
 

 
Styremøte 

 
Innkalling med sakspapirer 

 
9. februar 2017 kl. 9.30 – 15.00 

 
Sted: 

Scandic Ishavshotell, Tromsø 
 

Saker til behandling: 
Saksnummer Saksnavn Side 
1 - 2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 
2 - 2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. desember 2016 2 
3 - 2017 Årsplan for styret – oppdatering og status 7 
4 - 2017 Virksomhetsrapport per desember 2016 11 
5 - 2017 Utkast til Årlig melding 2016 30 
6 - 2017 Oppdragsdokument 2017 47 
7 - 2017 Utvikling av mål for pasient- og kundeopplevd kvalitet 85 
8 - 2017 Saker til informasjon 

Fra styreleder: 
1. Oppsummering fra styreledermøtet 26.1.2017 
2. Kostnadsutfordringer i Helse Nord ved nye dyre 

legemidler som innføres av beslutningsforum og andre 
som overføres Helse Nord fra HELFO. 

Fra direktør: 

89 
 
 
 
 
 
 

   3. Administrativt årshjul 
4. Medarbeiderundersøkelsen 2016 
5. Ny IKT-plattform for sykehusapotekene 
6. Rapport fra Statens legemiddelverks tilsyn ved 

Sykehusapoteket i Tromsø 
7. Rapport fra Veritas’ miljørevisjon av Sykehusapotek Nord 
8. Karrieredag Nord Universitet, Farmasiutdanningen i 

Namsos  
9. Utvikling og organisering av kvalitetsarbeidet 
10. Opprettelse av sikkerhetsorganisasjon 
11. Etablering av nasjonalt sykehusapotek, status 
12. Status PET-senter 
13. Konstituering av nytt AMU 

90 
91 

123 
127 

 
134 

 
 
 

137 
140 

9 - 2017 Eventuelt 
1. Evaluering av møtet 

 
 

 



 

 

 
 
 

Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord 
Observatør fra brukerutvalget i Sykehusapotek Nord 
 
 

 

Deres ref.: Vår ref.: 
2017/18 
 

  Dato: 
02.02.2017 

Innkalling til styremøte i Sykehusapotek Nord HF 1. februar 2017 

 
I henhold til tidligere avtalt møteplan og i samråd med styreleder, innkalles med dette til 
styremøte i Sykehusapotek Nord HF torsdag 9. februar 2017 kl. 9.30-15.00. 
 
Møtet avholdes på Scandic Ishavshotell i Tromsø. 
 
Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten for behandling av saker og/eller 
orienteringer som er unntatt offentlighet. 
 
Saksdokumenter er vedlagt. 
 
Forfall meldes Sykehusapotek Nord på telefon 77 62 62 56 eller på e-post til 
foretak@sykehusapotek-nord.no. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Bjørg Helene Jenssen 
styreleder 

 
 
 
 
Espen Mælen Hauge 
direktør 

  

 

 

     
Postadresse: Fakturaadresse: Telefon: 77 62 62 56 Saksbehandler: 
Sykehusapotek Nord HF 
Postboks 6147, Langnes 

Sykehusapotek Nord HF 
Fakturamottak 

Telefaks: 
Internett: 

77 62 66 69 
www.sykehusapotek-nord.no 

Helge K. Kjerulf Pettersen 
Telefon: 77 66 96 26 

9291 TROMSØ Postboks 3235 
7439 Trondheim 

E-post: 
Org.nummer: 

Foretak@sykehusapotek-nord.no 
MVA 983 974 937 NO 

Saksbehandlers e-post: 
Helge.K.Pettersen@sykehusapotek-nord.no 

 



 

  
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Styresak nr: 1 – 2017 
Møtedato: 9. februar 2017 
Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen 

 
 
I samråd med styreleder er følgende saksliste satt opp til styremøtet 1. desember 2016: 
 

Saksnummer Saksnavn Side 
1 - 2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 
2 - 2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. desember 2016 2 
3 - 2017 Årsplan for styret – oppdatering og status 7 
4 - 2017 Virksomhetsrapport per desember 2016 11 
5 - 2017 Utkast til Årlig melding 2016 30 
6 - 2017 Oppdragsdokument 2017 47 
7 - 2017 Utvikling av mål for pasient- og kundeopplevd kvalitet 85 
8 - 2017 Saker til informasjon 

Fra styreleder: 
1. Oppsummering fra styreledermøtet 26.1.2017 
2. Kostnadsutfordringer i Helse Nord ved nye dyre 

legemidler som innføres av beslutningsforum og andre 
som overføres Helse Nord fra HELFO. 

Fra direktør: 

89 
 
 
 
 
 
 

   3. Administrativt årshjul 
4. Medarbeiderundersøkelsen 2016 
5. Ny IKT-plattform for sykehusapotekene 
6. Rapport fra Statens legemiddelverks tilsyn ved 

Sykehusapoteket i Tromsø 
7. Rapport fra Veritas’ miljørevisjon av Sykehusapotek Nord 
8. Karrieredag Nord Universitet, Farmasiutdanningen i 

Namsos  
9. Utvikling og organisering av kvalitetsarbeidet 
10. Opprettelse av sikkerhetsorganisasjon 
11. Etablering av nasjonalt sykehusapotek, status 
12. Status PET-senter 
13. Konstituering av nytt AMU 

90 
91 

123 
127 

 
134 

 
 
 

137 
140 

9 - 2017 Eventuelt 
1. Evaluering av møtet 

 
 

 

Direktørens innstilling til vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte den 9. 
februar 2017. 
 
 
Espen Mælen Hauge 
direktør 
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Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. desember 2016 
Styresak nr.: 2 – 2017 
Møtedato: 9. februar 2017 
Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen 

 
 
 
 
 
 

Direktørens innstilling til vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner protokoll fra styremøtet 1. desember 2016. 
 
 
 
Espen Mælen Hauge 
Direktør 
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Protokoll 
Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord 
 
Tidspunkt: 1. desember 2016 kl. 11.00 – 17.15 
 
Møtested: Scandic Havet, Bodø 
   
Tilstede: Bjørg Helene Jenssen, styreleder 

Jan Norum, styrets nestleder 
Andrea Pretscher, styremedlem  
Hilde Gustavsen Erstad, styremedlem 
Lars Småbrekke, styremedlem 

  Svein Iversen, styremedlem 
  Liv Norlid, vara styremedlem 
 
Forfall: Sissi Lundblad, styremedlem 
 
Observatør: Martin Moe, leder av brukerutvalget 
 
Fra administrasjonen: 
  Espen Mælen Hauge, direktør 

Helge K. Kjerulf Pettersen, økonomisjef 
Margaret Aarag Antonsen, fagsjef 
Hans Jørgen Sevatdal, sykehusapoteker 
Cicilia Nicolaisen, kontorleder, til stede under sak 55 - 59 

 

Før saksbehandlingen startet presenterte og diskuterte internrevisjonssjef Tor Solbjørg i Helse 
Nord RHF Helse Nords internrevisjon med styret. 
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
52, 53, 54, 55, 57, 58 og 59 
  
Sak 52/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 
   

Direktørens innstilling til vedtak: 

  Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for 
styremøte 1. desember 2016. 

   
  Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Endelig vedtak: 

  Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for 
styremøte 1. desember 2016. 
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 Sak 53/16  Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2016 

 

Direktørens innstilling til vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 
26. oktober 2016. 
 
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Endelig vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 
26. oktober 2016. 
 
 

Sak 54/16 Virksomhetsrapport per oktober 2016 
  

Direktørens innstilling til vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per oktober 2016 
til orientering. 
 

Styret fremmet følgende tillegg til direktørens innstilling til vedtak: 

Styret er bekymret over utviklingen ved publikumsavdelingen i Tromsø, og ber 
direktøren komme tilbake med tiltak for 2017. 
 
Direktørens innstilling med styrets tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 

Endelig vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per oktober 2016 
til orientering. 
 
Styret er bekymret over utviklingen ved publikumsavdelingen i Tromsø, og ber 
direktøren komme tilbake med tiltak for 2017. 

 
 

Sak 55/16 Budsjett 2017 
  

Direktørens innstilling til vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det foreslåtte budsjettet som 
Sykehusapotek Nord HFs budsjett for 2017. 
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 Styreleder fremmet tillegg til direktørens innstilling til vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF ber om at underskuddet i 
publikumsavdelingen endres til balanse, blant annet som følge av at 
personellressurser omdisponeres internt i foretaket.  
 
Direktørens innstilling med styrets tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 

Endelig vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det foreslåtte budsjettet som 
Sykehusapotek Nord HFs budsjett for 2017. 
 
Styret for Sykehusapotek Nord HF ber om at underskuddet i 
publikumsavdelingen endres til balanse, blant annet som følge av at 
personellressurser omdisponeres internt i foretaket.  
 
 
 

Sak 56/16 Status oppfølging av oppdragsdokumentet 2016  
SAKEN TREKKES. 

 
Sak 57/16 Styrets arbeid, årsplan og egenevaluering 

Direktørens innstilling til vedtak: 

Styret i Sykehusapotek Nord HF har diskutert styrets ansvar- og 
arbeidsoppgaver, og skal i samarbeid med direktøren i fortsettelsen følge 
styrets årshjul. Styrets egenevaluering er gjennomført. Oppsummering av 
evalueringen legges frem for styret i februar 2017 før det oversendes til Helse 
Nord RHF. 
 

Endelig vedtak: 

Styret i Sykehusapotek Nord HF har diskutert styrets ansvar- og 
arbeidsoppgaver, og skal i samarbeid med direktøren i fortsettelsen følge 
styrets årshjul. Styrets egenevaluering er gjennomført. Oppsummering av 
evalueringen legges frem for styret i februar 2017 før det oversendes til Helse 
Nord RHF. 

 
 
Sak 58/16 Saker til informasjon 
 

Fra direktør: 
1. Internrevisjon fra Helse Nord – innspill til revisjonsplan 
2. Nasjonalt sykehusapotekforetak 
3. Kvinnslandsutvalgets rapport 

Styremøte Sykehusapotek Nord HF 
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 4. Flytteprosjektet produksjon, Tromsø  

5. ROS-analyse informasjonssikkerhet - status, jfr. styresak 29-16 
6. Medarbeiderundersøkelsen 
7. Informasjon fra Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord 
 

  Fra styreleder: 
1. Informasjon fra styreldermøtet i Helse Nord 

 

Direktørens innstilling til vedtak 

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering. 
 
   
  Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Endelig vedtak: 

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering. 
 
 
 
Sak 59/16 Eventuelt 
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Styrets årsplan 
Styresak nr.: 3 – 2017 
Møtedato: 9. februar 2017 
Saksbehandler: Direktør Espen Mælen Hauge og økonomisjef Helge K. Kjerulf 

Pettersen 
Vedlegg: Årsplan for styret – oppdatering og status 

 
 
 
Styrets årsplan viser hvilke saker som ble behandlet i forrige styremøte, samt plan for 
hvilke saker som skal behandles de neste 12 månedene.  
 
Årsplanen skal gjøre det enklere for styret å planlegge hvilke saker de ønsker behandlet, 
samt at den gir en oversikt over hvilke saker som skal behandles på kommende 
styremøter.  
 
 

Direktørens innstilling til vedtak 

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar årsplanen til orientering. 
 
 
 

 
Espen Mælen Hauge 
direktør 
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Møtedato Saksnr. Ref tidl. sak nr. Saktittel Saksansvarlig Vedtak
01.12.2016 Møte med interrevisjonssjef i Helse Nord, Tor 

Solbjørg
Direktør Før saksbehandlingen startet presenterte og diskuterte internrevisjonssjef Tor 

Solbjørg i Helse Nord RHF Helse Nords internrevisjon med styret.
01.12.2016 52 Godkjenning av innkalling og saksliste Styreleder Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste for styremøte 1. 

desember 2016.
01.12.2016 53 Godkjenning av protokoll Styreleder Styret for Sykehusapotek Nord HF godkjenner møteprotokollen fra styremøtet 26. 

oktober 2016.
01.12.2016 54 Virksomhetsrapport per oktober Økonomisjef Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per oktober 2016 til 

orientering. Styret er bekymret over utviklingen ved publikumsavdelingen i Tromsø, 
og ber direktøren komme tilbake med tiltak for 2017.

01.12.2016 55 Budsjett 2017 Økonomisjef Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar det foreslåtte budsjettet som 
Sykehusapotek Nord HFs budsjett for 2017. Styret for Sykehusapotek Nord HF ber 
om at underskuddet i publikumsavdelingen endres til balanse, blant annet som følge 
av at personellressurser omdisponeres internt i foretaket. 

01.12.2016 56 Status oppfyllelse av oppdragsdokument 2016 Direktør SAKEN TREKKES.
01.12.2016 57 Styrets arbeid, årsplan og egenevaluering Styreleder/direktør Styret i Sykehusapotek Nord HF har diskutert styrets ansvar- og arbeidsoppgaver, og 

skal i samarbeid med direktøren i fortsettelsen følge styrets årshjul. Styrets 
egenevaluering er gjennomført. Oppsummering av evalueringen legges frem for 
styret i februar 2017 før det oversendes til Helse Nord RHF.

01.12.2016 58 Saker til informasjon: 1) Helse Nord internrevisjon 
30. nov. og innspill til revisjonsplan 2017-2018 2) 
Nasjonalt sykehusapotekforetak  3) 
Kvinnslandutvalget? 2 4) Flytteprosjektet 
prod.Tromsø 5) Nytt fra brukerutvalget 6) ROS-
analyse informasjonssikkerhet - status, jfr styresak 
29-16

Direktør/styreleder Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering.

01.12.2016 59 Eventuelt Styreleder
01.02.2017 Foretaksmøte Helse Nord RHF
09.02.2017 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Styreleder
09.02.2017 2 Godkjenning av protokoll Styreleder
09.02.2017 3 Årsplan - oppdatering og status Direktør
09.02.2017 4 Virksomhetsrapport per desember 2016 Økonomisjef
09.02.2017 5 Utkast til Årlig melding 2016 Økonomisjef
09.02.2017 6 4-2017 

(foretaksmøte)
Oppdragsdokument 2017 (foretaksmøteprotokoll) Direktør

09.02.2017 7 36-2016 Utvikling av mål for pasient- og kundeopplevd 
kvalitet

Fagsjef

09.02.2017 8 Saker til informasjon: Fra styreleder 1. 
Oppsummering fra styreledermøtet 26.01.17
2. Kostnadsutfordringer i Helse Nord ved nye dyre 
legemidler som innføres av beslutningsforum og 
andre som overføres oss fra HELFO.
Fra direktør:  1) Administrativt årshjul 2) MU2016 
3) NY IKT-plattform for sykehusapotekene 4) SLV-
tilsynsrapport i Tromsø 5) Veritas' 
miljørevisjonrapport 5) VOL/NRK oppslag 
fraktrefusjon 6) Karrieredag Namsos 7) Utvikling 
og organisering av kvalitetsarbeid 8) Opprettelse 
av sikkerhetsorganisasjon 9) Status prosjektet 
nasjonalt sykehusapotekforetak 10) Status PET-
senteret 11) Konstituering av nytt AMU

Direktør/styreleder

Styrets årsplan - Sykehusapotek Nord HF
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09.02.2017 9 Eventuelt Styreleder
15.02.2017 Styreseminar ifm regional 

pasientsikkerhetskonferanse
NLSH

29.03.2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Styreleder
29.03.2017 Godkjenning av protokoll Styreleder

Årsplan - oppdatering og status Direktør
29.03.2017 Årsregnskap 2016 Økonomisjef
29.03.2017 Virksomhetsrapport per februar 2017 Økonomisjef
29.03.2017 Årlig melding 2016 Økonomisjef og fagsjef
29.03.2017 Innspill til plan 2018-2021, inkludert rullering av 

investeringsplan 2018-2025
Økonomisjef

29.03.2017 48-2016 Handlingsplan avviksarbeid Fagsjef
29.03.2017 Saker til informasjon Direktør/styreleder
29.03.2017 Eventuelt Styreleder
29.03.2017 Regionalt styreseminar Helse Nord RHF
30.03.2017 Regionalt styreseminar Helse Nord RHF

Foretaksmøte Helse Nord RHF
01.06.2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Styreleder
01.06.2017 Godkjenning av protokoll Styreleder
01.06.2017 Årsplan - oppdatering og status Direktør
01.06.2017 Tertialrapport 1 inkl. økonomi, pasientsikkerhet, 

uønskede hendelser og avviksrapport
Økonomisjef

01.06.2017 Risikovurdering overordnede risikomål Direktør
01.06.2017 Tema: Forskning Fagsjef og forskningsleder
01.06.2017 Saker til informasjon Direktør/styreleder
01.06.2017 Eventuelt Styreleder
20.09.2017 Styrets strategiseminar (evt endre tid/sted?)
21.09.2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Styreleder
21.09.2017 Godkjenning av protokoll Styreleder

Årsplan - oppdatering og status Direktør
21.09.2017 Virksomhetsrapport per august Økonomisjef
21.09.2017 Tertialrapport 2 inkl. økonomi, pasientsikkerhet, 

uønskede hendelser og avviksrapport
Økonomisjef

21.09.2017 Premisser budsjett 2018
21.09.2017 Møteplan 2018 Direktør
21.09.2017 Tema:
21.09.2017 Saker til informasjon Direktør/styreleder
21.09.2017 Eventuelt Styreleder
21.09.2017 Evaluering av direktør/lønnsjustering Styreleder
25.10.2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Styreleder
25.10.2017 Godkjenning av protokoll Styreleder
25.10.2017 Årsplan - oppdatering og status Direktør
25.10.2017 Virksomhetsrapport per september Økonomisjef
25.10.2017 Årlig styrebehandling av ledelsens gjennomgang 

av  tilstanden i foretaket mht oppfølging av 
internkontrollen og tiltak for å følge opp avvik.

Direktør

25.10.2017 Saker til informasjon Direktør/styreleder
25.10.2017 Eventuelt Styreleder
25.10.2017 Regionalt styreseminar Tromsø

Styremøte Sykehusapotek Nord HF 
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26.10.2017 Regionalt styreseminar Tromsø
14.12.2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Styreleder
14.12.2017 Godkjenning av protokoll Styreleder
14.12.2017 Årsplan - oppdatering og status Direktør
14.12.2017 Virksomhetsrapport per oktober Økonomisjef
14.12.2017 Budsjett 2018 Økonomisjef
14.12.2017 Styrets arbeid og egenevaluering Direktør
14.12.2017 Tema:
14.12.2017 Informasjonssaker Direktør/styreleder
14.12.2017 Eventuelt Styreleder
2018/1 Godkjenning av innkalling og saksliste Styreleder
2018/1 Godkjenning av protokoll Styreleder
2018/1 Årsplan - oppdatering og status Direktør
2018/1 Foreløpig regnskap 2017 Økonomisjef
2018/1 Foreløpig årlig melding 2017 Økonomi og fagsjef
2018/1 Oppdragsdokument 2018 Direktør
2018/1 Oppsummering styrets egenevaluering 2017 Direktør
2018/1 Den årlige status, handlingsplaner og utfordringer 

for pasientsikkerhet og kvalitet i pasienttilbudet
Direktør

2018/1 Tema:
2018/1 Saker til informasjon Direktør/styreleder
2018/1 Eventuelt Styreleder

Styremøte Sykehusapotek Nord HF 
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Virksomhetsrapport per desember 2016 
Styresak nr.: 4 – 2017 
Møtedato: 9. februar 2017 
Saksbehandler: Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen 
Vedlegg: Målekort (u.off. offl. § 23 første ledd) 

 
 
 
Regnskapet for 2016 er ikke avsluttet, så det endelige resultatet kan bli annerledes enn det som legges 
frem i denne saken. Det forventes dog ikke store endringer i forhold til resultatet som her legges frem. 
 
 

Direktørens innstilling til vedtak 

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten til orientering.  
 
 
 
Espen Mælen Hauge 
direktør 
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Saksfremlegg 
 
Foreløpig regnskap for 2016 viser et overskudd på 1,19 millioner. For 2015 var resultatet et overskudd 
på 5,88 millioner. Det er budsjettert med et overskudd på 3,00 millioner for 2016, slik at resultatet er 
1,83 millioner lavere enn budsjettert. 
 
 

Reg2016 Bud2016 Avvik Reg2015 Endring Reg2016 Bud2016 Avvik Reg2015 Endring
Omsetning -40 813 -33 673 -7 140 -37 538 8,7 % -458 167 -446 064 -12 103 -423 777 8,1 %
Varekjøp 31 583 26 438 5 144 29 452 7,2 % 363 571 355 136 8 436 336 031 8,2 %
Dekningsbidrag -9 230 -7 234 -1 996 -8 087 14,1 % -94 595 -90 928 -3 667 -87 747 7,8 %
Personalkostnader 6 847 6 310 538 5 124 33,6 % 73 597 71 771 1 826 67 074 9,7 %
Andre kostnader 2 776 1 471 1 305 1 378 101,5 % 20 999 16 839 4 160 15 320 37,1 %
Skatt og finans 4 -172 176 42 -91,7 % -1 192 -701 -491 -505 136,2 %
Resultat 397 374 23 -1 542 -125,7 % -1 191 -3 019 1 828 -5 857 -79,7 %
Dekningsgrad 22,6 % 21,5 % 1,1 % 21,5 % 1,1 % 20,6 % 20,4 % 0,3 % 20,7 % -0,1 %
Vareforbruk 85,60 % 86,82 % -1,2 % 87,12 % -1,5 % 86,61 % 86,85 % -0,2 % 85,85 % 0,8 %
Andel pers.kost. 16,8 % 18,7 % -2,0 % 13,7 % 3,1 % 16,1 % 16,1 % 0,0 % 15,8 % -0,2 %
Resultatandel -1,0 % -1,1 % 0,1 % 4,1 % -5,1 % 0,3 % 0,7 % -0,4 % 1,4 % -1,1 %

Siste måned Akkumulert hittil i år

 
 
 

 
 
 
 
Figuren over viser resultat per måned for 2015, resultat per måned for 2016, budsjett per måned i 
2016 og akkumulert budsjettavvik i 2016. Figuren viser at det særlig er den siste delen av 2016 som 
har hatt lavere resultater enn budsjettert. 
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Inntekter 
 
Inntektene i 2016 ble 12,10 millioner høyere enn budsjettert. I forhold til 2015 har omsetningen økt 
med 34,39 millioner (8,1 %).  
 
