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Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret i Sykehusapotekene HF 28. februar 2023 
 
 
 

SAK NR 002-23 
 
ORIENTERINGSSAK: FORETAKSMØTET 17. FEBRUAR 2023 – OPPDRAG OG 
BESTILLING 2023 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret tok saken til orientering, og ber administrasjonen om å rapportere oppfølging av 
oppgavene gitt i Oppdrag og bestilling 2023 som beskrevet i styrets møteplan. 
 
 
 
 
 
Oslo, 21. februar 2023 
 
 
 
Tore Prestegard 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Det ble avholdt foretaksmøte i HSØ 17. februar 2023. I foretaksmøtet ble Sykehusapotekene HF 
gitt Oppdrag og bestilling for 2023. 
 
Oppdrag og bestilling 2023 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 2023: 
 
• Antall lærlinger i helsefagarbeiderfaget skal økes sammenlignet med 2022. 
• Helseforetaket skal fortsette og forsterke arbeidet med å utvikle heltidskultur. 
• Helseforetaket skal foreta en kritisk gjennomgang av behov for innleie med sikte på reduksjon i 

omfanget. Det er i arbeidsmiljøloven § 14-12, syvende ledd nedfelt en hovedregel om forbud mot 
innleie fra bemanningsforetak. Det er fastsatt en forskriftshjemmel som åpner for unntak basert på 
enkelte vurderingskriterier, og det forutsettes streng praksis ved bruk av unntaksbestemmelsen.  

• Helseforetaket skal registrere systematisk alle anmeldte vold- og trusselhendelser mot 
medarbeidere. Antall hendelser rapporteres tertialvis til Helse Sør-Øst RHF. 

• Helseforetaket skal videreføre antibiotikastyringsprogram med ledelsesforankring, overvåkning og 
rapportering om antibiotikabruk og -resistens, samt antibiotika-team, jf. Handlingsplan mot 
antibiotikaresistens i helsetjenesten 2016-2020. Forbruket av bredsprektrede antibiotika skal holdes 
på samme nivå, eller lavere, enn i 2019 (målt i DDD/100 liggedøgn).  

• Helseforetaket skal følge opp fortløpende vedtatte endringer i finansiering og organisering av 
nasjonale og regionale kompetansetjenester, og sikre at denne virksomheten omstilles i henhold til 
gjeldende retningslinjer og lovverk og i samarbeid med lokale tillitsvalgte. 

• Helseforetaket skal i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF arbeide for å anskaffe legemidler i 
pakninger som støtter opp under nye legemiddelhåndteringsprosesser i sykehus slik at legemidlene, 
inkludert bruksklare løsninger, er identifiserbare og skannbare med strekkode etter GS1-standard på 
enhetsnivå. Det skal tilstrebes anskaffelse av industriframstilte pakninger for å redusere omfanget 
av ompakking i sykehusapotek. 

• Det vises til vedtak i foretaksmøte 17. januar 2023 for Helse Sør-Øst RHF om beredskapslagring 
legemidler. Vedtaket erstatter tidligere oppdrag knyttet til oppbygging, dimensjonering og 
forvaltning av beredskapslagre for forsyningskritiske legemidler i både primær- og 
spesialisthelsetjenesten. Helseforetaket skal bidra i oppfølgingen av vedtaket. 

• Helseforetaket skal følge statens forventninger som fremkommer i eierskapsmeldingen. 
• Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige 

arbeidsforhold trådte i kraft 1. juli 2022. Helseforetaket skal innrette sin virksomhet i tråd med 
åpenhetsloven. 

• Informasjonssikkerhet handler om å sikre informasjonsbehandlingen som inngår i systemer og 
ansattes arbeid. Helseforetaket skal ha oversikt over sine viktigste verdier og risikoer, slik at IKT-
systemer og tjenester bestilles med egnet sikkerhetsnivå. Helseforetaket skal gjøre Sykehuspartner 
HF kjent med verdiene og relevante endringer som påvirker informasjonssikkerheten. 

• Helseforetaket skal gjennomgå eget beredskapsplanverk og vurdere behovet for å iverksette 
ytterligere forebyggende tiltak og tiltak for å håndtere og gjenopprette funksjon etter tilsiktede eller 
utilsiktede hendelser mot egen infrastruktur, IKT-systemer og viktige verdier. 

• Helseforetaket skal oppnevne kontaktpersoner for PST og politiet som kan bidra til å fremme 
nødvendig informasjonsutveksling om voldsrisiko, basert på gjeldende regler for taushetsplikt og 
plikt til å bidra til samfunnsvern. 

• Årsresultat 2023 for Sykehusapotekene HF skal minst være på 5 millioner kroner. 
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Foretaket har basert handlingsplanen for 2023 på gjeldende strategiplan og forventet versjon av 
Oppdrag og bestilling 2023. Overordnede føringer og alle mål vil bli satt opp i egen mal for 
statusrapportering. Her vil vi som i 2023 sette opp kolonne for tiltak/aktivitet for de mål som er 
relevante for Sykehusapotekene HF, kolonne for forventet status 31. desember 2023 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.  
 
Ledergruppen vil gå gjennom alle punktene og sikre relevans og tiltak i ledermøtet 21. mars. 
 
Foretakets handlingsplan for 2023 vil bli oppdatert med relevante oppgaver og mål fra Oppdrag 
og bestilling 2023 som p.t ikke er innarbeidet. 
 

2. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Styret gjennomgikk Oppdrag og bestilling 2023 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 2023 som ikke allerede er innarbeidet i planverket. 
 
2 vedlegg 
 
Vedlegg 1: Oppdrag og bestilling 2023 
Vedlegg 2: Protokoll fra foretaksmøtet 17. februar 2023 
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