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 Oppdrag og bestilling 2020 
Status pr. 10. september 

 

Tiltak/aktiviteter i 
Sykehusapotekene HF 2020 
(SA HF = Sykehusapotekene HF) 

Forventet status 
31/12-2020 

Kommentarer 

0 Innledning    

0.1 Overordnede føringer    

 Helseforetaket skal innrette sin virksomhet 
med sikte på å nå følgende hovedmål: 

   

 1. Redusere unødvendig venting og 
variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

Ikke relevant for SA HF.   

 2. Prioritere psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Ikke relevant for SA HF.   

 3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Overordnet ivaretatt gjennom 
foretakets Strategiplan 2019-2023. 

 Ref. SA HF Strategi 2019-2023, 
satsningsområdene 1-3: 
«Utvikle og levere morgendagens 
legemiddelforsyning.» 
«Styrke rådgivning til sykehus og 
pasienter om håndtering og bruk av 
legemidler.» 
«Forebygge konsekvenser av 
legemiddelmangel og trygge 
beredskapen.» 

 Målene i regional utviklingsplan skal 
understøttes: 

   

  Bedre helse i befolkningen, med 
sammenhengende innsats fra 
forebygging til spesialiserte 
helsetjenester 

 Kvalitet i pasientbehandlingen og 
gode brukererfaringer 

Overordnet ivaretatt gjennom 
foretakets Strategiplan 2019-2023. 

 Ref. SA HF Strategi 2019-2023, 
satsningsområdene 1-3: 
«Utvikle og levere morgendagens 
legemiddelforsyning.» 
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 Godt arbeidsmiljø for ansatte, 
utvikling av kompetanse og mer tid 
til pasientbehandling 

 Bærekraftige helsetjenester for 
samfunnet 

 

«Styrke rådgivning til sykehus og 
pasienter om håndtering og bruk av 
legemidler.» 
«Forebygge konsekvenser av 
legemiddelmangel og trygge 
beredskapen.» 

 Når helseforetaket anmodes om bistand i 
prosjekter ledet av Helse Sør-Øst RHF skal 
nødvendige ressurser til å gjennomføre 
prosjektene stilles til disposisjon etter avtale. 

Avventer anmodninger, ressurser 
vil bli avsatt. 

 Aktuelle prosjekter: 
Regionalt prosjekt for standardisering 
av lukket legemiddelsløyfe (LLS). 
Koordinering av legemiddelberedskap. 
Distribusjon av legemidler ifm Rhesus-
immunisering. 
Prosjekt legemiddelsamhandling. 
Pr. september: 
Regionalt prosjekt LLS er etablert, SA HF 
er sterkt involvert. 
Distribusjon av legemidler ifm Rhesus-
immunisering er avklart i samråd med 
SA HF. 
Foretaket deltar i styringsgruppen for 
det regionale prosjektet for legemiddel-
samhandling. 
 
 

0.2 Nye dokumenter som skal legges til grunn 
for utvikling av tjenesten 

   

 Følgende nye dokumenter skal legges til 
grunn for utvikling av tjenesten: 

• Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2020-2023 

• Meld. St. 9 (2019-2020) Kvalitet og 
pasientsikkerhet 2018 

Følges opp så langt det er relevant 
for SA HF. 

 Dokumentene er samlet og 
tilgjengeliggjort for ledelsen. 
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• Meld. St. 18 (2018-2019) Helsenæringen - 
Sammen om verdiskaping og bedre 
tjenester 

• Strategi for å øke helsekompetansen i 
befolkningen 2019-2022 

• Handlingsplan for bedre smittevern 2019-
2023 

• Nasjonal handlingsplan for 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 
2019-2023 

• Utprøvende behandling - nasjonale 
prinsipper. Nasjonal veileder 
(Helsedirektoratet, 2019) 

Følgende nye regionale dokumenter gjøres 
gjeldende og skal legges til grunn for 
utvikling av tjenesten: 