 
Salg av medikamenter til sykehus 
 
Omsetningen av medikamenter til Universitetssykehuset Nord-Norge økte med 11,1 %, mens 
omsetningen til Nordlandssykehuset økte med 12,5 %.  
 

  
 
 
Figuren over viser omsetningen av medikamenter til UNN og NLSH de siste årene.  
 
For UNN var det omsetningsvekst fra 2007 til 2008. Omsetningen ble så redusert i 2009. Fra 2011 til 
2012 var det nesten ingen økning, mens det har vært økning hvert år fra 2012 til 2016. I 2016 økte 
omsetningen i Tromsø med 10,1 %, i Harstad med 13,6 % og med 19,4 % i Narvik. 
 
For NLSH har det vært omsetningsøkning hele perioden. Økningen stoppet nesten opp i 2012 og 
2013. I 2016 var det en økning i Bodø på 9,3 %, i Lofoten på 24,5 % og i Vesterålen på 19,7 %. 
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I forhold til i 2015 har det vært økning de fleste månedene i 2016. Unntakene er juli, september og 
oktober for salg til NLSH, og mars, juli og oktober for salg til UNN.  
 
 
Mest solgte virkestoffer 
 
Tabellene nedenfor viser de 15 mest solgte virkestoffene til sykehusene i Bodø, Harstad og Tromsø i 
2015 og 2016. Virkestoffer markert med rosa var blant topp 15 i 2015 og ikke i 2016, mens grønn 
markering viser at virkestoffet var blant topp 15 i 2016 og ikke i 2015 (nytt virkestoff på topplista). 
Virkestoffene uten farge er blant de 15 mest solgte både i 2015 og i 2016. De 15 mest solgte 
virkestoffene utgjør om lag halvparten av omsetningen til sykehusene. 
 
Bodø 2015   Bodø 2016   Endring 
L04AB02 - infliximab 6 025 770 L01XC02 - rituximab 5 626 347 1 709 156 
L01XC02 - rituximab 3 917 191 L04AB02 - infliximab 5 622 891 -402 878 
L04AA23 - natalizumab 3 139 346 L04AA23 - natalizumab 3 601 805 462 459 
L01XC03 - trastuzumab 2 883 889 L04AA33 - vedolizumab 3 230 282 2 335 088 
S01LA05 - aflibercept 2 716 822 S01LA05 - aflibercept 2 970 614 253 792 
S01LA04 - ranibizumab 2 022 093 L01XC17 - nivolumab 1 684 489 1 684 489 
L01XC07 - bevacizumab 1 300 314 L01XC03 - trastuzumab 1 635 791 -1 248 098 
l01xc11 - ipilimumab 1 188 407 L01XC07 - bevacizumab 1 187 013 -113 300 
L04AA33 - vedolizumab 895 194 N01AH51 - fentanyl, combinations 943 582 943 582 
N02AB03 - fentanyl 867 887 A11DA01 - thiamine (vit B1) 935 657 935 657 
L01BA04 - pemetrexed 767 279 N05AH03 - olanzapine 887 516 175 582 
N05AH03 - olanzapine 711 934 L01XX32 - bortezomib 790 551 790 551 
J02AX04 - caspofungin 660 671 S01LA04 - ranibizumab 762 633 -1 259 460 
B01AD11 - tenecteplase 614 171 M03AX01 - botulinum toxin 752 460 158 287 
M03AX01 - botulinum toxin 594 173 L04AA34 - alemtuzumab 678 116 678 116 
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Det er ikke mange endringer blant de aller mest solgte virkestoffene. Stoffene som øker mest er 
vedolizumab, rituximab og novolumab. Antall solgte pakninger infliximab har økt med 33 %, 
reduksjonen i omsetning kommer av bedre innkjøpsavtaler (LIS). 
 
 
Harstad 2015   Harstad 2016   Endring 
L04AB02 - infliximab 1 608 250 L04AB02 - infliximab 1 447 474 -160 777 
L01XC02 - rituximab 1 305 383 L01XC02 - rituximab 1 351 566 46 183 
L01XC07 - bevacizumab 942 391 L01XC07 - bevacizumab 1 249 562 307 171 
L01XC03 - trastuzumab 542 384 L01XX32 - bortezomib 864 168 395 114 
L01XX32 - bortezomib 469 054 L01XC03 - trastuzumab 659 210 116 825 
L04AA33 - vedolizumab 409 369 L04AA33 - vedolizumab 561 039 151 670 
L04AC07 - tocilizumab 375 624 S01LA05 - aflibercept 475 480 225 242 
N01AH51 - fentanyl, combinations 335 939 A11DA01 - thiamine (vit B1) 406 525 406 525 
B01AD11 - tenecteplase 274 761 L01XC13 - pertuzumab 334 164 334 164 
S01LA05 - aflibercept 250 238 N01AH51 - fentanyl, combinations 326 060 -9 879 
L04AA23 - natalizumab 235 863 L04AC07 - tocilizumab 293 141 -82 484 
V08AB10 - iomeprol 226 398 L04AA23 - natalizumab 256 673 20 810 
N01AB08 - sevoflurane 191 089 N05AH03 - olanzapine 207 820 207 820 
D08AC02 - chlorhexidine 151 403 V08AB02 - iohexol 205 497 205 497 
V07AB - Solvents and diluting agents, 
incl. irrigating sol 137 356 B01AD11 - tenecteplase 184 994 -89 767 

 
Størst økning i Harstad har thiamine og bortezomib. Også i Harstad er det økt antall solgte pakninger 
infliximab mens omsetningen er redusert.  
 
 
Tromsø 2015   Tromsø 2016   Endring 
L04AB02 - infliximab 11 886 180 L04AB02 - infliximab 11 730 063 -156 117 
L01XC02 - rituximab 7 554 191 L01XC02 - rituximab 9 126 653 1 572 461 
L01XC03 - trastuzumab 3 777 525 L04AA34 - alemtuzumab 6 131 052 3 813 502 
S01LA05 - aflibercept 3 592 590 S01LA05 - aflibercept 4 598 202 1 005 613 
L01XC07 - bevacizumab 3 369 535 L01XC07 - bevacizumab 4 183 565 814 030 
L04AA23 - natalizumab 2 641 190 L01XC03 - trastuzumab 2 693 893 -1 083 631 
L04AA34 - alemtuzumab 2 317 551 L04AA23 - natalizumab 2 608 961 -32 229 
l01xc11 - ipilimumab 1 810 926 L01XC18 - pembrolizumab 2 060 583 2 060 583 
M03AX01 - botulinum toxin 1 571 251 M03AX01 - botulinum toxin 1 973 748 402 497 
L04AA33 - vedolizumab 1 438 560 L01XC13 - pertuzumab 1 381 210 -6 666 
L01XC13 - pertuzumab 1 387 876 D08AC02 - chlorhexidine 1 344 111 290 062 
L01XX32 - bortezomib 1 358 179 L04AA33 - vedolizumab 1 247 247 -191 313 
V08AB09 - iodixanol 1 199 545 N05AH03 - olanzapine 1 185 595 1 185 595 
D08AC02 - chlorhexidine 1 054 049 V08AB09 - iodixanol 1 151 575 -47 970 
V08AB10 - iomeprol 1 023 419 B02BB01 - fibrinogen, human 1 034 375 1 034 375 

 
I Tromsø har alemtuzumab og pembrolizumab størst økning.  
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Sykehusekspedisjonen i Bodø har hatt en økning på 9,7 %, Tromsø har hatt en økning på 12,9 % 
mens økningen er på 11,9 % i Harstad. Som figuren viser bidrar salget i februar mye til økningen, 
men omsetningen har stort sett vært høyere enn i 2015 de øvrige månedene også. 
 
 

 
 
Som figuren viser har det vært en særlig stor økning i salget i Vesterålen. Her er det økt salg av enkelte 
kostbare legemidler som forklarer økningen. 
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Det har vært en økning i omsetningen til sykehus på 8,1 % i produksjonsavdelingen i Bodø, i Harstad 
er økningen på 18,0 %, mens det i Tromsø er en økning på 1,1 %. 
 
 
Salg i publikumsavdelingene 
 
Omsetningen i publikumsavdelingene er redusert med 0,3 % i forhold til 2015. I Harstad har det vært 
en økning på 11,6 %, i Bodø på 4,9 % mens det i Tromsø er en nedgang på 5,9 %.  
 

 
 
 
Figuren over viser utviklingen i salg i publikumsavdelingene siden 2008. Årsaken til den store 
omsetningsøkningen siste år er hovedsakelig innføring av nye dyre medikamenter. Det har også vært 
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en økning i salg av handelsvarer. For Tromsø har økningen stanset opp og omsetningen er blitt 
redusert, mens omsetningsøkningen har fortsatt for Bodø og Harstad.  
 
Figuren under viser omsetning per måned i 2016 i forhold til omsetning per måned i 2015.  
 

 
 
 
Økningen i Harstad kommer av økning i salg av handelsvarer og i salg av legemidler. Det er økning 
i antall ekspederte resepter på 9,7 %. Omsetningen av handelsvarer har økt med 14,7 %.  
 
I Bodø er det økning på 14,2 % i omsetningen av handelsvarer, mens antall ekspederte resepter har 
økt med 15,8 %. 
 
Som figuren viser er salget i Tromsø, med unntak av oktober og november, lavere enn i 2015 alle 
månedene i 2016. Reduksjonen ser ut til å stanset opp etter september. For oktober – desember er 
omsetningen omtrent som i 2015. I Tromsø er det nedgang i antall ekspederte resepter på 0,4 %. 
Omsetningen av handelsvarer er redusert med 1,9 %. Omsetningsnedgangen er større enn det 
reduksjonen i antall resepter skulle tilsi, dette kommer av en nedgang i salget av dyre legemidler. 
Årsaken til omsetningsnedgangen er sannsynligvis midlertidig flytting av hovedinngangen på UNN 
Tromsø, noe som gjør at det blir en omvei for pasientene å komme til apoteket.  
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Rådgivning og klinisk farmasi 
 
Omsetningen tilknyttet rådgivning og klinisk farmasi ble 0,59 millioner høyere enn budsjettert og 
2,95 millioner høyere enn i 2015. Dette tilsvarer en økning på 22,2 %. 
 
Omsetningen mot Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset ble som budsjettert. Omsetningen 
mot UNN økte med 16,4 %, dette er 0,30 millioner høyere enn budsjettert. Omsetningen mot NLSH 
økte med 0,44 millioner, dette kommer av etablering av klinisk farmasi på KirOrt. 
 
Farmasøyter fra Sykehusapotek Nord deltar i innføringen av elektronisk kurveløsning i 
Sykehusapotek Nord. Det er levert tjenester til dette prosjektet for 0,80 millioner mer enn budsjettert.  
 
Bortfall av en del kommunale avtaler som følge av at disse legges ut på anbud, sykefravær og 
deltagelse i andre oppgaver har ført til at omsetningen mot kommunene er 1,45 millioner lavere enn 
budsjettert. 
 
 
Kostnader 
 
Varekostnader 
 
Som følge av at omsetningen er høyere enn budsjettert er varekostnadene 8,44 millioner høyere enn 
budsjettert og 27,54 millioner høyere enn i 2015. 
 
Vareforbruket ble på 86,6 %. Dette er 0,2 prosentpoeng lavere enn budsjettert og 0,8 prosentpoeng 
høyere enn i 2015. 
 
Dekningsbidraget (inntekter – varekostnader) ble på 94,42 millioner, dette er 3,49 millioner høyere 
enn budsjettert og 6,68 millioner høyere enn i 2015. 
 
Endringer i dekningsbidrag er oppsummert i følgende tabell: 
 
 

 
Regnskap 

2016 
Budsjett 

2016 
Avvik 

budsjett 
Endring 
fra 2015 

Bodø 38 416 34 684 3 731 5 065 
Harstad 9 075 8 317 758 333 
Tromsø 47 046 47 950 -903 1 625 
Foretak felles 59 -23 81 -174 
Totalt 94 595 90 928 3 667 6 848 

 
 
Dekningsbidraget er høyere enn budsjettert for apotekene i Bodø og Harstad, mens det er lavere enn 
budsjettert i Tromsø. Det er hovedsakelig lavere omsetning enn budsjettert i publikumsavdelingen 
som er årsaken til avviket i Tromsø. Dekningsbidraget er høyere enn budsjettert i 
sykehusekspedisjonen og rådgivningsavdelingen, men dette er ikke nok til å dekke opp for avviket i 
publikumsavdelingen.  
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Budsjettavviket for Sykehusapoteket i Bodø er forårsaket av høyere omsetning enn budsjettert i alle 
sykehusekspedisjonene samt i produksjons- og publikumsavdelingen.  
 
For Sykehusapoteket i Harstad er dekningsbidraget høyere enn budsjettert for alle avdelingene 
bortsett fra i publikumsavdelingen, der dekningsbidraget er omtrent som budsjettert. 
 
 
Personalkostnader 
 
Personalkostnadene er 1,83 millioner høyere enn budsjettert, og har økt med 6,52 millioner i forhold 
til i 2015.  
 
Pensjonskostnadene ble på 11,39 millioner, dette er 0,38 millioner lavere enn budsjettert. Lønn til 
ansatte ble 3,73 millioner høyere enn budsjettert, mens refusjoner vedrørende arbeidskraft ble 1,96 
millioner høyere enn budsjettert. 
 
Andelen personalkostnader i forhold til omsetningen er på 16,1 %, dette er som budsjettert, og en 
økning på 0,2 prosentpoeng i forhold til i 2015. 
 
 
 

 
 
 
Gjennomsnittlig brutto månedsverk for 2016 ble 113,0. Dette er en økning på 10,7 månedsverk i 
forhold til 2015. Bemanningen har økt i forbindelse med økning i foretaksadministrasjonen og 
etablering av organisasjon for å planlegge produksjon av radiofarmaka. Bemanningen er også styrket 
i produksjonsavdelingene, samt at aktiviteten har økt innen klinisk farmasi og rådgivning. I tillegg er 
det noe økning som følge av bruk av sykevikarer og innleie av ekstrahjelp og bruk av overtid i 
forbindelse med flytting og ombygging.  
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Andre driftskostnader 
 
Andre driftskostnader er 4,16 millioner høyere enn budsjettert. I forhold til 2015 har andre 
driftskostnader økt med 5,70 millioner. Det har vært høyere kostnader enn budsjettert til utstyr og 
driftsmateriell, blant annet som følge av ombygging av laboratorier og kjøp av utstyr og inventar i 
forbindelse med ombygginger.  
 
Ombygging av ventilasjonsanlegget ved produksjonsavdelingen i Tromsø har blant annet medført en 
merkostnad på 0,24 millioner og utstyr og inventar har et merforbruk på 0,85 millioner som følge av 
ombygging i Tromsø og nytt apotek i Bodø. Nytt apotek i Bodø har også medført høyere kostnader 
enn tidligere til renhold og telefonitjenester med videre.   
 
Det er en økning i kostnader til driftsmateriale i produksjonsavdelingene. Dette har medført at 
kostnaden til driftsmateriell i produksjonsavdelingene er 0,82 millioner høyere enn budsjettert.  
 
Det er inngått ny midlertidig husleieavtale med NLSH for Sykehusapoteket i Bodø. Avtalen gjelder 
fra 1. juni 2016. Dette medførte en økt kostnad på 0,82 millioner. 
 
Kostnadene til LIS-samarbeidet har økt i forhold til tidligere år og reisekostnadene er høyere enn 
budsjettert.  
 
 
Skattekostnad  
 
Som følge av den reduserte omsetningen i publikumsavdelingen i Tromsø er det avsatt en negativ 
skattekostnad på 0,26 millioner som følge av samlet underskudd i publikumsavdelingene. I 2015 ble 
skattekostnaden på 0,66 millioner, det vil si at kostnaden er redusert med 0,92 millioner.  
 
 
Finansinntekter 
 
Finansinntektene ble som budsjettert, men på grunn av redusert likviditet som følge av investeringene 
og redusert rentenivå, er finansinntektene redusert med 0,23 millioner i forhold til 2015. 
 
 
 
Investeringer 
 
Det er investert for 16,3 millioner i 2016. Til sammen er det investert for 17,9 millioner i 2015 og 
2016. Alle investeringene er aktivert. Investeringene fordeler seg slik (beløp i hele tusen): 
 
Prosjekt Sted Beløp 
Isolator Tromsø 603 
Lagerautomater/oppussing Tromsø 8 100 
Ny produksjonsavdeling Bodø 4 317 
Lagerautomater/inventar og lignende Bodø 4 544 
Temperatur og trykkovervåkning Bodø/Harstad/Tromsø 353 
Sum  17 917 
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I tillegg til disse prosjektene er cytostatikalaboratoriet i Harstad bygget om og det er blant annet satt 
inn en isolator. Dette prosjektet er ikke med i oversikten da UNN betaler for ombyggingen. 
 
Alle investeringsprosjektene er nå avsluttet. 
 
 
Likviditet 
 
Likviditeten er redusert i 2016. Figuren under viser utviklingen i løpet av året. 
 
 

 
 
 
Driften har bedret likviditeten med om lag 3,4 millioner, mens investeringene har redusert likviditeten 
med 16,3 millioner, nettoeffekten er en reduksjon i likviditeten på ca. 13 millioner. 
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Sykefravær 
 
Totalt sykefravær ble på 7,0 % i 2016, dette er 0,5 prosentpoeng lavere enn kravet i 
Oppdragsdokument 2016. I 2015 var sykefraværet på 6,5 %.  
 

 
 
 
Figuren viser utviklingen i sykefraværet i 2015 og 2016. Fraværet var høyere enn i 2015 de første 
månedene av 2016, for så å falle til under 6 %. I desember økte fraværet til 7,5 %. 
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Utkast årlig melding 2016 til Helse Nord 
Styresak nr.: 5 – 2017 
Møtedato: 9. februar 2017 
Saksbehandler: Fagsjef Margaret A. Antonsen og økonomisjef Helge K. Kjerulf 

Pettersen 
Vedlegg: Årlig melding 2016 til Helse Nord 

 
 
 
Årlig melding er Sykehusapotek Nords rapport til Helse Nord på gjennomføringen av 
oppdragsdokumentet. Sykehusapotek Nord har mottatt en mal for årlig melding som er 
brukt under utarbeidelsen.  
 
 

Direktørens innstilling til vedtak 

Styret for Sykehusapotek Nord ber direktøren innarbeide de innspill til Årlig melding 
2016 som fremkom under møtet, og legge frem endelig versjon av rapporten  for 
godkjenning i neste styremøte. 

 
 
 

 
Espen Mælen Hauge 
direktør 
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Årlig melding 2016 
 
 

 
Fra Sykehusapotek Nord HF 
til Helse Nord RHF 
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1 Om rapporteringen 
 
 
Denne malen skal brukes til helseforetakets tertialrapport og årlige melding for 2016 til 
Helse Nord RHF. Nummereringen på overskriftene følger nummereringen i 
oppdragsdokumentet.  
 
Det skal rapporteres på hvordan helseforetakene har fulgt opp mål 2016, 
foretaksspesifikke mål 2016 og styringsparametere 2016.  
 
Rapportering fra helseforetakene på styringsparametere m.v. er innarbeidet i 
dokumentet, og følger ikke som eget vedlegg. Vi har etter henstilling fra helseforetakene 
gjennomgått hvilke styringsparametere det skal rapporteres på, og hvilke Helse Nord 
RHF kan svare HOD på direkte 
 
De punkter som gjelder spesifikke foretak er merket med dette.  
 
Det skal gis tilbakemelding på alle rapporteringskrav i dette dokumentet. Tabellen 
under rapporteringskrav viser hvilke krav som skal rapporteres tertialvis og hvilke kun i 
årlig melding.  
 
Rapporteringsteksten skal kort beskrive tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i 
hvilken grad målet er nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke? 
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2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 

• Økonomiske krav rapporteres ikke lenger i Årlig melding. Disse forholdene 
ivaretas gjennom månedlige virksomhetsrapporteringer.   
 

  
2.1 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
 

 
Mål 2016 

• Gjennomføre samspillmodell med Sykehusbygg HF.  
 

    Rapporteringstekst Årlig melding 
  
I forbindelse med ombygging av cytostatikalaboratoriet i Harstad og bygging av nytt sykehusapotek i 
Bodø ble Sykehusbygg HF benyttet som rådgivere for å kvalitetssikre produksjonslokalene. 
 

