helse Nord RHF inkluderer produksjonsstøttesystem
i Helse Nords investeringsplan.

Espen Mælen Hauge
direktør
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Investeringsplan og periodisering av årlig investeringsramme

I henhold til investeringsplan 2017-2025 har Sykehusapotek Nord følgende investeringsrammer:
2017:
2018:
2019:
2020:

13 millioner
3 millioner
3 millioner
3 millioner

0,13 millioner er påløpt i 2017, men ikke aktivert.
Investeringsplan er som følger (tall i millioner):
2017
Inventar og lagerautomat Harstad
Nye lokaler lab Tromsø
Isolator og produksjonsutstyr Tromsø
Endosepakkemaskin Bodø
Kasse/POS og ERP
Ombygging gamle lokaler produksjon Tromsø
Annet
Sum investeringer

2018
10
2,5
2,5
1,5
1,5

1
1

18

2019
3

2020

1,5

1,5

4,5

1,5
3

2021

3
3

Inventar og lagerautomat Harstad:
I forbindelse med omdisponering av areal ved UNN Harstad er det mulig at sykehusapoteket må
flytte til nye lokaler der apoteket kan samlokaliseres. En samlokalisering kan gjøre det aktuelt å
anskaffe lagerautomat, og i alle fall er det nødvendig å anskaffe en del nytt inventar. Dersom
apoteket ikke skal flytte vil det uansett snart være nødvendig å bytte en del inventar.
Flytting av produksjonsavdelingen i Tromsø
I forbindelse med flytting av produksjonsavdelingen i Tromsø til PET-senteret vil det være
nødvendig å anskaffe en del nytt utstyr, blant annet isolatorer, sikkerhetsbenk, vannrenseanlegg,
kjøleskap og frysere. Det er også satt av 10 millioner til eventuell investering i bygget.
Endosepakkemaskin Bodø
Nordlandssykehuset vurderer for tiden sin strategi for forsyning av legemidler. Dersom sykehuset
lander på at de ønsker å ta i bruk pasientbundne endoser vil det være nødvendig å anskaffe en
endosepakkemaskin.
Kasse/POS og ERP
FarmaPro fases ut i løpet av 2019-2020 og i den forbindelse må det anskaffes en erstatning for de
funksjonene som ikke dekkes av apotekforeningens nye system – DIFA. Funksjoner som ikke
dekkes er kasse, brukergrensesnitt, ordre, lager, fakturering og innkjøp (OLFI). Det må anskaffes
systemer som kan fylle disse funksjonene. Det er besluttet at kasse og brukergrensesnitt anskaffes
av sykehusapotekforetakene i fellesskap, mens Sykehusapotek Nord selv må anskaffe system for
OLFI. Det er stor usikkerhet knyttet til kostnader i forbindelse med anskaffelse av nye systemer,
samt at foretaket mangler kapasitet for å håndtere anskaffelse og implementering.
Ombygging gamle produksjonslokaler Tromsø
I forbindelse med at produksjonsavdelingen flytter til PET-senteret frigjøres dagens
produksjonsarealer til andre formål. Sykehusapotek Nords foretaksledelse er i dag spredt på flere
bygg i Breivika, det er for få møterom og arbeidsplasser til de ansatte i publikumsavdelingen og
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sykehusekspedisjonen, samt at det vil bli behov for flere arbeidsplasser i forbindelse med
opptrappingsplanen for klinisk farmasi. Sykehusapotek Nord ønsker derfor å bygge om dagens
produksjonslokaler til arbeidsplasser, kontorer og møterom.
De nødvendige investeringene overstiger allerede innvilgede investeringsmidler med 3,5
millioner.
Sykehusapotek Nord ønsker å få endret investeringsrammene slik:
2017: 3,0 millioner
2018: 18 millioner
2019: 4,5 millioner
2020: 3 millioner
2021: 3 millioner
Endringene er nødvendige både for å ha tilstrekkelige midler for å gjennomføre nødvendige
investeringer, og for å få en bedre periodisering av investeringsmidlene.
De foreslåtte investeringene vil medføre økte kostnader, hovedsakelig som følge av økte
avskrivninger (tall i hele tusen):
Avskr.tid
Inventar og lagerautomat Harstad
10
Nye lokaler lab Tromsø
20
Isolator og produksjonsutstyr Tromsø
10
Endosepakkemaskin Bodø
10
Kasse/POS og ERP
5
Ombygging gamle lokaler produksjon Tromsø
20
Annet
10
Sum avskrivninger investeringsplan
Av investeringer 2002-2017
TOTALT AVSKRIVNINGER

2018
0,3
0,1
0,1

0,1
0,6
1,6
2,2

2019
0,2
0,5
0,3
0,3
0,9
0,1
0,1
2,2
1,6
3,8

2020
0,3
0,5
0,3
0,3
0,9
0,1
0,5
2,8
1,6
4,3

2021
0,3
0,5
0,3
0,3
0,9
0,1
0,9
3,1
1,5
4,6

2022
0,3
0,5
0,3
0,3
0,9
0,1
0,9
3,1
1,5
4,6

2023
0,3
0,5
0,3
0,3
0,9
0,1
0,9
3,1
1,5
4,6

2024
0,3
0,5
0,3
0,3

2025
0,3
0,5
0,3
0,3

0,1
0,9
2,2
1,5
3,7

0,1
0,9
2,2
1,4
3,6

Tiltak for å oppnå balanse

De planlagte investeringene gjør at det vil være nødvendig å gjennomføre tiltak for å oppnå
balanse (tall i hele tusen):
Tiltak

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Økt oms. publikumsavdelingene

3 1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Prisøkning produksjon Tromsø

2

375

750

750

750

750

750

750

750

Prisøkning endosemaskin

1

125

Generell effektivisering

3

Sum tiltak risiko 1

1

125

Sum tiltak risiko 2

2

375

750

750

750

750

750

750

750

Sum tiltak risiko 3

3 1 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1 500

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Sum tiltak

Risiko

250

250

250

250

250

250

250

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

250

250

250

250

250

250

250

De ulike risikokategoriene som er benyttet er:
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1. Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
2. Lav sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
3. Middels sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan
Tiltakene som er listet opp gir indikasjoner på hvordan investeringene kan finansieres. I
forbindelse med ombygging og nybygging av produksjonslokaler og anskaffelser av
produksjonsutstyr, forutsettes det både effektivisering av driften som følge av nye lokaler og
medfinansiering fra sykehusene.
Anskaffelse av endosepakkemaskin forutsetter at denne finansieres av Nordlandssykehuset, enten i
form av økte priser på endosepakkede legemidler, eller ved direkte viderefakturering av
driftskostnadene.
Det er nødvendig å effektivisere driften i alle de vareleverende avdelingene i foretaket, dette for å
finansiere investeringer og driftskostnader i forbindelse med nye forretningssystemer, i tillegg til å
sikre bærekraft for eventuelle andre forhold. Publikumsavdelingene må i tillegg sørge for
resultater som er gode nok til å sikre oppnåelse av overskuddskravet.
Bærekraft
Bærekraftsanalyse
Sum driftsinntekter
Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger
Sum avskrivninger
Netto rente
Totale kostnader
Økonomisk Resultat

2017
480,4
479,5
1,8
-0,9
480,4
0,0

2018
512,9
512,0
2,2
-0,7
513,5
-0,6

2019
532,0
531,1
3,8
-0,7
534,3
-2,3

2020
551,8
550,8
4,3
-0,7
554,5
-2,7

2021
566,7
565,7
4,6
-0,7
569,6
-3,0

2022
582,0
581,0
4,6
-0,7
584,8
-2,9

2023
597,7
596,7
4,6
-0,7
600,5
-2,8

2024
613,8
612,8
3,7
-0,7
615,6
-1,7

2025
630,4
629,3
3,6
-0,7
632,0
-1,6

Vedtatt resultatkrav

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Avvik fra resultatkrav, før effekter av
vedtatte tiltak

