
 
 
 
Notat 
Til prosjektleder Liz Tandberg, Utredningen sammenslåing UNN-FIN 
Fra Sykehusapotek Nord HF v/ direktør Espen Mælen Hauge   06.09.19 
           
- om hva en sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset vil kunne bety for Sykehusapotek Nord 

HF.  

1 Innledning 

Prosjektledelsen for sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset har 

bedt direktøren for Sykehusapotek Nord HF om en uttalelse om hva en sammenslåing av UNN og 

Finnmarkssykehuset vil kunne bety for Sykehusapotek Nord (SANO). 

SANO ble bedt om å vurdere følgende punkter: 

 Beskrive kort dagens samarbeid sykehusapoteket har med de to HF-ene 

 Beskrive hvilke utfordringer/fordeler sykehusapoteket har i dag med å forholde dere til flere 
HF 

 Beskrive mulige fordeler/ulemper ved at UNN og FIN slås sammen. 
 

Dette vil det bli redegjort for nedenfor. Innledningsvis beskrives først hva som er SANOs formål, 

organisering, rammebetingelser og funksjonsområder (kap. 1.1. - 1.3.). Deretter beskrives dagens 

samarbeid sykehusapoteket har med de to HF-ene (kap. 2.), hvilke utfordringer/fordeler 

sykehusapoteket har med å forholde seg til flere HF i dag (kap. 3.) samt mulige fordeler/ulemper ved 

at UNN og FIN slås sammen (kap. 4.).  

Konklusjonen (jfr. kap 5. og gjengis her) på hva en sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset vil 

kunne bety for Sykehusapotek Nord er at det finnes noen utfordringer med å måtte forholde seg til 

flere HF. Dette er utfordringer som må løses regionalt og vil ikke opphøre enten UNN og FIN slås 

sammen eller ikke. Det er noen fordeler og ulemper for SANO med å slå sammen UNN og FIN. 

Imidlertid er ulempene erfaringsmessig håndterbar og hverken fordelene eller ulempene er av 

avgjørende betydning og kan dermed ses bort fra når beslutningen om en sammenslåing av UNN og 

FIN skal tas.  

1.1 Sykehusapotek Nords organisering i Helse Nord og i apotekbransjen 

Sykehusapotek Nord HF er ett av seks helseforetak i Helse Nord og er i sin helhet eid av Helse Nord 

RHF. På samme måte som de fem andre helseforetakene - sykehusene og Helse Nord IKT - følger 

SANO virksomhetsstyringssirkelen i Helse Nord, blant annet oppdragsdokument fra foretaksmøtet og 

regionale strategi- og utviklingsplaner. Det som i det vesentlige skiller SANO fra de øvrige 

helseforetak i Helse Nord er driften, det vil si at sykehusapotekets pasientrettede virksomhet kun 

gjelder legemiddelbehandlingen.  

Deretter er det et skille fra øvrige HF med hensyn til omsetning og antall ansatte, som er vesentlig 

lavere enn ved sykehus (0,5 mrd i 2018 hhv. 130 årsverk), samt at sykehusapotekdriften ikke har 

bevilgninger, det vil si at SANO er selvfinansierende gjennom salg av varer og tjenester. 

Et annet vesentlig skille er at sykehusapotek i tillegg til å være regulert av lovene for 

spesialisthelsetjenesten er underlagt apoteklovgivningen, herunder blant annet konsesjonsplikt, 

særlige kvalitetskrav og maksprisbestemmelser på legemidler. Disse rammebetingelsene gjelder for 

alle apotek i Norge, dog slik at til forskjell fra de private apotekkjedene (med ca. 900 apotekutsalg på 

landsbasis) er de 30 norske sykehusapotekene – inklusive de tre nordnorske - offentlig eid og har ikke 



 
 
 
profitt som drivkraft. Dette betyr at et eventuelt overskudd i sykehusapotek går tilbake til det 

regionale helseforetaket, og ikke til utbytte for private aksjeeiere.  

