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 Oppdrag og bestilling 2019 
 
 

Tiltak/aktiviteter i 
Sykehusapotekene HF 2019 
(SA HF = Sykehusapotekene HF) 

Forventet status 
31/12-2019 

Kommentarer 

0 Innledning    

0.1 Overordnede føringer    

 1. Redusere unødvendig venting og 
variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

 

   

 2. Prioritere psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

   

 3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
 

   

 Helseforetaket skal igangsette tiltak som 
understøtter satsingsområdene i regional 
utviklingsplan: 

   

  Nye arbeidsformer – bedre bruk av 
teknologi og mer brukerstyring  

  

   

  Samarbeid om de som trenger det 
mest – integrerte helsetjenester 

  

   

  Redusere uønsket variasjon 
 

   

  Mer tid til pasientrettet arbeid 
 

   

  Forskning og innovasjon for en bedre 
helsetjeneste 

   

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

 Nasjonal kreftstrategi (2018-2022) 
Leve med kreft  

 Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele 
livet – En kvalitetsreform for eldre  

 Nasjonal strategi mot hepatitter 
2018-2023  

 Meld. St. 11 (2018-2019) Kvalitet og 
pasientsikkerhet 2017  

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

 Regional utviklingsplan 2035 (vedtatt 
i styret for Helse Sør-Øst RHF 13. 
desember 2018)  

 Delstrategi for 
eiendomsvirksomheten i Helse Sør-
Øst (vedtatt i styret for Helse Sør-Øst 
RHF 13. september 2018)  

 Regional plan for 
avtalespesialistområdet (vedtatt i 
styret for Helse Sør-Øst RHF 14. juni 
2018)  
 

  

   

1 Redusere unødvendig venting og 
variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

   

1.1 Spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver    
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2 Bedre kvalitet og pasient-sikkerhet    

 Helseforetaket skal i 2019:    

  styrke arbeidet med å utdanne, 
rekruttere, beholde og utvikle 
medarbeidere.  

   

  arbeide med IKT-standardisering for 
å understøtte informasjonssikkerhet, 
informasjonsdeling, mobile og 
brukervennlige løsninger.  

   

2.1 Kvalitet og pasientsikkerhet    

2.1.1 Generelt kvalitetsarbeid    

 HMS og pasientsikkerhet: 

 Arbeidet med HMS og 
pasientsikkerhet må sees i 
sammenheng. Andel «enheter med 
modent sikkerhetsklima» (jf. 
definisjon i 
pasientsikkerhetsprogrammet) ved 
hvert helseforetak skal være minst 
60 %. [Minst 60 % av medarbeiderne 
i enheten skårer 75 eller høyere. 
Variasjonen mellom helseforetakene 
skal reduseres. Datakilde skal være 
ForBedring. Dette publiseres årlig.]  

 
 

   

 Bruk av bredspektrede antibiotika: 

 Helseforetak skal, som del av det 
langsiktige arbeidet med å redusere 
sykehusinfeksjoner, prioritere å 
oppnå 20 % reduksjon i bruk av 
bredspektrede antibiotika i 2019 
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sammenliknet med 2012. (Målet i 
2020 er en reduksjon på 30 % 
sammenliknet med 2012 målt ved 
disse fem bredspektrede midlene: 
Karbapenemer, 2. og 3. generasjons 
cefalosporiner, penicillin med 
ensymhemmer og kinoloner). 
[Datakilde skal være sykehusenes 
legemiddelstatistikk. Dette 
publiseres tertialvis.]  

 Legemidler: 

 Sykehusapotekene HF skal sammen 
med helseforetakene planlegge for 
etablering av lukket legemiddelsløyfe 
ved innføring av elektronisk 
legemiddelkurve MetaVision.  

  Sykehusapotekene HF skal legge til 
rette for produksjon og levering av 
endosepakkede legemidler til lukket 
legemiddelsløyfe.  

   

 Pasientsikkerhetsprogrammet: 

 Helseforetaket skal videreføre 
arbeidet fra 
pasientsikkerhetsprogrammet, 
implementere handlingsplanen og 
redusere variasjon i 
pasientsikkerhetsindikatorer.  

   

2.1.3 Samhandling og brukermedvirkning    

 Brukermedvirkning: 

 Helseforetaket skal delta i de 
nasjonale brukerundersøkelsene i 
regi av Folkehelseinstituttet, og 
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resultatene brukes aktivt i 
forbedringsarbeid.  

2.2 Styrenes oppfølging av kvalitet og 
pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten 

   

  Helseforetakets styre må informeres 
om ansvaret for oppfølging av 
kvalitet og pasientsikkerhet, jf. 
forskriften om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten.  

 Helseforetaket må gi 
styremedlemmene nødvendig 
opplæring i internkontroll og 
risikostyring.  