0,0

-0,6

-2,3

-2,7

-3,0

-2,9

-2,8

-1,7

-1,6

Tiltaksplan 1
Risiko 1
Risiko 2
Risiko 3
Sum effekter tiltaksplan

0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
0,4
1,0
1,5

0,3
0,8
2,1
3,2

0,3
0,8
2,2
3,2

0,3
0,8
2,2
3,3

0,3
0,9
2,3
3,4

0,3
0,9
2,3
3,5

0,3
0,9
2,4
3,6

0,3
0,9
2,5
3,7

Uløst omstilling

0,0

0,9

0,9

0,6

0,4

0,6

0,8

1,9

2,1

Bærekraftsanalysen forutsetter en vekst i inntekter på 2,7 % og en lønns- og prisvekst på 2,7 %.
Inntektene har samme økning som kostnadene for å ta høyde for eventuelt økende vareforbruk.
Analysen er satt opp i henhold til modell som benyttes i Helse Nord.
Opptrappingsplan for klinisk farmasi og PET-produksjon er lagt inn med like stor inntekter og
kostnader.
1

Tiltakene i tiltaksplanen er prisjustert i bærekraftsanalysen, og beløpene samsvarer derfor ikke med beløpene i
tiltaksoversikten.
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Utgangspunktet for analysen er budsjetterte inntekter og kostnader i 2017.
Økningen i avskrivningene som følge av nye investeringer er større enn reduksjonen som følge av
at tidligere gjennomførte investeringer er ferdig avskrevet. Dette medfører en økning i
avskrivninger fra 1,8 millioner i 2017 til 4,6 millioner i 2021.
Resultatkravet i henhold til Helse Nord-styresak 72-2016 er 0 i hele perioden.
Bærekraftanalysen viser et resultat som er noe bedre enn resultatkravet i hele perioden. Dette er
nødvendig for å kunne finansiere andre kostnader som følger av investeringene enn avskrivninger
(lisenser, vedlikehold og lignende), samt for å ta høyde for andre uforutsette hendelser.
Likviditet
Likviditetsberegning
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Budsjettert resultat
Avskrivninger/nedskrivninger
Diff pensjonskostnad/premie
Netto kontantstrøm fra operasjonelle
aktiviteter
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Investeringsbudsjett
Netto kontantstrøm fra
investeringsaktiviteter
Netto endring i kontanter
IB 01.01
UB 31.12

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0
2
3

0
2
3

0
4
3

0
4
3

0
5
3

0
5
3

0
5
3

0
4
3

0
4
3

5

5

7

7

8

8

8

7

7

-1

-18

-5

-3

-3

-3

0

0

0

-1

-18

-5

-3

-3

-3

0

0

0

4
20
24

-13
24
11

2
11
13

4
13
18

5
18
22

5
22
27

8
27
34

7
34
41

7
41
48

Dersom Sykehusapotek Nord oppnår et resultat i henhold til resultatkrav i hele perioden vil det
ikke være nødvendig å ta opp lån for å finansiere investeringene. Resultatet fra operasjonelle
aktiviteter (den daglige driften) fører til at likviditetsbeholdningen øker med fra 5 til 8 millioner
hvert år.
Likviditetsbeholdningen vil reduseres til 11 millioner i 2018 som følge av de planlagte
investeringene, for så å øke til 48 millioner ved utløpet av 2025. Dette forutsetter at det ikke
gjennomføres investeringer i perioden 2023-2025.
Direktørens vurderinger og innspill til plan 2018-2021

Bærekraftsanalysen viser at Sykehusapotek Nord vil kunne gjennomføre de planlagte
investeringene. Dette forutsetter at prisene mot sykehusene og andre kan økes for å finansiere de
nødvendige investeringene i produksjonslokaler og isolatorer. Det vil være nødvendig at
sykehusene betaler en betydelig del av de nødvendige investeringene i produksjonslokaler og
produksjonsutstyr for å sikre en kvalitet i tråd med myndighetspålagt krav, og en bærekraftig
økonomi i Sykehusapotek Nord.
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Samtidig må omsetningen i publikumsavdelingene øke for å oppnå overskuddskrav og for å
finansiere nye ikt-systemer med videre. Det vil også være nødvendig å effektivisere den øvrige
driften for å kunne finansiere anskaffelse og drift av nye ikt-systemer.
For å kunne gjennomføre nødvendige investeringer vil det være nødvendig å øke
investeringsrammene noe.
Opptrappingsplanen for klinisk farmasi ble vedtatt i Helse Nord i styresak 72-2016.
Sykehusapotek Nord vil presisere at det er viktig at tempoet i opptrappingsplanen følges slik at
flest mulig pasienter i Helse Nord får god kvalitet i legemiddelbehandlingen.
Helse Nord må anskaffe produksjonsstøttesystem. Systemet skal brukes både av alle sykehusene i
Helse Nord, og av Sykehusapotek Nord, og det er derfor ikke tatt inn i Sykehusapotek Nords
investeringsplan, men det forutsettes av anskaffelse og implementering av
produksjonsstøttesystem tas inn i Helse Nords investeringsplan.
I tillegg til investeringsramme for å finansiere anskaffelse av nye ikt-systemer vil det være
nødvendig å styrke bemanningen i forhold til kapasitet og kompetanse for å gjennomføre
anskaffelse og implementering. Sykehusapotek Nord ønsker derfor at Helse Nord RHF avsetter
midler til å finansiere en slik stilling, enten ved ansettelse av en prosjektleder, eller ved leie av
ressurs fra Helse Nord IKT.
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Oppsummering av nye innspill til rullerende plan 2018-2021

HN mål 1

Prosjektleder ikt-systemer
Ansettelse/innleie av prosjektleder for å
bistå Sykehusapotek Nord med anskaffelse
og implementering av nye ikt-systemer til
erstatning av FarmaPro.
Nye systemer vil sikre driften av foretaket og
legemiddelleveransene til sykehusforetakene.
Nye systemer kan også legge til rette for
bedre legemiddellogistikk i sykehusene.

beløp i 1000 kr
2018 2019 2020 2021
1 500 1 500 1 500

1 500 1 500 1 500

HN mål 1

Anskaffelse og implementering av
produksjonsstøttesystem
Anskaffelse og implementering av
produksjonsstøttesystem vil bedre
bestillingsrutinene og kvaliteten på
bestillingene fra sykehusavdelingene, sikre
korrekt mottak av bestillingene og korrekt
produksjon i henhold til bestilling.
Tiltaket vil sikre kvaliteten på produksjonene
som gjøres, ikke bare i sykehusapotekets
produksjonsavdelinger, men også i de
sykehusene som ikke har sykehusapotek med
produksjonsavdeling.

0

beløp i 1000 kr
2018 2019 2020 2021

2 000 5 000 5 000

De oppgitte kostnadene er kun usikre anslag,
et eventuelt investeringsprosjekt må
fremskaffe gode kostnadsestimater.
2 000 5 000 5 000

0

Helse Nord Mål:
1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen.
2.

Sikre god pasient- og brukermedvirkning.

3.

Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.

4.

Innfri de økonomiske mål i perioden.
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Plan for kontinuerlig forbedring og avvikshåndtering
Styresak nr.:
Møtedato:
Saksbehandler:
Vedlegg:

Ref.sak

17 – 2017
29. mars 2017
Fagsjef Margaret Aarag Antonsen/direktør Espen Mælen Hauge
1) Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten
2) Verktøykasse for åpen og god dialog i sykehusene i Helse
Nord
48 – 2016

Saken i korte trekk
I styrevedtak 48 – 2016 bes direktøren legge frem en handlingsplan for avviksarbeid i
løpet av første kvartal 2017. I saken vurderes ikke kun avviksarbeid, men setter dette
inn i en større sammenheng slik at planen også viser gjensidige avhengigheter mellom
avvikshåndtering spesielt og kvalitetsarbeid og kvalitetssystem generelt.
I følge Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten skal den
som har det overordnede ansvaret for virksomheten sørge for at det etableres og
gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter. Styringssystemet
omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og
korrigeres.
Helse Nord utarbeidet i 2016 en verktøykasse for åpen og god dialog i sykehusene i
Helse Nord, herunder tiltak for å sikre god og åpen dialog med fokus på kontinuerlig
forbedringsarbeid og avvikshåndtering. Et tiltak for å sikre kontinuerlig forbedring er et
godt system for avvikshåndtering i foretaket. Dette inkluderer både system for melding,
vurdering, håndtering og forbedring som følge av meldte avvik. Et viktig tiltak innenfor
avvikssystemet vil dermed være å ha en kontinuerlig forbedringsprosess knyttet til
avvikshåndtering. I forbedringsprosessen inngår både tiltak og læring i den enkelte
avdeling og i foretaket som helhet. Det må derfor sikres at alle nivå i organisasjonen, fra
avdelingsnivå til foretaksledelsen, har et målrettet og kontinuerlig fokus på denne delen
av styringssystemet.
Våre tiltak for å videreutvikle endringskultur og forbedringsarbeid har siden
etableringen av helseforetaket i hovedsak vært fast innenfor nåværende apotekstruktur.
Som et ledd i arbeidet med å definere og videreutvikle styringssystemet i foretaket ser
vi nå et behov for å vurdere nærmere en ny oppbygging og organisering av
kvalitetsorganisasjonen i foretaket.
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Det er derfor utarbeidet en plan for utvikling av kvalitet og forbedringsarbeid. Målet er
å øke fokuset, kompetansen og aktiviteten innenfor kontinuerlig forbedringsarbeid og
avvikshåndtering.
Hovedtrekkene i planen er å
• gjennomføre en forankring i styret for utvikling av en prosessmodell for
kvalitetsarbeid
• gjennomføre en GAP-analyse mellom dagens system for avvikshåndtering og de
krav og anbefalinger som er gitt i Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring
• gjennomføre en pilot i en produksjonsavdeling før det nye systemet for
avvikshåndtering og avviksoppfølging rulles ut
• prioritere kontinuerlig forbedring som metode og risikostyring som et strategisk
verktøy
• utføre hensiktsmessig ressursplanlegging.