 
• Bidra i å vurdere hvilke muligheter en husleiemodell kan gi, og hvordan den 

eventuelt kan implementeres i foretakene. 
     

Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Sykehusapotek Nord har ingen egne lokaler og leier lokalene av sykehusforetakene. Sykehusapotek Nord 
har egne husleieavtaler med disse.  
 

 
 
2.2 Anskaffelsesområdet 
 
Mål 2016 

• Nasjonal kategoristruktur skal implementeres i foretakenes samlede 
innkjøpsvirksomhet, og innkjøpsarbeidet skal gjennomføres i tråd med ny 
nasjonal innkjøpshåndbok.  

     
Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Sykehusapotek Nord forholder seg til inngåtte avtaler i regi av Sykehusinnkjøp, i tillegg har foretaket egne 
avtaler med legemiddelgrossist. Utover dette gjennomfører Sykehusapotek Nord i liten grad egne 
anskaffelser.  
 

 
 

Samordning 
Foretakene skal 

• Innen 28.2.16 ha oppdatert oversikt over foretakets løpende, 
konkurransebaserte avtaler og levere plan for anskaffelser som skal 
gjennomføres og/- eller startes opp i løpet av 2016. 
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Rapporteringstekst Årlig melding 
 
Sykehusapotek Nord har oversikt over løpende konkurransebaserte avtaler. Sykehusapotek Nord har ikke 
levert plan for anskaffelser som skulle gjennomføres og/eller startes opp i løpet av 2016 da samordning 
med øvrige foretak i Helse Nord var lite aktuelt. 
 

 
• Innen 30.11.16 levere plan for anskaffelser som skal gjennomføres og /eller 

startes opp i 2017. 
     

Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Sykehusapotek Nord har ikke planer om å gjennomføre og/eller starte opp egne anskaffelser i 2017, og det 
er derfor ikke levert plan for anskaffelser. 
 

 
• Innen 31.12.16 levere en omforent plan for hvilke anskaffelsesprosesser i 2017 

som kan gjøres felles for 2 eller flere av foretakene. 
     

Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Ikke relevant for Sykehusapotek Nord. 
 

 
Systemstøtte 
 
Mål 2016 

• Implementere innkjøpssystem fullt ut i egen organisasjon. Innen 1.1.2017 skal 
det innenfor definert scope kunne rapporteres detaljert for alle vareanskaffelser 
hva som kjøpes, på hvilken avtale og til hvilke vilkår.  

     
Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Innkjøpssystem Clockwork er ikke implementert. For anskaffelse av legemidler benyttes FarmaPro som 
innkjøpssystem.  
 
Apotekforeningen skal gjennom sitt datterselskap DIFA AS anskaffe en ny felles IT-løsning alle landets 851 
apotek, herunder 32 sykehusapotek i de fire SA-helseforetakene, som omfatter bransjespesifikke 
funksjonelle områder.  
 
Apotekene må selv skaffe løsninger som erstatter øvrig funksjonalitet som i dag tilbys i FarmaPro. 
Sykehusapotek Nord har derfor i samråd med RHF-et satt i gang et forstudie/prosjekt for å sjekke ut 
mulighetene for å benytte Clockwork for å dekke opp for funksjonaliteten vi mister når FarmaPro fases ut 
om 3-4 år. 
 

 
Ressurser 
 
Mål 2016 

• Stille til rådighet nødvendige ressurser ved deltakelse i regionale og nasjonale 
anskaffelsesprosesser og til kategoristyringsprosjektet, jf. samarbeidsavtale 
mellom RHF og HF-ene  
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Rapporteringstekst Årlig melding  
 
Sykehusapotek Nord har ikke fått forespørsel om å stille ressurser til rådighet i regionale og nasjonale 
anskaffelsesprosesser og til kategoristyringsprosjektet. 
 

 
 
• Sikre at forvaltningsressurs for innkjøps- og logistikksystem er frigjort til 

forvaltningsoppgaver i henhold til plan.  
     

Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Sykehusapotek Nord har ingen plan for å sikre forvaltningsressurser for innkjøps- og logistikksystem, og 
siden Clockwork ikke er implementert har det ikke vært aktuelt å utarbeide en slik plan. 
 

 
• Sikre tilstrekkelige ressurser til å fullføre utrullingen av innkjøps- og 

logistikksystem. 
     

Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Sykehusapotek Nord har ikke implementert Clockwork, og har derfor heller ikke allokert ressurser til 
dette.  
 

 
 
2.3 Klima- og miljøtiltak  
 
Mål 2016 

• Helseforetakenes miljøsertifikat skal resertifiseres etter ny versjon av ISO-
14001:2015 i løpet av 2016/2017. 

     
Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Sykehusapotek Nord hadde i 2016 oppfølgingsrevisjon etter ISO 14001:2004. Sykehusapotek Nord skal 
resertifiseres etter ISO 14001:2015 i 2017. 
 

 
 
 
3 Pasientens helsetjeneste 

- ventetid, variasjon og effektivitet 
 

 
Mål 2016 

• Bidra til å utarbeide og implementere nye nasjonale pakkeforløp. 
     

Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Dette er ikke aktuelt for Sykehusapotek Nord. 
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• Redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom helseforetakene 
sammenliknet med 2015, målt ved utvalgte indikatorer definert av Helse Nord 
RHF. Helse Nord RHF vil komme tilbake med en spesifisering av indikatorer 
innen utgangen av mars 2016. 

Rapporteringstekst Årlig melding 
 
Dette er ikke aktuelt for Sykehusapotek Nord. 
 

 
• Utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet og bruke resultatene i 

forbedringsarbeidet. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
 
Sykehusapotek Nord har i 2016 startet et prosjekt med å utvikle egne lokale mål for pasientopplevd 
kvalitet og bruke resultatene i forbedringsarbeidet. 
 

 
• Iverksette tiltak, sammen med pasienter og deres pårørende, for å bedre 

helsepersonells kommunikasjon og informasjon (muntlig og skriftlig). 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Sykehusapotek Nord har innført standardisert inhalasjonsveiledning i publikumsavdelingene. Ut over 
dette er det ikke gjennomført tiltak for å bedre kommunikasjon og informasjon med pasienter og deres 
pårørende. 
 

 
• Gjennomføre flytting av egne internett til felles nasjonal webløsning. Det skal ikke 

opprettes nettsteder eller eksterne nettjenester utenfor felles nasjonal 
publiseringsplattform.  

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
 
Sykehusapotek Nord har flyttet eget internett til felles nasjonal webløsning. Det er ikke opprettet 
nettsteder eller eksterne nettjenester utenfor felles nasjonal publiseringsplattform. 
 

 
 
3.1 Samhandling 
 
Mål 2016 

• Øke utøvende virksomhet mot kommunehelsetjenesten ved blant annet 
veiledning, for å øke kompetansen i kommunehelsetjenesten. 

Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Dette gjennomføres i henhold til avtaler inngått med enkelte kommuner. Sykehusapotek Nord har ikke 
anledning til å svare på anbudskonkurranser, slik at antall kommuner med avtale stadig reduseres. 
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• Utrede muligheten for bedre tilrettelegging for tilgang til resepter/legemidler via 
digitale tjenester. 

 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Sykehusapotek Nord vurderer for tiden anskaffelse av løsning som gjør at pasienter kan bestille legemidler 
via digitale tjenester.  
 

 
• Sikre at legemiddelhåndtering med god kvalitet inngår i hele behandlingskjeden i 

Helse Nord. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Sykehusapotek Nord bidrar med undervisning i legemiddelhåndtering til ansatte i alle sykehusforetakene i 
Helse Nord, samt til sykepleierstudenter ved Universitetet i Tromsø og Nord universitet. Sykehusapotek 
Nord har også undervisning for kommuner med avtale om dette. 
 
Sykehusapotek Nord bidrar med utarbeidelse, kvalitetssikring og oppfølging av rutiner for 
legemiddelhåndtering i sykehusene.  
 
Ordningen med apotekstyrte legemiddellagre og innføring av Tønsys bestillingssystem for legemidler 
bidrar også til bedre kvalitet i legemiddelhåndteringen.  
 
Sykehusapotek Nord tilbyr legemidler, også egenproduserte, til utskrivningsklare og utskrevne pasienter.  
 
Sykehusapotek Nord har også deltatt i Fiks-programmets prosjektgruppe for å beskrive løsninger for 
lukket legemiddelsløyfe i Helse Nord, samt at farmasøyter fra Sykehusapotek Nord deltar i innføringen av 
elektronisk kurveløsning i Helse Nord.  
 

 
• Prinsippene i styresak 70-2002 IKT-strategi i Helse Nord skal fortsatt ligge til 

grunn for arbeidet med IKT i regionen. Helseforetakene skal ikke gjennomføre 
separate anskaffelser eller iverksette andre tiltak som kan true de ambisjoner 
som er beskrevet rundt realisering av FIKS. Behov for nye tjenester/prosjekter 
skal forankres mot Helse Nord RHF på et tidlig tidspunkt.  Eventuelle 
innovasjonsprosjekter og resultatet av slike skal kunne benyttes av hele 
foretaksgruppen. 

 
Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Sykehusapotek Nord har ikke gjennomført separate anskaffelser eller iverksatt andre tiltak som kan true 
de ambisjoner som er beskrevet rundt realisering av FIKS.  
 
Behov for nye tjenester/prosjekter forankres mot Helse Nord IKT i den grad dette er naturlig. Dette da 
Helse Nord IKT ikke er involvert i drift og forvaltning av Sykehusapotek Nord fagsystem.  
 

 
• Bidra aktivt til en større nasjonal standardisering innen IKT-området basert på 

de styringssignaler som gis i retning av én innbygger, én journal, samt arbeidet 
som utføres i regi av Nasjonal IKT.   
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Rapporteringstekst Årlig melding  
 
Sykehusapotek Nord har bidratt til dette ved deltakelse i Nasjonal IKTs prosjekt for å forbedre 
legemiddelinformasjon til bruk i spesialisthelsetjenesten (SAFEST).  
 
Sykehusapotek Nord har også deltatt i prosjekt for utredning av systemstøtte for sykehusapotek i 
samarbeid med Nasjonal IKT. 
 

 
 

Foretaksspesifikke mål 2016 
 

Sykehusapotek Nord 
• Foreslå forbedringer i rutiner med forskrivning av medikamenter. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Sykehusapotek Nord har jevnlig informert fagsjefmøtet i Helse Nord om omsetning knyttet til H-resepter 
og etterlevelse av LIS-avtaler og LIS-anbefalinger.  
 
Sykehusapotek Nord har på forespørsel fra sykehusforetakene utarbeider statistikker over 
legemiddelbruk. 
 
Farmasøyter fra Sykehusapotek Nord underviser medisinerstudenter og turnusleger i forskrivning av 
legemidler, og har deltatt i UNNs pilot før implementering av E-resept. 
 
Rådgivnings- og kliniske farmasøyter foreslår rutinemessig forbedring i rutiner der de ser behov for dette.  
 

 
• Ansvar for å foreslå tiltak i samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og 

kommunene som sikrer pasientene kontinuerlig legemiddelbehandling med god 
kvalitet ved skifte av omsorgsnivå. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Sykehusapotek Nord har ikke foreslått tiltak for dette da foretaket ikke har blitt involvert i revisjon av 
samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og kommune. 
 

 
 
4 Kvalitet, pasientsikkerhet, smittevern og beredskap 
 
4.1 Kvalitet 
 
Mål 2016 

• Mini-metodevurdering benyttes i helseforetakene som grunnlag for beslutninger 
om innføring av nye metoder og ved endring av praksis/avvikling av metoder. 

 
Rapporteringstekst Årlig melding 
  
I 2016 har det ikke blitt implementert eller vurdert metoder der det har vært aktuelt å benytte mini-
metodevurdering i Sykehusapotek Nord. 
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• Gjennomføre hendelsesanalyser, og ha klare prosedyrer for åpenhet og 
oppfølging av pasienter og pårørende som har vært utsatt for alvorlige hendelser 
og for personell som har vært involvert i hendelsene. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Det har i 2016 ikke vært aktuelle hendelser og derfor ikke gjennomført hendelsesanalyser. Ivaretakelse av 
pasienter, pårørende og ansatte som har vært involvert i kritiske hendelser følger av prosedyren PR40811 
«Håndtering av alvorlige uønskede hendelser og kritiske feil», og RL5259 «samtalemaler når skaden har 
skjedd». 
 

 
 
Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Sykehusapotek Nord 

• Ansvar for å utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak som sikrer 
kostnadseffektivitet ved anskaffelse, distribusjon, produksjon og bruk av 
legemidler. 

 
Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Det er ikke utarbeidet en egen handlingsplan for dette. Gjennom innkjøpsavtaler, effektiv drift, 
rådgivningstjenester, oppfølging av LIS-avtaler, bruk av statistikk og leveranse av apotekstyrt 
legemiddellager, arbeider Sykehusapotek Nord kontinuerlig med å sikre kostnadseffektiv anskaffelse, 
distribusjon, produksjon og bruk av legemidler.  
 

 
 
4.2 Pasientsikkerhet  
 
Mål 2016 

• Bidra i prosjekt for å beskrive en løsning for elektronisk bestilling og utarbeide 
dokumentasjon knyttet til produksjon av legemidler. 

 
Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Sykehusapotek Nord har deltatt i nasjonalt prosjekt om systemstøtte for legemiddelkjeden, der beskrivelse 
av en løsning for elektronisk bestilling og utarbeiding av dokumentasjon knyttet til produksjon av 
legemidler inngår.  
 
Sykehusapotek Nord har i samarbeid med Helse Nord RHF intensivert arbeidet med å anskaffe system for 
elektronisk bestilling og dokumentasjon knyttet til produksjon av legemidler.  
 

 
 
Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Sykehusapotek Nord 
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• Representere Helse Nord RHF i nasjonale fora etter nærmere avtale med 
fagdirektøren i Helse Nord RHF. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Sykehusapotek Nord representerer Helse Nord RHF i SAFEST og i utredningsarbeid knyttet til oppfølging 
av prioriteringsmeldingen. 
 

 
 

4.3 Smittevern 
 
 
Mål 2016 

• Det skal implementeres antibiotikastyringsprogram ved alle helseforetak1. Dette 
skal blant annet omfatte: 

o Årlig rapportering av antibiotikaforbruk, fordelt på antibiotikagrupper 
og avdelinger. 

o Implementering og etterlevelse av nasjonal faglig retningslinje for 
antibiotikabruk. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Farmasøyter fra Sykehusapotek Nord deltar i antibiotikastyringsprogrammet i alle sykehusforetakene i 
Helse Nord. Sykehusapotek Nord bidrar med antibiotikaforbruksstatistikk til sykehusene. 
 

 
• Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner skal utføres to 

ganger årlig i henhold til forskrift. Hvert helseforetak skal rapportere og 
kommentere sine prevalenstall to ganger i året til Helse Nord RHF. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
 
Farmasøyter fra Sykehusapotek Nord bidrar med innsamling av data til prevalensundersøkelsen. 
 

 
 

4.4 Beredskap  
 

 
Mål 2016:  

• Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser innen utløpet av 2016 for de systemer 
som inneholder sensitiv personopplysninger i tråd med gjeldene lover og 
forskrifter. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
  

1 Et styringsprogram skal sikre rasjonell antibiotikabruk og implementering av nasjonale retningslinjer.  
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Det er i 2016 gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser for de systemer som inneholder sensitive 
personopplysninger.  
 

 
 

• Ivareta arbeidet med løpende oppfølging av planverk for beredskap. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Sykehusapotek Nords interne planverk for beredskap er oppdatert. 
 

 
 
 
5 Personell, utdanning og kompetanse 
 
 
Mål 2016: 

• Bidra til å videreutvikle og ta i bruk framskrivninger fra Nasjonal 
bemanningsmodell. 

 
Rapporteringstekst Årlig melding 
 
Sykehusapotek Nord har ikke blitt invitert til å bidra i videreutvikling av framskrivninger fra Nasjonal 
bemanningsmodell, og har ikke sett behov for å ta disse i bruk. 
 

 
• Ta i bruk regional handlingsplan for rekruttering. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Regional handlingsplan for rekruttering er ikke tatt i bruk, da Sykehusapotek Nord ikke har hatt større 
problemer med å skaffe personell. 
 

 
• Delta i prosjekt «ledermobilisering». 

 
Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Det har ikke vært aktuelt for Sykehusapotek Nord å delta i prosjekt «ledermobilisering». 
 

 
• Rekruttere deltakere til Master i helseledelse i henhold til målgruppe og 

intensjon for studiet. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Sykehusapotek Nord har en deltaker på Master i helseledelse. 
 

 
• Rekruttere deltakere til Nasjonalt topplederprogram.   
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Rapporteringstekst Årlig melding  
 
Sykehusapotek Nord har i 2016 ikke hatt aktuelle kandidater til Nasjonalt topplederprogram. 
 

 
• Delta i prosjekt for utvikling og innføring av regionalt system for 

kompetanseledelse, og ta dette i bruk. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Sykehusapotek Nord har deltatt i utvidet prosjektgruppe, og er i prosess med å innføre regionalt system 
for kompetanseledelse. 
 

 
• Bidra til kompetanseutvikling, samt videreutvikle tilbud gjennom e-læring, 

simulatortrening mv. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Sykehusapotek Nord tilbyr aktuelle e-læringskurs til sine ansatte. Sykehusapotek Nord har 
kompetanseplan som dekker alle tjenesteområdene. 
 

 
• Gi alle ledere opplæring og muligheter til utvikling gjennom kurs og møteplasser 

som dekker den basiskompetanse ledere skal ha. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Sykehusapotek Nord tilstreber å gi alle ledere opplæring og muligheter til utvikling gjennom kurs og 
møteplasser som dekke den basiskompetanse ledere skal ha. 
 

 
• Gi lederstøtte ved å ta i bruk Helse Nords lederhåndbok.  
 

Rapporteringstekst Årlig melding  
Sykehusapotek Nord har ikke tatt i bruk Helse Nords lederhåndbok. 
 

 
 
 
5.1 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
 
 
Mål 2016 

• Følge opp felles regional plan for gjennomføring og videreutvikling av 
medarbeiderundersøkelsen. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
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Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført i henhold til plan. Sykehusapotek Nord har også deltatt som 
pilot i videreutviklingen av denne.  
 

 
• Helseforetakene skal samordne sin virksomhet under ferieavvikling. Primært 

skal dette gjøres internt mellom egne sykehus, men også på tvers av 
helseforetakene for egnede områder av hensyn til kvalitet i tjenesten, og for å 
redusere bruk av vikarer. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
 
Sykehusapotek Nord gjennomfører ferieplanlegging slik at ferieperioden i størst mulig grad skal samsvare 
med sykehusenes lavdriftsperioder.  
 

 
• Ha et gjennomsnittlig sykefravær under 7,5 % for 2016.  I første tertial 

rapporteres tiltak for å nå målet. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
 
Sykehusapotek Nord hadde et gjennomsnittlig sykefravær på 7,0 % i 2016. Det ble rapportert tiltak for å 
nå målet i Rapport for 1. tertial 2016. 
 

 
 
6 Forskning og innovasjon  
 
Mål 2016 

• Implementere tiltakene i Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016–
2020, sammen med RHF-et.  

 
Rapporteringstekst Årlig melding 
  
Sykehusapotek Nords gjeldende forskningsstrategi er i tråd med strategi for forskning og innovasjon i 
Helse Nord 2016-2020.  
 
Viktige satsningsområder er utvikling av forskningskultur i foretaket, gjennomføring av praksisnær 
forskning og implementering av brukermedvirkning.  
 

 
 
 
7 Sak til HF styrebehandling 

• Status, handlingsplaner og utfordringer for pasientsikkerhet og kvalitet i 
pasienttilbudet en gang årlig. Blant annet skal sakene omfatte status for 
innføringen av tiltakspakker i Pasientsikkerhetsprogrammet, GTT-resultater og 
oppfølging av disse. 

 
 

Rapporteringstekst årlig melding 
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Sykehusapotek Nord har ikke egne handlingsplaner for pasientsikkerhet. Dette inngår så langt det er aktuelt i 
ledelsens gjennomgang. Ledelsens gjennomgang ble styrebehandlet 15. september 2016. 
 
Sykehusapotek Nord deltar i sykehusenes pasientsikkerhetsarbeid som omfatter legemidler og 
legemiddelhåndtering, herunder implementering av samstemming av legemiddellister. Dette er et av 
tiltakene som inngår i pasientsikkerhetsprogrammet. 
 

 
• Tertialvis styrebehandling av status for oppfølging av oppdragsdokument 2016, 

med fokus på krav som blir vanskelig å få gjennomført i 2016, med tiltak. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
 
Status for oppfølging av oppdragsdokument 2016 ble styrebehandlet 15. september 2016.  
 

 
• Området informasjonssikkerhet med tilhørende status på ROS-analyser skal 

behandles særskilt av helseforetakets styre innen 1.1.17. Styresaken skal 
beskrive om databehandler oppfyller de krav i lover og forskrifter som er tillagt 
databehandlerrollen og om nødvendige krav er nedfelt i leveranseavtaler. Alle 
kjente avvik slik disse er beskrevet av Riksrevisjonen skal være lukket innen 
utløpet av 2016. 

