
Felles foretaks-

overgripende
Mål Kategori Tiltak Målindikator Start Slutt Ansvar Ressurs Korrigerende tiltak

Vurdering status med farge samt forklaring

Utvikle og levere morgendagens 

legemiddelforsyning

2

K,M Tilrettelegge for lukket legemiddelsløyfe ved å øke 

tilgjengeligheten og bruken av endoser.

Alle sykehus opp på samme nivå som 

SiV (42 %) i løpet av 2021.

01.01.21 31.12.21 D F, P, Ø Prioritert iht til O&B Øke tilgjengeligheten: Gul pga ATC-host, blisterpakkemaskin, kompetanse 

lokalt, logistikk. 

Øke bruken av endose: Grønt. Bruken øker noen plasser. Signaler om 

økning. Oppdrag og bestillingsdokumentet er enda tydeligere for HF-ene. 

Konklusjon: Gult. Vurderes rødt i forhold til risikobildet i Skien? 

Ø, K Ferdigstille og implementere nasjonal 

bestillingsløsning for legemidler på internett. 

Gjennomføre prioriterte tiltak fra nasjonal 

handlingsplan for publikumsadministrasjon

2000 bestillinger per måned i løpet av 

første halvår ny app er tatt i bruk. 

Kundenedgang reverseres.

01.01.21 31.12.21 D T,Ø,P Prioritert iht til O&B Utviklingen pågår, men er satt på hold i påvente av avklaringer fra SLV og 

NHN. 

1

K,M Innføre mikrofiber der dette er mulig. Utarbeide nye 

arbeidsprosesser og prosedyrer for vask i 

produksjonsrom.

Implementert ny prosess. 01.01.21 31.12.21 D K, Ø Implementering går i følge planen. Prosedyregruppe satt ned og satt i 

gang med arbeidet. Kontrakt signert med leverandør.

Nytt sykehusapotek i Drammen 

Nytt sykehusapotek på Aker

Nytt grossistanbud G-2021

Nye sykehusapotek i framtidens OUS - 

Gaustad/Aker

Legemiddelhåndtering i framtidens OUS & SAO

Lukket legemiddelsløyfe i SA HF (koordinering)

Regional standard for lukket legemiddelsløyfe i 

HSØ

1. Effektivisere og forbedre kvaliteten i forsyningen av legemidler i sykehusene

2. Legge premisser og anbefale fremtidig modell for legemiddelforsyning og –håndtering til sykehusene, med fokus på Lukket legemiddelsløyfe

3. Utvikle og levere endosepakkede legemidler og stimulere til økt bruk av endoser

4. Tilrettelegge for god bruk av persontilpasset medisin og legemidler til avansert terapi

5. Automatisere produksjonen og den tilhørende bestillingsprosessen ytterligere 

6. Utvikle og tilgjengeliggjøre halvfabrikata, «ready to use» og standardiserte medikamentpakker 

7. Drive FoU og innovasjon som styrker produksjonen
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Styrke rådgivning til sykehus og 

pasienter om håndtering og 

bruk av legemidler

K, Ø Beskrive nåværende og fremtidige tjenester i SAHF og 

utarbeide forslag til forretningsmodell for disse, 

inkludert kunde, finansiering inkl betalingsvilje, 

kompetanse, teknologi.

1. Oversikt over nåværende tjenester.

2. Oversikt over fremtidige behov for 

tjenester. 

Forretningsmodeller foreligger. 

01.01.21 21.12.21 D F, T, O, 

Ø, P

Koronasituasjonen påvirker fremdrift. Ressursmangel. 

Igangsatt. 

Ø, K Følge opp FoU-handlingsplanen og styrke forskning 

innenfor områdene LLS og galenisk- og klinisk farmasi 

gjennom eksternt samarbeid og økt innsats for å 

skaffe eksterne forskningsmidler.

Identifisere og utvikle 3 

forskningsprosjekter årlig, og søke 

ekstern finansiering for disse. 

Publisere 7 vitenskapelige artikler 

årlig.

01.01.21 21.12.22 F D Under arbeid, sentral oppgave for forskningssjef, tatt inn i personlig 

handlingsplan.

1. Videreutvikle klinisk-farmasøytiske tjenester til prioriterte pasientgrupper.

2. Bidra til kostnadskontroll for legemidler i spesialisthelsetjenesten.

3. Sikre faglig innhold i beslutningsstøttesystemer for legemiddelhåndtering.

4. Utvikle og tilby digitale tjenester for å bedre tilbudet til pasienter, helsepersonell og sykehus.

5. Iverksette FoU- og innovasjonsprosjekter som bidrar til å bedre legemiddelbruken i sykehusene.
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Forebygge konsekvenser av 

legemiddel-mangel og trygge 

beredskapen

SAHF skal i samarbeid med HSØ legge til rette for 

opprettelse og forvaltning av et nasjonalt 

beredskapslager av legemidler og sikre HSØ sin rolle i 

dette arbeidet

Vedtatt organisering. 01.01.21 31.12.21 Ø Adm.dir 

F

Prioritert iht til O&B I rute

1. Bidra til nasjonale beredskapsløsninger, inkludert forsyningssikkerhet i Helse Sør-Øst gjennom grossistavtaler og beredskapselementer i LIS-avtaler.

2. Utvikle anbefaling til regional og lokal beredskapsløsning, inkludert lagerhold, produksjonsberedskap og avtaler med samarbeidspartnere.

3. Rådgi sykehusene om legemiddelberedskap og konsekvenser av legemiddelmangel, og tilby legemiddelberedskapsløsninger.

4. Kontinuerlig vurdere risiko og arbeide for å hindre uønskede hendelser i logistikk og ordinær forsyning.
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Utnytte ny teknologi

1

K,M Gjennomføre tiltak i henhold til CMS regionale 

handlingsplan og budsjett. 