Direktørens innstilling til vedtak
1. Styret i Sykehusapotek Nord HF godkjenner innretningen på arbeidet med
kontinuerlig forbedring og avviksarbeid i Sykehusapotek Nord som beskrevet i den
foreliggende saken, herunder organisasjonsmodell, Forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og Helse Nords verktøykasse for
åpen og god dialog som tiltak for å implementere og forvalte kvalitetssystemet.
2. Styret gir sin tilslutning til gjennomføringsplanen for organiseringen av
kvalitetsarbeidet.
3. Styret ber direktøren prioritere opprettelse av inntil hel stilling som kvalitetsleder
innenfor rammen av gjeldende budsjett. Det må tas hensyn til tildelte kvalitetsmidler
fra Helse Nord RHF, overskuddskrav i publikumsavdelingene, omdisponering av
personell og prosjektressursbehovet på grunn av digital fornying og ny IKTplattform for sykehusapotekene.
4. Styret ber direktøren rapportere status på oppfølgingen av denne sak i tertialvis
virksomhetsrapportering i 2017 – 2018, første gang 2. tertial 2017 for behandling i
styremøte 21. september 2017.

Espen Mælen Hauge
direktør

Styremøte Sykehusapotek Nord HF
29. mars 2017

77

Saksfremlegg

1. Innledning
I styremøtet 26. oktober 2016 vedtok styret følgende under sak 48 – 2016:
«Styret for Sykehusapotek Nord HF tar avviksrapporten til orientering, og ber
direktøren legge frem en handlingsplan for avviksarbeid i løpet av første kvartal 2017.»
I saken vurderes ikke kun avviksarbeid, men setter dette inn i en større sammenheng
slik at planen også viser gjensidige avhengigheter mellom avvikshåndtering spesielt og
kvalitetsarbeid og kvalitetssystem generelt.
2. Kontinuerlig forbedringsarbeid
Ifølge Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (vedlegg
1) og medfølgende veileder (https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/ledelse-ogkvalitetsforbedring) bestemmes at den som har det overordnede ansvaret for
virksomheten skal sørge for at det etableres og gjennomføres systematisk styring av
virksomhetens aktiviteter, og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette, jfr §
3. Videre fremgår at styringssystemet omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter
planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres, jfr. § 4.
Helse Nord utarbeidet i 2016 en verktøykasse for åpen og god dialog i sykehusene i
Helse Nord (vedlegg 2). I denne fremgår at et av tiltakene for å sikre god og åpen dialog
i sykehusene er fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid og avvikshåndtering.
Både forskriften og Helse Nords dokument bygger på «kvalitetshjulet» (Demmings
sirkel). Et styringssystem, slik dette defineres i
forskriften, må inneholde elementer som sikrer
at foretaket har et kontinuerlig fokus på
forbedring, og at alle forbedringstiltak både
implementeres og kontinuerlig evalueres og
eventuelt forbedres.
Et tiltak for å sikre kontinuerlig forbedring er et
godt system for avvikshåndtering i foretaket.
Dette inkluderer både system for melding,
vurdering, håndtering og forbedring som følge
av meldte avvik. Et viktig tiltak innenfor avvikssystemet vil dermed være å ha en
kontinuerlig forbedringsprosess knyttet til avvikshåndtering. I forbedringsprosessen
inngår både tiltak og læring i den enkelte avdeling og i foretaket som helhet. Det må
derfor også sikres at alle nivå i organisasjonen, fra avdelingsnivå til foretaksledelsen,
har et målrettet og kontinuerlig fokus på denne delen av styringssystemet.
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3. Avvikshåndtering i Sykehusapotek Nord
Etter en gjennomgang av Sykehusapotek Nords system for avvikshåndtering og
samlerapporten over avvik registrert i første halvår 2016, ble det avdekket et
forbedringspotensial for hvordan avvik håndteres, evalueres og brukes i
forbedringsarbeidet i foretaket.
Forbedringspotensialet kan oppsummeres slik:
• Bedre opplæring i bruk av det elektroniske avvikssystemet i Docmap.
• Tydeliggjøring og forbedring i prosedyrene som omhandler håndtering og
oppfølging av avvikene.
• Forenklede rapporteringsløsninger.
• Kontinuerlig oppfølging av avvikene må settes bedre i system, særlig på apotek
og foretaksnivå.
• Det må opprettes prosedyrer og system for å sikre at læring gjøres på tvers i
foretaket og at forbedringstiltak følges opp og evalueres.

4. Organiserings- og strukturtiltak
Sykehusapotek Nord har i de siste ti årene fokusert på samhandling både lokalt,
regionalt og nasjonalt, samt fornyelse av infrastrukturen, herunder lokaler, utstyr og
digitalisering, som viktige tiltak for å møte utfordringer og forbedringsbehov på
legemiddelsikkerhetsområdet. Dette er for eksempel intern kulturbygging,
samarbeidsavtaler med alle sykehusforetak i regionen, opptrappingsplan for klinisk
farmasi og nasjonale møter og utvalg som er felles for de fire
sykehusapotekhelseforetakene. I tillegg har det vært omfattende nybygging, ombygging
og oppussing av apoteklokalene, samt anskaffelse av varelagerautomater, isolatorer og
IKT-verktøy for bedre sikkerhet og effektivitet i vareflyt.
Sykehusapotek Nord har imidlertid i liten grad brukt strukturelle endringer av
organisasjonen som tiltak for å møte utfordringene. Våre tiltak for å videreutvikle
endringskultur og forbedringsarbeid har siden etableringen av helseforetaket i hovedsak
vært fast innenfor nåværende apotekstruktur. 1 Som et ledd i arbeidet med å definere og
videreutvikle styringssystemet i foretaket ser vi nå et behov for å vurdere nærmere en ny
oppbygging og organisering av kvalitetsorganisasjonen i foretaket. Å få på plass en
1

Den grunnleggende apotekstrukturen med apotek, med selvstendige driftskonsesjoner, og oppgaver/funksjoner organisert som
avdelinger, har stått fast siden etableringen av foretaket i 2001, først med Sykehusapotekene i Tromsø og Bodø, i tillegg med
Sykehusapoteket i Harstad som ble sammenslått med Sykehusapotek Nord i 2006. Dessuten har det vært noen mindre
organisatoriske tilpasninger til disse tre apotekene på grunn av våre avdelinger på lokalsykehusene. Dette har vært begrunnet i
apoteklovens krav til hvordan apotek må organiseres og geografiske hensyn som ikke har medført strukturelle organisatoriske
endringer.

Styremøte Sykehusapotek Nord HF
29. mars 2017

79

tydeligere styringslinje og fordeling av arbeidet knyttet til kvalitetsarbeid i foretaket bør
derfor på plass før arbeidet med videreutvikling av det interne forbedringsarbeidet og
avvikshåndtering settes i gang.