1.2 Sykehusapotek Nords formål 

Sykehusapotek Nords formål er å støtte opp under Helse Nords kvalitetsstrategi og skal sikre alle 

sykehusene i Nord-Norge legemiddelforsyning av høy kvalitet og til lavest mulig pris. Sykehusapotek 

Nord skal kvalitetssikre legemiddelbruken gjennom farmasøytisk kompetanse, produksjons- og 

forsyningsberedskap, samt bidra til at pasientens legemiddelterapi ved utskriving opprettholdes uten 

avbrudd, uansett behandlingsnivå. 

Dette oppnås ved å være en sikker leverandør av alle apotekvarer som helseforetakene bestiller, 

drive publikumsapotekutsalg med reseptekspedisjon og selvvalg, produsere alle legemidler som må 

lages og pakkes til den enkelte pasient. Videre innebærer dette å gi rådgivning til helsepersonell og 

pasienter om riktig bruk og håndtering av legemidler herunder lage en opptrappingsplan for klinisk 

farmasi, utøve og ta i bruk forskning, samt samordne og kvalitetssikre sykehusapotektjenestene i 

hele Helse Nord. 

1.3 Sykehusapotek Nords interne organisering 

SANO eier tre sykehusapotek i Helse Nord, Bodø; Tromsø og Harstad (apotekkonsesjon). Hvert av de 

tre sykehusapotekene ledes av en apoteker (driftskonsesjon). Sykehusapotek har fire 

funksjonsområder, publikumsavdeling (apotekutsalg), sykehusekspedisjon (legemiddelleveranser til 

sykehus), produksjonsavdeling (egenproduksjon/tilvirkning til sykehus) og rådgivningsavdeling 

(klinisk farmasi, undervisning, veiledning, revisjon m.m.).  

Sykehusapotek må pr. definisjon i apotekloven ha et publikumsutsalg samlokalisert med sykehus for 

å være et sykehusapotek. Sykehusapotekfunksjoner på lokalsykehus uten publikumsavdeling er 

dermed ikke selvstendige sykehusapotek med driftskonsesjon, men organisatorisk underlagt et 

apotek som har driftskonsesjon, selv om disse ligger på forskjellige geografiske steder. For eksempel 

hører Sykehusapotek Nords enheter på Helgelandsykehuset og Nordlandssykehuset Lofoten og 

Vesterålen til driftskonsesjonen ved Sykehusapoteket i Bodø, som har både publikumsavdeling og 

ellers alle funksjonsområder. 

Tilsvarende forhold er det mellom Sykehusapoteket i Harstad og UNN Narvik, og Sykehusapoteket i 

Tromsø og Finnmarkssykehuset, jfr. punkt 2 nedenfor. 

Sykehusapotek Nord HF ledes av helseforetakets styre og administrerende direktør. Direktørens 

ledergruppe er sammensatt av åtte, herunder sjefene for hhv fag, økonomi, IKT, organisasjon og tre 

apotekere/driftskonsesjonærer. 

Forskningen ledes av en forskningsleder som rapporterer til fagsjefen. 

2 Gjeldende samarbeidsavtaler SANO - UNN og SANO – Finnmarkssykehuset 

Sykehusapotek Nord har samarbeidsavtaler med alle helseforetakene i Helse Nord. Omfanget er 

imidlertid ulikt. Ved UNN er det to sykehusapotek med egne driftskonsesjoner.  Tromsø er det 

største sykehusapoteket og har alle fire funksjonsområdene. I tillegg er det inngått avtale om at 

sykehusapoteket i Tromsø skal produsere radiofarmaka (FDG) ved UNNs PET-senter. Apotekerens 

ledergruppe består således her av fem avdelingsledere som har daglig ledelse av hvert sitt 

funksjonsområde (Radiofarmaka er organisert som en egen avdeling og ikke organisatorisk som en 

seksjon ved produksjonsavdelingen (apotekproduksjon). 



 
 
 
Det andre sykehusapoteket ved UNN ligger i Harstad. Dette har også alle funksjoner som hører til 

sykehusapotek, likevel i mindre skala slik at det kun er apotekeren som har lederoppgaver og hun har 

ingen avdelingsledere. Apotekeren i Harstad har i tillegg driftsansvaret for sykehusapotekets 

funksjoner i UNN Narvik. Her er det kun to av fire funksjonsområder, sykehusekspedisjon og 

rådgivning/klinisk farmasi.  

