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Litt om Sykehusapotek Nord

Forskning



Sykehusapotek Nord sin forskningshistorie 

2007 Etablerer selvfinansiert Ph.D

2009 Etablerer Forskningsutvalg

2011 20% bistilling fra Institutt for farmasi, UiT

2011 Helse Nord finansiert PhD i samarbeid med IFA - UiT

2013 Etablerer Forsknings- og utviklingsstrategi og ansetter forskningsleder 20%

2014 Helse Nord finansiert Post.doc i samarbeid med IFA - UiT 

2015 Forsknings- og utviklingsstrategien revideres

2017 Forskningsleder 100 % delvis finansiert av Helse Nord

2018 Mottar startstipend fra Helse Nord

2019 Klin.Reg søknad tildeles fra Helse Nord



Sykehusapotek Nord sin forskningshistorie 

2007 Etablerer selvfinansiert Ph.D

2009 Etablerer Forskningsutvalg

2011 20% bistilling ved IFA

2011 Helse Nord finansiert PhD i samarbeid med UiT

2013 Etablerer Forsknings- og utviklingsstrategi og ansetter forskningsleder 20%

2014 Helse Nord finansiert Post.doc i samarbeid med UiT 

2015 Forsknings- og utviklingsstrategien revideres

2017 Forskningsleder 100 % delvis finansiert av Helse Nord

2018 Mottar startstipend fra Helse Nord

2019 Klin.Reg søknad tildeles fra Helse Nord



Hvordan har forskrivn+C4:C22ingsmønstret til ulike DMARDs inkludert TNF-alfa-hemmere, endret seg over til for pasienter med diagnosen reumatoid artritt

Pasienters erfaring med legemiddelinformasjon ved reumatologisk avdeling på utvalgte sykehus

Utvikling av metode for evaluering av sekundærprofylaktisk behandling ved koronarsyksom 

Validering og bruk av et verktøy for å vurdere kvalitet i sekundærprofylaktisk behandling ved hjerte- og karsykdom

Pasienter kunnskap om kolesterolsenkende lm

Farmasøytisk oppføling av pasienter med hjertesykdom

En studie av apoteknæringen

Kompatibilitet mellom ulike lm og TPN-blandinger administrert via Y-infusjon til pediatriske pasienter

Legemiddelsamstemming ved innleggelse på hjertemedisinsk sengepost

Fører klinisk farmasøyt i intermediæravdeling til mindre uhensiktsmessig legemiddelbruk hos eldre innlagte? 

Kvaliteten på legemiddelinformasjon i epikriser ved Helgelandsykehuset Mo i Rana 

Kan generisk tilleggsmerking av legemiddelpakninger bidra til tryggere legemiddelbruk? 

Bidrar generisk merking av legemiddelpakninger til færre legemiddelfeil og dermed tryggere legemiddelbruk i sykehus? 

Fører bruk av en ny prosedyre for legemiddelsamstemming i sykehus til mer nøyaktige legemiddellister? 

Hvordan motiverer ledelsen i sykehusapotek medarbeiderne til endringer på bakgrunn av ESA sitt vedtak? 

Innføring av prosedyre for legemiddelsamstemming ser ikke ut til å redusere uoverensstemmelser i legemiddellistene i Helse Nord HF 

Legemiddelsamstemming i UNN Tromsø 

Uhensiktsmessig forskrivning av legemidler til eldre innlagt på geriatrisk avdeling UNN

Uhensiktsmessig forskrivning av legemidler til eldre innlagt på geriatrisk avdeling UNN

Når Vi og Dem blir Oss -Om styringsmekanismer i samarbeidet mellom 

sykehusapotek og sykehus 

Stability of analgesic admixtures. Degradation and compatibility of common compounds in singular and binary admixtures in use for palliative treatment



KlinReg 20 millioner (2019 – 24)

The funding will go to
2 PhDs
1 Postdoctor
Salary for research staff (pharmacists for performing intervention)
Operating expences



Akuttmottak i Tromsø, Bodø og Harstad 

Hypotese
Riktig legemiddelbruk  
- Redusert liggetid, re-innleggelser, 

mortalitet
- Økt livskvalitet
- Helseøkonomiske gevinster
- Endret logistikk – frigir tid 

Overordnet mål: 

Bedre pasientsikkerhet i akuttmottak 
og sykehus

Bilder: Colorbox og Pixabay



Hovedbudskap

• Å bygge opp forskning tar tid

• Bygge villighet i organisasjonen til å prioritere

• Valg av prosjekter – nytteverdien må være klar og knyttet til 
drift

• Regionale forskningsmidler – Helse Nord midler, avgjørende 
for å bygge opp forskning. 

• Dedikerte stillinger

• Samarbeid med UiT og helseforetakene avgjørende



Veien videre

• Ekstern finansing utenfor regionen

• Forskning på alle tjenesteområder

• Innovasjon

• Implementering av forsknings- og prosjektresultater


