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Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret i Sykehusapotekene HF 28. februar 2022 
 
 
 

SAK NR 007-22 
 
ORIENTERINGSSAK: FORETAKSMØTET 16. FEBRUAR 2022 – OPPDRAG OG 
BESTILLING 2022 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tok saken til orientering, og ber administrasjonen om å rapportere oppfølging av 
oppgavene gitt i Oppdrag og bestilling 2022 som beskrevet i styrets møteplan. 
 
 
 
 
 
Oslo, 21. februar 2022 
 
 
 
Tore Prestegard 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Det ble avholdt foretaksmøte i HSØ 16. februar 2022. I foretaksmøtet ble Sykehusapotekene HF 
gitt Oppdrag og bestilling for 2022. 
 
Oppdrag og bestilling 2022 følger vedlagt. Vi vil gå gjennom hovedsaker i Oppdrag og bestilling 
på styremøtet. 
 
 
Viktige nye mål og oppgaver for Sykehusapotekene HF i Oppdrag og bestilling 2022: 
 
• Det skal arbeides med tiltak som bidrar til å rekruttere, beholde og utvikle helsepersonell. 

 
• Det skal tilrettelegges for forskning og innovasjon i tjenesten, og arbeidet med 

pasientsikkerhet og kvalitet skal styrkes. 
 
• Sykehusapotekene HF skal bidra i regionalt arbeid med digitale løsninger for 

beslutningsstøtte ved ordinasjon, tilberedning og utdeling av legemidler i sykehusene. 
 
• Sykehusapotekene HF skal medvirke til at sykehusene etterlever behandlingsanbefalingene 

for pasienter med helseforetaksfinansierte legemidler og bidra til at helseforetakenes 
legemiddelkostnader reduseres. 

 
• Helseforetaket skal videreutvikle beredskapsarbeidet og -planene med hensyn til pandemier 

og andre alvorlige kriser, ved å følge opp egenevaluering av pandemihåndteringen, 
Koronakommisjonens rapport og egne risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til infrastruktur, 
kompetanse og innsatsfaktorer mv.  

 
• 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. 

 
• 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. 

 
• Årsresultat 2022 for Sykehusapotekene HF skal minst være på 5 millioner kroner. 
 
Foretaket har basert handlingsplanen for 2022 på gjeldende strategiplan og forventet versjon av 
Oppdrag og bestilling 2022. Overordnede føringer og alle mål vil bli satt opp i egen mal for 
statusrapportering. Her vil vi som i 2021 sette opp kolonne for tiltak/aktivitet for de mål som er 
relevante for Sykehusapotekene HF, kolonne for forventet status 31. desember 2022 og kolonne 
for kommentarer. De punktene i Oppdrag og bestilling som ikke er relevante for 
Sykehusapotekene vil bli tatt ut av malen og ikke inngå i statusrapport til styret. 
Styret vil på hvert styremøte bli gitt en statusrapport i forhold til måloppnåelse. Statusrapporten 
vil fokusere på innbyrdes prioritering, samt konsekvens ved eventuell redusert 
måloppnåelse/progresjon (ref. kommentarer gitt i møtet (i protokoll) i styresak 008-2020) 
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Ledergruppen vil gå gjennom alle punktene og sikre relevans og tiltak i ledermøtet 23. februar. 
 
Foretakets handlingsplan for 2022 vil bli oppdatert med relevante oppgaver og mål fra Oppdrag 
og bestilling 2022 som p.t ikke er innarbeidet. 
 

2. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Styret gjennomgikk Oppdrag og bestilling 2022 i styremøtet og ber administrasjonen sette opp 
mal for rapportering. Foretakets handlingsplan vil bli oppdatert med nye relevante oppgaver og 
mål gitt i Oppdrag og bestilling for 2022 som ikke allerede er innarbeidet i planverket. 
 
3 vedlegg 
 
Vedlegg 1: Oppdrag og bestilling 2022 
Vedlegg 2: Protokoll fra foretaksmøtet 16. februar 2022 
Vedlegg 3: Oppdaterte vedtekter for Sykehusapotekene HF 
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