 
Rapporteringstekst årlig melding  
 
Informasjonssikkerhet med tilhørende status på ROS-analyser ble styrebehandlet 19. mai 2016 og deretter 1. 
desember 2016.  
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Saksfremlegg 
Oppdragsdokument for 2016 konkretiserer bestillingen fra Helse Nord RHF til 
Sykehusapotek Nord HF. Dokumentet inneholder Helse Nord RHFs eierkrav overfor 
helseforetakene.  
 
Oppdragsdokumentet uttrykker Helse Nord RHFs prioriteringer innen rammen av 
nasjonal politikk og de ressurser som er stilt til disposisjon for foretaksgruppen. 
Oppdragsdokumentet til helseforetakene behandles først i RHF-styret og overleveres 
deretter til Sykehusapotek Nord HF i foretaksmøte 1. februar 2017. 
  
Det vises til vedlegg 1 og 2, hhv saksfremleggene til RHF-styret og foretaksmøtet for 
nærmere beskrivelse av oppdragsdokumentets formål og innhold. I vedlegg 3 er utkastet 
til oppdragsdokument markert med gul textmarker på vilkår som er særlig relevant og 
må vektlegges for Sykehusaptek Nord. Under møtet vil dette også vises på egne lysark.  
 
Det vil også være andre oppfølgingspunkt i oppdraget som ikke er markert gult her i 
utkastet, men som likevel er relevant, for eksempel kravene for 2017 på kvalitet (punkt 
3.5), pasientsikkerhet (3.6) og klima- og miljøtiltak (3.8.1). Som det fremgår av 
innledningen til oppdragsdokumentet har Sykehusapotek Nord en virksomhet som 
adskiller seg fra de andre helseforetakene og oppdragsdokumentet gjelder så langt det 
passer.  
 

Direktørens innstilling til vedtak 

 
1. Styret for Sykehusapotek Nord HF tar Oppdragsdokument 2016 til etterretning. 

 
2. På vegne av styret i Sykehusapotek Nord HF har direktøren ansvar for 

gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet. 
 
 
 
Espen Mælen Hauge 
direktør 
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1 Innledning 
 
Oppdragsdokumentet er svært viktig for å nå målet om best mulig behandling for våre 
pasienter. Oppdragsdokumentet viser hva helseforetakene skal prioritere det 
kommende året. Dette årlig oppdraget henger sammen med Helse Nords langsiktige 
planlegging. Det er viktig for oss å være forutsigbare og tydelige. Vi ser sammenheng 
mellom våre viktigste plandokumenter og våre formål: pasientbehandling, opplæring av 
pasienter og pårørende, utdanning av helsepersonell, samt forskning. Figur 1 illustrerer 
sammenhengen mellom våre plandokumenter. 

 

 

Figur 1: Plandokumentenes sammenheng 

 
Oppdragsdokumentet redegjør for mål og føringer i kapittel 2. Krav gis i kapittel 3–6, og 
disse er knyttet til målene. Dersom ikke annet er oppgitt, skal alle krav for 2017 
rapporteres i tertialrapport og årlig melding, Styringsparametre rapporteres som 
beskrevet i egen tabell i kapittel 8. 
 
Helse Nord IKT er etablert som et eget helseforetak fra 01.01.17. Føringer for 
helseforetaket fremgår av eget dokument, samt tidligere oppdragsdokument behandlet i 
Styringsgruppen for Helse Nord IKT. Sykehusapotek Nord (SANO) har en virksomhet som 
på mange områder adskiller seg fra de andre helseforetakene. For begge disse gjelder 
Oppdragsdokument 2017 så langt det passer. 
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2 Mål og føringer 
 
Helse Nords viktigste mål er: 
 

• Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i 
pasientbehandlingen.  

• Sikre god pasient- og brukermedvirkning.  
• Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.  
• Innfri de økonomiske mål i perioden.  

 

Det vises til Plan for Helse Nord 2017-2020 for nærmere beskrivelse av hvordan målene 
skal nås på lang sikt. Kravene for det kommende året gis i kapittel 3–6. 

Der et trukket ut åtte områder som vil være kritiske for måloppnåelse i 2017. Disse skal 
rapporteres i virksomhetsrapportering.  
 

1. Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 4,5 % (prevalensdata) 
2. Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter skal være under 60 dager 
3. Det skal ikke være fristbrudd 
4. Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid 
5. Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

(TSB) enn for somatikk (aktivitet) 1 
6. Andel pasienter som har fått gjennomført legemiddelsamstemming > 80 % 

- måling fra og med andre halvår 2017. Datakilden er Ekstranett. 
7. Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenliknet med 2012 
8. Økonomisk resultat i tråd med plan 

  
Se kapittel 6 for risikovurdering av måloppnåelse for disse indikatorene. 
 

Helseforetakene forutsettes å delta i lokalt, regionalt og nasjonalt forbedringsarbeid2 og 
i felles prosjekter. De skal følge opp tiltak og handlingsplaner som initieres av etablerte 
nasjonale og regionale samarbeidsorganer samt Helse Nord RHF.  
 
Helseforetakene er store samfunnsaktører. Regjeringen har både generelle og mer 
spesifikke forventninger til selskapene på samfunnsansvarsområdet. De spesifikke 
forventningene er knyttet til fire tematiske kjerneområder: klima og miljø, 
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon. 
 
Helse Nord RHF og helseforetak har samarbeidsavtaler med regioner i Nordvest-
Russland Finland og Sverige. Helseforetakene skal bidra til å følge opp regjeringens mål 
for utviklingen i nordområdene og legge til rette for god beredskap, øvelser og 
helsesamarbeid mellom helseforetak i regionen og samarbeidspartnere i Russland, 
Finland og Sverige. 

1 Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men 
holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner). 
2 Eksempler er fagråd, fagnettverk, kvalitetsnettverk, kommunikasjonsforum, regionale HR-nettverk, tariffnettverk., 
forvaltningsforum for IKT-systemer og øvrige arbeidsgrupper som RHF-et ber om deltakelse i. 
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Foretaksspesifikke og generelle mål innenfor sykehusfarmasi/legemidler gis til de fire 
sykehusforetakene, som på disse områdene aktivt skal samhandle med SANO. SANOs 
oppdrag er å bistå de andre helseforetakene å nå disse målene.  
 
Følgende nye strategier og handlingsplaner fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
skal legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet:  

• Nasjonal strategi for arbeidet mot virale leverbetennelser (hepatitter). Helse- og 
omsorgsdepartementet 2016. 

• Nasjonal strategi for persontilpasset medisin. Helsedirektoratet 2016. 
• # Ungdomshelse – regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021  
• Prop. 1 S (2016-2017) Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-

2019). 
• Prop. 12 S (2016-2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-2021 
• Meld. St. 13 (2016-2017) Kvalitet og pasientsikkerhet 2015 
• Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge 

Det vises også til styresak 142-2016-4 Åpen og god dialog i sykehusene i Helse Nord – 
felles verktøykasse.  Helse Nord forventer styrket oppmerksomhet og systematikk for å 
fremme åpenhet om uønskede hendelser og organisasjonens evne til læring og 
forbedring. 
 
Prinsippene for prioritering skal ligge til grunn for innføring av nye metoder i 
spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder for innføring av nye legemidler, teknologi og 
endring i arbeidsprosesser. 
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3 Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og 
sikkerhet i pasientbehandlingen 

 

3.1 Pasientens helsetjeneste- felles for alle tjenesteområder 
Krav for 2017: 

1. Redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse målt ved følgende 
indikatorer:  

o Andel og antall pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et 
forløp, hvor planlagt dato er passert ved rapporteringstidspunktet. 

o Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten. 

o Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totalt antall 
polikliniske konsultasjoner innenfor fagområdet. 

o Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totale 
polikliniske konsultasjoner innenfor fagområdet. 

o Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet utføres utenfor fast 
behandlingssted. 

Det skal rapporteres særskilt på utviklingen i disse indikatorene innen 
psykisk helsevern, ortopedi, hjertesykdommer, plastikkirurgi, 
øyesykdommer, og øre-nese-hals sykdommer, hensyntatt evt. forskjeller i den 
enkelte indikators relevans for ulike fagområder. 

2. Arbeide for overgang til rimeligere legemidler. Innen 1. mars skal det legges 
fram forslag til konkrete tiltak for hvordan det kan stimuleres til overgang til 
rimeligere men faglig likeverdige legemidler. Arbeidet skal initieres av 
Sykehusapotek Nord. 

3. Gi en tilbakemelding på hvilke elementer i Raskere tilbake-ordningen som bør 
videreføres innenfor spesialisthelsetjenestens ordinære pasienttilbud, innen 
1. mars.  

4. Sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å tilby alle barn som avhøres 
ved Statens barnehus, medisinsk undersøkelse ut over de kliniske 
rettsmedisinske undersøkelsene som rekvireres av politiet. Undersøkelser 
som ikke krever spesialisert utstyr, skal foretas på barnehuset.  

5. Rapportere innen 15. mars 2017 på status for innføring og bruk av 
eksisterende tekniske løsninger for meldingsutveksling og samhandling. 
Rapporteringen skal omfatte løsninger mellom helseforetak i og utenfor egen 
region, de kommunale helse- og omsorgstjenestene og for kjernejournal og e-
resept. Rapporteringen skal inkludere en oversikt over områder hvor det 
fortsatt brukes papirbaserte rutiner. 

6. Iverksette tiltak for å stimulere til flere metodevurderinger på medisinsk 
utstyr og organisering av tjenester.  

7. Etablere en overordnet ernæringsstrategi innen 1. juni i tråd med 
anbefalinger i faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet og 
«Kosthåndboken»3 

3 «Kosthåndboken» – veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten” 
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8. Implementere de regionale fagprosedyrene for barn som pårørende, og innen 
1.tertial redegjøre for organisering og forankring av arbeidet.  

9. Følge opp nasjonal strategi for persontilpasset medisin, sammen med Helse 
Nord RHF.  

10. Etablere og videreutvikle felles forvaltning av regionale IKT-systemer 
innenfor retningslinjer gitt av systemeier. Helse Nord IKT skal forvalte 
administratortilganger på systemene som er en del av Helse Nords felles 
infrastruktur. 

11. Gjennomføre risikoanalyser på tilberedning av legemidler på 
sykehusavdelinger og definere en standard knyttet til fasiliteter, rutiner og 
opplæring av personell som skal tilberede legemidler på sykehusavdelingene 

12. På bakgrunn av rapport «Lukket legemiddelsløyfe» utarbeidet i FIKS-
programmet, skal helseforetakene i regionen utarbeide en felles strategi for å 
oppnå en lukket legemiddelsløyfe. Helse Nord vil komme tilbake til hvem som 
skal lede arbeidet. 

13. De nasjonale systemene for oppgjørskontroll (CTRL) og samkjøringssystemet 
skal implementeres på pasientreisekontorene i henhold til den vedtatte 
implementeringsplanen. 

14. Implementere og ta i bruk metode for kvalitetsforbedring på 
pasientreiseområdet i henhold til vedtatt plan.  

 
Foretaksspesifikke krav for 201 
Helse Nord IKT 

1. Bygge opp en virksomhetsarkitekturpraksis i tråd med anbefalinger gitt av 
Nasjonal IKT.  Arkitekturområdet skal eies av Helse Nord RHF, men forvaltes av 
Helse Nord IKT i tett dialog med eier.   

2. Brudd på avtalt servicenivå slik disse fremkommer på tjenestenivå skal meldes i 
Helse Nords avvikssystem DocMap. 
 

Helgelandssykehuset 
1. Saksbehandlingstid etter at Pasientreiser ANS har overført saken skal være 

mindre enn 8 dager. 
 

3.2 Somatikk 
Krav for 2017 

1. Implementere pakkeforløp hjerneslag. 
2. Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, og får denne 

behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse skal være minst 20 %. 
3. Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 %.  
4. Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp skal være minst 70 % 
5. Utvikle former for ambulante tjenester innen rehabilitering og voksen- og 

barnehabilitering 
6. Avvik fra målet om at alle fødende skal ha en jordmor hos seg, så tidlig som mulig 

i aktiv fase av fødselen og til fødselen er over, skal dokumenteres i 
avvikssystemet. Resultatene skal brukes til kvalitetsforbedring. 

7. Mer enn 40 % av pasienter under 80 år med ST-elevasjonsinfarkt (STEMI) med 
mindre enn 12 timer fra symptomdebut til første medisinske kontakt, skal bli 
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behandlet med trombolyse innen 30 minutter etter første medisinske kontakt 
eller koronar angiografi/PCI innen 90 minutter. 

8. Sikre bedre og mer standardiserte pasientforløp for pasienter med hjerteinfarkt. 
 
Foretaksspesifikke krav for 2017 
Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge 
 

1. Levere plan for gjennomføring av oppgavedelingsprosjektet i radiologi innen 1. 
tertial 2017. 

 
 
3.3 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) 
Krav for 2017 

1. I samarbeid med kommunene skal antall tvangsinnleggelser for voksne per 1000 
innbyggere i helseregionen reduseres sammenliknet med 2016. 

2. Tvangsmiddelbruk skal reduseres. Dette skal registreres som antall pasienter 
med minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere.  

3. Registrere og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. 

4. Videreføre arbeidet med å etablere felles strukturer og rutiner for helhetlig 
oppfølging av barn og unge med psykiske lidelser i barnevernet. 

5. Utarbeide samarbeidsavtaler som omfatter kommunale helsetjenester, 
kommunalt og statlig barnevern og psykisk helsevern for barn og unge som 
sikrer god og lett tilgjengelig helsehjelp til barn og unge i 
barnevernsinstitusjoner, poliklinisk og ambulant, samt veiledning til ansatte i 
institusjonene.  

6. Etablere barnevernansvarlig i BUP i henhold til anbefalingene fra 
Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  

7. Etablere Narkotikaprogram med domstolkontroll. 
8. Kvinner i LAR skal ha informasjon om LAR-behandling og graviditet, tilbud om 

nedtrapping av LAR-medikamenter og tilgang til gratis langtidsvirkende 
prevensjonsmidler i regi av LAR. 

9. Registrere utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling samt inngå samarbeidsrutiner med kommunene for å 
forberede utskrivninger om disse pasientene. 

10. Sørge for at komplette og kvalitetssikrede data på tvangsinnleggelser, 
tvangsbehandling og bruk av tvangsmidler leveres NPR ved ordinært 
rapporteringstidspunkt. 

11. Gjennomføre ledelsesforankrede dialogmøter med 
pasienter/brukerorganisasjoner om erfaringer med tvang i alle psykisk 
helsevernenheter som benytter tvang, som ledd i å redusere bruken av tvang.  

12. Sikre at omleggingen av finansieringsordningen for poliklinisk psykisk helsevern 
og rusbehandling brukes som et virkemiddel for å understøtte ønsket faglig 
innretning av disse tjenestene. 

13. Øke poliklinisk/ambulant aktivitet i TSB uten reduksjon i døgntilbudet. 
14. Etablere et eget tilbud til sped- og småbarns psykiske helse (0-3 år.)  
15. Sikre at det er tilstrekkelig med utdanningsstillinger for den nye spesialiteten i 

rus- og avhengighetsmedisin. 
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Foretaksspesifikke krav for 2017 
Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset 

1. Ferdigstille plan for riktig og redusert bruk av tvang innen 1. juni 2017. 
 
Universitetssykehuset Nord- Norge 

1. Etablere relevant følgeforskning ved innføring av medikamentfritt 
behandlingstilbud ved alvorlige psykiske lidelser.  

 
 
3.4 Samhandling med kommuner og private avtaleparter 
Krav for 2017 

1. Delta i læringsnettverket Gode pasientforløp4.  
2. Delta i arbeid med å revidere strategi for avtalespesialister. Arbeidet koordineres 

av Helse Nord RHF. 
3. Etablere gjensidige samarbeidsavtaler med avtalespesialister innen 1. juni 2017.  
4. Gi tilbakemelding på oppfølging av tjenesteavtale 2, 5 og 10 med kommunene i 

tertialrapport 2.   
5. Delta i utarbeidelse av en oppdatert strategi for samhandling med kommunene. 

Arbeidet koordineres av Helse Nord RHF. 
6. Sikre at legemiddelhåndtering med god kvalitet inngår i hele behandlingskjeden. 

I samråd med Sykehusapotek Nord sørge for at samarbeidsavtalene mellom 
helseforetakene og kommunene sikrer pasientene kontinuerlig 
legemiddelbehandling med god kvalitet ved skifte av omsorgsnivå.  

7. Delta aktivt i arbeidet til nasjonal standardisering innen IKT-området jf 
Stortingsmelding nr. 95 2012-2013, samt strategi for Nasjonal IKT HF.  Egne 
bestillinger vil komme fra Helse Nord RHF. 
 
 

Foretaksspesifikke krav for 2017: 
Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset  

1. Ta i bruk Samhandlingsbarometeret6 i samarbeid med overordnet 
samarbeidsorgan (OSO). 

 
 
Helse Nord IKT 

1. Ansvar for at organisasjonen er dimensjonert til innen rimelig tid, og kunne 
levere på konkrete bestillinger. ”Rimelig tid” konkretiseres og formaliseres i 
tjenestenivåavtaler  med Helseforetakene og Helse Nord RHF. Det skal avklares 
om krav til responstid skal avspeiles i ulike timepriser innen 1. mai. 

2. Etablere et testsenter som benyttes aktivt for testing av eksisterende og ny 
funksjonalitet og driftsendringer.  QA installasjoner skal først etableres for DIPS, 
Sectra, integrasjonsplattformen og digitale pasienttjenester.  Testsenteret skal 

4 læringsnettverk for å utvikle gode pasientforløp for eldre og kronisk syke.  
5 Én innbygger – Én journal  
6 Kunnskapsbank for samhandling: www.samhandlingsbarometeret.no 
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kunne utføre ende til ende testing fra HelseNorge.no og inn til sentralt QA miljø 
med akseptansetester. Helse Nord IKT skal senest ved utløp av 1. tertial bekrefte 
at testsenteret er i drift på de tjenester som er etablert. 

3. Sikre at elektroniske meldinger til enhver tid er i tråd med siste versjon av 
nasjonale standarder. Bekrefte etterlevelse innen utløp 1. tertial. For eventuelle 
områder med avvik fra nasjonale standarder, skal dette begrunnes. 

4. Adresseregisteret tilgjengeliggjort fra Norsk Helsenett SF skal benyttes i hele 
regionen innen utløpet av 31. tertial. 

5. Drifte og forvalte integrasjonsbuss (ESB) i tråd med anbefalingene knyttet til 
tjenesteorientert arkitektur og med de standarder som defineres av direktoratet 
for eHelse samt Nasjonal IKT HF.  Integrasjonsgrensesnitt som utvikles skal i så 
stor utstrekning som mulig kunne gjenbrukes i andre helseregioner. 

6. Sikre at det foreligger tilstrekkelig ressurser til å realisere regionens sentrale 
integrasjonsbehov slik disse er utledet av behov definert i prosjekt porteføljen. 
Leveransene gjennomføres uten unødvendige forsinkelser for de aktuelle 
hovedprosjekter – enten ved interne ressurser eller i form av partnerskap ved 
eksterne aktører. 

7. Helse Nord IKT har ett særlig ansvar å orientere Helse Nord RHF om de tilfeller 
det iverksettes tiltak eller prosjekter som bryter med regionens vedtatte 
strategier og planer innen IKT området. 
 
 

3.5 Kvalitet 
Krav for 2017 

1. Øke bruk av avvikssystemet i analyse av enkelthendelser, statistikk og 
risikoanalyser, og ta i bruk samme klassifikasjonssystem som meldeordningen til 
Helsedirektoretat for bedre utnyttelse av meldingene.   

2. Tiltak i vedtatt kvalitetsstrategi for Helse Nord skal iverksettes: 
o Ta i bruk ny elektronisk løsning for GTT- granskning og bruke statistikken 

aktivt i forbedringsarbeid.  
o Delta i arbeidet med å definere behov for pasientrapporterte erfaringer 

(PROMS og PREMS), samt ta i bruk elektronisk løsning når den er klar. 
Resultatene skal brukes i lokalt forbedringsarbeid. Det vil komme 
nærmere bestilling fra Helse Nord RHF. 

o Utføre fagrevisjoner på utvalgte fagområder. Arbeidet ledes av Helse Nord 
RHF.  

o Delta i utvikling av modulbasert opplæringsprogram i forbedringsarbeid.  
3. Alle ansatte skal ha nødvendig opplæring i pasientadministrative systemer, og 

opplæringen skal dokumenteres.  
4. Rapportere tertialvis hvor mange hendelsesanalyser som er gjennomført.   

 
Foretaksspesifikke krav for 2017 
Universitetssykehuset Nord-Norge 

1. Lede arbeidet med utvikling av modulbasert opplæringsprogram for 
forbedringsarbeid. 
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3.6 Pasientsikkerhet  
Krav for 2017 

1. Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av 
sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene rapporteres i tertialrapport. 
 
 

3.7 Smittevern 
Krav for 2017 

1. Oppfylle smittevernforskriftens krav om å ha en lege som koordinerer 
smittevernarbeidet i institusjonen.  

2. Inkludere smittevern i tjenesteavtale 10 mellom hvert helseforetak og deres 
opptakskommuner. 

3. Innføre antibiotikastyringsprogram som sikrer et nøkternt forbruk av antibiotika 
i tråd med nasjonale retningslinjer. Dette skal blant annet omfatte: 

a. Legge til rette for et fungerende antibiotikateam (A-team). 
b. Årlig rapportere forbruk, fordelt på antibiotikagrupper og avdelinger. 

