
 

Fra: Administrerende direktør Til: Styret 

Kopi:  Dato: 10. oktober 2017 

  

 
STYREMØTE 18. oktober 2017 – SAKSNR 043/17 
 
 
Beslutningssak 
Oppfølging av oppgavene gitt i Oppdrag og bestilling 2017 – status pr. oktober. 
 
Saksbeskrivelse  
I foretaksmøtet 15. februar ble Sykehusapotekene HF gitt endelig versjon av Oppdrag og bestilling for 
2017. Saken ble behandlet i styremøtet 28. februar (styresak 003/17). 
Styret gjorde følgende vedtak: 
Styret ber administrasjonen om å rapportere oppfølging av oppgavene gitt i Oppdrag og bestilling 2017. 
 
Status for foretakets arbeid med oppgavene gitt i Oppdrag og bestilling ble presentert i styremøtet 26. 
juni (styresak 023/17). 
Styret gjorde følgende vedtak: 
Styret tar status oppdrag og bestilling til orientering. 
 
Foretaket mottok i august Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2017. Dokumentet ble behandlet 
i styremøtet 22. september (styresak 031/17). 
Styret gjorde følgende vedtak: 
Styret tok orienteringen om tilleggsdokumentet til etterretning.  
 
Oppgavene fra tilleggsdokumentet mottatt i august er satt inn i malen for statusrapportering til styret.  
 
Alle føringer og mål er satt opp slik at det skapes eierskap til både de punktene som anses relevante og 
de som ikke anses relevante for Sykehusapotekene HF. De punktene som er vurdert som ikke relevante for 
Sykehusapotekene HF (styresak 003/17 vedlegg 4) er ikke tatt med i vedlagte mal og inngår derfor ikke 
i statusrapporten til styret. 
 
Vedlegg inneholder statusrapport for Oppdrag og bestilling 2017 pr. oktober 2017 med 
tiltak/aktiviteter, fargekoding for forventet status pr 31. desember 2017 og kommentarer. Felter uten 
fargekode i statuskolonnen referer til innledende/forklarende tekster i oppdragsdokumentet som er tatt 
med for helhetens skyld. 
 
Statusrapporten vil bli gjennomgått i styremøtet og det vil bli gitt utfyllende kommentarer til utvalgte 
mål. Foretaket har innarbeidet oppgaver gitt i Oppdrag og bestilling 2017 i planverk og budsjett.  
 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar status oppfølging av oppgaver gitt i oppdrag og bestilling til orientering. 
 
 
Vedlegg: 

- Status Oppdrag og bestilling pr. oktober 2017 


