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 Oppdrag og bestilling 2022 
Status pr. 10. juni 
 

Tiltak/aktiviteter i 
Sykehusapotekene HF 2022 
(SA HF = Sykehusapotekene HF) 

Forventet status 
31/12-2022 

Kommentarer 

 Innledning    

 Overordnede føringer    
 Innenfor sine ansvarsområder skal 

Sykehusapotekene HF understøtte arbeidet 
med hovedmålene Helse Sør-Øst RHF er gitt i 
styringsdokumentene: 

   

 1. Styrke psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

 

Ikke relevant for SA HF.   

 2. Styrke forskning, innovasjon og 
kompetanse og forbedre 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.» 

 3. Rask tilgang til helsetjenester og 
sammenhengende pasientforløp 
 

Ikke relevant for SA HF.   

 Oppfølging av styringsbudskap    
 Helseforetaket har også ansvar for å sette 

seg inn i og, så raskt som mulig, følge opp 
tiltak og funn i rapporter fra gjennomførte 
tilsyn. 

Ivaretatt gjennom foretakets 
prosedyre for å følge opp tilsyn og 
eksterne revisjoner, Dok ID 7736. 

 Gjennomføres løpende, er ajour pt. 
Prosedyren planlegges revidert som en 
følge av Org 2020. 
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 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, pt ingen 
henvendelser. 

  

 Nye dokumenter som skal legges til grunn 
for utvikling av tjenesten 

   

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

• Meld. St. 25 (2020-2021) 
Likeverdsreformen  

• Meld. St. 38 (2020-2021) Nytte, 
ressurs og alvorlighet  

• Nasjonal strategi for sjeldne 
diagnoser  

• Nasjonal alkoholstrategi 2021-2025. 
En helsefremmende og solidarisk 
alkoholpolitikk  

• Nasjonal strategi for godt kosthold 
og ernæring hos eldre i sykehjem og 
som mottar hjemmetjenester  

• Strategi og beredskapsplan for 
håndteringen av covid-19-
pandemien (av 30. november 2021)  

• Trygghet, mangfold og åpenhet. 
Handlingsplan mot diskriminering på 
grunn av seksuell orientering, 
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og 
kjønnskarakteristika 2021-2024  

 

Følges opp så langt det er relevant 
for SA HF. 

 Dokumentene er samlet og 
tilgjengeliggjort for ledelsen. 
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Følgende nye regionale dokumenter gjøres 
gjeldende og skal legges til grunn for 
utvikling av tjenesten: 
 

• Finansstrategi for Helse Sør-Øst 
Versjon 5.1 (RHF-styresak 067-2021). 
Vedlegg til Finansstrategien for Helse 
Sør-Øst RHF – Regionale 
retningslinjer for driftsøkonomiske 
analyser og vurdering av økonomisk 
bæreevne i investeringsprosjekter  

• Regional delstrategi for utdanning og 
kompetanse (RHF-styresak 084-2021)  

• Rammeverk for miljø- og bærekraft 
med felles klima- og miljømål (RHF-
styresak 132-2021)  

• Standard for klima og miljø i 
sykehusprosjekter (RHF-styresak 
143-2021)  

 
1 Styrke psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling 

   

 Ingen oppdrag til SA HF i dette kapittelet. 

 
 

   

2 Styrke forskning, innovasjon 
og kompetanse og forbedre 
kvalitet og pasientsikkerhet 
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2.1 Bemanning og kompetanse    
 • Det skal arbeides med tiltak som 

bidrar til å rekruttere, beholde og 
utvikle helsepersonell. Det skal 
tilrettelegges for praksisplasser og 
læreplasser.  

 

Sykehusapotekene HF opplever 
generelt ikke 
rekrutteringsutfordringer, har 
omfattende opplæringsprogram, 
og har relativt lav turnover.  
 
Tiltak for fortsatt å sikre at vi er en 
attraktiv arbeidsgiver som både 
tiltrekker, beholder og utvikler 
personell videreføres.  
 