5. Plan for utvikling av kvalitets- og forbedringsarbeid
5.1. Valg av organisasjonsmodell
Direktøren har gitt Fag- og kvalitetsavdelingen et ansvar for å utarbeide en plan for
utvikling av kvalitet og forbedringsarbeid. Målet er å øke fokuset, kompetansen og
aktiviteten innenfor kontinuerlig forbedringsarbeid og avvikshåndtering i foretaket.
Basis dette arbeidet og den viktigste suksessfaktoren vil være trygg og riktig behandling
for pasienten.
I de vurderingene som er gjort om organisering av kvalitetsarbeid i Sykehusapotek
Nord, og som har vært grundig diskutert i direktørens lederteamsmøter erkjennes at
dagens situasjon viser et kvalitetssystem som som helhet er for utydelig definert og
etablert. Kvalitetsarbeidet er lagt i linja og i stor grad styrt av lokale behov og
problemstillinger, pålegg og lovendringer. Dette medfører at vi utfordres på helhetlig
styring av kvalitetssystem/-arbeid, implementering av kvalitetshåndboken, eierskap,
rapportering og ressurser.
Det har vært gjennomført forankringsrunder i både foretaksledelsen og
avdelingsledergruppen om valg av en ny modell for å organisere dette arbeidet.
Modellen går i korthet ut på at kvalitetsarbeidet deles i områder, forvaltningsansvaret
for hver område legges ut i linjen, formelt plassert på utvalgte personer. Koordinering
og kvalitetsstyring legges på foretaksnivå, det vil i praksis si en kvalitetsleder.
Fordelene med denne modellen er at den gir eierskap i linjen og et tydelig
forvaltningsansvar; den gir bedre målstyring og forenkler implementeringen. En annen
fordel er at den er mindre ressurskrevende enn andre løsninger, det vil se nullalternativet
å beholde dagens situasjon, eller en annen alternativ modell der forvalteransvar og alle
beslutninger ved kvalitetsarbeid tas ut av linjen og styres av fagadministrasjonen. Dette
har for mange ulemper til at det er ønskelig.
Samtidig ser vi at også den modellen som vi foretrekker har sine ulemper. Den gir en
fragmentert struktur som krever større grad av koordineringsarbeid i administrasjonen.
Den kan medføre en ressurskonflikt når det skal prioriteres mellom ressurser til daglig
drift på den ene siden og kvalitets- og utviklingsarbeid på den andre, og dessuten kan
modellen medføre mer omfattende opplæring. Imidlertid oppveier fordelene dette og
slik forankringsrundene har forløpt har denne hybridmodellen intern støtte og
tilslutning.
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5.2. Hybridmodell – utforming av kvalitetsarbeid i Sykehusapotek Nord
Essensen av den foreslåtte modellen for organisering av kvalitetsarbeid
(hybridmodellen) er følgende. Styret og direktøren (lederteamet) har ansvaret for
kvalitet på foretaksnivå. Gjennom ledelsens gjennomgang, risikovurderinger mv. styres
kvalitetsarbeidet og er for så vidt oppdraget til kvalitetslederen. Styret og direktøren har
myndighet til å allokere ressurser. Fag- og kvalitetssjefen har hovedansvar for daglig
oppfølging av kvalitetsarbeidet i foretaket, apotekere har ansvar for dette på apoteknivå
og linjeledere (avdelingsledere) i sin avdeling / enhet.
Kontinuerlig evaluering av kvalitet og rutiner for dette inngår i utarbeidelse av
kvalitetssystemet. Implementering og oppfølging lokalt gjøres av avdelingsleder med
støtte av kvalitetslederen. Evaluering inkluderer både avviksovervåkning,
internrevisjon, audit osv.
Kvalitetslederen vil for hvert tjenesteområde ha ansvar for å utvikle og videreutvikle
kvalitetssystemet på nivå 1 (foretaksnivå), herunder ansvar for å utarbeide og
vedlikeholde beste praksis. Dette arbeidet gjøres i en kontinuerlig prosess med
avdelingslederne som er ansvarlig for lokal implementering og tilpasning av nivå 1
prosedyrer mv. Dette gjøres med støtte fra kvalitetslederen. Eier av arbeidet er fag- og
kvalitetssjef.

6. Gjennomføringsplan
6.1. Tiltak på kort sikt (straks)
Hovedtrekkene i planen for å gjennomføre etablering av en ny organisasjonsmodell for
ledelse av kvalitetsarbeid og forbedring kan på kort sikt skisseres slik.
6.1.1. Ledelsesforankring og gap-analyse

Det må gjennomføres en forankring i styret for utvikling av en prosessmodell for
gjennomføring av kvalitetsarbeid og ivaretakelse av kontinuerlig forbedring i foretaket,
jfr. beskrivelsen i denne styresaken. Dette gjøres i gjeldende styremøte.
Det første praktiske grepet som deretter skal skje er å gjennomføre en GAP-analyse 2
mellom dagens system for avvikshåndtering og de krav og anbefalinger som er gitt i

2

En gapanalyse er en teknikk for å sammenligne de faktiske og mulige operasjoner og resultater. I en gapanalyse vil vi typisk
beskrive den faktiske nåsituasjonen og den ønskede fremtidige situasjonen, identifisere forskjellene mellom dem, og så lage en plan
for å fylle gapet. Gapanalyse kan derfor også kalles behovsanalyse eller behov/gap-analyse.
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Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring og i veilederen til denne. Parallelt med dette
må det foretas en oppdatering av foretakets interne prosedyrer og utarbeides en
opplærings- og implementeringsplan.
6.1.2. Pilot

For å sette arbeidet konkret i gang i organisasjonen vil vi som det neste praktiske grepet
gjennomføre en pilot før det nye systemet for avvikshåndtering og avviksoppfølging
rulles ut i foretaket som helhet. Aktivitetene i våre produksjonsavdelinger er forbundet
med stor risiko knyttet til pasientsikkerhet, og de har av den grunn allerede et
kontinuerlig fokus på forbedring og kvalitetsarbeid. Derfor har produksjonsavdelingene
de siste halve året gjennomført en rekke risikovurderinger og risikoanalyser og er
således godt i gang med å etablere risikostyring som del av sitt styringssystem.
Produksjonsavdelingene er derfor godt forberedt på å gå i første rekke for de nye
prosedyrene og retningslinjene for avvikshåndtering i foretaket.
6.1.3. Opplæring og samarbeid om forbedringsmetoder og risikostyring

I løpet av året vil direktørens lederteam rette større oppmerksomhet på kontinuerlig
forbedring som metode og ta opplæring i risikostyring som et strategisk verktøy i
styringssystemet. Avvikshåndtering er en del av styringssystemet, og risikovurdering
inngår som del av avvikshåndteringen. Direktøren ønsker å styrke samarbeidet mellom
ledelse, ansatte og de ansattes organisasjoner samt vernetjenesten gjennom også å
involvere dem i risikostyring og avvikshåndtering.
6.1.4. Ressursbehov