• Delstrategi for forskning og innovasjon 
(RHF-styresak 004-2019) 

• Veileder for tidligfaseplanlegging av IKT-
prosjekter (RHF-styresak 032-2019) 

• Økonomisk langtidsplan 2020-2023 (RHF-
styresak 055-2019) 

• Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-
Øst (RHF-styresak 033-2019) 

• Revisjon av fullmaktsstruktur for 
bygginvesteringer (RHF-styresak 073-
2019) 

1 Redusere unødvendig venting og 
variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

   

1.1 Hovedoppgaver i spesialisthelsetjenesten    
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1.2 Uønsket variasjon    

1.3 God drift og riktig bruk av ressurser    

 Resultatkrav skal nås gjennom god drift og 
riktig bruk av ressurser. 

Apotekene rapporterer regelmessig 
på økonomiske og driftsmessige 
måltall. 

 Redusert kundetilgang i 
publikumsavdelinger pga 
adgangsbegrensninger og andre 
koronarelaterte tiltak i sykehus. 
Kompenserende tiltak blant annet i 
form av overføring av ansatte til andre 
oppgaver der dette er mulig. 

2 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet    

2.1 Kvalitet og pasientsikkerhet    

 Helseforetaket skal rapportere på 
etterlevelse av forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring innen 15. mai 2020, 
herunder hvordan den årlige gjennomgangen 
er lagt opp og erfaringer så langt. 

Det er etablert og gjennomført 
systematisk styring av foretakets 
aktiviteter i tråd med Forskrift om 
ledelse og kvalitetsforbedring. 

 Rapport er sendt HSØ RHF 6.4.20  

2.1.1 Kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten 

   

 Pasientsikkerhet: 
Det viktigste arbeidet for å forbedre kvalitet 
og pasientsikkerhet skjer lokalt. Et 
systematisk og målrettet arbeid med 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet til 
beste for pasientene, skal være målet for 
virksomhetenes arbeid. 

Det arbeides målrettet sentralt og 
lokalt for å avdekke, registrere og 
analysere avvik og dette brukes i 
oppfølging. Internrevisjoner brukes 
som et verktøy for å forbedre 
kvalitet og pasientsikkerhet. 

 Særlig viktig oppgave. 
 
Pasientsikkerhet har fokus i alle 
foretakets virksomhetsområder; - 
Publikum, Sykehusleveranser 
(forsyning), Produksjon og Tjenester. 

 ForBedring: 
Andel enheter med godt sikkerhetsklima skal 
være minst 75 prosent i 2020, målt gjennom 
undersøkelsen ForBedring og beregnet med 
Helsedirektoratets definisjon på indikatoren. 
«Godt sikkerhetsklima» innebærer at minst 
60 prosent av medarbeiderne i enheten 

Medarbeiderundersøkelsen 
ForBedring 2020 er gjennomført. 

 I ForBedring 2020 skårer foretaket som 
helhet 89% for sikkerhetsklima. Alle 
foretakets sykehusapotek scorer 
høyere enn eller lik 85%. Andel ansatte 
med skår større enn eller lik 75 er 88%. 
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skårer 75 eller høyere på faktoren for 
sikkerhetsklima. 

 Legemidler: 
Det regionale helseforetaket og 
Sykehusapotekene HF skal i samarbeid med 
helseforetakene sørge for en gjennomgang 
av legemiddelberedskap i helseforetakene 
for å sikre at beredskapsavtalene mellom 
helseforetak og Sykehusapotekene HF er 
tilstrekkelig robust for å møte et økende 
antall situasjoner med legemiddelmangel i 
regionen. 

Arbeid er satt på vent pga Corona-
pandemien. 

 Særlig viktig oppgave. 
 
SA HF er sterkt involvert i arbeidet med 
å styrke legemiddelberedskapen i 
forbindelse med den pågående corona-
pandemien. 
Pr. september: 
SA HF har en sentral rolle i oppbygging 
og forvaltning av legemiddellagre til 
pandemi- og øvrige generelle 
beredskapsformål. 