 Foretaket har fokus på videreutvikling 
og vedlikehold av medarbeidernes 
kompetanse.  
 
Det er stort fokus på å i større grad 
benytte seg av interne ressurspersoner 
i opplæringsarbeid, samt å dele mer 
kunnskap på tvers. SAHF har svært 
mange sterke fagpersoner som skal 
benyttes enda bedre i 
kompetanseutvikling.  
 
Som en del av foretakets 
kompetansearbeid vil det innføres et 
eget verktøy for kompetanseutvikling i 
samarbeid med HSØ.   
 
For å tiltrekke oss fremtidig 
arbeidskraft vil vi fortsette arbeidet 
med å synliggjøre foretaket; særlig opp 
mot studentmiljøer og andre relevante 
målgrupper.  

 • Antall lærlinger i 
helsefagarbeiderfaget skal økes 
sammenlignet med 2021.  

 

Ikke relevant for SA HF.   

 • Helseforetaket skal videreføre og 
forsterke arbeidet med å utvikle 
en heltidskultur i helseforetakene.  

 

SAHF har særdeles få 
deltidsstillinger. 

 Følges opp. 

 • Ved behandling av Nasjonal helse- 
og sykehusplan (2016-2019) 

Ikke relevant for SA HF, som ikke er 
et sykehus. 
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vedtok Stortinget å be daværende 
regjering sørge for at stedlig 
ledelse skulle være hovedregelen 
ved norske sykehus, og at dette 
ble fulgt opp i foretaksmøtet den 
4. mai 2016. Hurdalsplattformen 
slår fast at man skal sikre stedlig 
ledelse i sykehusene. 
Helseforetaket bes vise hvordan 
dette er ivaretatt innenfor lovens 
krav til enhetlig ledelse, jf. også 
rundskriv I-2/2013 om 
Lederansvaret i sykehus. 
Helseforetaket skal redegjøre for 
hvordan de ulike virksomhetene er 
organisert for å ivareta prinsippet 
om stedlig ledelse. Dette skal gå 
fram av årlig melding for 2022.  

 
 • Et av regjeringens satsingsområder 

er "Arbeid for alle i et 
inkluderende arbeidsliv". Som 
store arbeidsgivere er det av 
spesiell betydning at 
helseforetakene fortsetter 
arbeidet med å legge til rette for å 
rekruttere personer som av ulike 
grunner har utfordringer med å 
komme inn i arbeidslivet. 
Inkluderingsarbeidet skal også 
bidra til å forhindre frafall fra 
arbeidslivet. Helseforetaket skal 
videreføre arbeidet med 

  Sykehusapotekene HF har gjennomført 
og evaluert pilottiltak og vil fortsette 
med å identifisere hensiktsmessige 
metoder og tiltak som vil bidra til 
måloppnåelse av Inkluderings-
dugnadens overordnede målsetting.  
 
Blant annet videreføres opplæring av 
ledere for rekruttering og inkludering i 
2022.   
 
SAHF følger HSØ sitt inkluderings- og 
mangfoldsprosjekt, og utarbeider i 
tillegg egne tiltak. 
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inkludering og mangfold og legge 
til rette for rekruttering av 
personer som har utfordringer 
med å komme inn i arbeidslivet, 
samt å forhindre frafall fra 
arbeidslivet.  

 
2.2 Forskning og innovasjon, kvalitet og 

pasientsikkerhet 
   

 • Det skal tilrettelegges for forskning 
og innovasjon i tjenesten, og 
arbeidet med pasientsikkerhet og 
kvalitet skal styrkes.  

 

Ivaretatt gjennom foretakets FoU-
strategi og utvikling av tjenester i 
alle fire forretningsområder. 

 To nye PhD-stipendiater er tilsatt med 
tiltredelse henholdsvis 1. april og 1. 
desember. 

 • Samlet forbruk av bredspektret 
antibiotika skal reduseres med 30 
pst. i 2022 sammenliknet med 
2012. 2021 var siste året for 
Handlingsplan mot 
antibiotikaresistens i 
helsetjenesten (2015-2020) og det 
planlegges for videre arbeid med 
den nasjonale strategien mot 
antibiotikaresistens i 2022.  