4. Prevalensundersøkelse av sykehusinfeksjoner skal utføres og rapporteres til 
Helse Nord RHF to ganger årlig. Hvert helseforetak skal etterspørre avdelingsvis 
bruk av prevalensresultater i pasientsikkerhetsarbeidet.  

5. NOIS-registrering: Det skal være minst 95% oppfølging for alle inngrep som 
omfattes av forskriften. I tilfelle høye infeksjonsrater for postoperativ 
sårinfeksjon skal avdelingen gjennomgå pasientforløpet og iverksette tiltak. 

6. Rapportere NOIS-resultater til Helse Nord RHF tertialvis. 

 
Foretaksspesifikke krav for 2017 
Helgelandssykehuset: 

• Opprette stilling for hygienesykepleier med ansvar mot kommunehelsetjenesten  
 

3.8 Andre områder 
 
3.8.1 Klima- og miljøtiltak  
Helseforetakene er store samfunnsaktører. Foretakene skal være i fremste rekke når det 
gjelder arbeidet med klima- og miljøtiltak, bl.a. gjennom styringssystem for miljø og 
prosjekt Grønt sykehus. 
 
Krav for 2017 

1. Resertifisere styringssystem etter ISO-14001:2015 i løpet av 2017. 
2. Sette mål for de nasjonale miljøindikatorene. Resultater skal inngå i årlig klima- 

og miljørapport i tillegg til årlig melding. Miljøindikatorene med klimaregnskap 
utarbeides for: 

o Energiforbruk 
o Avfall 
o Vann 
o Innkjøp 

 
Foretaksspesifikke krav for 2017 
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Helse Nord IKT: 
Etablere tiltak for gjenbruk av utstyr, f.eks. ved avhending til ideelle organisasjoner. 
 
3.8.2 Personvern og informasjonssikkerhet 
Helse Nord skal gjennom systematiske tiltak sørge for at nasjonale krav til informasjons-
sikkerhet er ivaretatt. Dette er en forutsetning for befolkningens tillitt, og for den 
strategiske satsingen med felles pasientjournal.  

Krav for 2017  
1. Området informasjonssikkerhet med status på risiko- og sårbarhets (ROS)-

analyser skal behandles av helseforetakets styre innen 1.6.17. Styresaken skal 
beskrive om databehandler oppfyller krav i lover og forskrifter som er tillagt 
databehandlerrollen og om nødvendige krav er nedfelt i leveranseavtaler. 
Eventuelle avvik som er ikke lukket innen utløpet av 2016 skal rapporteres til 
Helse Nord RHF innen 1.3.2017 med tilhørende tiltaksplan. Planen skal 
risikovurderes med hensyn til måloppnåelse. 

2. Innen 30.6.2017 skal det utpekes personvernombud i samsvar med krav som 
følger av EUs nye personvernforordning.  

3. Igangsette gjennomføring av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og 
HelseCERTs generelle anbefalte tiltak for beskyttelse mot dataangrep. 

4. Sikre at anskaffelser og innføring av IKT-systemer følger Helse Nord sine drifts- 
og sikkerhetsmessige krav 

 
3.8.3 Beredskap 
Krav for 2017  

1. Implementere Helsedirektoratets Veileder for helsetjenestens organisering på 
skadested. 

2. Sikre at tiltakene knyttet til Riksrevisjonens rapport om beredskap innenfor IKT, 
vann og strøm blir fulgt opp. 

3. Sikre at planverk er koordinert med andre offentlige instanser (kommunenivå, 
sivil beredskap og Forsvaret) 

4. Med bistand fra regional legemiddelkomite opprette og vedlikeholde lokale ROS-
analyser for legemiddelberedskap og sikre tilstrekkelige beredskapslagre av 
legemidler herunder infusjonsvæsker. Regional legemiddelkomite skal i løpet av 
2017 utarbeide retningslinjer for håndtering av mangelsituasjoner. 

 
3.8.4 Forskning og innovasjon 
Krav for 2017 

1. Delta i å vurdere mulighetene for økt samordning av kriteriene for nytte, samt 
evaluere forståelsen og effekten av nye kriterier for hhv kvalitet, nytte og 
brukermedvirkning.  

2. Implementere tiltak som beskrevet i Strategi for forskning og innovasjon 2016-
2020, jfr. vedtatt tiltaksplan for 2017 

 
Foretaksspesifikke krav for 2017:  
Universitetssykehuset Nord-Norge 

• Implementere nasjonalt system for måling av innovasjonsaktiviteten i 
helseforetakene. 
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4 Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
Krav for 2017 

1. Delta i Helse Nord RHF sitt arbeid med strategisk videreutvikling av 
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Helse Nord vil utdype 
oppgaven og ansvarsforhold i eget brev.  

2. Utvikle flere samvalgsverktøy for å gi pasienter mulighet til å delta aktivt i 
egen behandling og sikre at kvalitetssikret verktøy som publiseres på 
helsenorge.no tas i bruk. 

3. Implementere nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning og enhetlig 
praksis på systemnivå. 

4. Følge opp resultatene fra PasOpp undersøkelsen. Iverksette tiltak for å 
forbedre utskrivningsamtalen og sikre at pasient/pårørende får nødvendig 
informasjon: 

o om sin sykdom,  
o om medikamentene 
o får med seg oppdatert medikamentliste 

5. Utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet og bruke resultatene i 
forbedringsarbeidet. 

 
5 Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig 

kvalifisert personell 
Krav for 2017: 

1. Motivere og legge til rette for at ansatte velger høyere stillingsprosent og helst 
100 % stilling.  

2. Tilby nyutdannet helsepersonell hele faste stillinger i større grad. 
3. Implementere del 1 i ny spesialistutdanning for leger med ansettelser i LIS1-

stillinger fra og med høsten 2017. 
4. Planlegge for å iverksette del 2 og 3 (LIS2 og 3) i ny ordning for 

spesialistutdanning. 
5. Innfri pålagt antall praksis-, turnus- og lærlingeplasser som beskrevet i vedlegg 1. 
6. Legge til rette for at lederopplæringene som tilbys gir ledere en klar forståelse av 

deres ansvar for å innrette sin virksomhet i tråd med prinsippene for 
prioritering. 

7. Delta i prosjekt «Ledermobilisering», og utarbeide plan for gjennomføring. 
8. Delta i utviklingen av felles tiltak i strategi for leder- og ledelsesutvikling. 
9. Innføre ”Kompetansemodulen”  i henhold til prosjektets plan. 
10. Delta i arbeidet med Regional bemanningsmodell som grunnlag for egne 

strategiske utviklings- og rekrutteringsplaner  
11. Analysere rekrutteringsbehovet for helsefagarbeidere i fulltidsstillinger, og 

etablere pilotprosjekt for å teste oppgavedeling knyttet til helsefagarbeideres 
arbeidsfelt. 
 

Foretaksspesifikke krav for 2017 
Universitetssykehuset Nord- Norge 

12. Ansvar for drift av Regionalt Utdanningskontor (RegUt). Dette innebærer ansvar 
for at RegUt bemannes med tilstrekkelig og relevant kompetanse i henhold til de 
funksjoner og oppgaver som tilligger enheten. Dette er beskrevet i Mandat for 
Regionalt utdanningskontor. 
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5.1 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Krav for 2017: 

1. Kartlegge omfanget av vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter, og 
hvordan beredskap for forebygging og håndtering av vold og trusler ivaretas som 
en del av HMS-arbeidet. 

2. Samarbeide med tillitsvalgte og vernetjenesten i arbeidet med å utvikle tiltak for 
å forebygge og ivareta beredskap for håndtering av vold og trusler. 

3. Sikre systematisk rapportering av skader og uønskede hendelser på ansatte. 
4. Definere konkrete forbedringstiltak ut fra medarbeiderundersøkelsen (MU) 

2016. 
5. Tertialvis redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under 

7,5%, herunder med et særskilt fokus på enheter med fravær over 10%. 
 

Foretaksspesifikke krav for 2017  
Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord- Norge 

• Etablere nærværsprosjekt med tiltak for å nå målsettingene om sykefravær 
under 7,5% innen 1.7.2017. 

 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset 

• Evaluere eksisterende nærværsprosjekt og rapporter i tertialrapport 2. 
 
6 Innfri økonomiske mål i perioden 
 
6.1 Tildeling av midler  
Helseforetakene er tildelt nødvendige midler for å gjennomføre kravene i 
oppdragsdokumentet.  
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6.2 Resultatkrav 
Helseforetakene skal i 2017 basere sin virksomhet på de tildelte midler med følgende 
resultatkrav: 
 

Finnmarkssykehuset Overskudd 30 mill kroner 
UNN Overskudd 40 mill kroner 
Nordlandssykehuset Overskudd 5 mill kroner 
Helgelandssykehuset Overskudd 20 mill kroner 
Sykehusapotek Nord 
Helse Nord IKT 

Økonomisk balanse 
Økonomisk balanse 

0 mill kroner7 
0 mill kroner 
 

 
Krav for 2017 

1. Styrebehandle tiltaksplaner for å sikre at de økonomiske kravene oppfylles i 
planperioden 2018–2021. Frist innen 15. april. 

 
 

7 Sykehusapotek Nords publikumsavdelinger skal samlet gå med overskudd i 2017. 
 

Inntektsrammer 2017 (tall  i  1000 kr) 

Basisramme 2017 RHF Styrets disp  Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Vedtatt basisramme 2017 1 333 842 209 513 1 509 303 4 653 198 2 925 597 1 311 225 11 942 678

Øvrig ramme 2017 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Omlegging arbeidsgiveravgi ft 796                           52 928          27 381          81 105              
Sykestuer Finnmark 9 500              9 500                
Kva l i tetsregis tre 31 977                      31 977              
Nas jonal t senter for e-helseforskning 36 700          36 700              
Transportti lbud psykisk syke 0 687                 1 635            1 152            677                 4 150                
Nøytra l  mva 127 832                    127 832            
Partikkel terapi 4150 4 150                
Ti l skudd ti l  turnustjeneste | estimat, fordeles  oppdragsdokument 111                           813                 2 100            1 729            878                 5 631                
Pi lot Evenes 1000 1 000                
SUM øvrig ramme 2017 - per oktober 2016 160 716                    5 150                  11 000            93 363          30 262          1 554              302 045            

Kvalitetsbasert finansiering RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Ramme 2016 9 871              31 449          20 390          11 390            73 100              
Oppdatering model l  2017 (3 936)            (3 756)          (10 195)        (6 413)            (24 300)             
SUM kvalitetsbasert finansiering - per oktober 2016 -                            -                      5 935              27 693          10 195          4 977              48 800              

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nas jonal  kompetansetjeneste, antibiotikares is tens 3 838            3 838                
Nas jonal  kompetansetjeneste, antibiotikares is tens  s tyrking 3 161            3 161                
Nas jonal  komp.tjeneste for barn og unge med funks jonsneds . 2 314                        2 314                
Nas jonal  komp.tjeneste for inkontinens  og bekkenbunnsyk. 2 314            2 314                
Samisk nas jonal  kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus 3 899              3 899                
Nas jonal  kompetansetjeneste for døvbl inde 2 801            2 801                
Ufordel t Nas jonale tjenester 33 33                     
Døvbl indesentre 42 247                      7 594            49 841              
SUM øremerket 2017 - per oktober 2016 44 560                      33                       3 899              19 708          -               -                 68 200              

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Forskning resul tatbasert 41 978                      791                 25 362          5 877            492                 74 500              
SUM øremerket forskning 2017 - per oktober 2016 41 978                      -                      791                 25 362          5 877            492                 74 500              

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 581 096 214 696 1 530 927 4 819 325 2 971 931 1 318 249 12 436 223
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6.3 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
Krav for 2017 

1. Ferdigstille registrering av alle data i nasjonal database for klassifikasjons-
systemet innen 30. april. 

2. Gjennomføre nødvendig vedlikehold som sikrer opprettholdelse av 
bygningsmessig standard og kvalitet. 

3. Utarbeide en konkret 4-årig vedlikeholdsplan som sikrer opprettholdelse av 
bygningsmessig standard og kvalitet over tid. Frist 1. oktober 

4. Innføre nasjonalt system for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av medisinsk 
teknisk utstyr (MTU) og behandlingshjelpemidler (BHM).  

 
Foretaksspesifikke krav for 2017 
Finnmarkssykehuset: 

• Forberede evaluering av prosjekt Nye Kirkenes sykehus i 2018 
 
Helgelandssykehuset: 

• Etablere husleiemodell, og rapportere erfaringer innen 1.12.17. 
• Levere tertialrapporter for byggeprosjekter 

 
Nordlandssykehuset: 

• Ferdigstille utviklingsplan innen 31.12.17 i tråd med veileder for utviklingsplan. 
 

Universitetssykehuset Nord-Norge 
• Ferdigstille utviklingsplan innen 30.4.17 i tråd med veileder for utviklingsplan. 

 
 
6.4 Anskaffelsesområdet 
I løpet av 2017 gjennomføres en omstilling som innebærer rendyrking av oppgaver som 
for fremtiden skal utføres av Sykehusinnkjøp HF. 
 
Krav for 2017 

1. Organisere kompetanse slik at bestillerrolle overfor Sykehusinnkjøp HF blir 
ivaretatt. 

2. Sikre medvirkning i produktråd fra foretakets brukere av varer og tjenester. 
3. Implementere nasjonal kategoristruktur i innkjøpsvirksomheten.  
4. Implementere innkjøpssystem fullt ut i egen organisasjon, herunder:  

a. Innen 30.11.17 levere plan for anskaffelser som skal gjennomføres i 2018. 
b. Innen 31.12.17 levere plan for hvilke anskaffelser i 2018 som kan gjøres 

felles for 2 eller flere foretak. 
c. Innen 1.1.2018 kunne rapportere detaljert for alle vare- og 

tjenesteanskaffelser på artikkelnivå mht hvilken avtale og til hvilke vilkår.  
5. Kartlegge og utarbeide reanskaffelsesplan av MTU i tråd med nasjonal struktur. 
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7 Risikostyring og internkontroll 
Risikostyringen knyttes til virksomhetens overordnede mål jf kapittel 2, og i tillegg er 
internkontroll og risikostyring regulert gjennom lover/forskrifter . 
 
Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten gjelder fra 1. 
Januar 2017, og erstatter forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. 
 
Overordnede mål for risikostyring i Helse Nord for 2017 
Jfr. kapittel 2 er det definert 4 overordnede mål. Risikovurdering peker på at 2 av 
delmålene skal gjøres særlig gjenstand for risikovurdering i foretakene. Disse er: 
 
Målområde 1: Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Delmål  

1. Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 4,5 % (prevalensdata) 
2. Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter skal være under 60 dager 
3. Det skal ikke være fristbrudd 
4. Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid 
5. Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

(TSB) enn for somatikk (aktivitet) 8 
6. Andel pasienter som har fått gjennomført legemiddelsamstemming > 80 % 

o måling fra og med andre halvår 2017. Datakilden er Ekstranett.    
7. Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenliknet med 2012 

 
 
Målområde 4: Innfri de økonomiske mål i perioden 
Delmål:  

8. Økonomisk resultat i tråd med plan 
  
 
Krav for 2017 

• Innen 1.9.17 skal foretakene utarbeide og styrebehandle plan som beskriver 
ledelsesmessige og organisatoriske tiltak som skal iverksettes for å imøtekomme 
krav og målsettinger i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten. 

• Ledelsen og styret skal minimum en gang i året ha en samlet gjennomgang av 
tilstanden i foretaket med henhold til oppfølging av internkontrollen, og tiltak for 
å følge opp avvik. Gjennomgangen skal omfatte og konkludere mht:  
o Måloppnåelse innenfor de fire overordnede mål jf. kapittel 2.  
o Vurdering av om virksomhetens organisering og ledelse systematisk 

understøtter pasientsikkerhetskultur og forbedringsarbeid på en god måte 
o Informasjonssikkerhet  
o Klima og miljø 
o Beredskap  

   

8 Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men 
holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner). 
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Gjennomgangen skal være basert på relevant informasjon, inklusive:  
o Sammenlignbar statistikk  
o Resultater fra eksterne og interne tilsyn og revisjoner samt status for 

oppfølging av disse 
o Gjennomførte risikovurderinger, jfr retningslinger i Helse Nord (RL1602)  
o Lovkrav og forskrifter 
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8 Styringsparametere 2017 
Helse Nord RHF vil i oppfølgingsmøtene med helseforetakene følge opp de valgte 
styringsparametere samt andre kvalitetsindikatorer ved behov.  
 
Styret og ledelsen i foretakene har et ansvar for oppfølging av kvalitetsindikatorene som 
Helsedirektoratet publiserer og iverksette tiltak for å forbedre kvaliteten i tjenestene. 
Indikatorene i tabellen under rapporteres som beskrevet i tabellen og i mal for 
tertialtrapport og årlig melding.  
 
Tabell 1. Mål 2017. Datakilder og publiseringsfrekvens. 

Mål 2017 Mål Datakilde Publiseringsfrekvens 
1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i 
spesialisthelsetjenesten 

 

Redusert i alle 
regioner 
sammenliknet 
med 2016. 
Skal være 
under 60 dager 
i alle regioner. 

Helsedirektoratet Månedlig 

Andel fristbrudd for avviklede pasienter 0 % Helsedirektoratet Månedlig 
Andel nye pasienter som inngår i et pakkeforløp for kreft 
(samlet for 24 krefttyper)9 

Minst 70 % Helsedirektoratet Tertialvis 

Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft 
(samlet for 26 krefttyper) innen maksimal anbefalt 
forløpstid10 

Minst 70 %  Helsedirektoratet Tertialvis 

Oppfølging av forskjeller i kapasitetsutnyttelse og 
effektivitet på tvers av sykehus målt ved følgende 
indikatorer:  

• Andel og antall pasientkontakter, for nyhenviste 
og pasienter i et forløp, hvor planlagt dato er 
passert ved rapporteringstidspunktet 

• Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for 
helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 

• Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett 
opp mot totalt antall polikliniske konsultasjoner 
innenfor fagområdet 

• Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett 
opp mot totale polikliniske konsultasjoner 
innenfor fagområdet 

• Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet 
utføres utenfor fast behandlingssted 

  
 
Helsedirektoratet 

 
 
Alle tertialvis 

 
2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

9 Andel nye pasienter som inngår i et pakkeforløp for lungekreft, brystkreft, prostatakreft og tykk- og 
endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, nyrekreft, livmorhalskreft, livmorkreft, 
eggstokkreft, hode- halskreft, lymfom, primær leverkreft, galleveiskreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, 
hjernekreft, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkreft, myelomatose, akutt leukemi og kronisk lymfatisk 
leukemi. 
10 Andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller 
strålebehandling, som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft, 
kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft, 
nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkraft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk 
lymfatisk leukemi, galleveiskreft, primær leverkreft, hode- halskreft, lymfom, nyrekreft, livmorkreft, 
eggstokkreft, livmorhalskreft og sarkom.  
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Mål 2017 Mål Datakilde Publiseringsfrekvens 
Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. Veksten måles i 
gjennomsnittlig ventetid for avviklede, kostnader 
(kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon 
synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak 
og "private institusjoner med oppdragsdokument"11 og 
aktivitet (polikliniske konsultasjoner). Kommunal ø-
hjelpsplikt innføres i psykisk helsevern og rus fra 2017, 
og midlene overført fra hvert RHF til KMD synliggjøres 
i ressursbruken innen psykisk helsevern og TSB 
(fordelingen av overførte midler til KMD er om lag 96 
og 4 pst.). 
 
 

Prosentvis 
større 
reduksjon i 
ventetid. 
Prosentvis 
større økning i 
kostnader, 
årsverk og 
aktivitet.  

Gjennomsnittlig 
ventetid: 
Helsedirektoratet 
Kostnader: de 
regionale 
helseforetakenes 
regnskap  
Årsverk: de regionale 
helseforetakenes HR-
systemer og SSB for 
private 
Polikliniske 
konsultasjoner: 
Helsedirektoratet 
(Helfo) 

 

Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne  
per 1000 innbyggere i helseregionen 

Redusert 
sammenlignet 
med 2016 

Helsedirektoratet Tertialvis 

Antall pasienter i døgnbehandling i psykisk helsevern 
med minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere 

Registrere 
med mål om å 
redusere 

Helsedirektoratet Tertialvis 

Avbrudd døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling  

Registrere og 
sikre færrest 
mulig avbrudd 

Helsedirektoratet Tertialvis 

3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

Andel sykehusinfeksjoner Redusert 
sammenliknet 
med 2016  

Folkehelseinstituttet 2 ganger årlig 

Andel pasienter med hjerneinfarkt som er 
trombolysebehandlet, og får denne behandlingen innen 
40 minutter etter innleggelse 

Minst 20 % Helsedirektoratet Tertialvis 

Andel korridorpasienter på sykehus 0 % Helsedirektoratet  Tertialvis  
Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse Minst 30 % Helsedirektoratet Tertialvis 
Forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i 
2020 sammenliknet med 2012.  
(Målt som disse fem bredspektrede midlene: 
Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, 
penicillin med enzymhemmer og kinoloner) 
 

30 % 
reduksjon i 
samlet bruk i 
2020 
sammenliknet 
med 2012 

Sykehusenes 
legemiddelsstatistikk 

Tertialvis 

 
 
Tabell 2. Rapportering 2017. Datakilder og publiseringsfrekvens. 