Et særlig viktig, strategisk og praktisk tiltak for å få til organisasjonsutviklingen som
beskrevet her er tilgangen til ressurser. I første omgang vil vi forsøke å finne
handlingsrom innenfor egne rammer. Dette kan for eksempel gjøres med en
omdisponering av kvalitetsmidlene, som igjen vil måtte harmoniseres med midler til
opptrappingsplanen for klinisk farmasi. Vi prioriterer ikke å gi innspill til Helse Nords
langtidsplan - som beskriver et handlingsrom for styrking av driften i helseforetakene om økonomisk støtte til kvalitetsledelse, for så vidt det vises til sak 16-2017 og de andre
innspill vi beskriver der.
Som det fremkommer av analysen i sak 16-2017 forutsettes effektiviseringstiltak for å
sikre bærekraft, og det må derfor vurderes omdisponering av personalet og intern
ressursbruk. Ressursbruken i dag kjennetegnes imidlertid av en normal nøktern
bemanning til driftsoppgavene og lav på kvalitet-, utviklings- og administrative
oppgaver, så effektivisering vil bli en krevende utfordring. Samtidig har vi behov for å
rekruttere til fremtidig opptrapping av klinisk farmasi, å styrke ressursene i
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produksjonsavdelingene for å imøtekomme GMP-bestemmelsene 3 (kvalitetskrav) og
har et stort prosjektressursbehov til de pågående IKT-prosjektene for digital fornying av
apoteksystemene. Eventuell rammefinansiering fra det regionale helseforetaket av en
slik stilling kan også være problematisk i forhold til finansieringsmodellen for
sykehusapotek. Det vil derfor kunne bli en utfordring å finne en løsning på
kvalitetslederbehovet i den nye kvalitetsorganiseringen.
6.2. Tiltak på lengere sikt (2017 – 2018)
For styreseminaret høsten 2017 vil vi igjen rette oppmerksomheten mot Sykehusapotek
Nords strategiplan 2016 – 2020. Forslag til tema for strategisamlingen vil være om det
er behov for justering av retning og planens innhold. Som det blant annet fremgår av
strategiplanens punkt IV, 4 skal vi sikre optimal utnyttelse av organisasjonens ressurser
ved å være riktig organisert i forhold til interne behov og omgivelser i endring, og
videreutvikle en samlet kultur for endring, forbedringsarbeid og gjennomføringskraft.
Dette er et godt utgangspunkt for en nærmere diskusjon om videreutvikling av arbeidet
med kontinuerlig forbedring og kvalitetssystemarbeid. Herunder vil vi kunne involvere
styret i en inngående vurdering av organiseringen av våre enheter og funksjoner på
lokalsykehusene. Nylig har vi satt i gang et OU-prosessarbeid som i første omgang
involverer enhetene våre i Lofoten og Vesterålen. Resultatet av dette arbeidet vil kunne
influere på vurderingen av hvordan vi bør organisere våre avdelinger i Finnmark,
Helgeland og Narvik i forhold til dagens sykehusapotekstruktur i Helse Nord.
Av andre tiltak som vi vil sette i gang på lengre sikt er utvikling av kvalitetsindikatorer
for sykehusapotek gjennom samarbeid med sykehusapotekene nasjonalt og
apotekbransjen. Dette henger også nært sammen med oppfølgingen av arbeidet med
etableringen av kvalitetsindikatorer for pasient- og brukeropplevd kvalitet, som ble
vedtatt i styresak 7-2017.
6.3. Regional samarbeid om kontinuerlig kvalitetsforbedring 4
For at Helse Nord skal tilby befolkningen helsehjelp av god kvalitet, er det viktig at alle
som arbeider i helseforetakene arbeider med kontinuerlig forbedring av systemer og
prosesser. Når vi skal jobbe for pasientsikkerhet, bedre pasientforløp og kontinuerlig
forbedring, må vi ha fokus på kompetanse, ledelse, medarbeiderskapet, dokumentasjon
og synliggjøring av resultater. Den viktigste suksessfaktoren må være trygg og riktig
behandling for pasienten. Ved å hente ut forbedringspotensial og lære av uønskede
hendelser vil vi bygge en lærende organisasjon.

3
4

EUs regelverk for god tilvirkningspraksis av legemidler (good manufacturing practise)
http://intranett.unn.no/forsiden/samarbeider-om-kontinuerlig-kvalitetsforbedring-article144302-8693.html
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I Helse Nords Kvalitetsstrategi 2016-2020 fremheves det at kvalitet og kontinuerlig
forbedring skal være en naturlig del av arbeidshverdagen til alle ansatte. Ledere og
ansatte trenger kunnskap om metoder og verktøy for å lede og gjennomføre
forbedringsprosesser. Ved å lage et modulbasert opplæringsprogram, skal det legges til
rette både for basisopplæring, opplæring tilpasset for nøkkelpersonell og lederroller.
En prosjektgruppe er nedsatt, og består av deltakere fra fem helseforetak i Helse Nord
med forskjellig kompetanse innen kontinuerlig forbedring. Prosjektet er avhengig av at
alle HF bidrar med ressurser som har gjennomgått ulike utdanninger i
forbedringsarbeid. Fra Sykehusapotek Nord er rådgivningsfarmasøyt Kristin Larssen,
Sykehusapoteket i Bodø, med i prosjektgruppa.
Prosjektgruppen skal utarbeide et felles modulbasert opplæringsprogram i kontinuerlig
kvalitetsforbedring som skal være tilpasset for leder, nøkkelpersonell, medarbeidere og
brukergrupper. Helse Nord ønsker et regionsomfattende system og tankesett. Modulene
skal bygge en bro mellom LEAN, IHI-QI 5, Pasientsikkehetsprogrammet og eventuelt
andre forbedringsmetodikker som er preget av åpenhet og læring.
Forbedringsopplæringen og metodikken skal utformes slik at terminologien og
innholdet er omforent mellom HF-ene og tilgjengelig for hele organisasjonen.

5
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Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
Fastsatt ved kongelig resolusjon 28. oktober 2016 med hjemmel i lov 30. mars 1984 nr. 15
om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) §7, lov 2. juli
1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-1 a tredje
ledd og § 3-4 a andre ledd, lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og
omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 tredje ledd og § 4-2 andre
ledd og lov 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven) § 1-3 a.
Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet.

§1Formål
Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester,
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og
omsorgslovgivningen etterleves.
§2Virkeområde
Forskriften gjelder virksomheter som er pålagt internkontrollplikt etter
a) helsetilsynsloven § 3
b) spesialisthelsetjenesteloven §2-1 a tredje ledd
c) helse- og omsorgstjenesteloven §3-1 tredje ledd eller
d) tannhelsetjenesteloven §1-3 a.
Forskriften gjelder også virksomheter som er pålagt plikt til å arbeide systematisk for
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet etter
a) spesialisthelsetjenesteloven §3-4 a eller
b) helse- og omsorgstjenesteloven §4-2.
§3 Ansvaret for styringssystem
Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og
gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med denne forskriften
og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette.
§4 Definisjon
I denne forskriften betyr styringssystem for helse og omsorgstjenesten den del av
virksomhetens styring som omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges,
gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av
helse- og omsorgslovgivningen.
§5 Omfang og dokumentasjon
Styringssystemet, jf. pliktene i §§ 6–9, skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart,
aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig.
Hvordan pliktene etter denne forskriften etterleves, skal dokumenteres i den form og det
omfang som er nødvendig ut i fra virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.
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Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig.
§6 Plikten til å planlegge
Plikten til å planlegge virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:
a) ha oversikt over og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering.
Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt
og hvordan det skal arbeides systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og
brukersikkerhet i virksomheten
b) innhente tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å kunne planlegge og gjennomføre
oppgavene
c) ha oversikt over relevant regelverk, retningslinjer og veiledere, og planlegge hvordan
dette skal gjøres kjent i virksomheten
d) ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på
etterlevelse av myndighetskrav og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av
kvaliteten på tjenesten og pasient- og brukersikkerheten
e) planlegge hvordan risiko som beskrevet i § 6 d kan minimaliseres og særlig legge vekt på
risikofaktorer forbundet med samhandling internt og eksternt
f) ha oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring
g) ha oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, evalueringer, klager,
brukererfaringer, statistikk, informasjon og annet som sier noe om virksomheten
overholder helse- og omsorgslovgivningen, inkludert om tjenestene er faglig forsvarlige
og om virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og
brukersikkerhet.
§7 Plikten til å gjennomføre
Plikten til å gjennomføre virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:
a) sørge for at virksomhetens oppgaver, organisering og planer er kjent i virksomheten og
gjennomføres
b) sørge for at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap om og kompetanse i
det aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, retningslinjer, veiledere og styringssystemet
c) utvikle og iverksette nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å
avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen,
inkludert brudd på krav til faglig forsvarlighet og systematisk arbeid for
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet
d) sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring
utnyttes
e) sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende.
§8 Plikten til å evaluere
Plikten til å evaluere virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:
a) kontrollere at virksomhetens oppgaver, tiltak, planer og mål gjennomføres
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b) vurdere om gjennomføringen av oppgavene, tiltakene og planene er egnet til å etterleve
krav i helse- og omsorgslovgivningen, inkludert krav til faglig forsvarlighet og
systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet
c) evaluere om iverksatte tiltak ivaretar kravene i helse- og omsorgslovgivningen
d) vurdere virksomheten på bakgrunn av pasienter, brukere og pårørendes erfaringer
e) gjennomgå avvik, herunder uønskede hendelser, slik at lignende forhold kan forebygges
f) minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot
tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som
forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten.
§9 Plikten til å korrigere
Plikten til å korrigere virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:
a) rette opp uforsvarlige og lovstridige forhold
b) sørge for korrigerende tiltak som bidrar til at helse- og omsorgslovgivningen etterleves,
inkludert faglig forsvarlige tjenester, og at systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og
pasient- og brukersikkerhet gjennomføres.
c) forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette
opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert krav til
faglig forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og
brukersikkerhet.