 

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. 

 • Helseforetaket skal legge til rette 
for helsetjenesteforskning og 
innovasjonsprosjekter som utvikler 
nye måter helsetjenester kan 
leveres på, samt prosjekter som 
evaluerer kvalitet og 
pasientsikkerhet i 
pasientbehandling.  

Ivaretatt gjennom foretakets FoU-
strategi og utvikling av tjenester i 
alle fire forretningsområder. 

 Foretakets forskningsprosjekter 
understøtter målsettingen. Det er 
avsatt midler til nye prosjekter. 
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 • Helseforetaket skal følge opp at 

forskningen er i tråd med 
regelverket og de risikoområder 
som er avdekket i Statens 
helsetilsyns rapport (6/2021) 
«Forskningsansvarlig har ansvar 
for at forskningen er forsvarlig».  

 

Ivaretatt gjennom foretakets 
Forskningshåndbok, følges opp av 
FoU-sjef. 

 Løpende aktivitet. 

 • Helseforetaket skal videreutvikle 
arbeidet med å se arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhet i sammenheng, 
med utgangspunkt i oppfølging av 
nasjonal handlingsplan for 
pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring og 
undersøkelsen ForBedring.  

 

Medarbeiderundersøkelsen 
ForBedring 2022 ble gjennomført i 
perioden 01.02.22 – 01.03.22.  
 
Resultatgjennomgang og tiltak er i 
ferd med å utarbeides. 

 I ForBedring 2022 skårer foretaket som 
helhet 88 % for sikkerhetsklima.  
Andel enheter med skår større enn eller 
lik 75 er 88%.  
For de enheter som har lavere skår enn 
75 % skal det iverksettes tiltak, og 
organisasjonsavdelingen skal følge opp 
og bistå. Samtlige apotekere har fått 
informasjon i Apotekermøte, og skal bli 
kontaktet av org.avdelingen ifm. 
resultatene fra undersøkelsen, og det 
vil i denne forbindelse bli gjennomført 
egne samtaler med hver enkelt 
apoteker.  

2.3 Legemidler    
 • Sykehusapotekene HF skal bidra i 

regionalt arbeid med digitale 
løsninger for beslutningsstøtte ved 
ordinasjon, tilberedning og 
utdeling av legemidler i 
sykehusene.  

 

Ivaretas gjennom foretakets egne 
prosjekter (LLS mv.) og deltagelse i 
regionale prosjekter. 

 Konseptfase for Farmasøytvalidering er 
planlagt startet høsten 2022 som et 
prosjekt i SA HF sin prosjektportefølje. 
Fagressurser er avklart og prosjektleder 
engasjeres medio juni. Oppstart blir 
trolig 1. september. 

 • Sykehusapotekene HF skal 
medvirke til at sykehusene 

Ivaretas gjennom rådgivning og 
bruk av sykehusapotekforetakenes 

 Løpende og planlagte tiltak: 
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etterlever 
behandlingsanbefalingene for 
pasienter med 
helseforetaksfinansierte 
legemidler og bidra til at 
helseforetakenes 
legemiddelkostnader reduseres.  

 

legemiddelstatistikk og 
analyseressurser. 

- Tilgjengeliggjøre 
omsetningsstatistikk for 
sykehusapotek, sykehus og LIS. 

- Levere dashboard for 
avtaleoppfølging gjennom SLMK – 
videreutvikle nytt dashboard for 
mer målrettet oppfølging av bytter. 

- Utarbeide målrettede analyser for 
analyse av besparelsespotensiale 
og legemiddeløkonomi. 

- Samordne nasjonal oppfølging av 
legemiddeløkonomi gjennom 
nasjonal samarbeidsgruppe for 
SLS/SLMK. 

- Formidle analyser og informasjon til 
stakeholders via regional LIS-
kontakt. 