   

2.3 Beredskap og sikkerhet    

  Helseforetaket skal evaluere og følge 
opp erfaringer og læringspunkter fra 
livedelen av Trident Juncture, 
Nasjonal helseøvelse 2018.  

 Helseforetaket skal implementere    
ny sikkerhetslov.  

 Helseforetaket skal følge opp 
Helsedirektoratets nasjonale risiko- 
og sårbarhetsanalyse for 
helsesektoren, jf. oppdrag i 2018.  

   

2.4 Innkjøp    

 Helseforetakets bestillerfunksjon overfor 
Sykehusinnkjøp HF: 

 Helseforetaket skal, i samarbeid med 
Helse Sør-Øst RHF, ferdigstille rutiner 
som følge av ny funksjonsdeling 
mellom helseforetaket og 
Sykehusinnkjøp HF.  
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 Implementering av vedtatt innkjøp- og 
logistikkstrategi: 

 Helseforetaket skal bidra i arbeidet 
med å dokumentere og 
implementere felles 
arbeidsprosesser. Helseforetaket skal 
videre delta i arbeidet med å 
verifisere og realisere regional 
handlingsplan for utrulling av 
avdelingspakkelogistikk i Helse Sør-
Øst. 

   

2.5 Personell, utdanning og kompetanse    

 Rekruttere, beholde og utvikle 
medarbeidere: 

 «Det er viktig at helseforetaket 
satser på å fremme ledelse, og 
spesielt utviklingen av gode team, 
ledergrupper og at ledelse og 
koordinering av pasientforløp 
prioriteres. Arbeidet vil bli fulgt opp 
videre.» 
(Ingen konkrete mål.) 

 

   

 ForBedring: 

 Undersøkelsen ForBedring skal 
gjennomføres årlig og tiltak følges 
opp. Dette gjelder spesielt i forhold 
til arbeidsbelastning.  

 
 

   

 Bierverv: 

 Alle arbeidsgivere i 
spesialisthelsetjenesten skal innføre 
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meldeplikt for ansatt helsepersonell 
etter helsepersonelloven § 19 andre 
ledd i løpet av 2019. Meldeplikt etter 
bestemmelsen omfatter «all 
helsefaglig virksomhet som 
helsepersonellet utfører som 
selvstendig næringsdrivende, for 
andre arbeids- eller oppdragsgivere i 
Norge eller i utlandet, og om 
eierinteresser, samarbeidsforhold 
o.l.»  

 Grunnutdanning: 
(Ingen konkrete mål.) 

   

 Praksisplasser: 

 Helseforetaket skal iverksette tiltak 
for å forbedre avviklingen av 
praksisundervisning for de som 
utdannes i helseyrkene innenfor 
rammene av helseforetakenes ansvar 
for praksisundervisning og 
opplæring.  

   

 Utdanning helsepersonell: 

 Helseforetaket skal medvirke til å 
utvikle innholdet i utdanningene slik 
at disse er i godt samsvar med 
tjenestenes behov, og medvirke i 
RETHOS-prosjektet til å forme 
fremtidsrettede utdanninger.  

 
 

   

 Videreutdanning: 
(Ingen konkrete mål.) 

   

 Inkluderingsdugnad:    
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 «I inkluderingsdugnaden er det et 
mål om at minst 5 % av nyansatte 
skal være personer med nedsatt 
funksjonsevne eller med «hull i 
CVen»». 
(Ingen konkrete mål.) 

2.6 Forskning og innovasjon    

 Samarbeid med næringslivet: 

 «Utvikling av ny teknologi og mer 
presis diagnostikk og behandling 
gjennom innovasjon og 
næringslivssamarbeid er sentralt for 
å skape en bærekraftig helse- og 
omsorgstjeneste i framtiden. Et 
tettere samarbeid mellom 
spesialisthelsetjenesten og 
næringslivet om forskning, 
innovasjon og innovative 
anskaffelser er viktig for å få dette 
til.» 
(Ingen konkrete mål.) 

   

2.7.1 Regionale IKT-prosjekter    

  Helseforetaket skal bidra til 
standardisering og modernisering av 
IKT-infrastruktur gjennom:  
• lokal forankring av mandat og 
beslutninger  
• å bidra til å definere de 
funksjonelle kravene  
• å bidra med nødvendige 
fagressurser i henhold til 
programmets gjennomføringsplan  
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• å sette av ressurser til 
helseforetakets forberedelser og 
tilrettelegging av programmets 
leveranser (budsjett, nødvendige 
lokale IKT-tiltak, mottaksprosjekt 
etc.)  

 Helseforetaket skal koordinere og 
prioritere alle bestillinger på en 
hensiktsmessig måte til 
Sykehuspartner HF før dette 
kommuniseres til Sykehuspartner via 
ett kontaktpunkt.  

