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Våre sjukehusapotek

Haukeland universitetssjukehus Førde sentralsjukehus

Haugesund sjukehus Stavanger universitetssjukehus





Hva påvirker hvordan fremtidens 
sykehusapotek skal se ut?

Fremtidens sykehusapotek

Transformasjon 
og disrupsjon

Styringsbudskap

Pasient- og 
sykehusbehov

Teknologi- og 
bransjeutviklingMål fra Helse2035 

• Trygge og nære helsetenester

• God samhandling og effektiv ressursbruk i 
heile pasientforløpet 

• Aktiv pasientdeltaking og heilskapleg
behandling 

• Ein framtidsretta og innovativ 
kompetanseorganisasjon



1. Stavanger – nytt universitetssykehus på Ullandhaug

2. Haraldsplass – nytt sykehusapotek

3. Førde – nytt sykehusbygg

4. Bergen – oppgradering av eksisterende lokaler

Våre byggeprosjekt



• Samordning av funksjoner

• Endose – pasientubundet, sentral produksjon

• Automatisert vareforsyning

• Tjenester på sykehuspost – ASL, AST, klinisk farmasi

• Beredskapslagring - lokalt og nasjonalt

• Produksjon – legge til rette for framtidige behov og krav

Overordnede føringer som legges til grunn



Nye Stavanger Universitetssykehus





Nytt sykehusapotek på 
Haraldsplass
• Lokalsykehus for 145.000 innbyggere i Bergen og 

Nordhordland
• 11304 døgnopphold og 4150 dagopphold i 2019
• 1200 sykehusansatte (2019)
• Spesialisthelsetjenester innen indremedisin, 

kirurgi, ortopedi, radiologi med tilhørende 
poliklinisk aktivitet.

Nye 
HDS

Hovedinngang og 
parkering nytt sjukehus

Nytt sjukehus-
apotek



• Tettere tilknytning til miljø ved HDS

• Samarbeid om tjenesteinnovasjon 
mellom SAV og HDS

• Bedre tilbud til pasienter ved HDS 
(pasientforløp)

Hvorfor etablerer 
sjukehusapotek på HDS?

Pasientforløp

Manglende 
tilbud 

Eksisterende tilbud:
• Sykehusleveranser
• Apotekstyrt legemiddellager (ASL)
• Endose
• Produksjonstjenester
• Rådgivningstjenester





Veien videre; avhengigheter, utfordringer og muligheter

Regionale 
og 

nasjonale 
prosjekt

Samtidig 
drift



. 

«Eg har alltid ønskt 
å jobbe med menneske. 

Særleg det å hjelpe dei mot ein 
betre kvardag. Det er ei heilt 

spesiell kjensle å vite at jobben 
vi gjer kan vere med på å 
forbetre livet til kundar og 

pasientar» 
(Sara, Sjukehusapoteket i Førde)



LITT MEIR
enn eit vanleg apotek