2.1.2 Bruk av bredspektrede antibiotika    

 Samlet forbruk av bredspektrede antibiotika 
skal reduseres med 30 prosent i 2020 
sammenliknet med 2012, målt som disse fem 
bredspektrede midlene: karbapenemer, 2. og 
3. generasjons cefalosporiner, penicillin med 
enzymhemmer og kinoloner. 2020 er siste 
året for Handlingsplan mot 
antibiotikaresistens i helsetjenesten og 
målepunkt for planperioden. 

Farmasøyter i de enkelte 
sykehusapotek deltar i sykehusenes 
antibiotikateam. 
 
Foretaket utvikler og leverer 
antibiotikastatistikk til RHF og HF 
med bruk av Sykehusapotekenes 
legemiddelstatistikk (SLS) og 
Sykehusenes legemiddel-kostnader 
(SLMK). 

 Foretaket kan ikke direkte påvirke 
forbruket av bredspektrede antibiotika, 
men kan gjennom rådgivning og 
framskaffelse av beslutningsgrunnlag 
bidra til måloppnåelse. 
Pr. september: 
Foretakets statistikkløsning benyttes 
aktivt som kilde. Det forberedes sak til 
RHF-fagdirektørmøtet i oktober. 
 

2.1.3 Helse- og arbeidsrettede tiltak    

2.1.4 Samhandling og brukermedvirkning    

 Helsekompetanse: 
Klart språk: Helseforetakene skal sørge for at 
pasienter forstår informasjonen som er 
rettet mot dem. Dette gjelder blant annet 
brev, informasjon på nettsider og i brosjyrer. 
 

 
Legges til grunn ved utarbeidelse 
og revisjon av alt materiell og ved 
publisering på foretakets nettsider. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SA HF legger ut pasientinformasjon på 
hjemmeside og på foretakets Facebook 
side.  
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Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten 
har utarbeidet over 1 200 behandlingstekster 
som helseforetakene kan benytte på sine 
nettsider. Helseforetakene bes øke sin bruk 
av felles behandlingstekster, bidra til økt 
kvalitet i eksisterende felles 
behandlingstekster og til produksjon av nye 
felles behandlingstekster. 
 
Flytting av tjenester hjem til pasientene ved 
hjelp av teknologi: 
Tjenester som tidligere krevde oppmøte på 
sykehus eller at helsepersonell møtte fysisk, 
vil framover i økende grad kunne ytes ved 
hjelp av blant annet videokonsultasjoner, 
oppfølging basert på pasientrapporterte data 
og sensorteknologi, samt nettbaserte 
behandlingsprogram. Helseforetakene skal 
utveksle erfaringer og lære av hverandre 
innen dette området. 

Foretakets nettsider avstemmes 
mot aktuelle behandlingstekster 
hos øvrige helseforetak/sykehus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjennomføres så langt det passer 
for sykehusapotekvirksomhet. 
Digital bestillings- og 
kommunikasjonsløsning utredes. 
 
Influensavaksinering tilbys i flere 
sykehusapotek. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestillings- og kommunikasjonsløsning 
utredes i samarbeid med de øvrige tre 
sykehusapotekforetakene. 
Pr. september: 
Ny løsning er under utarbeidelse. 

2.2 Beredskap og sikkerhet    

 Helseforetaket skal følge opp nasjonal risiko- 
og sårbarhetsanalyse fra 2019. 

• Helseforetaket skal videreutvikle 
beredskapen i tråd med Nasjonal 
beredskapsplan mot utbrudd av alvorlig 
smittsomme sykdommer, og 
implementere Handlingsplan for et bedre 
smittevern. 

• Helseforetaket skal følge opp relevante 
tiltak fra Legemiddelrapporten. 

  

Arbeid er planlagt, er satt på vent 
pga Corona-pandemien.  