 Mål Datakilde Publiseringsfrekvens 
Pasienters erfaring med sykehus (inneliggende pasienter) 
(PasOpp) i 2016 

Minst 10 
poeng 
forbedring på 
parametrene 
utskrivning og 
samhandling 

Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Publiseres i 2017 
(gjennomføres årlig) 

11 Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus, Betanien Hospital Skien, Martina Hansen 
Hospital, Revmatismesykehuset Lillehammer, Haugesund Sanitetsforeningens Revmatismesykehus, 
Haraldsplass Diakonale Sykehus, Hospitalet Betanien, Jæren DPS, Solli sykehus, Olaviken og Bjørkeli Voss.  
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 Mål Datakilde Publiseringsfrekvens 
30 dagers overlevelse etter innleggelse i 2016 (uansett 
årsak til innleggelse) 

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Publiseres i 2017 
(gjennomføres årlig) 

30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag i 
2016 

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Publiseres i 2017 
(gjennomføres årlig) 

30 dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd i 
2016 

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Publiseres i 2017 
(gjennomføres årlig) 

30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerteinfarkt i 
2016 

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Publiseres i 2017 
(gjennomføres årlig) 

Andel pasientskader basert på GTT-undersøkelsene Reduseres 
med 25 pst. 
innen 
utgangen av 
2018, målt ut 
fra GTT-
undersøkelsen 
for 2012 

GTT-undersøkelsene. 
Helsedirektoratet 

Årlig 

Andel relevante enheter i regionen hvor tiltakspakkene i 
pasientsikkerhetsprogrammet er implementert.  

100 % RHFs rapportering til 
pasientsikkerhetsprog
rammet 

Årlig 
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9 Oppfølging og rapportering 
 
I årlig melding skal det rapporteres på hvordan helseforetakene har fulgt opp mål 2017 
foretaksspesifikke mål 2017 og styringsparametrer 2017.  
 
Der det er mulig skal data til rapportering hentes fra virksomhetsportalen Helse Nord 
LIS.  
 
Oversikt over rapporteringsrutiner og frister  
 

Rapportering Innhold Frister 
Månedlig Månedsrapport i tråd med mal. Månedsregnskap skal være avsluttet innen fem 

virkedager i påfølgende måned.   
ØBAK og virksomhetsrapport skal oversendes RHF 
senest fire virkedager etter regnskapsavslutning.   

Tertial-rapport  
 
 

Felles mal for tertialrapport og årlig 
melding ettersendes    
 
 

Styrebehandlet tertialrapport (styrevedtak): 
6. juni 2017 
6. oktober 2017 
 
Administrativt utarbeidet tertialrapport:  
19. mai 2017 
29. september 2017 
NB: Fullstendig ØBAK og virksomhetsrapport 
sendes fire virkedager etter regnskapsavslutning. 

Årlig melding 
 
 

Felles mal for tertialrapport og årlig 
melding ettersendes   
 

Styrebehandlet årlig melding (styrevedtak): 29. 
mars 2018. 
Administrativt behandlet årlig melding: 06. februar 
2018. 
Økonomidelen tas ut av årlig melding, leveres som 
ordinær virksomhetsrapport. 

Årsregnskap Minst 5 dager før utsending av 
saksfremlegg for styrebehandling av 
årsregnskap, sendes fullstendig 
årsregnskap med noter og styrets 
årsberetning (ikke ordinær 
årsmelding) til Helse Nord RHF for 
gjennomgang. 

Styrebehandling av årsregnskap for 2016:  
29. mars 2017.  
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10 Vedlegg 
 
10.1 Vedlegg 1 Utdanning av helsepersonell – dimensjonering 
 
Grunnutdanning omfatter studier ved videregående skoler, høgskoler og universiteter 
hvor studentene har helseforetakene som praksisarena. Fylkeskommunene har ansvar 
for de videregående skolene. Fylkenes opplæringskontor skal i samarbeid med 
praksisarenaene sikre læreplasser i de yrkesfaglige utdanningene.  
Videreutdanning omfatter legespesialistutdanningen og studier ved fagskoler, 
høgskoler og universiteter hvor studentene har helseforetakene som praksisarena (og 
arbeidsplass). Høgskoler som tilbyr videreutdanning, skal i forkant inngå avtaler med 
helseforetakene om praksisplasser. Eventuell uenighet skal søkes løst i 
samarbeidsorganet.  
Nedenfor gjengis Kunnskapsdepartementets forslag til kandidatmåltall for 2017. 
Kandidatmåltallet for den enkelte institusjon er et minstekrav. Endelige tall vil foreligge 
i Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev for 2017 til utdanningsinstitusjonene og kan 
formidles fra institusjonene i de regionale samarbeidsorganene. 
Tabell 1 

Høgskole 
Universitet 
 

Helseregion Obligatorisk praksis Ikke obligatorisk praksis ABIOK-
sykeplei
e 

Jord-
mor 
 

  Syke
- 
pleie 

Radio- 
grafi 

Bio- 
ingeniø
r 

Fysio- 
terapi 

Ergo- 
terapi 

Verne-
pleie 

  

Nord 
universitet 

Helse Nord 328     30 26  

Univ. i Tromsø Helse Nord 261 24 20 25 20 64 50 20 

 
Vær oppmerksom på sammenslåtte institusjoner med lokasjoner i flere RHF. 
 
Tabell 2 kandidatmåltall er fastsatt for hhv. medisin, psykologi og farmasi ved 
universitetene: 

Universitet Medisin Psykologi prof.utd. Farmasi 
Universitet i Tromsø 84 31 25 

 
 
TURNUSTJENESTE Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret og fastsetter hvor 
mange turnusplasser for leger og fysioterapeuter det skal legges til rette for. 
Regionansvarlige fylkesmenn er delegert myndighet til å skaffe turnusplasser for 
fysioterapeutkandidater, de informerer RHFene om forventet behov kommende år. 
Antallet turnusplasser for leger videreføres i 2017. Antallet turnusplasser for 
fysioterapeuter videreføres i tråd med økningen i 2013.  
FORDELING AV NYE LEGESTILLINGER  
Sentral fordeling av nye legestillinger opphørte 1. juli 2013. Oppretting av legestillinger 
skal fortsatt skje i tråd med behovene i hht RHFenes sørge-for ansvar, det helsepolitiske 
styringsbudskapet og de økonomiske rammer som er stilt til disposisjon. Gode lokale, 
regionale og nasjonale analyser av kompetansebehov framover skal legges til grunn for 
RHFenes fordeling av leger til HFene og mellom spesialiteter. RHFene skal særlig 
vurdere behovet for legestillinger til spesialiteter der utdanningskapasiteten i dag anses 
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å være for lav og spesialiteter der behovet for legespesialister vil endre seg i årene 
fremover som en følge av befolkningsutvikling, sykdomsutvikling og organisatoriske 
endringer i helseforetakene. Senere år er det bedt om at stillinger i onkologi og patologi 
fortsatt skal prioriteres.  
RHF skal bidra til at Legestillingsregisteret i Helsedirektoratet til enhver tid er 
oppdatert. 
 
Inntakstall til oppdragsdokumentet (OD) 
Foretakenes inntak av helsefagarbeiderlærlinger skal for 2017 minimum være på 
samme nivå som for 2016. Foretakene skal i tillegg gjøre egne kartlegginger av behov for 
helsefagarbeidere og helsefaglærlinger og hvis nødvendig øke inntaket av lærlinger på 
lengre sikt tilpasset dette. * UNN i 2016 tok inn en ekstra utover inntakstall OD. 
**Helgelandssykehuset har lagt opp til et inntak av 5/6 lærlinger annet hvert år.* 
  
Tabell 3:  

Foretak Kull 
2016–
2018 

  Kull 2017-
2018 

Finnmarkssykehuset 6   6 
Nordlandssykehuset 11   11 
UNN 7   6* 
Helgelandssykehuset 5   6** 
Sum 29   29 

 
 
Tabell 4:  
Måltall for turnusplasser medisin 

 
 
 
  

Helseforetak Antall pr halvår  Totalt pr år 
Finnmarkssykehuset  14* 28* 
UNN  33 66 
NLSH  25 50 
Helgelandssykehuset  14 28 
Totalt i Helse Nord 86 172 
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10.2 Vedlegg 2 Tilleggsliste til oppdragsdokument 2017 
Tilleggslisten inneholder krav fra tidligere år, som fortsatt er gjeldene. Det skal ikke 
rapporteres på krav i denne listen. 

 
 
 
 
 
 
 

       
 

       
 

 
 
 

  

25 
 
Styremøte Sykehusapotek Nord HF 
9. februar 2017

80



Oppdragsdokument 2017 

Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og 
sikkerhet i pasientbehandlingen 

 
Pasientens helsetjeneste 
1. Opprette helhetlig pasientforløp for sykelig overvekt og måle effekt av 

implementering herunder utvikling i ventetid (volum) og pasientopplevd kvalitet. 
(2016) 

2. Legge til rette for innregistrering av PROMs i kvalitetsregistrene.(2016) 
3. Saksbehandle reiseoppgjør innen 14 dager. (2016) 
4. 80 % av telefonhenvendelsene til pasientreisekontorene skal besvares innen 90 

sekunder (2016) 

 
Somatikk 
1. Registrere personskader og rapportere data (FMDS) til Norsk pasientregister 

(NPR) i henhold til forskrift og veileder. (2016) 
2. Det er i samarbeid med kommunene og brukerorganisasjonene etablert et 

effektivt og brukerorientert utrednings- og behandlingsforløp for pasienter med 
langvarige smerte- og utmattelsestilstander av uklar årsak. (2014) 

 
Psykisk helsevern og rus 

1. Styrke det desentraliserte behandlingstilbudet (ambulant/poliklinikk/samarbeid 
førstelinjen) innen psykisk helsevern (2016). 

2. Etablere flere tilbud innen psykisk helsevern i norske fengsler. (2016) 
3. Etablere lokale samarbeidsavtaler mellom Bufetat og helseforetaket slik at barn 

og unge gis et helhetlig behandlingstilbud (2016). 
 

Samhandling 
1. Sikre at foretakets rutiner for utskrivningsklare pasienter som har behov for 

kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon er i samsvar med 
tjenesteavtale 5,  

2. Bistå i å utvikle kommunenes kompetansebehov som følger av 
Samhandlingsreformen. Rapporten ”Kompetanseutfordringer som følge av 
samhandlingsreformen”12 skal legges til grunn for det videre arbeidet. (2015) 

3. Bruke sykehusapotek Nord aktivt i samhandling med kommunene på 
legemiddelområdet for å forebygge pasientskader og øke kompetansen. (2014) 

 
Kvalitet 

1. Sikre at alle helseforetak innregistrerer data i relevante (der de har pasienter) 
nasjonale kvalitetsregistre. (2016) 

2. Bruke data fra nasjonale kvalitetsregistre systematisk i lokalt klinisk 
forbedringsarbeid.(2016) 

12 Styresak Helse Nord RHF, sak 90/2014 
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3. Mini-metodevurdering benyttes i helseforetakene som grunnlag for beslutninger 
om innføring av nye metoder og ved endring av praksis/avvikling av metoder. 
(2016) 

4. Bruke tilbakemeldingene fra Norsk pasientregister (NPR) aktivt for å redusere 
feilkoding (2016). 

5. Det skal etableres regionale prinsipper for legemiddellogistikk, både knyttet til 
standardiserte rutiner og prosedyrer og plan for bruk av elektroniske verktøy og 
utstyr, herunder blant annet elektroniske legemiddelkabinett og 
lagerroboter(2015) 

6. Ha gode strukturer for formidling og kommunisering av kvalitetsresultater og 
uønskede hendelser til pasienter, pårørende og offentligheten.(2015) 

7. Skal ha etablert rutiner som sikrer at pasienter innen psykisk helsevern og TSB 
får behandling for somatiske lidelser, og tilsvarende, at pasienter som behandles 
for somatiske lidelser også får tilbud om behandling for psykiske lidelser og/eller 
rusproblemer. (2015) 

 
Forskning og innovasjon  

 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
1. Infrastruktur for utprøving av nye innovasjoner som nytt medisinsk-teknisk 

utstyr skal styrkes. (2016) 
2. Data fra kvalitetsregistrene skal nyttiggjøres til forskningsformål. Flere 

forskingsprosjekter må realiseres med bruk av data fra nasjonale 
kvalitetsregistre.(2015) 

3. Implementere endret forskningsfinansiering på RHF-finansierte prosjekter. 
Sosiale utgifter på lønn inkluderes i nye RHF-finansierte prosjekter innen 
tildelingssummen. For nye ph.d. og post.doc.- stillinger fra RHF skal HF-et sette av 
20 % av rundsummen, dvs. 165 000 kr ved heltidsstipend med tildelingssum på 
825 000 kr. Midlene skal øremerkes forskning internt i HF-et13. (2011) 
 

Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig 
kvalifisert personell 

1. Innfri pålagt antall praksis-, turnus- og lærlingeplasser som beskrevet i vedlegg 1. 
Tilleggskrav for ambulansefaglærlinger: 50 % skal rekrutteres fra videregående 
skole i egen helseregion. 

2. Rekruttere deltakere til Nasjonalt topplederprogram.   
3. Bidra til kompetanseutvikling, samt videreutvikle tilbud gjennom e-læring, 

simulatortrening mv. 
4. Gi alle ledere opplæring og muligheter til utvikling gjennom kurs og møteplasser 

som dekker den basiskompetanse ledere skal ha. 
5. Gi lederstøtte ved å ta i bruk Helse Nords lederhåndbok.  
6. Legge til rette for læringsaktiviteter og utdanningsløp for leger i spesialisering i 

eget helseforetak og i samarbeid med det regionale utdanningssenteret og andre 
helseforetak i landet.  

13 Satsene for 2015 er: Rundsum 938 000 kr for ph.d.- og post.doc.-stipend. 20 % av dette er 187 600 kr. 
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7. Måltall ufrivillig deltid og stillingsandel blant fast ansatte per 31.12.17 per 
foretak: 
Foretak Andel deltid mindre enn Stillingsandel større enn 
FIN 16 % 92 % 
UNN 19 % 92 % 
NLSH 30 % 92 % 
HSYK 30 % 92 % 

 
 
Foretaksspesifikke mål  
Nordlandssykehuset 

• Ansvar for prioritering, koordinering og utvikling av nye e-læringskurs i 
regionen. 

• Ansvar for å bidra til at felles nasjonal kurskatalog utvikles, og at generell avtale 
om deling av kurs utarbeides. 

 
Universitetssykehuset Nord- Norge 

• Legge til rette for at utviklerkompetansen innenfor e-læring gjøres tilgjengelig for 
regionalt utdanningssenter og e-læringsnettverket. 

• Helsekompetanse.no sin utvikling av e-læringskurs skal være basert på 
etterspørsel og koordinering med samarbeidspartnere og KS Læring.  

 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

1. Helseforetakene skal samordne sin virksomhet under ferieavvikling. Primært 
skal dette gjøres internt mellom egne sykehus, men også på tvers av 
helseforetakene for egnede områder av hensyn til kvalitet i tjenesten, og for å 
redusere bruk av vikarer.(2016) 

2. Basere bemanningsplanlegging utfra aktivitet og en planleggingshorisont på 
minimum  6 måneder. (2016) 

3. Registrere innleide vikarer i vaktboka i GAT, for å ha kontroll på arbeidstiden 
deres. (2013) 

 
Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 

1. Gjennomføre årlig gjennomgang av ekstern revisor av store 
byggeprosjekter.(2016) 

2. Bidra i å vurdere hvilke muligheter en husleiemodell kan gi, og hvordan den 
eventuelt kan implementeres i foretakene.(2016) 

3. Utarbeide utviklingsplaner i henhold til veileder for tidligfaseplanlegging forut 
for planlegging av investeringsprosjekter i samarbeid med Helse Nord RHF. 
Utviklingsplanene skal ha to hovedelementer: i a) organisasjonsutvikling, 
pasientforløp, faglig utvikling og b) gjennomgang av bygningsmessige ressurser, 
tilstand og behov for endringer i bygningsmassen for å dekke behovet for den 
spesialisthelsetjenesten foretaket skal levere. (2013) 

4. Informere berørte kommuner og fylkeskommuner om alle planlagte salg av 
eiendom, uavhengig av vurdering i forhold til samhandlingstiltak, på et så tidlig 
tidspunkt som mulig. (2011) 
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5. Begrense betaling for parkering til å dekke kostnadene ved parkeringstilbudet og 
at de rutiner man har for parkering skal begrense risikoen for gebyr. Alle nye 
parkeringssystemer skal bygge på prinsippet om etterskuddsbetaling. (2011) 

 
Anskaffelsesområdet 

1. Nasjonal kategoristruktur skal implementeres i foretakenes samlede 
innkjøpsvirksomhet, og innkjøpsarbeidet skal gjennomføres i tråd med ny 
nasjonal innkjøpshåndbok. (2016) 

2. Følge opp regional plan for MTU-anskaffelser. Alle planlagte anskaffelser skal 
skje i tråd med plan, og uforutsette behov skal avstemmes regionalt før 
anskaffelsesprosess starter opp. Dette gjøres parallelt med prosess i 
kategoristyringsprosjektet.(2016) 

3. Innen 31.03.15 tilpasse lokal innkjøpsstrategi i samsvar med regional og nasjonal 
innkjøpsstrategi. Følge opp Helse Nords forpliktelser ved å delta i utforming og 
følge opp handlingsplan for etisk handel. (2015) 

4. Sikre at det blir satt relevante miljøkrav i anskaffelser og at det blir gjort 
målinger/registreringer som dokumenterer omfanget av anskaffelser hvor det er 
stilt miljøkrav. (2015) 

 
Risikostyring og internkontroll 

1. Verifisere at leverandører som innehar rollen databehandlere oppfyller de krav i 
lover og forskrifter som er tillagt databehandlerrollen og at nødvendige krav er 
nedfelt i leveranseavtaler. (2012) 

2. Ha kontrollsystemer for overvåkning av at funksjonsfordelinger blir fulgt. (2011) 
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Utvikling av mål for pasient- og kundeopplevd kvalitet 

Styresak nr.: 7 – 2017 
Møtedato: 9. februar 2017 
Saksbehandler: Fagsjef Margaret Aarag Antonsen 
Vedlegg:  
Ref.sak 36  – 2016 

Saken i korte trekk 

Styret ba i møte 15. september 2016 direktøren gi en orientering om Sykehusapotek 
Nords arbeid med utarbeidelse av kvalitetsindikatorer for pasient- og brukeropplevd 
kvalitet. Denne saken redegjør for hvordan dette arbeidet er tenkt innrettet.  
 
De ansatte i Sykehusapotek Nord ønsker å arbeide for kontinuerlig forbedring. 
Kvalitetsindikatorer, som er et indirekte mål og en pekepinn som sier noe om kvaliteten 
på det området som måles, kan bidra til at arbeidet både gjøres bedre og blir mer synlig. 
 
Utviklingen av kvalitetsindikatorer er ikke kommet så langt på legemiddel og 
apotekområdet. Av Helsedirektoratets 63 kvalitetsindikatorer (helsenorge.no) finner vi 
kun fire kvalitetsindikatorer som gjelder legemidler. Apotekbransjen har begynt på 
arbeidet med utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer, og har som et viktig første steg 
på veien etablert felles målinger på antall feilekspedisjoner.  
 
Imidlertid er det ikke etablert noen indikatorer for brukeropplevd kvalitet. Målet med å 
utvikle indikatorer for brukeropplevd kvalitet ved Sykehusapotek Nord må være å finne 
frem til brukernes helhetlige opplevde kvalitet i kontakten med sykehusapoteket; hva er 
god kvalitet i tjenesten for brukeren, og hvordan kan vi best levere dette.  
 
Kunde i apotekutsalget som henter ut sine legemidler er for mange pasienter det siste 
leddet i eget pasientforløp. Derfor ønsker vi å starte med å finne kvalitetsindikatorer 
som sier noe om hvordan brukerne av publikumsavdelingen opplever kvaliteten. Ved 
hjelp av mystery shopper, samarbeid med brukerutvalget og opprettelse av en intern 
arbeidsgruppe, skal det utarbeides kvalitetsindikatorer, tiltak for å implementering og 
evaluering. I tillegg vil temaet søkes etablert som et felles, samarbeid mellom 
sykehusapotekforetakene. 
 

Direktørens innstilling til vedtak 

Styret i Sykehusapotek Nord HF ber direktøren følge opp arbeidet med etableringen av 
kvalitetsindikatorer for pasient- og brukeropplevd kvalitet som beskrevet i saken. 
 
 
Espen Mælen Hauge 
direktør  

Styremøte Sykehusapotek Nord HF 
9. februar 2017

85



Saksfremlegg 
 

1. Innledning 

I styremøtet 15. september 2016 vedtok styret følgende under sak 36 – 2016, 
vedtakspunkt nr. 2:  
«Styret ber direktøren legge frem en sak om utvikling av mål for pasient- og 
kundeopplevd kvalitet innen utgangen av 2016.» 
 
I samråd med styreleder er saken utsatt til dette møtet. Direktøren oppfatter bestillingen 
slik at det skal gis en orientering til styret om Sykehusapotek Nords arbeid med 
utarbeidelse av kvalitetsindikatorer for brukeropplevd kvalitet. I det følgende redegjøres 
således for hvordan dette arbeidet er tenkt innrettet i Sykehusapotek Nord. 
 

