Sykehusapotekene HF
Hvordan stemmer beskrivelse av dagens situasjon med hvordan du/dere oppfatter den? (kap 2)
Sykehusapotekene HF har mottatt utviklingsplanen for Sørlandet sykehus HF til høring. Vi ser at der
nedlagt et betydelig arbeid med utviklingsplanen, som er blitt både bred og grundig. Vi savner
imidlertid utdyping på enkelte punkter: • Nye og kostbare legemidler utgjør en stadig større del av
sykehusenes legemiddelbudsjetter, som nevnt i utviklingsplanen bl a kapittel 4.7. Det er et faktum at
stadig flere legemidler overføres til helseforetaksfinansiering. Dette vil i økende grad påvirke
sykehusenes økonomi og handlingsrom. Samtidig gir nye legemidler nye og bedre
behandlingsmuligheter som kommer pasientene til gode. Utviklingsplanen bør etter vår oppfatning
beskrive noe mer om problemstillinger knyttet til finansiering, oppfølging og bruk av kostbare
legemidler generelt, og spesielt innenfor de mest aktuelle sykdoms-/terapiområdene. • Feilbruk av
legemidler i og utenfor sykehus er et betydelig problem, og et stort antall av pasientskader i sykehus
knyttes til legemiddelfeil. Sykehusets utviklingsplan omtaler prioriteringen av regional løsning for
elektronisk kurve og medikasjon (bl.a. kapittel 2.8). Utviklingsplanen bør også adressere hvordan dette
gir mulighet for å etablerer lukket legemiddelsløyfe som middel for å reduserer legemiddelfeil. •
Utviklingsplanen omtaler fokuset på pasientsikkerhet (2.2.5) Et virkemiddel for å redusere
legemiddelfeil kan også være fokus på samstemming av legemiddellister og klinisk-farmasøytisk
virksomhet.
I hvilken grad har vi lyktes med å beskrive utviklingsdrivere og endringsfaktorer for
helsetjenesten de kommende årene? Hva mangler? (kap 4)
Hvordan mener du/dere vi best skal utvikle Sørlandet sykehus på bakgrunn av den valgte
sykehusstrukturen for foretaket? Hvilke andre satsningsområder eller prioriteringer bør gjøres
for å sikre den beste utviklingen? (kap 5)
På bakgrunn av valgt sykehusstruktur, hvordan møter målene dagens utfordringer og utvikling
i helsetjenesten? Hvilke mål mangler/bør strykes i planperioden? (kap 6)
Hva synes du/dere om prosessen for å utarbeide utviklingsplanen?
Har du andre kommentarer/innspill til andre kapitler eller utviklingsplanen?

