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STYREMØTE 29. februar 2016 – SAKSNR 010/16 
 
 
Orienteringssak:  
Prosjektstatus med vektlegging av de teknologiske (IKT) prosjektene.  
 
 
DIFA (Digital fornying i Apotek) 
Forprosjektet for «ny Farmapro» ble godkjent i styremøtet i Apotekforeningen 17. februar. 
Prosjektet går nå over i en anskaffelse fase. 
Anskaffelsen følger Lov om Offentlige anskaffelser. Alle sykehusapotekforetakene signerer samme 
intensjonsavtale som de tre kommersielle aktørene. Denne avtalen signaliserer at det er et sterkt ønske 
om å få til en felles løsning for myndighetskrav. 
POS/Kasse løsning vil ikke lages felles. Dette må den enkelte apotekeier håndtere selv. Vi legger dette 
inn i NIKT – Systemstøtte prosjektet. 
Ny bransjeløsning er forventet ferdigstilt og klar til å implementeres i 2018/2019. 
 
NIKT (Nasjonal IKT) – Systemstøtte for Sykehusapotekene 
Forprosjektet er et felles prosjekt for alle apotekforetakene. Forprosjektet er planlagt sluttført oktober 
2016. Adm.dir i Sykehusapotekene HF er leder for styringsgruppen. Nasjonal IKT er prosjekteier. 
Prosjektet har fremdrift ihht prosjektdirektiv. 
 
MKB (Medikamentell Kreftbehandling) 
Dette prosjektet er som tidligere beskrevet sterkt HSØ styrt. 
Planen nå er oppstart av pilot ved lungepost på OUS og ved vår produksjonsavdeling ved 
Kreftssenteret på Ullevål i april. Dette vil være en begrenset pilot - kjørt på en lokal løsning, ikke via 
den regionale plattformen som systemet skal rulles ut på.  
Vi har nå tilført prosjektet ytterligere ressurser som jobber med testing av systemet.  
Det etableres nå en egen styringsgruppe som skal ha en tettere oppfølging av prosjektet. Denne 
styringsgruppen kommer i tillegg til programstyret. Driftsdirektør Bente Hayes fra Sykehusapotekene 
HF er utpekt til å sitte i styringsgruppen.  
 
Lukket legemiddelsløyfe 
Prosjektet er noe forsinket. 
Opprinnelig plan var oppstart av pilot 2. februar. Dette er forsinket grunnet manglende levering fra 
Evry/IMD Soft i Metavision.  
Planlagt oppstart av pilot er nå satt til 7. mars.  
Leveransen av strekkodemerkede endoser fra Sykehusapoteket på Kalnes går som planlagt. Vi leverer 
det som var planlagt og ihht avtale med prosjektet. 
 
 
Forslag til vedtak  
Styret tok saken til orientering.  