SANO har deltatt aktivt i NUN-prosjektet – Nye UNN Narvik – med sikte på etablering av nytt 

fullverdig apotek der. Det er forventet at styringsgruppen for NUN vil gi en slik tilrådning i neste møte 

8. oktober 2019. 

Samarbeidsavtalen med Finnmarkssykehuset omfatter for tiden kun rådgivning/klinisk farmasi. Det 

er imidlertid inngått avtale om legemiddelleveranser med oppstart fra 1. juli 2020. Dette medfører 

dermed en utvidelse av samarbeidsavtalen med legemiddelleveranser både til klinikk Hammerfest og 

klinikk Kirkenes. Hittil har Finnmarkssykehuset hatt legemiddelleveransene fra private apotek. 

Det har vært en viss dialog mellom SANO og FIN med tanke på etablering av en nytt fullverdig 

sykehusapotek ved NHS – Nye Hammerfest sykehus. 

3 Utfordringer/fordeler for SANO med å forholde seg til flere HF 

Uansett om SANO må forholde seg til flere helseforetak i Helse Nord slik det er i dag - eller færre, 

som hvis f.eks. UNN – FIN slås sammen - er det ved hvert enkelt sykehus i det enkelte helseforetak at 

SANO utøver sin kjernevirksomhet. Det er på avdelingsnivå det leveres legemidler, det er derfra det 

bestilles spesialtilpassede legemidler. Det er der pasientene er og helsepersonellet jobber at 

farmasifaglige råd og veiledning gis og det er i sykehusenes vestibyler at apotekutsalget ligger. HF-

nivået har derimot det strategiske ansvaret, der samarbeidsavtalene inngås og rammebetingelsene 

for samarbeidet mellom apotekhelseforetaket og sykehushelseforetaket fastsettes. Dette vil ikke 

endres om UNN-FIN slås sammen eller ikke. 

Det SANO vurderer som en utfordring med å forholde seg til flere HF er å få til en helhetlig 

legemiddelstrategi i helseregionen. SANOs oppdrag fra Helse Nord RHF er tilstedeværelse med 

fullverdig sykehusapotek i hele helseregionen. Forutsetningen i oppdragsdokumentet er at 

helseforetakene skal understøtte SANO i dette oppdraget.  Så lenge helseforetakene har forskjellige 

lokale behov gjøres det ulike prioriteringer som medfører at omfanget og innholdet i 

samarbeidsavtalene med SANO varierer betydelig.  

Dette vises som eksempel tydeligst ved at det kun er ved UNN HF og Nordlandsykehuset HF de tre 

fullverdige sykehusapotekene er etablert Slik har det vært siden helseforetaksreformen i 2001. Det 

var først i 2012 at Finnmarkssykehuset og Helgelandsykehuset inngikk samarbeidsavtale med SANO, 

men siden da kun med samarbeid om ett av funksjonsområdene (råd/klinisk farmasi). Her er det altså 

hverken legemiddelleveranser, produksjon/tilvirkning eller publikumsutsalg. Dette har det hele tiden 

vært aksept for av Helse Nord RHF. 

Det som således er utfordrende er at det for ledelsen i SANO kontinuerlig må balanseres på slakk line 

mellom RHF-ets krav til sykehusapotekets virksomhet og helseforetakenes vilje til å legge til rette for 

et helhetlig samarbeid på sykehusfarmasiområdet. Dette vil ikke endres om UNN-FIN slås sammen 

eller ikke. 

Denne samarbeidsavtalestrukturen medfører også en utfordring med å oppnå et godt 

inntektsgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF. Inntektene er som nevnt basert på varesalg 

(legemiddelavanse) og tjenestesalg (timepris; arbeidspris). Desto flere apotekutsalg og 



 
 
 
tjenesteavtaler desto større høyere inntekt. Overskuddet kan da kanaliseres tilbake til Helse Nord 

internt som grunnlag for investeringer og fag- og tjenesteutvikling innenfor både sykehus og 

sykehusfarmasien. Dette er det ganske vanskelig å få til med dagens struktur, men vil neppe bedres 

selv om UNN-FIN slås sammen eller ikke. 

