
Strategi 2024-28

Styremøte 28.02.2023



Hvor vi befinner oss i strategiutviklingsarbeidet 

Kartlegge nåsituasjon Målformulering og 
strategiske valg

Etablere målbilde og 
analysere gap Konkretisere strategien Sluttrapport

14. desember 2022 28. februar 2023 24. april 2023 14. juni 2023 21. september 2023

Definere formål og 
ønskede resultater, 

belyse dagens situasjon.

Formulere og forankre 
målbilde og strategiske 

valg. 

Analysere gap til målbilde 
og strategiske 
prioriteringer.

Utarbeide strategiske mål 
for hva som må oppnås 

for å nå målbildet. 

Gjennomgang av 
sluttrapport og 

handlingsplan (90%).
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Gjennomførte prosessteg som presenteres for styret

*Kun eksempelillustrasjon på leveranser og rammeverk

Prosjektslutt

1.-2. november 2023

Presentasjon av endelig 
sluttprodukt. 

90% 100%



Strategiutvikling er en kontinuerlig prosess

Regelmessig oppfølging av strategiske tiltak og 
måloppnåelse. Prosess for 

strategiutvikling

Utforme fyrtårn og strategiske initiativer, samt prioritere 
initiativer per forretningsområde, vurdere ressurser og 
detaljere fremtidig veikart.

Plan

Resultater

Analysere historisk posisjon og fremtidsutsikter, samt 
forstå markedsutvikling.

Analyse

Sammenstille strategi og utarbeide en detaljert strategisk 
plan for gjennomføring. Oppdatere strategisk visjon og 

initiativ. 

Implementering

Kartlegge hovedutfordringer og gjennomføre 
rotårsaksanalyse. Fullføre utforming av strategisk ambisjon 
og visjon og strukturere problemene til overordnede 
fokusområder.

Innsikt



Til diskusjon i dagens møte

Gitt innsikten fra situasjonsanalysen, gi tydelig føring for hvilke 
fokusområder vi må ta tak i for å nå visjonen.2

For hvert definerte fokusområde, definere et strategiske mål som er kritisk 
å oppnå for å realisere visjonen. 3

Identifisere pågående og nye strategiske initiativ innenfor hvert 
fokusområde som vil gjøre oss i stand til å nå våre strategiske mål.4

1 Gi tydelig føring til visjonen som vil lede oss til de resterende stegene i 
strategiplanen.

VISJON



Mulige fremtidige visjoner for SAHF, basert på kunders -og
eiers forventninger, samt innspill gitt i Apotekermøtet

1. Vi sørger for en robust, trygg og effektiv legemiddelkjede til 
brukeren i Ditt Sykehus.

2. Vi er garantisten for en robust, trygg og effektiv 
legemiddelkjede til brukeren i Ditt sykehus.

3. Vi sørger for en robust, trygg og effektiv legemiddelkjede til vår 
brukere og pasienter.

4. Vi tar ansvaret for en robust, trygg og kostnadseffektiv 
legemiddelkjede til brukeren i Ditt sykehus.

5. En robust, trygg og kostnadseffektiv legemiddelkjede til våre 
brukere

6. Robust, trygg og kostnadseffektiv for våre brukere 

7. Robust, trygg og kostnadseffektiv for våre brukere og pasienter



Vi skal forbedre kostnads-effektiviteten 
iht. eiers krav

Vi garanterer for at enhver H-resept 
skrevet ut ved sykehusene alltid er
optimale i forhold til foreliggende 
avtaler

Vi leverer alltid som avtalt på rett sted 
til rett tid

Vår legemiddelhåndtering er alltid 
trygg.

Alle leger og sykepleiere i HSØ skal føle 
seg trygg på at forskrivning og 
administrasjon av legemidler ikke 
medfører uheldige interaksjonseffekter.

Vi sikrer at enhver bruker har en 
samstemt legemiddelliste når de er i 
kontakt med spesialisthelsetjenesten  

Mulige fremtidige fokusområder for SAHF, basert på kunders -
og eiers forventninger, samt innspill gitt i Apotekermøtet
FOKUSOMRÅDER

Robuste leveranser Trygg legemiddelhåndtering Kostnadseffektiv legemiddelkjede

STRATEGISKE MÅL



Vi skal forbedre kostnads-effektiviteten iht. 
eiers krav

Enhver forskrivende lege i HSØ skal føle seg 
trygg på at aktive H-resepter, til enhver tid, er 
forskrevet på et avtalepreparat, med mindre 
forskrivende lege aktivt har valgt et annet 
preparat.

SAHF skal bidra til å holde 
legemiddelkostnadene i HSØ så lave som 
mulige.

Øvrige alternativ: ????

Vi gjør vårt beste for å levere som 
avtalt på rett sted til rett tid

Det naturlige valget for sykehusets 
brukere.

Øvrige alternativt: ????

Vår legemiddelhåndteringer er trygg.

SAHF skal bidra til å redusere antall tilfeller 
med uheldige interaksjonseffekter i HSØ.

SAHF skal bidra med gode løsninger for å 
avdekke interaksjonsproblematikk

Enhver bruker bør ha en samstemt 
legemiddelliste når de er i kontakt med 
spesialisthelsetjenesten i HSØ.

SAHF skal bidra til, slik at sykehuset har en 
best mulig samstemt legemiddelliste til alle 
brukere av spesialisthelsetjenesten i HSØ.

Øvrige alternativ: ???

Øvrige forslag til fokusområder og strategiske mål

FOKUSOMRÅDER

Robuste leveranser Trygg legemiddelhåndtering Kostnadseffektiv legemiddelkjede –og 
håndtering

STRATEGISKE MÅL
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