§10 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2017. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 20.
desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten.
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Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord – verktøykasse
1. Bakgrunn
Helseministeren har satt pasientsikkerhet på dagsorden i sammenheng med helse-, miljø og
sikkerhetsarbeid. Ambisjonen er å sikre at det skapes en kultur preget av åpenhet, god
dialog og læring. Slikt arbeid er evigvarende prosesser. Dette er problemstillinger som
ledelse og medarbeidere i helseforetakene har vært og er opptatt av. Oppgaven må løses på
lokalt hold i et samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og vernetjeneste og medarbeidere på
alle nivå. I Helse Nord RHF har vi valgt å bruke dette som et utgangspunkt for å stimulere til
en samlet og styrket innsats på dette feltet. Derfor har vi, i tillegg til arbeidet som gjøres i
helseforetakene, utviklet en verktøykasse med forslag som kan brukes i det lokale arbeidet.
Til å bidra i arbeidet inviterte vi en referansegruppe bestående av medarbeidere, ledere og
representanter for tillitsvalgte og vernetjeneste i helseforetakene. De har deltatt som
enkeltpersoner og ikke på vegne av sin arbeidsgiver. Gruppen har i to arbeidsmøter gitt
innspill på dagens situasjon og bidratt i utvikling av verktøykassen. Helse Nord RHF er
ansvarlig for innholdet i dokumentet som i stor grad reflekterer innspill fra arbeidsmøtene.
Dokumentet gir seg ikke ut for å være uttømmende, men ett av flere bidrag inn i arbeidet
med å styrke åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord.
Føringer for arbeidet
Sett fra oppdragsgivers side er Helse Nord RHF opptatt av at arbeidet skal baseres på at:
-

det er et lederansvar å organisere virksomheten slik at åpen og god dialog kan
finne sted

-

vi har alle et medansvar for vårt eget arbeidsmiljø og vi kan alle skape bedre
kulturer der vi er

-

dette skal resultere i læring og forbedring langs flere dimensjoner i arbeidet i
helseforetakene

-

det skal i stor grad bygge på eksisterende organisasjon og styrke evnen til å tak i
problemstillingene på eksisterende møteplasser

det skal styrke ledere/medarbeidere/tillitsvalgte/verneombud sin bevissthet om
temaet og økte kunnskaper og ferdigheter knyttet til hvordan det kan følges opp
Innholdet i verktøykassen er tidløst og foreslås brukt som del av det arbeid som foregår i
styre, ledelse, i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste og i utvikling av arenaer for
dialog med medarbeidere.

2. Situasjonsbeskrivelse


Pasienterfaringsundersøkelser, pasientsikkerhetskulturundersøkelser,
medarbeiderundersøkelser og referansegruppens situasjonsbeskrivelser viser at det
er et komplekst og sammensatt bilde med stor lokal variasjon
1
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Fra mange deler av organisasjonen rapporteres det om godt samarbeid, god åpenhet
og lokalt gode resultater.
Til tross for stor lokal variasjon er det enighet om at det er et stort potensial for
forbedring av åpenhet, involvering, avviksmelding og håndtering og oppfølging av
avvikene slik at det oppstår læring og forbedring.
Det blir beskrevet en hverdag der grupperinger lever ”parallelle liv”,
virkelighetsbeskrivelsen varierer mellom overordnet ledelse og de som står nærmest
til primæroppgavene. Det foregår mye og viktig faglig aktivitet som ikke gjenspeiles i
linjeledelsen.
Det meldes for lite avvik, folk kan kvie seg for å melde inn avvik hvis de tror at det
kan gå ut over kollegaer/en selv og avvik brukes ikke systematisk som kilde til læring.
Oppfølgingen og håndteringen av avvik, og kommunikasjonen om hva som blir gjort
med avvikene er mangelfull
Det er stedvis store kontrollspenn og mange opplever fravær av overordnet leder i
hverdagen.
Vedvarende fokus på kostnadseffektiv drift har skapt en mer presset hverdag,
enkelte melder inn savn av det klassiske ”personalkontoret” som hadde den ansattes
ve og vel som sitt hovedanliggende.
Førstelinjeledere har høyt arbeidspress, har mange folk under seg og stort ansvar, men
opplever i varierende grad å være satt i stand til å mestre lederrollen.
Det finnes gode og etablerte møteplasser mellom ledelse, tillitsvalgte og
vernetjeneste, særlig på øverste nivå. Det er mange steder en utfordring å få til slike
på alle nivå i organisasjonen med påfølgende konsekvenser for medvirkning og
samarbeid.

3. Teoretiske perspektiver på organisering av helseforetak
Dette delkapittelet er en organisasjonsfaglig utdyping for å ramme inn og forsterke
situasjonsbeskrivelsen som ble gitt på innledende arbeidsmøter. Deler av analysen
bygger på arbeidet med å lage Nasjonal lederplattform.
Ulike perspektiver i spesialisthelsetjenesten
En konklusjon fra forskningsprogrammet LOST er at helseforetakene i sin operative kjerne i
stor grad har forblitt upåvirket, til tross for omfattende reformer og strukturelle endringer.
Beslutninger ”ovenfra” kommer ikke alltid godt nok i inngrep med den profesjonsdrevne
dialogen om oppgaveløsning ”nedenfra”. Helsetjenesten er organisert etter spesialiteter.
Det gir en ekstra utfordring i å forme tjenesten rundt pasienten som oftest beveger seg
”horisontalt” gjennom organisasjonen. Spesialisthelsetjenestens rommer ulike
”verdensanskuelser” som historisk har vektlagt ulike sider ved virksomheten. Mintzberg
(2001) stiliserer dette i retning av at legenes verden er rettet inn mot behandling (cure),
sykepleieres og pleiepersonellets verden er preget av pleie (care) og ledere og
administratorers verden er rettet inn mot styring og kontroll (control). Mintzberg advarer
mot kløftene som kan oppstå mellom ulike verdener hvis ikke partene i større grad greier å
2
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ta hverandres perspektiv. Til hjelp i et slikt arbeid kreves det ulike mekanismer for å sikre
integrasjon og god samhandling.
Det er en felles utfordring for ledere, medarbeidere, fagforeninger og vernetjeneste å skape
et godt og helhetlig samspill mellom nivåer, enheter og ”verdener”, og å kunne legge opp og
bidra i prosesser som skaper større grad av felles virkelighetsoppfatning og større forståelse
og respekt for at det innen dette samlede bildet finnes forskjeller i perspektiv.
Kvalitetstenkning og kontinuerlig forbedring
Undersøkelser i forbindelse med utarbeidelse av nasjonale lederkrav viste at ledere i for liten
grad opplevde å ha kunnskap og metoder for å kunne drive kontinuerlig forbedring, og at det
i for liten grad var mulig å dokumentere god kvalitet i behandlingen. En forutsetning for i det
hele tatt å komme inn i en forbedringsprosess er at det må foreligge noen data som sier noe
ubestridelig om hvor godt en tjeneste utøves. Det registreres i for liten grad resultater av
behandling. Eksisterende data blir heller ikke i tilstrekkelig grad brukt aktivt og systematisk i
forbedringsarbeid. Omvendt blir det vist til at det kan utløse energi og bidra til store
forbedringer når det samles inn data om resultatet av eget arbeid og utarbeides et godt
kunnskapsgrunnlag for å velge nye behandlingsopplegg. Ledere opplever i for liten grad å ha
kunnskap om bruk av metoder og verktøy for å drive forbedring, og tilgang til sentral
styringsinformasjon som sier noe om hvor godt de utfører tjenesten.