3 Rask tilgang til helsetjenester 
og sammenhengende 
pasientforløp 

   

 Ingen oppdrag til SA HF i dette kapittelet. 
 

   

4 Øvrige krav og rammer for 2022    

4.1 Beredskap og sikkerhet    
 • Helseforetaket skal videreutvikle 

beredskapsarbeidet og -planene 
med hensyn til pandemier og 
andre alvorlige kriser, ved å følge 
opp egenevaluering av 
pandemihåndteringen, 
Koronakommisjonens rapport og 

Arbeid er planlagt.   
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egne risiko- og sårbarhetsanalyser 
knyttet til infrastruktur, 
kompetanse og innsatsfaktorer 
mv.  

 
4.2 IKT-utvikling og digitalisering    
 • Helseforetaket skal bidra til 

regional standardisering og 
redusert variasjon, gjennom 
oppslutning om regionale 
fellesløsninger og innføring av 
regional forvaltningsmodell. 
Helseforetaket skal aktivt bidra til 
sanering og standardisering av 
applikasjonsporteføljen, i 
samarbeid med Sykehuspartner.  

 

Fokuseres på løpende. Forsterkes 
ytterligere gjennom den pågående 
overføringen av IKT-drift til 
Sykehuspartner. 
Regional forvaltningsmodell 
hensyntas i arbeidet med 
Sykehusapotekenes 
systemforvaltning i 2022. 

  

 • Skatteetaten har modernisert det 
sentrale folkeregisteret med nye 
og endrede felter. Skatteetaten 
forbereder også innføring av ny 
personidentifikator (PID) i 2032. I 
den forbindelse innfører Norsk 
Helsenett (NHN) en ny 
persontjeneste for oppslag av 
folkeregisterinformasjon som 
Helse Sør-Øst må ta i bruk. Dette 
medfører behov for endringer i 
integrasjoner og 
informasjonsmodell i IKT-systemer 
samt i medisinteknisk utstyr som 
benytter personopplysninger. Det 
er etablert et regionalt prosjekt 

Ivaretas gjennom arbeidet med 
nytt apoteksystem Klara, og ved 
behov i eksisterende løsning 
FarmaPro gjennom 
bransjeforeningen 
Apotekforeningen. 
Tidsplan for arbeidet utarbeides i 2. 
kvartal. 
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som legger til rette for 
ibruktakelse av integrasjoner samt 
ny personmaster i Helse Sør-Øst.  
Helseforetaket skal holde seg 
orientert om det nasjonale og 
regionale arbeidet, samt legge til 
rette for nødvendige lokale 
tilpasninger. Helseforetaket skal 
legge frem en tidsplan for dette 
arbeidet innen 1. juni 2022. 
 

4.3 Informasjonssikkerhet    
 • Nye teknologier tas i bruk og mer 

pasientbehandling foregår på tvers 
av helseforetak, hjemme og over 
internett. Helseforetaket skal 
kunne møte endringer på en 
effektiv og trygg måte. 
Helseforetaket skal derfor arbeide 
systematisk med 
informasjonssikkerhet og ha 
kontroll med risiko.  

 

Det arbeides løpende med 
informasjonssikkerhetsarbeidet i 
foretaket. 
 
 

 Rekruttering av 
Informasjonssikkerhetsansvarlig er 
pågående. 
Det er økt kapasitet på området 
gjennom innleie. 

 • Helseforetaket skal ha oversikt 
over domener de bruker, for å 
kunne etterleve offentlige krav og 
anbefalinger. Domenene skal være 
registrert gjennom Sykehuspartner 
HF, senest innen utgangen av 
2022. Eventuelle unntak skal 
avklares med Helse Sør-Øst RHF.  

 

Sammenfattes av IKT-
driftsfunksjonen og formidles til 
Sykehuspartner. 

  

4.4 Klima og miljø    
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 Helseforetaket skal:  
• dokumentere årlig status i 

arbeidet med å nå felles klima og 
miljømål for 
spesialisthelsetjenesten  

• vurdere om det er ressursmessig 
riktig å videreføre 
tredjepartssertifiseringen av 
system for miljøledelse, eller om 
man skal ivareta målsettingene for 
miljøledelse på annen måte.  