 Særlig viktig oppgave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SA HF er sterkt involvert i arbeidet med 
å styrke legemiddelberedskapen i 
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forbindelse med den pågående corona-
pandemien. 
Pr. september: 
SA HF deltar i arbeidsgruppe oppnevnt 
av SLV med oppdrag knyttet til 
beredskapsproduksjon. 

2.3 Personell, utdanning og kompetanse    

 Heltid, midlertidige ansettelser og HMS: 
Det vises til tidligere krav om arbeid for å 
etablere en heltidskultur i arbeidslivet og 
sikre et trygt og godt arbeidsmiljø. Dette er 
et langsiktig arbeid som helseforetaket må 
videreføre. Arbeidet omfatter også tiltak for 
å redusere omfanget av brudd på 
arbeidsmiljøloven og å sikre det systematiske 
HMS-arbeidet i helseforetaket. Arbeidet med 
å redusere bruk av midlertidige stillinger skal 
videreføres. Dette gjelder også 
forskerstillinger. 
 
Kompetansekartlegging og –utvikling: 
Helseforetaket skal avsette ressurser til 
utdanningsstillinger som ivaretar fremtidig 
behov i tjenesten. Dette skal baseres på 
analyser og gjeldende framskrivninger 
innenfor alle fagområder/profesjoner og 
være i tråd med myndighetskrav innen 
området. I tillegg må helseforetaket sørge for 
tilstrekkelig kapasitet og utnyttelse av 
praksisplasser innenfor alle helsefaglige 
utdanninger. 
 
Lærlinger: 

Arbeid med å se nærmere på 

heltidskultur er gjennomført og her 

har vi grei fordeling.  

Dette jobbes det strukturert og 

godt med i arbeidsmiljø og HMS i 

foretaket. Jevnlige møter med HTV 

og HVO og arbeidsgiver der dette 

er tema. 

Det er også fokus på reduksjon av 

midlertidige stillinger.  

  

Utdanningsstillinger (LIS) er ikke 
relevant i SA HF.  
Sykehusapotekene tar imot 
praksisstudenter fra 
farmasiutdanningene. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foretaket har få ansatte i 
deltidsstillinger. 
Pr. september: 
75 % av foretakets medarbeidere har 
100 % stilling. Blant de som har 
deltidsstillinger har majoriteten 80%  – 
99 % stilling. Vi har svært få 
midlertidige stillinger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilgangen på farmasøytisk arbeidskraft 
til sykehusapotek anses som bedre enn 
til apotekbransjen generelt. 
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I tråd med omtale i Nasjonal helse- og 
sykehusplan skal antall lærlinger både i 
helsefag og i andre lærefag som er relevante 
økes i løpet av planperioden 2020–2023. 
 
Regjeringens inkluderingsdugnad: 
Helseforetaket skal samarbeide med det 
regionale helseforetaket om å iverksette 
felles overordnet plan, herunder gi innspill til 
hensiktsmessige tiltak og 
rapporteringsrutiner. Foretakene skal i tillegg 
rapportere på status for sitt arbeid med 
inkluderende rekruttering innen 15. mai 
2020. 
 
Helseforetaket skal vurdere hensiktsmessige 
virkemidler, herunder vurdere å ta i bruk 
trainee-ordninger i arbeidet med å nå 
målene i inkluderingsdugnaden. 

Lærlingplasser er ikke aktuelt for 
utdanningsgruppene i apotek. 
 
 
 
 

Organisasjonsavdelingen har dette 
på sin handlingsplan.  
 
-Vurderer traineeordning 
 
-Gjennomføre forsøk med 
arbeidstrening i utvalgte 
sykehusapotek 
 
-Tilby internt kurs i rettferdige og 
ikke-diskriminerende 
rekrutteringsprosesser 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pr. september: 

Det er gjennomført kurs for å 
bevisstgjøre ledere og øke fokus på 
inkluderingen. Vi hadde 
samarbeidsplaner med Vestre Viken og 
SAO – men deler av det planlagte 
arbeidet ble satt på vent grunnet 
Corona-situasjonen.  
 