Kvalitetshjul (Demming)
Det har gjennom de siste tiår skjedd gjennombrudd i en rekke bransjer med
utgangspunkt i en systematisk tankegang om hva som skal til for å skape kvalitet.
Kvalitetstenkningen er en videreføring av tradisjoner som har lagt vekk på
standardisering. Det er ikke selve standarden, men systematikken for å følge opp
resultater, analysere og forstå avvik og komme med korrektive tiltak som gir effekt. De
sentrale skrittene i styring av kvalitet er utsjekk om resultatene er i tråd med de
målene som er satt (Check), og systematikk rundt avvikshåndtering (Act). Hva er
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direkte og underliggende årsaker til at målene ikke er nådd, hva er de beste
korrigerende tiltak for å nå oppsatte mål? Ikke minst i arbeidet med pasientsikkerhet
er det avgjørende at det gjøres gode registeringer av avvik, og at disse blir vurdert på
hensiktsmessige måter.
Det profesjonelle handlingsrom under press
Organiseringen av helsetjenesten springer historisk ut av den samme tradisjon som laugs- og
håndverkskulturen i Europa. Innen et laug har fagfolkene selv kontroll på utdanning og de
forvalter retten til å praktisere faget. Den som har mesterbrevet har gått sin lære og bestått
sin prøve og det er det som er folkets trygghet (mer utførlig beskrevet hos Fosse, 2007).
I mange bransjer og industrier har det vært bølger av standardisering med tidvis dramatiske
forbedringer. Det har også vært flere motbevegelser i form av fagfolk som på ulike vis og
med gode grunner har hevdet at det faglige skjønnet får for lite plass og at handlingsrommet
blir for lite. Resultat vil kunne forringes, medarbeidere blir demotiverte og standarden
passer ikke til alle de unike situasjoner som oppstår. Pendelen har svingt og den svinger
fortsatt.
I dagens helseforetak er det en brytningstid. Dels er det sterke profesjonelle drivkrefter i
retning av å opprettholde faglig autonomi med et stort lokalt handlingsrom, dels er det ulike
sterke initiativ for å skape en stadig mer standardisert tjeneste og behandling. Ledere og
fagfolk rapporterer både om for lite og for mye standardisering. Flere behandlingstilbud er
velegnet for å tenke mer standardisering. Samtidig må det diskuteres hva som er et rimelig
detaljeringsnivå og hvordan dette best kan beskrives, implementeres og følges opp. På den
andre siden hevdes det at for utstrakt standardisering kommer i konflikt med det faglige
skjønn som må utøves i hvert enkelt unike og sammensatte tilfelle.
Det er noen viktige lærdommer når man ser på helseforetak i lys av historiske
industrialiseringsprosesser. Manglende involvering av medarbeidere og fagfolk i å etablere
standarder og arbeidsprosedyrer kan føre til motreaksjoner og det som blir kalt subversiv
kreativitet (Skorstad, 2002). Subversiv kreativitet innebærer at medarbeideres krefter og
oppfinnsomhet brukes for å omgå og motarbeide det som er besluttet. Det har vist seg å
være en grense for hvor langt det er mulig og hensiktsmessig å formulere standarder og
regler. Studier av profesjonell ekspertise viser at det er andre mekanismer enn å følge regler
som gir best resultat i kritiske situasjoner, blant annet evnen til å se familielikheter og
forskjeller på tvers av en rekke beslektede situasjoner (Schön, 1983). Slike ferdigheter vil
best kunne oppøves ved at dyktige utøvere av faget kommer sammen for å diskutere
eksempler, og vil ikke kunne erstattes av standarder.
Konsekvenser for åpen og god dialog og læring i sykehusene
Det er en oppgave både for ledere, medarbeidere, arbeidstakerorganisasjoner og
vernetjeneste å bringe de ulike virkelighetsforståelsene i bedre kontakt med hverandre og
bidra til å skape større grad av felles virkelighetsbilde. Botemiddelet mot oppsplittede og
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parallelle virkelighetsforståelser er forskjellige former for dialog og integrasjon. Dette
innebærer blant annet gode arenaer for samhandling der de ulike virkelighetsforståelsene
kan møtes og der man får tilgang til hverandres perspektiv og tankesett. Gjennom
forståelsen av de ulike verdenene kan det skapes aksept og respekt for nødvendigheten av
ulike roller og ulike organisasjonslogikker. Dette kan virke integrerende og redusere mulige
motsetninger i et helseforetak og på sikt bidra til større grad av åpenhet, læring og
nysgjerrighet på tvers av enheter og nivåer.
Manglende åpenhet i form av at avvik ikke blir rapportert er en del av et større og mer
sammensatt bilde. Kvalitetsutfordringen dreier seg både om å sette mål og etablere
standarder, om å følge opp og sikre at resultater blir oppnådd, og systematiske analyser av
avvik og hva som kan gjøres av tiltak. På denne måten blir arbeidet med videreføre en
tenkning rundt kontinuerlig forbedring og arbeid med å fremme åpenhet og læring to sider
av samme sak.
Spenningen mellom faglig autonomi og standardisering har flere konsekvenser som berører
åpenhet, god dialog og læring. På et plan er det opplagt at helseforetak over tid ikke kan
unnlate å standardisere behandling i større grad enn i dag. Faglig autonomi har ingen
egenverdi sett fra et pasientperspektiv med mindre det innebærer en bedre behandling. På
den annen side virker det like klart at ikke alt lar seg fange opp gjennom standardisering og
prosedyrer om man forsøker aldri så hardt. Det vil alltid være et grensepunkt der det til
syvende og sist må gjøres en samlet vurdering og avveining fra kyndige fagpersoner ut fra et
sett av foreliggende faktorer. Uansett angrepsvinkel innebærer dette at fagfolk må
involveres aktivt i arbeidet både med å etablere og sikre og videreutvikle standarder (Fossen,
2011). Ledelse må i større grad dreie seg om å legge til rette for og stimulere til god
oppgaveløsning blant fagfolkene, og å sikre at virksomheter som driver med de samme
tingene bør arbeide på tilnærmet de samme måtene med de samme metodene.

4. Hovedområder i verktøykassen
Arbeidet i referansegruppen resulterte i 3 hovedområder for verktøykassen; Samarbeid
med tillitsvalgte og vernetjeneste, Ledelse og Kontinuerlig forbedring. I dette kapitlet
utdyper vi hver av disse overskriftene og mulige tiltak som kan iverksettes innenfor hver av
de.

Samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste
Det er mange steder et godt samarbeid og godt etablerte møteplasser mellom ledelse og
tillitsvalgte, og mellom ledelse og verneombud, men det kan utvikles videre. Rolle, funksjon
og ansvarsområde for tillitsvalgt og verneombud er distinkt forskjellig og ivaretar ulike sider
av arbeidstakernes behov og interesser. Vernetjenesten har arbeidsmiljøloven som sitt
primære utgangspunkt. Tillitsvalgte arbeider primært med utgangspunkt i hovedavtalen. Det
er viktig å etablere samarbeidsformer som løfter fram begge temaene. God forståelse for
særpreg og innretning på rollene er viktig både for ledere, tillitsvalgte og verneombud. For
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vernetjenesten er det etablert KVAM-strukturer på alle nivåer fra enhets- og avdelingsnivå
og til AMU på toppen. Nedover i systemet er det ulik praktisering og samarbeidet fungerer
ikke alltid så godt. Saksfeltet for samarbeid kan med fordel utvides til også å gjelde områder
som pasientsikkerhet og omstilling. Det foreslås derfor utvidete møteplasser mellom ledelse
og tillitsvalgte på tvers av nivåer og avdelinger. Partsamarbeidet inkluderer mer enn de
formelle møteplassene.
I arbeidet med god og åpen dialog i helseforetaket foreslås en vurdering av bl.a:








KVAM-møter må gjennomføres 4 ganger i året, og saksfeltet må utvides slik at også
pasientsikkerhet, kvalitet og forbedringsarbeid er på dagsorden.
KVAM-møter bør tas ned på avdelingsnivå
Videregående kurs for å skolere verneombud i Helse Nord på tvers av helseforetak
for å styrke kompetanse, rolleforståelse og påvirkning.
Det bør etableres samarbeidsavtaler mellom ledelse og tillitsvalgte med enighet om
mål og virkemidler
Felles opplæring for ledere, tillitsvalgte og verneombud på nøkkelområder:
o Forståelse av Hovedavtalen og hva den innebærer
o Forståelse av rollene som leder, tillitsvalgt og verneombud
o Hvordan få til god medvirkning i hverdagen?
o Forbedringsarbeid og avvikshåndtering (jamfør eget punkt om kontinuerlig
forbedring)
o Pasientsikkerhet
Tilrettelegging for at det blir attraktivt å være tillitsvalgt og verneombud, kursing,
reell medvirkning med viktige saker på riktige arenaer.

