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STYREMØTE 26. februar 2018 – SAKSNR 004/18 
 
 
Orienteringssak 
Foretaksmøter 14. februar 2018 – Oppdrag og bestilling 2018  
 
Saksbeskrivelse  
Det ble avholdt to foretaksmøter i Sykehusapotekene HF 14. februar 2018. I det første foretaksmøtet 
ble nye eieroppnevnte styremedlemmer valgt og fastsetting av styregodtgjørelse foretatt (protokoll i 
vedlegg 1). I det andre foretaksmøtet ble foretaket gitt endelig versjon av Oppdrag og bestilling for 
2018 (protokoll i vedlegg 2).  
 
Foretaket har basert handlingsplanen for 2018 på vedtatte strategiplan og forventet versjon av Oppdrag 
og bestilling 2018. Endelig versjon av Oppdrag og bestilling 2018 (vedlegg 3) er gjennomgått og 
overordnede føringer og alle mål er satt opp i egen mal (vedlegg 4) for statusrapportering. Her er 
kolonne for tiltak/aktivitet for de mål som er relevante for Sykehusapotekene HF, kolonne for 
forventet status 31. desember 2018 og kolonne for kommentarer. 
Alle føringer og mål er nå 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 merket: Ikke relevant 
for Sykehusapotekene vil da bli tatt ut av malen og ikke inngå i statusrapport til styret. 
 
Foretakets handlingsplan for 2018 vil bli oppdatert med relevante oppgaver og mål fra Oppdrag og 
bestilling 2018 som p.t ikke er innarbeidet. Dette vil da også gjelde punkter som vil inngå i lokale 
planer. 
  
 
Administrerende direktørs vurdering 
Foretaket har innarbeidet de oppgaver som var forventet gitt i oppdrag og bestilling 2018 i 
handlingsplaner og budsjett. Foretakets handlingsplan vil bli oppdatert med nye relevante oppgaver og 
mål gitt i Oppdrag og bestilling for 2018 som ikke allerede er innarbeidet i planverket. 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret tok saken til orientering, og ber administrasjonen om å rapportere oppfølging av oppgavene gitt i 
Oppdrag og bestilling 2018. 
 
 
 
Vedlegg: 

- Vedlegg 1: Protokoll fra foretaksmøtet 14. februar 2018 (klokken 10) 
- Vedlegg 2: Protokoll fra foretaksmøtet 14. februar 2018 (klokken 12)  
- Vedlegg 3: Oppdrag og bestilling 2018 
- Vedlegg 4: Mal for statusrapportering av Oppdrag og bestilling 2018 