Kurs er gjennomført på flere apotek og 
vil fortsette i flere. 
 

2.4 Forskning og innovasjon    

 Kliniske behandlingsstudier og utprøvende 
behandling: 
Klinisk forskning skal integreres med 
pasientbehandling. Det er et ledelsesansvar å 
bidra til dette. Det er et mål å gi flere 
pasienter tilgang til utprøvende behandling. 
Utprøvende behandling skal som hovedregel 
gis som en del av en klinisk studie. Det bør 

Sykehusapotekene er bidragsytere i 
en rekke kliniske studier, både 
studier som initieres av 
helseforetakene og i industrien. Et 
aktuelt eksempel er den nylig 
oppstartede studien på bruk av 
legemidlene Plaquenil og 
Remdesivir til Covid-19 pasienter. 

 Foretaket har gjennom 
Apotekforeningen og gjennom eget 
etablert kontaktforum god kontakt med 
utdanningsinstitusjonene. 
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tilstrebes en mest mulig likeverdig tilgang til 
utprøvende behandling. Tjenesten skal bidra 
i analyser av fremtidige kompetansebehov og 
utvikling av innholdet i utdanningene, slik at 
disse er i godt samsvar med tjenestenes 
behov. Det er viktig å arbeide systematisk for 
å forbedre praksisundervisning for 
helsefaglige utdanninger. 
 
Innovasjon og næringslivssamarbeid: 
I tråd med Meld. St. 18 (2018-2019) 
Helsenæringsmeldingen skal markedet i 
størst mulig grad benyttes til utvikling av nye 
tjenester og løsninger. For å stimulere til 
næringsutvikling skal næringslivet involveres 
i planlegging og utforming av planer og 
veivalg for å sikre best mulig utnyttelse av 
næringslivets kompetanse og ressurser. 
Virksomhetene må sørge for at rutiner for 
samarbeid med næringslivet er på plass. Det 
må sikres forutsigbarhet, transparens, 
lovlighet og etikk. Det skal benyttes 
innovative offentlige anskaffelser der dette 
er relevant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hensyntas så langt det passer med 
virksomheten i SA HF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tjenesteutvikling i apotek (f. eks. 
Inhalasjonsveiledning og Medisinstart) 
skjer i stor grad i samarbeid med 
apotekbransjen. 

2.5 IKT-utvikling og digitalisering    

2.5.1 IKT-området    

 Regionale føringer: 
Helseforetaket må akseptere de 
bruksvilkårene som Sykehuspartner HF 
definerer for de tjenestene som 
helseforetaket bruker. 
 

 
 
 
 
 
 

  
Det er god dialog mellom SAHF og 
Sykehuspartner, og ingen 
uoverensstemmelser i forhold til 
spesifiserte bruksvilkår. 
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Helseforetaket skal bidra aktivt til å sanere 
applikasjoner og på den måten bidra til 
overgangen til Windows 10 som 
operativsystem. 
 
Helseforetaket skal forelegge avvik fra 
regionale føringer knyttet til IKT for eget 
styre. 
 
Hovedregelen er at IKT-utstyr skal være 
plassert i sentrale datarom og 
helseforetakene skal bidra til dette. 
Etablering av lokale datarom er å betrakte 
som avvik som skal forelegges styret, jf. at 
avvik fra regionale føringer knyttet til IKT skal 
forelegges eget styre. Dagens situasjon med 
desentraliserte datarom skal gjennomgås og 
tas stilling til. De lokale datarommene som 
skal bestå, skal holde et forsvarlig 
sikkerhetsnivå. Helseforetakene skal 
gjennomføre tiltak for dette. 
 
Helseforetakene skal sette av ressurser til å 
gjennomgå eksisterende IKT- avtaler i 
regionen for å avklare eierskap til og vilkår i 
den enkelte avtalen. Hovedregelen er at 
Sykehuspartner HF skal forvalte IKT-avtaler i 
Helse Sør-Øst. 
 