Ledelse og lederutvikling
Ledelsen har en nøkkelrolle og ansvar i å skape et klima for åpenhet, god dialog og læring.
Dette inkludere kunnskap om og ferdighet i hvordan få til god medvirkning i hverdagen,
hvordan holde den faglige dialogen gående og hvordan skape godt samarbeid med
tillitsvalgte og vernetjeneste. Metodekunnskap om hvordan drive forbedringsarbeid og bruk
av avvik som kilde til læring er et annet område. Kommunikasjonsferdigheter og evne til å
skape og nyttiggjøre seg utvidete arenaer for dialog og samhandling på tvers av nivåer og
avdelinger er et annet felt. Det må inngå som en del av rolleforståelsen til ledere at de har et
ansvar for å involvere medarbeiderne sine i kontinuerlige prosesser for å tenke utvikling og
forbedring. Dette må innarbeides gjennom rekrutteringsprogram for nye ledere. Ikke minst
er det viktig at førstelinjeledere blir skolert og opplever mestring i rollen.
I arbeidet med god og åpen dialog i helseforetaket foreslås en vurdering av bl.a:
Det understrekes at det allerede er omfattende og gode eksisterende tiltak både lokalt og
regionalt. Hypotesen er at dette tilbudet i mindre grad er allment kjent og benyttet. Et første
arbeid innen ledelsesfeltet er systematisering av hva som allerede finnes av verktøy og tiltak.


Utarbeidelse av felles moduler for lederutvikling i Helse Nord
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Felles obligatoriske kunnskapsmoduler for ledere:
o Lov- og avtaleverk, jamfør punktet om partssamarbeid
o Forbedringsarbeid og avvikshåndtering, jamfør eget punkt .
o Pasientsikkerhet

Tematikk knyttet til åpenhet, dialog og læring må introduseres som en del av disse
modulene.


Videreutvikling av tilbud spesielt rettet mot førstelinjeledere



Videreutvikle campuskurs



Utarbeidelse av tydeligere rolleforventninger til ledere:
o Synlighet i ledelse - bli kjent med virksomheten, skape arenaer hvor en treffer
alle medarbeidere i organisasjonen, Et mål at alle klinikkledere treffer alle
medarbeidere minst en gang i året
o God dialog om fagspørsmål med linjeledelse, innføre trenivå møter
o Utvikle mekanismer for tilbakemelding, gi og ta tilbakemelding, gå foran som
godt eksempel, bidra til en tilbakemeldingskultur



Felles rekrutteringsprogram i regionen for nye ledere i Helse Nord
 Fortsatt sikre god rekruttering av medarbeidere med erfaring fra klinisk virksomhet
inn i ledelse

Kontinuerlig forbedring og avvikshåndtering
Hovedbildet er at den enkelte medarbeider i for liten grad inviteres til å delta i målrettet
arbeid, refleksjon over egen praksis og prosesser for å drive kontinuerlig forbedring. På dette
området kan det hentes mye læring fra virksomheter som har greid å få sikkerhet, kvalitet og
kontinuerlig forbedring til å bli bærebjelken i organisering og ledelse. Det samme gjelder
hvordan avvik registreres, behandles og følges opp. I vår forståelse er kontinuerlig
forbedring hovedoverskriften og bruk av avviksmeldinger et eksempel på en av flere måter å
drive et forbedringsarbeid.
Avviksrapporteringen er i dag mangelfull. Det fremkommer flere områder som kan
forbedres. Avvikssystemet kan oppleves å ikke være enkelt nok. Folk er for dårlig opplært i
bruken av systemet. Det hefter noe negativt med ordet ”avvik”, noen kan ha negative
erfaringer når det meldes om avvik og medarbeidere kan kvie seg for å legge inn noe som er
negativt om kollegaer. Det er uklar og ulik praksis rundt håndtering av avviksmeldinger.
Medarbeidere ser ikke alltid at det fører til noe og nytter. Det reises spørsmål om person og
sak frikoples når saker løftes videre oppover i systemet, slik at sakene kommer i fokus og
ikke hvem som eventuelt har gjort feil. Mye gjenstår før man kan konkludere med at
avvikssystemet har blitt en systematisk mekanisme for læring og forbedring.
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I arbeidet med god og åpen dialog i helseforetaket foreslås en vurdering av bl.a :
Kontinuerlig forbedring










Det må sikres at avdelingen har etablert klare faglige mål for enheten, både på
kort og mellomlang sikt (1 og 3 års horisont).
Det må sikres at avdelingen har arena for regelmessig refleksjon over egen
praksis (ref. kvalitetsregistre eller egne data som kilde)
Kliniske fagrevisjoner innenfor utvalgte områder er et godt egnet tiltak
Det må skapes arenaer der hver enkelt medarbeider får anledning til å komme
med forslag til forbedring. Vi erkjenner at de som står i første linje har gode
forslag, og gjerne vil bidra hvis det blir skapt en god anledning.
Et tilstrekkelig antall ledere, medarbeidere, foreningsrepresentanter og
verneombud må gjennomgå opplæring i forbedringsarbeid.
Konsulentbruk må minimaliseres, interne krefter må identifiseres og skoleres
Ledere og forbedringsveiledere må utfordre organisasjonen - vær kreativ - bruk
piloter og småskala testing.
Det må sikres ressurser slik at det faglige nettverket har et mandat, er godt ledet
og lærer av hverandre.
Vinneren av tertialets forbedringsarbeid inviteres til presentere sitt arbeid i
tilsvarende klinikker/avdelinger i andre enheter.

Avvikshåndtering












Styre, administrerende direktør og klinikksjefer må etablere klare forventninger
og klare retningslinjer for rapportering og håndtering av avvik
Det må synliggjøres en sammenhengen mellom avviksbehandling og
kvalitetsarbeid.
Avvik må være fast tema på agenda i alle ledermøter, avdelingsmøter og
personalmøter. Skal referatføres. Dette i tillegg til KVAM-møter.
Vurdere om enheter med vaktgående personell (ø-hjelpsvirksomhet eller annen
risikofylt virksomhet) har tilfredsstillende arena for å gjennomgå avvik/uønskede
hendelser. For eksempel leger som går i vakt i akuttmottak.
Ledere må bli målt på å få avvik synliggjort. Få avvik inn i virksomhetsstyringen.
Det må etableres møtestrukturer der avvik blir fulgt opp med årsaksanalyser,
korrektive tiltak og tilbakemeldingssløyfe innenfor gitt tidsperiode til resten av
organisasjonen.
Det er en lederoppgave å definere hvilken type avvik som skal gjøres gjenstand
for årsaksanalyse.
Foretaket må ha retningslinjer for behandling og lukking av avvik, og sikre at
ledere er kjent med dem. Sikre at behandling/oppfølging skjer sammen med de
involverte innenfor en gitt tidsramme.
Etablere månedens eksempel (catch of the month) - synliggjøre AT avvik
kommer frem, og hva de involverte har lært.
Det må sikres at første-linje ledere har kunnskap om og er godt trent i bruken av
avviksmeldinger og annen forbedringsmetodikk.
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Deltakere i referansegruppe:
(noen av deltakerne deltok bare på et av møtene)
Merete Myrvang, kommunikasjonsrådgiver Helgelandssykehuset
Eirik Holand, psykologspesialist Helgelandssykehuset
Espen Mælen Hauge, adm.dir. Sykehusapotek Nord
Hilde Elisabeth Normann, rådgiver Nordlandssykehuset
Hedda Soløy, foretakstillitsvalgt Akademikerne Nordlandssykehuset
Bjørn Erik Faldaas, fagutviklingssykepleier Nordlandssykehuset
Trine Kaspersen, enhetsleder Nordlandssykehuset
Trine Olsen, avdelingsleder UNN
Mai Britt Martinsen foretakstillitsvalgt UNIO UNN
Kari Brøndbo, seksjonsleder UNN
Einar Rebni, foretakshovedverneombud UNN
Ingvild Agledahl, lege i spesialisering Finnmarkssykehuset
Ulrika Larsson, konserntillitsvalgt Akademikerne
Bengt Ole Larsen, konsernhovedverneombud
Anne Marie Jensen, konserntillitsvalgt Delta
Fra Helse Nord RHF har følgende deltatt:
Knut Langeland HR sjef, Ingvild Marie Jakobsen kvalitetsrådgiver, Randi Brendberg fagsjef, Siw
Sandvik kommunikasjonsdirektør, Hilde Rolandsen eierdirektør og Kristian Fanghol direktør
stab.
Ekstern rådgiver har vært: Øystein Fossen.
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Direktør Espen Mælen Hauge

Saker til informasjon:
Fra direktør:
1. Hemmelige legemiddelpriser
2. Prosjekt for vurdering av bruk av regional ERP-løsning
3. Status PET-senteret
4. Våre MU-forpliktelser
5. Endringer møteplan 2017

Direktørens innstilling til vedtak

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering.
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