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1.

Hva saken gjelder

Administrasjonen ønsker innspill på temaer som ønskes diskutert på styreseminaret.
Administrasjonen har beskrevet temaer der det ønskes innspill på fra styret. Disse temaene er
beskrevet kort i saksfremlegget.
Administrasjonen ber om innspill på eventuelle andre temaer styret ønsker diskutert på
styreseminaret.
Viser til styreseminar 22.-23. oktober 2021 og aktiviteter som har tilkommet fra seminaret frem til
nå og nye tanker og utfordringer.
Temaer som administrasjonen ønsker styrets tilbakemelding på og/eller er av interesse:
Farmasitun
OUS har nå besluttet å bygge 15 Farmasitun på Nye Aker og Nye RH. Hva betyr dette for
Sykehusapotekene HF. Farmasitun vil endre på måten vi kan tilby varer og tjenester til
sykehusene og pasientene. Sykehusapotekene har vært en aktiv pådriver i dette arbeidet. Her har
vi mulighet til å tilby varer og tjenester på en måte som vi tidligere bare «kunne drømme om».
Her blir vi tett på klinikken og integrert som en del av sykehuset. Pilot starter på Radium i Q2
2022.
Legemiddelforsyning til hjemmesykehus
Prosjekt OUS: Hvordan organiserer vi legemiddelforsyning til hjemmet når vi etablerer
spesialisthelsetjenester i hjemmet. Vi inviterer prosjektleder Elisabeth Dreier Sørvik-OUS til å gi
en presentasjon av sykehusets tanker for Sykehusapotekene sin rolle i dette prosjektet.
Her inkluderes tanker om nettapotek og klikk og hent løsning som nå rulles ut i alle
sykehusapotek i Norge. Vi gir en presentasjon av ny klikk og hent løsning.
Ny administrerende direktør i Helse Sør-Øst
Tanker om SAHF ved Terje Rootwelt
Digitaliseringsinitiativer som er i gang
Hvilke initiativ er i prosess. Hva betyr dette for pasienter, sykehus og Sykehusapotekene
Lukket Legemiddel Sløyfe
LLS hvor langt er vi kommet. Hvordan tar vi dette videre?
Ved Arve/Silje/Silje/Hans Petter
Klinisk farmasi
Hvordan bidrar vi inn mht riktig legemiddelbruk? Klinisk farmasøyt?
Ved en klinisk farmasøyt
Organisasjon
Hvordan organisere Sykehusapotekene HF for å kunne svare ut dette?
Status Org 2020. Tids-og milepælsplan diskuteres. Herunder også hvordan ansattes medvirkning
ivaretas i siste del av prosjektet og hvordan kommunikasjon til de ansatte sikres.
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NOU om apotek – organisering av videre arbeid
Skal vi som foretak arbeide for å fremme sykehusapoteks interesser.
Gi styret et bredere innblikk i utvalgets mandat.
Tanker fra et av utvalgets medlemmer (en av våre apotekere er i utvalget)
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