Helseforetaket skal sørge for at egne 
bestillinger til Sykehuspartner HF er prioritert 
innbyrdes og avstemt mot regionale føringer. 
 

SA HF har svært begrenset antall 
applikasjoner, men bidrar innen 
dette området der det er naturlig. 
 
 
Overflytting av IKT-basisdrift fra 
Sykehusapotekene til 
Sykehuspartner er et viktig tiltak på 
dette punktet. Tiltak er spesifisert i 
foretakets handlingsplanen. 
 
Sykehusapotekenes sentrale 
datarom ved Oslo City planlegges 
flyttet til regionalt datarom som del 
av flyttingen av foretakets 
hovedkontor sommer 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sykehusapotekene vil bidra til at en 
slik gjennomgang utføres i 
samarbeid med Sykehuspartner. 
 
 
Dette er ivaretatt gjennom 
sentraliserte bestillinger til 
Sykehuspartner. 
 

Sykehusapotekene HF sitt lokale 
Datarom lokalisert i Oslo City ble flyttet 
til Sykehuspartner sitt sentrale Datarom 
i helgen12. juni – 14. juni. 
Sykehusapotekene HF har etter dette 
ingen lokale datarom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr. september: 
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Helseforetakene skal ikke bygge opp eller 
inneha intern IKT-kompetanse og -kapasitet 
som hører hjemme hos Sykehuspartner HF. 

Ivaretas gjennom dialog med RHF 
og Sykehuspartner ifht hva som er 
relevant kompetanse og kapasitet 
på IKT-området for SAHF. 
 

Rollen som virksomhetsarkitekt, som 
tidligere var rekruttert hos SA HF, er nå 
erstattet med avtale med 
Sykehuspartner der de leverer denne 
type kompetanse. 

2.6 Bygg og eiendom    

2.6.1 Kartlegging av kritisk infrastruktur    

 Sykehusapotekene HF skal i 2020 kartlegge 
kritisk infrastruktur, bl.a. vann, strøm og IKT. 

SAHF vil eventuelt gjennomføre 
kartlegging i samråd med RHF. 
 

 Tiltaket er foreløpig utsatt av RHF pga 
Korona-situasjonen. 
Pr. september: 
Det er gitt tilbakemelding fra RHF om at 
dette sannsynligvis er lite aktuelt for SA 
HF. 

2.6.2 Evaluering av byggeprosjekter    

 Det skal gjennomføres evalueringer i 
etterkant av alle investeringsprosjekter over 
100 millioner kroner hvor det minimum skal 
vurderes gevinstrealisering, logistikk, 
driftskonsepter, dimensjonering og 
byggtekniske forhold. 
 
Evalueringsprosjektet skal etableres etter 1 
års drift og fullføres innen 4 år. Delrapport 
«bygg» ferdigstilles innen 2 år. 

Gjennomføres der det er relevant.  Vi har ikke byggeprosjekter i denne 
skala. Eneste investering over 100 
millioner er Nytt apoteksystem 

2.7 Samfunnsansvar    

  Helseforetaket bes om å gjennomføre 
aktsomhetsvurderinger i tråd med 
anerkjente metoder for å identifisere og 
håndtere risikoen foretakets virksomhet 
påfører samfunn, mennesker, miljø og klima. 
 

Planlagt oppstart av vurdering i juni 
2020. 

 Arbeid med dette har 
startet.  Dokumentasjon som vi allerede 
har, er gjennomgått og oppdatert. To 
risikovurderinger gjenstår; den ene for 
produksjon av cytostatika og den andre 
for forsendelser av legemidler. De 
planlegges ferdigstilt ila august. 
Pr. september: 



12 
 

Aktsomhetsvurderingene er 
gjennomført i tråd med anerkjente 
metoder for å identifisere og håndtere 
risikoen foretakets virksomhet påfører 
klima og miljø.  
Det er innkalt til møte for å igangsette 
arbeid på de andre områdene; 
menneskerettigheter, arbeidstaker-
rettigheter, og korrupsjon og smøring 
for å kunne svare ut det i årlig melding. 