Imidlertid vil alle disse ulempene kunne minimaliseres når og hvis både Finnmarkssykehuset HF 

(NHS), Helgelandsykehuset HF (Helgelandsykehuset 2025) og UNN HF (NUN) utvider omfanget av 

SANOs vare- og tjenesteleveranser. Inntektene vil da sannsynligvis øke og samarbeidet blir mer 

standardisert og ensartet både faglig og administrativt, selv om SANO fortsatt må forholde seg til 

flere HF. 

4 Mulige fordeler/ulemper fro SANO ved at UNN og FIN slås sammen. 

Vurderingen av mulige fordeler eller ulemper for SANO ved at UNN og FIN slås sammen må ses i 

sammenheng med resonnementene under punkt 3. Det vil si at SANOs kjernevirksomhet etter en 

eventuell sammenslåing fortsatt vil foregå klinikknært i de fem lokalsykehusene, og klinikklederne må 

på vegne av kjernepersonellet gi innspill til innholdet i samarbeidsavtalene som må inngås på det 

øverste nivået mellom apotekforetaket og sykehusforetaket. 

En fordel for SANO med en sammenslåing vil således være at det inngås én samarbeidsavtale i stedet 

for to avtaler. Dette vil forenkle avtaleforvaltningen ved at det blir ett kontaktpunkt inn. Videre vil 

dette bidra til harmonisering i tjenesteleveransene ved at det kan etableres felles standarder. Én 

avtale vil kunne gi synergieffekter innenfor legemiddelinnkjøp, legemiddelleveranser, kliniske 

tjenester og legemiddelhåndtering. Slike synergier og effektivisering antas også å være en fordel og 

ha positive effekter for det nye sykehusforetaket (UNN-FIN) forutsatt en tydelig og hensiktsmessig 

avtaleforvaltning og samstemt strategi for sikker legemiddelhåndtering. 

En mulig negativ følge for Sykehusapotek Nord ved en eventuell sammenslåing vil være at det nye 

sykehusforetak vil bli en svært stor virksomhet både organisatorisk og geografisk. Sykehusapotek 

Nord er til sammenligning en liten organisasjon, og skal levere tjenester og legemidler til hele 

sykehusforetaket. SANO er derfor avhengig av tett kontakt på alle nivå i sykehusforetaket. I dette 

perspektivet kan det bli en utfordring at det blir uhensiktsmessig lang vei fra det enkelte apotek til 

beslutningstakere i sykehusforetaket. 

Problemstillingen kan illustreres med spørsmålet om hvilket av sykehusapotekene som allerede 

finnes i UNN i dag som skal ha organisatorisk ansvar for alle SANOs avdelinger på de fem 

lokalsykehusene (jfr. ovenfor om driftskonsesjon pkt. 1.3). Er det Sykehusapoteket i Tromsø eller 

Sykehusapoteket i Harstad, eventuelt et mulig nytt sykehusapotek i Narvik, eller andre nye 

sykehusapoteketableringer (driftskonsesjoner) i Finnmark? Denne utfordringen er imidlertid ikke ny 

for SANO, eksisterer allerede i dag og er håndterbar. 

5 Konklusjon 

Konklusjonen på om hva en sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset vil kunne bety for 

Sykehusapotek Nord er at det finnes noen utfordringer for SANO med å måtte forholde seg til flere 

HF. Dette er utfordringer som må løses regionalt og ikke vil opphøre enten UNN og FIN slås sammen 

eller ikke. Det er noen fordeler og ulemper for SANO med å slå sammen UNN og FIN. Imidlertid er 

ulempene erfaringsmessig håndterbare og hverken fordelene eller ulempene er av avgjørende 

betydning. Dermed kan man se bort fra disse når beslutningen om en sammenslåing av UNN og FIN 

skal tas. 