2. Kvalitetsindikatorer 

De ansatte i apotek gjør i det daglige en god og viktig jobb, men det er ikke alltid like 
lett å få øye på for pasienter- og kunder. Vi har et ønske om kontinuerlig forbedring. 
Kvalitetsindikatorer kan bidra til at arbeidet både gjøres bedre og blir mer synlig. 
 
Som det står beskrevet på helsenorge.no1er en kvalitetsindikator et indirekte mål, en 
pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det området som måles. Åpenhet om 
kvalitetsindikatorer er viktig for både pasienter, helsetjenesten og helsemyndighetene. 
Det er viktig at pasientene har informasjon om kvalitet i helsetjenesten og at 
helsetjenesten bruker dette i sitt forbedringsarbeid. 
 
Helsedirektoratet har laget 63 kvalitetsindikatorer for helsetjenesten og er opptatt av at 
indikatorene skal være tilgjengelig for folk flest på helsenorge.no. Av alle disse 
indikatorene finner vi imidlertid kun fire kvalitetsindikatorer på legemidler, og disse 
omhandler kun antibiotika. 
 

3. Kvalitetsindikatorer i apotek 

Apotekene har selv ansvar for kvalitet i egen virksomhet, men det er behov for måling 
av kvaliteten i apotekbransjen som helhet, herunder sykehusapotekene. Apotekbransjen 
har begynt på arbeidet med utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer. Utviklingen av 
disse oppfattes å være utfordrende.  
 

1 https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/om-kvalitet-og-kvalitetsindikatorer 
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Apotekbransjen har imidlertid etablert, som et viktig første steg på veien, felles 
målinger på antall feilekspedisjoner. Imidlertid er det ikke etabler noen indikatorer for 
brukeropplevd kvalitet.  
 
Nasjonalt har altså Apotekforeningen utviklet indikatoren «Feilekspedering av resept» 
der feilekspedering er definert som «en feil i reseptekspedisjonen som oppdages etter at 
alle tekniske og faglige kontroller er utført, uavhengig av hvem som oppdager feilen.»  
 
Det rapporteres per i dag hvert kvartal manuelt inn på denne indikatoren til 
Apotekforeningen. Indikatoren gir en indikasjon både på intern kvalitet i apotekenes 
reseptekspedisjonsrutiner og pasientsikkerhet ved ekspedisjon av resepter. 
Apotekforeningen har en målsetting om å utvikle flere kvalitetsindikatorer, imidlertid 
vil sannsynligvis dette arbeidet utsettes til DIFA -prosjektet2 er gjennomført, slik at en 
kan innarbeide datainnhentingen i apotekenes elektroniske system.  
 

4. Kvalitetsindikatorer i Sykehusapotek Nord 

Målet med å utvikle indikatorer for brukeropplevd kvalitet i Sykehusapotek Nord må 
være å finne frem til brukernes helhetlige opplevde kvalitet i kontakten med 
sykehusapoteket. Det vil derfor være naturlig å starte arbeidet med å utvikle 
kvalitetsindikatorer med å spørre brukerne om hvilke forventninger de har til 
sykehusapotekets tjenester. Viktige spørsmål å stille vil være hva god kvalitet i tjenesten 
er for dem og hvordan vi best kan levere dette.  
 
Pasienter og brukere får sitt førsteinntrykk av Sykehusapotek Nord i våre 
publikumsavdelinger, som er foretakets ansikt utad. Det er her vi i størst grad møter 
pasientene ansikt til ansikt, og kvaliteten på dette møtet er derfor viktig, ikke bare på 
grunn av kvaliteten på tjenesten vi leverer, men også med tanke på både vårt eget og 
sykehusenes omdømme. Et besøk ved apoteket for å hente ut sine legemidler er for 
mange pasienter det siste leddet i eget pasientforløp. Derfor ønsker vi å starte med å 
finne kvalitetsindikatorer som sier noe om hvordan brukerne av publikumsavdelingen 
opplever kvaliteten.  
 
Parallelt med dette har de fire sykehusapotekforetakenes interregionale 
samarbeidsutvalg, Publikumsutvalget, engasjert ”mystery shoppers”.  En mystery 
shopper er en ukjent kunde som sendes til et apotekutsalg for å kjøpe visse legemidler 
og handelsvarer, eller for å observere spesifikke aspekter ved produkt- eller 
servicetilbud.  
 

2 Digital fornying av apotek, innføring av nytt bransjesystem 
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Vi forventer at vi ut av dette prosjektet vil kunne høste erfaringer som kan bidra i 
utvikling av kvalitetsindikatorer for bruker- og pasientopplevd kvalitet. Det vil være 
viktig at valgte kvalitetsindikatorer enkelt lar seg rapportere inn og at data hentes inn 
med jevne mellomrom slik at dataene bidrar til en kontinuerlig evaluerings- og 
forbedringsprosess. 
 

5. Veien videre 

Direktøren vil derfor opprette en intern arbeidsgruppe med representanter fra apotekene, 
administrasjonen og brukerutvalget som får som hovedoppgave å utarbeide forslag til 
kvalitetsindikatorer og foreslå tiltak for å implementere og evaluere disse. Evalueringen 
vil deretter gi grunnlaget for innføring av skriftlige rutiner for innhenting og analyse av 
kvalitetsindikatorene. Arbeidet ønskes gjennomført i samråd med brukerutvalget. 
 
Direktøren vil også legge fram for sykehusapotekdirektørmøtet at utarbeidelse av 
kvalitetsindikatorer for pasient- og brukeropplevd kvalitet bør være et viktig 
samarbeidsområde for sykehusapotekene nasjonalt. 
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Saker til informasjon 
Styresak nr.: 10 – 2017 
Møtedato: 9. februar 2017 
Saksbehandler: Direktør Espen Mælen Hauge 
 
 
 
Saker til informasjon: 
 
Fra styreleder: 

1. Oppsummering fra styreledermøtet 26.1.2017 
2. Kostnadsutfordringer i Helse Nord ved nye dyre legemidler som innføres av 

beslutningsforum og andre som overføres Helse Nord fra HELFO. 
 
Fra direktør: 

3. Administrativt årshjul (muntlig info om vedlegget) 
4. Medarbeiderundersøkelsen 2016 (muntlig info om vedlegget) 
5. Ny IKT-plattform for sykehusapotekene (skriftlig info i vedlegg) 
6. Statens legemiddelverks tilsyn Sykehusapoteket i Tromsø (skriftlig info i vedlegg) 
7. Miljørevisjon (skriftlig info i vedlegg) 
8. Karrieredag Nord Universitet, Farmasiutdanningen i Namsos (muntlig info) 
9. Utvikling og organisering av kvalitetsarbeidet (muntlig info) 
10. Opprettelse av sikkerhetsorganisasjon (skriftlig info i vedlegg) 
11. Etablering av nasjonalt sykehusapotek, status (muntlig info om vedlegget) 
12. Status PET-senter 
13. Konstituering av nytt AMU (muntlig info) 
 

 

Direktørens innstilling til vedtak 

Styret for Sykehusapotek Nord HF tar informasjonssakene til orientering. 
 
 
 
Espen Mælen Hauge 
direktør 

Styremøte Sykehusapotek Nord HF 
9. februar 2017

89



AR
BE

ID
E 

M
ED

 T
IL

TA
K

AR
BE

ID
E 

M
ED

 T
IL

AK
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Mars

April

Mai
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August

September

Oktober

November

Desember

ÅRSHJUL 
LEDELSENS GJENNOMGANG

OVERORDNET RISIKOSTYRING
SYKEHUSAPOTEK NORD

2017

FEBRUAR   (ADMINISTRASJ0NEN)
Forberedelse LGG
Operasjonalisere Risikomål fra OD
Gjennomgang OD 2017

MARS LTM 14. MARS
Gjennomføre risikovurdering foretaksnivå –
overordnede mål. Inkl miljø.

JANUAR: 
Oppfølgingsmøte 2016
Forberede LGG 2017

AUGUST – 29/8 (MINI LGG)
Oppfølgingsmøte LGG: tiltak (LTM)
Gjennomgang av handlingsplaner apoteknivå, 
budsjettbrev 

MARS- APRIL  4. APRIL
Ledelsens gjennomgang gjennomføres (LGG i)  

APRIL 
Etablere handlingsplaner apoteknivå

SEPTEMBER (LTM 5.SEPT)
Oppdatere risiko overordnede mål

OKTOBER - DESEMBER
Følge opp uakseptable risikoer fra 
2.tertial (RHF + HF) definere sentrale mål 
og styringsvariabler for risikovurdering 
for neste år (RHF + HF)

NOVEMBER (LTM 14.NOVEMBER)
Oppdatere risiko overordnede mål

MAI – LTM 30/5
LTM 30. MAI
Handlingsplaner apotek legges frem

JANUAR - APRIL
Gjennomføre risikovurdering av mål og 
styringsvariable (RHF+HF). Rapportere til styret 
(RHF+HF). HF rapportere til RHF ved 1.tert. 
rapportering

DESEMBER (LTM 12. DESEMBER)
Oppsummering året 2017 (OD + RISK)

MAI - SEPTEMBER
Følge opp akseptable risikoer fra 1.tertial 
(RHF + HF). Rapportere til styret ved 2. 
tertialrapportering (RHF + HF) Rapport fra 
styrets gjennomgang av intern kontroll og 
risikostyring
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Medarbeiderundersøkelsen 2016
sammenlignes Medarbeiderundersøkelsen 2014
Rapport

ALLE HF (ALLE)
SYKEHUSAPOTEK NORD(TOP)

Svarprosent: 91%
Utsendt: 121
Svar: 110
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Introduksjon

Medarbeiderundersøkelsen (MU) kartlegger trivsel, motivasjon og helse på arbeidsplassen.
Kartleggingen oppsummeres i en MU - rapport som skal brukes som utgangspunkt for lokalt
forbedringsarbeid. Rapporten er tilgjengelig både i portalvisning og som samlet PDF.

MU - rapporten har fem hovedområder; resultat og utviklingsfokus, verdier, arbeidsglede og motivasjon,
arbeidsmiljø og samspill samt opplevd lederadferd. Hvert hovedområde har underliggende
spørsmålsgrupper som oppsummes først, før de fremstilles med grafer som viser resultat for hvert
enkeltspørsmål og tilhørende referansetall. Grafene viser gjennomsnittet av svarene langs en skala fra
0-100, der 0 alltid skal tolkes som minst ønskelig, og 100 mest ønskelig.

Et resultat merket med * indikerer høy spredning, og bør leses med økt varsomhet. Liten n (til høyre for
grafen) viser antall personer som har svart på det aktuelle spørsmålet på valgt koststed. Dersom det er
færre enn fem svar så vil det ikke komme opp noen graf, dette for å sikre konfidensialitet. HN er et
referansetall som viser gjennomsnittet for hele Helse Nord.

SL er et referansetall for å kunne sammenligne årets resultat med svar fra tidligere gjennomførte MU
undersøkelser. Sammenligningsgrunnlag velges i en egen nedtrekksmeny.

Grått felt på grafen viser normalområdet for hva de fleste har svart i HN (70 %). Resultat utenfor dette
området bør utforskes, før det vurderes om det er et prioritert oppfølgningspunkt.

Rapportvisning og menyvalg tilgangsstyres av hvilke kostnadssteder du som leder har tilgang til å se.
For å navigere i rapporten må du først velge type spørreundersøkelse:

1. Medarbeiderundersøkelsen 2014
Samlet rapport tilgjengelig kun for ledere med overordnet tilgang til å se hele foretaket samlet.

2. Medarbeiderundersøkelsen 2014 - Medarbeider
Rapport med svar fra medarbeidere du leder i valgte koststeder.

3. Medarbeiderundersøkelsen 2014 - Leder
Rapport med svar fra ledere som du har et lederansvar for i valgte koststeder.

Dette er et eksempel fra 2014, for senere gjennomføringer velges aktuelt årstall for inneværende år.

Etter at du har valgt spørreundersøkelse velger du først spørsmålsgruppen 'Om undersøkelsen' , før du
velger koststed i meny for organisasjonsnivå 1-7. Når du har markert koststed, kan du navigere fritt
mellom de ulike spørsmålsgruppene.
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For å navigere opp et organisasjonsnivå, må Ctrl tasten holdes inne ved markering av ønsket nivå. Ctrl
tasten benyttes også for å markere flere koststeder man ønsker å se i en samlet visning. Enkelte spørsmål
kan mangle graf, men da skyldes det at det er færre enn fem som har svart (liten n er mindre enn 5).

Ved å velge 'Utskrift av rapporten i sin helhet'  får du opp en samlet PDF for valgte koststed, som også
kan lagres og skrives ut.

Ytterligere informasjon finner du i egne veiledere til medarbeiderundersøkelsen eller ved å kontakte ditt
foretaks gjennomføringsansvarlige for MU.

Lykke til!
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1.0 Resultat og utviklingsfokus
Temaene i dette hovedområdet er viktig i forhold til å nå resultater og videreutvikle enheten og
medarbeiderne. Klare MÅL er viktige for at alle skal kunne bidra best mulig. Alle virksomheter har
behov for å lære av sine feil og videreutvikle driften. Resultatet for FORBEDRINGSARBEID og
FAGLIGUTVIKLING viser medarbeidernes opplevelse av kulturen for dette arbeidet.
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1.1 Mål
Temaene i dette hovedområdet er viktig i forhold til å nå resultater og videreutvikle enheten og
medarbeiderne. Klare MÅL er viktige for at alle skal kunne bidra best mulig. Alle virksomheter har
behov for å lære av sine feil og videreutvikle driften. Resultatet for FORBEDRINGSARBEID og
FAGLIGUTVIKLING viser medarbeidernes opplevelse av kulturen for dette arbeidet.
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1.2 Forbedringer
Temaene i dette hovedområdet er viktig i forhold til å nå resultater og videreutvikle enheten og
medarbeiderne. Klare MÅL er viktige for at alle skal kunne bidra best mulig. Alle virksomheter har
behov for å lære av sine feil og videreutvikle driften. Resultatet for FORBEDRINGSARBEID og
FAGLIGUTVIKLING viser medarbeidernes opplevelse av kulturen for dette arbeidet.
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1.3 Faglig utvikling
Temaene i dette hovedområdet er viktig i forhold til å nå resultater og videreutvikle enheten og
medarbeiderne. Klare MÅL er viktige for at alle skal kunne bidra best mulig. Alle virksomheter har
behov for å lære av sine feil og videreutvikle driften. Resultatet for FORBEDRINGSARBEID og
FAGLIGUTVIKLING viser medarbeidernes opplevelse av kulturen for dette arbeidet.
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2.0 Verdier
Det er etablert tre nasjonale kjerneverdier for de regionale helseforetakene i Norge: KVALITET,
TRYGGHET og RESPEKT. Temaene i dette hovedområdet viser i hvilken grad medarbeiderne
opplever at enheten drives i tråd med disse verdiene.
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2.1 Kvalitet
Det er etablert tre nasjonale kjerneverdier for de regionale helseforetakene i Norge: KVALITET,
TRYGGHET og RESPEKT. Temaene i dette hovedområdet viser i hvilken grad medarbeiderne
opplever at enheten drives i tråd med disse verdiene.
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2.2 Trygghet
Det er etablert tre nasjonale kjerneverdier for de regionale helseforetakene i Norge: KVALITET,
TRYGGHET og RESPEKT. Temaene i dette hovedområdet viser i hvilken grad medarbeiderne
opplever at enheten drives i tråd med disse verdiene.
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2.3 Respekt
Det er etablert tre nasjonale kjerneverdier for de regionale helseforetakene i Norge: KVALITET,
TRYGGHET og RESPEKT. Temaene i dette hovedområdet viser i hvilken grad medarbeiderne
opplever at enheten drives i tråd med disse verdiene.

Styremøte Sykehusapotek Nord HF 
9. februar 2017

101



3.0 Arbeidsglede og motivasjon
Temaene i dette hovedområdet viser i hvilken grad medarbeiderne opplever MOTIVASJON,
ARBEIDSGLEDE og TILHØRIGHET til arbeidsplassen. Medarbeidere som trives og er motiverte
har en klar egenverdi. Jobbtilfredshet virker positivt inn på pasienters opplevelse av behandlingen,
og på brukere/servicemottakere sin tilfredshet med tjenesteleveranser. Negative belastninger som er
kartlagt under andre tema i undersøkelsen gir økt risiko for fravær og jobbskifte. Temaene
jobbtilfredshet og jobbengasjement bidrar til mestringsopplevelse og er en viktig buffer mot
negative belastninger.
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3.1 Motivasjon
Temaene i dette hovedområdet viser i hvilken grad medarbeiderne opplever MOTIVASJON,
ARBEIDSGLEDE og TILHØRIGHET til arbeidsplassen. Medarbeidere som trives og er motiverte
har en klar egenverdi. Jobbtilfredshet virker positivt inn på pasienters opplevelse av behandlingen,
og på brukere/servicemottakere sin tilfredshet med tjenesteleveranser. Negative belastninger som er
kartlagt under andre tema i undersøkelsen gir økt risiko for fravær og jobbskifte. Temaene
jobbtilfredshet og jobbengasjement bidrar til mestringsopplevelse og er en viktig buffer mot
negative belastninger.
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3.2 Arbeidsglede
Temaene i dette hovedområdet viser i hvilken grad medarbeiderne opplever MOTIVASJON,
ARBEIDSGLEDE og TILHØRIGHET til arbeidsplassen. Medarbeidere som trives og er motiverte
har en klar egenverdi. Jobbtilfredshet virker positivt inn på pasienters opplevelse av behandlingen,
og på brukere/servicemottakere sin tilfredshet med tjenesteleveranser. Negative belastninger som er
kartlagt under andre tema i undersøkelsen gir økt risiko for fravær og jobbskifte. Temaene
jobbtilfredshet og jobbengasjement bidrar til mestringsopplevelse og er en viktig buffer mot
negative belastninger.
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3.3 Tilhørighet
Temaene i dette hovedområdet viser i hvilken grad medarbeiderne opplever MOTIVASJON,
ARBEIDSGLEDE og TILHØRIGHET til arbeidsplassen. Medarbeidere som trives og er motiverte
har en klar egenverdi. Jobbtilfredshet virker positivt inn på pasienters opplevelse av behandlingen,
og på brukere/servicemottakere sin tilfredshet med tjenesteleveranser. Negative belastninger som er
kartlagt under andre tema i undersøkelsen gir økt risiko for fravær og jobbskifte. Temaene
jobbtilfredshet og jobbengasjement bidrar til mestringsopplevelse og er en viktig buffer mot
negative belastninger.
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4.0 Arbeidsmiljø og samspill
Temaene i dette hovedområdet måler belastningsfaktorene KONFLIKTER,
ARBEIDSBELASTNING og ROLLEKONFLIKT. Disse faktorene kan skape en opplevelse av
negativt stress og bidra til fravær og jobbskifte. I tillegg måles faktorene MEDVIRKNING,
ROLLEKLARHET, SOSIALT SAMSPILL og EGENKONTROLL, som bidrar til mestring og er
viktige buffere mot negative belastninger.
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4.1 Medvirkning
Temaene i dette hovedområdet måler belastningsfaktorene KONFLIKTER,
ARBEIDSBELASTNING og ROLLEKONFLIKT. Disse faktorene kan skape en opplevelse av
negativt stress og bidra til fravær og jobbskifte. I tillegg måles faktorene MEDVIRKNING,
ROLLEKLARHET, SOSIALT SAMSPILL og EGENKONTROLL, som bidrar til mestring og er
viktige buffere mot negative belastninger.
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4.2 Rolleklarhet
Temaene i dette hovedområdet måler belastningsfaktorene KONFLIKTER,
ARBEIDSBELASTNING og ROLLEKONFLIKT. Disse faktorene kan skape en opplevelse av
negativt stress og bidra til fravær og jobbskifte. I tillegg måles faktorene MEDVIRKNING,
ROLLEKLARHET, SOSIALT SAMSPILL og EGENKONTROLL, som bidrar til mestring og er
viktige buffere mot negative belastninger.
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4.3 Sosialt samspill
Temaene i dette hovedområdet måler belastningsfaktorene KONFLIKTER,
ARBEIDSBELASTNING og ROLLEKONFLIKT. Disse faktorene kan skape en opplevelse av
negativt stress og bidra til fravær og jobbskifte. I tillegg måles faktorene MEDVIRKNING,
ROLLEKLARHET, SOSIALT SAMSPILL og EGENKONTROLL, som bidrar til mestring og er
viktige buffere mot negative belastninger.
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4.4 Konflikter
Temaene i dette hovedområdet måler belastningsfaktorene KONFLIKTER,
ARBEIDSBELASTNING og ROLLEKONFLIKT. Disse faktorene kan skape en opplevelse av
negativt stress og bidra til fravær og jobbskifte. I tillegg måles faktorene MEDVIRKNING,
ROLLEKLARHET, SOSIALT SAMSPILL og EGENKONTROLL, som bidrar til mestring og er
viktige buffere mot negative belastninger.
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4.5 Arbeidsbelastning
Temaene i dette hovedområdet måler belastningsfaktorene KONFLIKTER,
ARBEIDSBELASTNING og ROLLEKONFLIKT. Disse faktorene kan skape en opplevelse av
negativt stress og bidra til fravær og jobbskifte. I tillegg måles faktorene MEDVIRKNING,
ROLLEKLARHET, SOSIALT SAMSPILL og EGENKONTROLL, som bidrar til mestring og er
viktige buffere mot negative belastninger.
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4.6 Egenkontroll
Temaene i dette hovedområdet måler belastningsfaktorene KONFLIKTER,
ARBEIDSBELASTNING og ROLLEKONFLIKT. Disse faktorene kan skape en opplevelse av
negativt stress og bidra til fravær og jobbskifte. I tillegg måles faktorene MEDVIRKNING,
ROLLEKLARHET, SOSIALT SAMSPILL og EGENKONTROLL, som bidrar til mestring og er
viktige buffere mot negative belastninger.
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4.7 Rollekonflikt
Temaene i dette hovedområdet måler belastningsfaktorene KONFLIKTER,
ARBEIDSBELASTNING og ROLLEKONFLIKT. Disse faktorene kan skape en opplevelse av
negativt stress og bidra til fravær og jobbskifte. I tillegg måles faktorene MEDVIRKNING,
ROLLEKLARHET, SOSIALT SAMSPILL og EGENKONTROLL, som bidrar til mestring og er
viktige buffere mot negative belastninger.

