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STYREMØTE 17. oktober 2017 – Sak 045/17 
 
 
Diskusjonssak  
Strategidokument og hovedområder i Handlingsplan 2018 
 
Saksbeskrivelse 
På styremøtet vil administrasjonen innlede til en diskusjon om foretakets strategiprosess mot 2025, 
satsningsområder og viktige mål for 2018 vil bli belyst og diskutert. I tillegg vil tanker om hvordan vi 
bygger opp handlingsplanen for 2018 vil bli belyst. 
 
Innspill fra styret vil bli tatt med videre i budsjettprosessen og de prioriteringer som må gjøres og som 
til slutt ender ut i en detaljert handlingsplan for 2018. Budsjett 2018 og handlingsplan 2018 vil så bli 
lagt frem til beslutning på styremøtet 5. desember. 
 
Vi ønsker å vri fokus tettere mot kjerneaktiviteten: 
Hvordan Sykehusapotekene kan være med på å gjøre sykehusenes legemiddelhåndtering bedre. 
 
Vi ønsker også å satse på å bedre/utvikle tjenestene våre og fokusere på at Sykehusapotekene får en 
mer proaktiv rolle i HSØ. Her må vi diskutere og prioritere de områdene vi mener er de aller viktigste 
for oss som foretak. 
 
Et område vi ikke har synliggjort i tilstrekkelig grad er den forskningen vi er med på. Formidle 
resultatene og synliggjøre vårt bidrag til pasientene og sykehusene. 
 
Vi må også sikre at vi har et tilstrekkelig godt grep om de store IKT prosjektene vi skal gjennomføre i 
perioden frem til 2020/2021. 
 
Disse temaene og de områdene apotekene/apotekerne, styret og eiere tidligere og i den senere tid har 
løftet opp som områder vil bli gjennomgått og fokusert på mht hva vi kan bidra med.  
Vi må skille mellom hva som er realistisk for 2018 og hva vi fokuserer på i strategiarbeidet frem mot 
2023/2025.  
 
Områder som er mulig å spille inn til Oppdrag og bestilling 2018 og speile i sykehusene sitt Oppdrag 
vil diskuteres. 
 
 
Eksempler på stikkord det kan være greit å forberede seg på: 
 

 Legemiddelhåndtering – hvor skal vi fokusere 

 Beredskap – hvor proaktive skal vi være 

 Klinisk farmasi – Hvor viktig er dette for oss 

 Legemiddelstatistikk/legemiddelkostnader – Vår rolle 

 Kompetanse i organisasjonen – hvor mye skal vi investere i kompetanse 

 Kvalitet – er vi gode nok og hva er godt nok 

 Lederutvikling – er vi gode nok og hva er godt nok 

 Organisering av foretaket – Fire forretningsområder eller er det andre måter å organisere seg på 



 
   

 

    

   

 

    

 

 Er organisasjonen satt opp riktig i forhold til fremtige prosjekter 

 
 
 
Forslag til vedtak 
Administrasjonen tar innspill som fremkom i møtet med i det videre arbeidet med å ferdigstille budsjett 
2018, handlingsplan 2018 og til strategiprosessen frem mot 2023/2025. 
 
 
 
 
 
 
 