• bidra i arbeidet med en nasjonal 
analyse av sårbarhet og 
tilpasningsbehov relatert til 
klimaendringer og helse.  

 

Det er spesifisert tiltak som har en 
positiv innvirkning på ytre miljø i 
handlingsplan 2022-2023. 
Det er gjort gjennomgang av FNs 
klimamål og føringer fra HSØ til mål 
og delmål for ytre miljø, for å 
identifisere hvordan SAHF kan 
bidra til at disse nås.  
 
Tredjeparts sertifisering iht. ISO 
14001:2015 er besluttet videreført.  
 
Deltagelse i klima- og miljøforum i 
HSØ og bidrar der etter behov. 
Bidrar til spesialisthelsetjenestens 
rapport for samfunnsansvar. 

 Det er initiert en gjennomgang av FNs 
klimamål og føringer fra HSØ til mål og 
delmål for ytre miljø, for å identifisere 
hvordan SAHF kan bidra til at disse nås. 
Kvalitetsledere, fagsjefer og 
ledergruppen har gitt innspill.  
Forslaget så langt ble lagt fram på 
ledergruppemøtet i 22. mars. Forslag til 
SAHFs klima og miljømål tas opp igjen 
på ledermøtet 21. juni. 
 
Miljørevisjon ved KIWA gjennomføres i 
september. 
 

5 Økonomiske krav    

 • Sykehusapotekene HF skal i 2022 
basere sin virksomhet på fastsatte 
budsjetter. / Resultatkrav skal nås 
gjennom god drift og riktig bruk av 
ressurser.  

 

  Frekvent resultatrapportering, 
oppfølging og eventuelle tiltak. 
 

 • Helseforetaket skal innrette 
virksomheten innenfor de krav 
som er gitt fra Helse Sør-Øst RHF i 
oppdrag og bestilling og 
foretaksmøter, slik at det legges til 
rette for en bærekraftig utvikling 
over tid.  

 

Dette er hensyntatt gjennom 
planer og tiltak dokumentert i ØLP, 
Budsjett og Handlingsplaner. 

  

 Resultatkrav    
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 • Årsresultat 2022 for 
Sykehusapotekene HF skal minst 
være på 5 millioner kroner.  

 

Prognose for 2022 er per mars på 
9,2 mill kr. Prognosen er per mai 
oppjustert til 55 mill kr. 

 Frekvent resultatrapportering, 
oppfølging og eventuelle tiltak. 
 

 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 2022 skal 
ikke benyttes til investeringer i 
2022 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. 

6 Oppfølging og rapportering    

 Rapportering: 
 I årlig melding 2022 skal det rapporteres 
på styringsbudskap under overskriftene 
Mål 2022 og Annen oppgave 2022. Frist 
for innsendelse av styrets årlig melding er 
1. mars 2023. 
 
I henhold til helseforetaksloven § 34 skal 
årlig melding fra regionale helseforetak også 
omfatte de helseforetak som det regionale 

Årlig melding 2022 utarbeides.  Sendes inn i 2023. 
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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 2023. 
 

 Tillegg etter foretaksmøtet 6. mai    

 • Det legges til grunn at helseforetaket 
fra mai i størst mulig grad skal drive 
som normalt. 

• Det skal være beredskap for en ny 
smittebølge gjennom høsten og 
vinteren, særlig med tanke på 
analysekapasitet, fleksibilitet til å øke 
intensivkapasiteten og vaksinasjon av 
egne ansatte. 

  

Foretaket gikk ut av beredskap 17. 
mars. 
 
 

  
 
 
Det utarbeides tiltakskort for 
gjeninnføring av smitteverntiltak i det 
enkelte sykehusapotek. 
Sykehusapotekene er forberedt på å 
bistå sykehusene med vaksinasjon av 
ansatte. 
 

 

HPHJ 10.6.2022 