 Helseforetaket skal delta i 
utarbeidelsen av regionalt vedtatt 
samhandlingsmodell og -arkitektur 
for IKT og MTU.  

 Helseforetaket skal bidra til å 
redusere variasjonen av utvalgte 
applikasjoner med inntil 25 % innen 
januar 2020.  

 Helseforetaket skal fortløpende, og 
spesielt i forbindelse med migrering 
til Windows 10, aktivt bidra til å 
identifisere applikasjoner og 
tjenester som ikke skal videreføres 
på ny plattform.  
 

 Helseforetaket skal bidra til en 
samordnet regional styring av 
prosjektporteføljen i Helse Sør-Øst 
RHF ved å benytte felles 
prosjektstyringsverktøy for regionen 
for alle IKT-prosjekter. Bidraget skal 
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omfatte oppstart av nødvendige 
mottaksprosjekter for regionale 
innføringsprosjekter og migrasjon og 
sletting av data fra gamle IKT-
løsninger når nye innføres. 
Helseforetaket skal ikke initiere 
konkurrerende aktiviteter til 
regionale prosjekter, programmer og 
anskaffelser.  

2.7.2 Dataansvar og informasjonssikkerhet    

  Helseforetaket er selvstendig 
ansvarlig for at det føres protokoll 
over hvilke personopplysninger de 
behandler (behandlingsaktiviteter). 
Sykehuspartner HF skal i løpet av 
2019, i samarbeid med Regionalt 
Sikkerhetsfaglig Råd (RSR), utarbeide 
og implementere en regional mal og 
standard for protokollen, slikt at 
hvert enkelt foretak kan fylle ut sine 
behandlinger.  

 Helseforetaket skal bidra å redusere 
digitale sårbarheter innenfor 
infrastrukturområdet ved å:  
•redusere antallet lokale gamle 
(legacy-) domener.  
• migrere tjenester fra lokale 
datarom til godkjente datasentre.  
• etterleve regionale 
sikkerhetsprinsipper.  

 Helseforetaket skal sørge for at 
implementering av evt. lokalt 
anskaffet utstyr innfrir regionale krav 
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til informasjonssikkerhet, støttes av 
underliggende infrastruktur og 
understøtter regionale strategier.  

 Helseforetaket skal implementere 
endringene fra regionalt 
styringssystem for 
informasjonssikkerhet («ISMS») i 
eget lokalt styringssystem, herunder 
lokale prosesser og rutiner.  

 Helseforetaket skal implementere 
regionale risikoakseptkriterier, 
herunder identifisere risikonivå mht. 
tilgjengelighet, integritet og 
konfidensialitet lokalt.  

3 Tildeling av midler og krav til 
aktivitet 

   

     

3.1 Økonomiske krav og rammer    

3.1.1 Drift og investering    

  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 det 
enkelte år om positivt resultat fra 
Sykehusapotekene HF skal avregnes 
tilbake til helseforetaket. 

 

   

3.1.2 Resultat    
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  Årsresultat 2019 for 
Sykehusapotekene HF skal være på 
minst 7 millioner kroner.  

   

3.1.3 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 2019 skal 
ikke benyttes til investeringer i 2019 
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.  

   

3.1.4 Overføring av likviditet - driftskreditt    

  Sykehusapotekene HF skal styre 
innenfor tilgjengelig 
driftskredittramme fastsatt av Helse 
Sør-Øst RHF.  

 Det legges til grunn at helseforetaket 
skal drive sin virksomhet innenfor 
gjeldende driftskredittrammer, samt 
innretter virksomheten innenfor 
økonomiske rammer og krav som 
følger av vedtak i foretaksmøter i 
2019, herunder oppdrag og bestilling 
2019 som er gitt i foretaksmøte 13. 
februar 2019, slik at det bidrar til at 
Helse Sør-Øst RHFs «sørge for»-
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ansvar oppfylles og at det legges til 
rette for en bærekraftig utvikling 
over tid.  

3.1.5 Økonomisk handlingsrom    

  Det er skapt økonomisk 
handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer. Sykehusapotekene HF 
skal derfor sikre at gevinster av 
utviklingsarbeid og investeringer er 
realisert, både når det gjelder 
kvalitet og økonomi.  

   

4 Oppfølging og rapportering    

  Helse Sør-Øst RHF vil i 
oppfølgingsmøtene med 
helseforetaket følge opp Mål 2019 
og eventuelt andre 
kvalitetsindikatorer ved behov. I Årlig 
melding 2019 skal helseforetaket 
rapportere på Mål 2019 og Andre 
oppgaver 2019. Frist for innsendelse 
av styrets årlig melding er 1. mars 
2020. 

   

 

 