3 Oppfølging av planer og tilsyn    

3.1 Oppfølging av Nasjonal helse- og 
sykehusplan 2020-2023 

   

 Utviklingsplaner: 
Helse Sør-Øst RHF er bedt om å utarbeide 
regional utviklingsplan innen utgangen av 
2022. Arbeidene med de lokale 
utviklingsplanene må tilpasses dette. Planene 
skal sendes på høring. 

 
Vi avventer svar fra HSØ RHF om 
dette er aktuelt for SA HF. 

 
 

SA HF var unntatt fra oppgaven i forrige 
runde med utviklingsplaner i HSØ RHF. 

3.2 Oppfølging av Riksrevisjonens 
undersøkelser 

   

 Riksrevisjonens undersøkelser skal følges 
opp. 

Følges opp så langt det er relevant.  Riksrevisjonen har ikke hatt konkret 
fokus på virksomheten i SA HF. 

4 Tildeling av midler og krav til 
aktivitet 

   

4.1 Økonomiske rammer og krav    

 Sykehusapotekene HF skal benytte midlene 
som er stilt til rådighet på en effektiv måte 
og slik at de kommer pasientene til gode. 
 
Sykehusapotekene HF skal i 2020 basere sin 
virksomhet på de tildelte midler. 

Sykehusapotekene HF tildeles ikke 
inntekter fra det regionale 
helseforetaket, da helseforetaket 
får sine inntekter ved salg internt i 
foretaksgruppen og til eksterne 
kunder. Helse Sør-Øst RHF avgjør 
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det enkelte år om positivt resultat 
fra Sykehusapotekene HF skal 
avregnes tilbake til helseforetaket. 

4.1.1 Resultat    

 Årsresultat 2020 for Sykehusapotekene HF 
skal være på minst 6 millioner kroner 

Følges opp løpende.  Frekvent resultatrapportering, 
oppfølging og evt korrigering. 

4.1.2 Likviditet og investeringer    

 Helseforetakets styring av samlet likviditet 
skal skje innenfor tilgjengelige rammer til 
drift og investeringer. 
 
Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal 
følges opp. Budsjettert resultat for 2020 skal 
ikke benyttes til investeringer i 2020 uten 
etter særskilt avtale med Helse Sør-Øst RHF. 
 
Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko 
ved pågående investeringsprosjekter før 
etablering av nye investeringsforpliktelser. 

Følges opp løpende.  Ivaretatt i ØLP-prosessen. 

4.1.3 Overføring av likviditet - driftskreditt    

4.1.4 Økonomisk handlingsrom    

 Virksomheten skal innrettes innenfor 
økonomiske rammer og krav fra Helse Sør-
Øst RHF slik at det legges til rette for en 
bærekraftig utvikling over tid. 

Ivaretatt gjennom løpende plan og 
oppfølgingsprosesser 

  

5 Oppfølging og rapportering    

 Rapportering: 
I årlig melding 2020 skal det rapporteres på 
styringsbudskap under overskriftene Mål 
2020 og Annen oppgave 2020. 
 
Frist for innsendelse av styrets årlig melding 
er 1. mars 2021. 

Årlig melding 2020 utarbeides.  Sendes inn i 2021 
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I henhold til helseforetaksloven § 34 skal 
årlig melding fra regionale helseforetak også 
omfatte de helseforetak som det regionale 
helseforetaket eier. Dette gjelder også for de 
private ideelle sykehusene som mottar 
oppdrag og bestilling. For å ivareta denne 
rapporteringsplikten skal Sykehusapotekene 
HF oversende en egen rapportering som gir 
Helse Sør-Øst RHF de nødvendige 
opplysninger om arbeidet med de 
styringsbudskapene som inngår i Del II 
Rapportering i den årlige malen for årlig 
melding. 
 
Frist for innsendelse av denne 
rapporteringen er 20. januar 2021. 

 
 

14.10.20 HPJ 