Håndtere konsekvenser av innføring av regional 

programvare, bl a organisering av regional drift av 

CMS i SAHF samt kontakt med myndigheter. 

Implementere utfall av juridisk avklaring knyttet til at 

regional fagforvaltning av CMS er lagt til enhet som 

ikke har tilvirkertillatelse. 

Sikre godt felles samarbeid ved bruk av CMS lokalt på 

sykehusapotek og HF. 

Oppfølging av gevinstrealisering. 

Gjennomført tiltak i henhold til 

regional HP. 

Etablert fungerende organisasjon i 

SAHF for drift av regional programvare. 

CMS driftes i henhold til 

myndighetskrav. 

Etablert godt samarbeid lokalt SA-HF. 

Mål oppnådd i henhold til 

gevinstrealisering. 

01.01.21 31.12.22 D K, T, Ø, 

O

Fremdeles noe usikkerhet knyttet til utfall av klagesak, men per nå GULT.

Etablere fungerende organisasjon i SAHF for drift av regional programvare. 

GULT (avhenger av ovenstående punkt samt resultat av regional prosess). 

2

K Utarbeide digitaliseringsplan.

Gjennomføre prioriterte tiltak fra 

digitaliseringsplanen.

Digitaliseringsplan godkjent i LG.

Tiltakene gjennomført.

01.01.21 28.02.21

31.12.21

T D, Ø, F, 

P

Prioritert iht til O&B Besluttes i LG i mars.

K Produksjonsstøttesystem for tilsettinger: utarbeide 

mandat for BP1 behandling i porteføljestyret

BP1  behandlet i porteføljestyret. 01.01.21 01.08.21 P D, T, K, 

O, Ø

Prosjektavdelingen tar initiativ til å avklare med Drift ressursbruk og 

fremdriftsplan for arbeidet i løpet av mars. Oppstart i april.

K Implementere et verktøy for sikker deling av 

produksjonsdokumenter, sporing av endringer, 

dataintegritet og tilgangskontroll.

Verktøy implementert. 01.01.21 31.12.21 T O, D, K Dekket gjennom Sokrates-løsningen, eller behov for annen type løsning

Nytt sykehusapoteksystem (prosjektkontoret)

EIK (DIFA) i sykehusapotekene

RBD - Reseptur- og butikkdataløsning

Regional ERP leveranseprosjekt

Mottaksprosjekt Klara

Innføring av Tønsys på OUS

1. Ta aktiv del i digital fornying og ta del i de digitale og teknologiske løsningene i Helse Sør-Øst.

2. Digitalisere og automatisere interne prosesser med formål om effektivisering og økt kvalitet, herunder:

Nytt sykehusapoteksystem

Produksjonsstøttesystem

Bestillingssystem i produksjon

Støttesystem for klinisk farmasi

3. Kartlegge, tilpasse og ta i bruk nye digitale verktøy i betjeningen av sykehus og pasienter (elektronisk bestilling og levering av legemidler, reseptekspedisjon, digital rådgivning på chat og 

video).
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Styrke kompetanse og 

organisasjon

4

K 1) Forenkle kvalitetssystemet for Apotekdrift, 

Ansvarlig: IG

• Publikum

• Sykehusleveranser

• Produksjon

• Farmasøytiske tjenester

• Apotek/Felles

2) Forenkle kvalitetssystemet for 

Informasjonssikkerhet, Ansvarlig: JEA

3) Forenkle kvalitetssystemet for IT, Ansvarlig: JEA

4) Forenkle kvalitetssystemet for FOU – aktiviteter, 

Ansvarlig: HPHJ

Redusert antall prosedyrer, 

kompleksitet og omfang. 

01.01.21 31.05.21 D, IT, F 1) 

GRØNT for apotekdrift stab. 

2)

GUL for informasjonssikkerhet

3)

GUL For IT

4)

GRØNT for FOU, Planlagt, oppgave for forskningssjef, tatt inn i personlig 

handlingsplan.

K, Ø Ferdigstille analyse av organisasjonen ved å vurdere 

om Sykehusapotekene HF er organisert på en mest 

mulig effektiv og god måte for å nå foretakets 

strategiske ambisjoner og mål.  

Analyse og forslag til endringer 

godkjent av Styret.

Tiltak gjennomført.

Endringer og tiltak gjennomføres i tråd 

med beslutninger fra LG/Styret.

01.01.21 01.05.21

01.10.21

Adm.dir. O/LG

Opprette en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal levere 

forslag til omdømmemål og aktivitetsplan for 2021 og 

2022. 

Arbeidsgruppe etablert .                                                                                                            

Aktivitetsplan utarbeidet med 

prioriteringer innen LLS, farmasøytisk 

rådgivning og beredskap for "innsalg" 

01.01.21      

01.01.21                                                                                        

01.03.21

15.01.21 

30.03.21               

31.12.22

O D Arbeidet er i rute. Arbeidsgruppe er etablert og arbeidsgruppen er i gang. 

1. Sikre gode relasjoner med sykehus og pasienter gjennom styrket kunnskap om deres behov og forventninger.

2. Videreutvikle kompetanse og gjennomføre kompetansehevingsprogrammer, innenfor klinisk farmasi, beredskap og forsyning og øvrige sentrale områder for ansatte i foretaket.

3. Påvirke og samarbeide med utdanningsinstitusjonene for å sikre tilgang på medarbeidere med riktig kompetanse.

4. Sikre riktig og god fordeling av oppgaver og ansvar for å nå strategiske mål (hovedkontor versus apotek).
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