Styremøte Sykehusapotek Nord HF 
9. februar 2017

113



5.0 Opplevd lederadferd
Medarbeideres opplevelse av nærmeste leders lederatferd er en av flere kilder til å forstå
lederskapet. Det ligger til overordnet leder i samarbeid med sin medarbeider (leder) å planlegge
videre utviklingen av lederskapet. Det er ønskelig at medarbeidernes opplevelse av lederskapet
utdypes og at de kan bidra til å få frem konstruktive innspill til hvordan lederskapet i enheten kan
forbedres.
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5.1 Opplevd lederadferd
Medarbeideres opplevelse av nærmeste leders lederatferd er en av flere kilder til å forstå
lederskapet. Det ligger til overordnet leder i samarbeid med sin medarbeider (leder) å planlegge
videre utviklingen av lederskapet. Det er ønskelig at medarbeidernes opplevelse av lederskapet
utdypes og at de kan bidra til å få frem konstruktive innspill til hvordan lederskapet i enheten kan
forbedres.
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6 Vold og trusler
Vold og trusler er en stor belastning for medarbeidere som opplever det. I enheter som har utslag på
dette temaet (resultat på under 100), er det viktig å avklare hvordan episoder med vold/trusler skal
følges opp. Det kan være en gjennomgang av etablert prosedyre/praksis og diskusjon om
forebygging og forbedring av oppfølging etter hendelser.
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7 Sykefravær
Arbeidsmiljøloven har en visjon om et helsefremmende arbeidsliv. Ved sykefravær plikter
arbeidstaker å melde fra til arbeidsgiver dersom fraværet er helt eller delvis skyldes forhold relatert
til jobben og arbeidsmiljøet. Hvis enhetens resultat på dette området er under 100, bør det kartlegges
hvilke utfordringer som kan gi fravær og hvordan den enkelte skal melde fra om forhold i arbeidet
som kan bidra til fravær. I møter hvor resultatene fra undersøkelsen legges frem må en sikre at det
arbeides med resultatene på en slik måte at anonymiteten til den enkelte ikke kompromitteres.
Individuelle forhold følges opp med individuelle samtaler (eks. utviklingssamtalen).
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8 Pasientsikkerhetskultur
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9.1.1 Oppfølging medarbeiderundersøkelse
En av leders oppgaver er å sikre en systematisk oppfølging av medarbeiderne. Under finnes
resultatet av hvor mange som mener seg inkludert i oppfølgingen på noen sentrale områder. Det er
et krav at resultatet av medarbeiderundersøkelsen presenteres for de ansatte og følges opp. Alle
medarbeidere skal ha medarbeidersamtale en gang i året. Kvaliteten på denne samtalen er undersøkt
ved hjelp av noen enkle avsjekkingspunkter. Det er et mål at flest mulig skal ha en individuell
kompetanseutviklingsplan. Hensikten med dette er at man får strukturert kompetanseutviklingen i
enheten og at den enkelte får en faglig utvikling som er tilpasset enhetens drift. Den blå søylen
under viser andelen som har svart 'ja' på spørsmålet.
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9.1.2 Utviklings- /medarbeidersamtale
En av leders oppgaver er å sikre en systematisk oppfølging av medarbeiderne. Under finnes
resultatet av hvor mange som mener seg inkludert i oppfølgingen på noen sentrale områder. Det er
et krav at resultatet av medarbeiderundersøkelsen presenteres for de ansatte og følges opp. Alle
medarbeidere skal ha medarbeidersamtale en gang i året. Kvaliteten på denne samtalen er undersøkt
ved hjelp av noen enkle avsjekkingspunkter. Det er et mål at flest mulig skal ha en individuell
kompetanseutviklingsplan. Hensikten med dette er at man får strukturert kompetanseutviklingen i
enheten og at den enkelte får en faglig utvikling som er tilpasset enhetens drift. Den blå søylen
under viser andelen som har svart 'ja' på spørsmålet.
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9.1.3 Resultater av utviklings- /medarbeidersamtalen
En av leders oppgaver er å sikre en systematisk oppfølging av medarbeiderne. Under finnes
resultatet av hvor mange som mener seg inkludert i oppfølgingen på noen sentrale områder. Det er
et krav at resultatet av medarbeiderundersøkelsen presenteres for de ansatte og følges opp. Alle
medarbeidere skal ha medarbeidersamtale en gang i året. Kvaliteten på denne samtalen er undersøkt
ved hjelp av noen enkle avsjekkingspunkter. Det er et mål at flest mulig skal ha en individuell
kompetanseutviklingsplan. Hensikten med dette er at man får strukturert kompetanseutviklingen i
enheten og at den enkelte får en faglig utvikling som er tilpasset enhetens drift. Den blå søylen
under viser andelen som har svart 'ja' på spørsmålet.
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9.1.4 Kompetanseutviklingsplan
En av leders oppgaver er å sikre en systematisk oppfølging av medarbeiderne. Under finnes
resultatet av hvor mange som mener seg inkludert i oppfølgingen på noen sentrale områder. Det er
et krav at resultatet av medarbeiderundersøkelsen presenteres for de ansatte og følges opp. Alle
medarbeidere skal ha medarbeidersamtale en gang i året. Kvaliteten på denne samtalen er undersøkt
ved hjelp av noen enkle avsjekkingspunkter. Det er et mål at flest mulig skal ha en individuell
kompetanseutviklingsplan. Hensikten med dette er at man får strukturert kompetanseutviklingen i
enheten og at den enkelte får en faglig utvikling som er tilpasset enhetens drift. Den blå søylen
under viser andelen som har svart 'ja' på spørsmålet.
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Styrenotat om status anskaffelse av nytt IT-system 
Styresak nr.: 8 – 2017 nr. 5 

 

1. Bakgrunn 

Apotekforeningen skal gjennom sitt datterselskap DIFA AS anskaffe en ny felles IT-
løsning på vegne av sine medlemmer, det vil si alle landets 851 apotek, herunder til 
sammen 32 sykehusapotek i de fire SA-helseforetakene. Anskaffelsen gjennomføres 
i samsvar med lov og tilhørende forskrift om offentlige anskaffelser. 
 
Apotekforeningen har fått i oppdrag fra sine medlemmer å anskaffe et nytt system 
som omfatter bransjespesifikke funksjonelle områder. For å gjennomføre 
anskaffelsen har Apotekforeningen etablert selskapet DIFA AS. Apotekene må selv 
skaffe løsninger som erstatter øvrig funksjonalitet som i dag tilbys i FarmaPro. 
 
Den nye bransjeløsningen skal omfatte tre funksjonelle områder som i dag finnes i 
FarmaPro; resepthåndtering, refusjon og rapportering, samt tre områder som det i 
dag finnes liten eller ingen systemstøtte for i apotekene; informasjon og rådgivning, 
farmasøytiske tjenester og journalføring. 
  
 

2. Overordnede målsettinger for ny IT-løsning   

• Bransjeløsningen skal være effektiv og brukervennlig for de apotekansatte 
• De ansatte skal føle at de får støtte til å yte best mulig helsehjelp, slik at de 

kan bidra til at pasienten oppnår riktig legemiddelbruk 
• Bransjeløsningen skal bidra til å dokumentere apotekenes arbeid og gjøre det 

mulig å følge utviklingen på definerte kvalitetsindikatorer 
• Apotektjenestene skal være enkle å benytte for apotekansatte og bidra til en 

god og trygg kundeopplevelse 
• Plan for anskaffelse og gjennomføring  

  

3. Espire AS 

Anskaffelsen vil også omfatte overdragelse av Espire AS til valgt leverandør. Espire 
eies av Apotekernes hus, som igjen er eid av Apotekforeningen og Stiftelsen til 
fremme av norsk apotekfarmasi. Espire er eneleverandør av dagens apoteksystem, 
FarmaPro, samt en sikker kommunikasjonsløsning, Norsk Apoteknett, til apotek og 
medisinutsalg i Norge. Løsningene er samfunnskritiske og yter sikker og effektiv 
støtte for blant annet e-resept på tvers av helse-Norge. 
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Overdragelse vil inkludere ansvar for forvaltning og drift av FarmaPro og Norsk 
Apoteknett frem til ny bransjeløsning er tatt i bruk av apotekene. 
 

4. Ny bransjeløsning - detaljplanlegging 

Den nye bransjeløsningen inkluderer resepthåndtering, refusjon, rapportering og 
statistikk, informasjon og rådgivning, farmasøytiske tjenester og journalføring. Tre 
leverandører konkurrerer nå videre om å levere nytt bransjesystem til apotekene. De 
tre er Capgemini, SopraSteria og Visma Retail. De er valgt ut fra en liste på tolv IT-
leverandører som meldte sin interesse før jul.  
 
Dialogen med de tre leverandørene har begynt og vil pågå utover vinteren og våren. 
Sammen skal de utvikle spesifikasjonene til den nye bransjeløsningen. Dette gir 
grunnlaget for å beslutte hvilken av de tre kandidatene som skal velges til å utvikle 
selve bransjesystemet. Premissene er også at den nye leverandøren kjøper Espire, 
som i dag utvikler og drifter FarmaPro og Norsk Apoteknett. Det planlegges å velge 
leverandør rett over sommeren 
 
 Etter en lang forankringsprosess er nå apotekbransjen enig og rammene for 
bestillingen er klar. Enkelt sagt skal den nye bransjeløsningen samle informasjon fra 
offentlige systemer og registre og gjøre denne tilgjengelig for apotekene. 
Rapportering fra apotekene til offentlige systemer skal også skje via den nye 
løsningen. Et viktig element blir systemstøtte til legemiddelhåndteringen i apotek. 
Løsningen skal omfatte tre funksjonelle områder som i dag finnes i FarmaPro: 
Resepthåndtering, refusjon og rapportering. I tillegg skal det utvikles nye områder 
som det i dag finnes liten eller ingen systemstøtte for i apotekene: Informasjon og 
rådgivning, farmasøytiske tjenester, journalføring og forfalskningsdirektivet. 
 
For å ivareta planleggingen i sykehusapotekene er det etablert et felles nasjonalt 
mottaksprosjekt for DIFA. Mottaksprosjektet med styringsgruppe, prosjektgruppe og 
nasjonale arbeidsgrupper ble formelt opprettet 26.1.2017. Imidlertid har vi allerede 
og hittil vært involvert i arbeidet gjennom blant annet styrerepresentasjon i 
Apotekforeningen, direktørmøtene og IKT-utvalget. Mottaksprosjektet vil imidlertid 
bidra grundig inn i detaljplanleggingen. 
 
Figur 1 (neste side) 
Figuren viser hvordan IT-systemet fungere. Apotekene utvikler sine egne systemer, som 
kan hente og sende informasjon via bransjesystemet. Apotekene trenger kun å koble seg 
på ett sted, men det er viktig at deres brikke passer med DIFA-systemet.  
 
(Kilde illustrasjon: Vendil Åse, Apotekforeningen) 
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5. Risiko 

Dersom man ikke anskaffer nødvendige erstatninger for FarmaPro, vil ikke 
sykehusapotekene lenger være i stand til å levere legemidler til sykehusene når 
FarmaPro fases ut. De vil heller ikke kunne drive publikumsapotek. Dersom man 
ikke erstatter FarmaPro vil det derfor få dramatiske konsekvenser for sykehusene, 
bl.a. med tanke på lukket legemiddelsløyfe og legemiddellogistikk i sykehusene. 
 
DIFA-prosjektet har en horisont på 3 - 5. FarmaPro vil dermed senest være 
tilgjengelig ut 2020. Apotekforeningen betaler i dag ca. 100 mill. per år til Espire for 
å bruke FarmaPro. Etter hvert som de store apotekkjedene går over til nye løsninger, 
er det stor risiko for at gjenværende brukere av FarmaPro må dele denne kostnaden 
på færre apotek. Selv om årlig sum kan reduseres noe som følge av mindre grad av 
videreutvikling, vil risikoen for betydelige økte kostnader for "etternølere" være stor. 
Det er derfor viktig at sykehusapotekene kommer i gang med konkrete prosjekter for 
erstatning av FarmaPro. 
 
Apotekene skal etablere systemer for rapporter, faktura, økonomi, kasse, lagerstyring 
osv. Sykehusapotekene må derfor i tillegg til Apotekforeningens nye løsning "DIFA" 
også anskaffe økonomi-, logistikk- og butikkdataløsninger for å kunne ivareta sine 
oppgaver overfor sykehusforetakene og publikum (regionale økonomi- og 
logistikkløsninger.) Vi er derfor nå i en fase der en sjekker ut mulighetene for å 
benytte regionenes ERP-systemer ved at det gjøres en kort forstudie i samarbeid med 
de regionale ERP prosjektene mht. funksjonalitet, kostnader og tidslinje for 
implementering. I Helse Nord benyttes i dag Clockwork og Agresso. Etter 
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gjennomført clockwork-prosjekt vil det kunne konkluderes mht. anbefalt innhold i 
regionale og et felles nasjonalt gjennomføringsprosjekt. 
 
Det er fortsatt ikke besluttet om vi skal lage et felles brukergrensesnitt i tilknytning 
til DIFA anskaffelsen, altså arbeidsflyt, skjermvisning o.l. Dette blir i så fall en 
opsjon som apotekene kan velge å benytte som et tillegg til selve DIFA 
bransjeløsningen. 
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Styrenotat om Statens legemiddelverks tilsyn Sykehusapoteket i 
Tromsø og tiltaksplan 
Styresak nr.: 10  – 2017 nr. 6 

 

1. Bakgrunn 

Det vises til Legemiddelverkets tilsyn ved Sykehusapoteket i Tromsø 17. januar 
2017. Vedlagt er rapport fra tilsynet. 
 
For områder som skal følges opp i apoteket, er det i rapporten angitt tidsfrister. 
Legemiddelverket har bedt om å få tilsendt dokumentasjon på hvordan avvikene 
under punkt B.2 i rapporten er rettet opp. Frist for innsending av fremdriftsplan for 
retting av avvik er satt til 24. februar 2017. 
 

2. Tiltaksplan 

Til styrets informasjon har vi utarbeidet følgende plan for retting av avvikene. 
 

2.1. Til avviket punkt B.2 1) hadde SLV denne observasjonen:  

Apoteket har et system som logger temperatur i alle legemiddellagrene. 
Temperaturen i lagrene vises på skjerm, i tillegg vises en grønn hake så lenge 
temperaturene er innenfor riktig intervall. Ingen er ansvarlige for å sjekke denne 
skjermen daglig. 
 
Vårt tiltak er: 
Det er beskrevet i PR10853 at det vil bli sendt ut varsel til avdelingsledere/apoteker 
på SMS/mail når temperaturen går utenfor angitte grenser. Dette ble ikke formidlet 
til SLV under tilsynet. Vi anser det som å være tilstrekkelig å henvise til prosedyren 
for å lukke avviket. 
 

2.2. Til avviket punkt B.2 2) hadde SLV denne observasjonen: 

I roboten i sykehusekspedisjonen blir alle legemidler som har lenger holdbarhet enn 
1,5 år lagt inn via prolog. De resterende legemidlene legges manuelt inn med reell 
holdbarhet. Det er uklart om de som legger inn varene i roboten sjekker holdbarheten 
til alle legemidlene før innlegging og om enkelte legemidler dermed kan bli lagt inn 
med for lang holdbarhet. I roboten i publikumsavdelingen blir alle legemidler lagt 
inn med 1 års holdbarhet. Det er uklart om de ansatte som legger legemidlene inn i 
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roboten faktisk sjekker om noen av legemidlene har kortere holdbarhet enn 1 år før 
de legges inn i roboten. 
 
Vårt tiltak er: 
Omformulerer prosedyren PR41080 slik at det kommer klart frem at holdbarheten 
kontrolleres før legemidlene legges inn i robotene. Sjekk med SA i Bodø hvordan de 
gjør det. 
 

2.3. Til avviket punkt B.2 3) hadde SLV denne observasjonen: 

Avdelingsleder for publikumsavdelingen opplyste at enkelte bestillinger på 
legemidler fra Kurbadet tas i retur og legemidlene legges tilbake i ordinært 
salgslager. 
 
Vårt tiltak er: 
Avslutter ordningen med retur fra Kurbadet. Send brev til Kurbadet med info. 
 

2.4. Til avviket punkt B.2 4) hadde SLV denne observasjonen: 

Apoteket forsender legemidler til private og til enkelte sykehusavdelinger per post. 
Apoteket har ikke kontrollert hvilke temperaturer legemidlene utsettes for under 
transport. I prosedyre PR 36799 står det at det skal legges ved frostindikator ved 
forsendelse av temperaturfølsomme preparater i vinterhalvåret. Det er ikke nærmere 
presisert hva som menes med vinterhalvåret eller hva som er å regne som 
temperaturfølsomme preparater. Apoteker opplyste at det nå legges ved 
frostindikator ved alle forsendelser. Det ble også opplyst at man sjekket temperatur 
via YR ved apoteket, på mottakerstedet og eventuelle omlastingssteder som apoteket 
kjenner til. Ved forsendelse fylles det ut et skjema for hvordan legemidlene skal 
sendes (express over natt, servicepakke mv) og om det skal tas spesielle 
forholdsregler. Dette skjemaet fylles ut av publikumsavdelingen. Skjemaet er ikke 
nevnt i prosedyren. Kjølevarer pakkes i isoporeske med kjøleelement. 
Kjøleelementet pakkes i bobleplast og legges ned i isoporesken samtidig med at 
legemidlet legges i. Apoteket har ikke undersøkt hvor lenge disse eskene holder 
mellom 2 og 8 grader C. 
 
Vårt tiltak er: 
Alle preparater skal ha frostindikator. Definer vinterhalvår. Endre prosedyrene. 
Avvent best praksis fra fagsjef. Innkall til nytt forsendelsesmøte. 
 

2.5. Til avviket punkt B.2 5) hadde SLV denne observasjonen: 

Apoteket forsender legemidler per post. Det var uklart om identiteten til mottaker 
sjekkes ved de forsendelsesmåtene apoteket benytter. De opplyste at kundene må 
signere for mottak og apoteket kan sjekke at det er signert i en egen portal. 
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Vårt tiltak er: 
Ta i bruk tjenesten fra posten som sikrer legitimering ved henting/levering av 
pakker. Unni undersøker om det kan gjøres i Cargonizer. Ev kontakte posten. 
 

2.6. Til avviket punkt B.2 6) hadde SLV denne observasjonen: 

Apoteket kontrollerer ikke jevnlig varetransaksjoner på A- og B-preparater og 
gjennomfører ikke stikkprøvekontroller av papirresepter på A- og B-preparater mot 
ekspedisjonsstatistikk med tanke på internt svinn. 
 
Vårt tiltak er: 
Prosedyren PR32853 endres til å inkludere stikkontroller. 
 

2.7. Til avviket punkt B.2 7) hadde SLV denne observasjonen: 

Det står ikke beskrevet i prosedyre PR 3699 at farmasøyt må kontrollere tilsatt 
vannmengde ved utblanding av antibiotikamikstur. 
 
Vårt tiltak er: 
Prosedyren PR3699 og skjemaet SJ2710 endres slik at det kommer klart frem at 
utblandingen må kontrolleres av farmasøyt. 
 

2.8. Til avviket punkt B.2 8) hadde SLV denne observasjonen: 

Apoteket gjør anbrudd av hele pakninger i sykehusekspedisjonen til sykehusets 
avdelinger. Det foretas kun anbrudd ved at det leveres ut hele brett av 
blisterpakninger. Anbrudd foretas ved at det registreres i ordre i FarmaPro hvor stor 
del av pakningen avdelingen skal ha. Ved plukking av ordre plukker tekniker ut 
riktig antall tabletter fra pakningen og putter dem i lynlåspose. Resterende mengde 
registreres tilbake inn i lagerrobot. Det blir ikke dokumentert batchnr. eller 
holdbarhetsdato i FarmaPro eller noe annet sted for disse anbruddene, og 
fremplukket mengde kontrolleres ikke av farmasøyt. 
 
Vårt tiltak er: 
Første omgang: Inkluder i prosedyre PR36765 at farmasøytkontroll inkluderer 
vurdering av anbrudd. Signatur av bestillingen innbefatter dokumentasjon av 
anbrudd. I andre omgang: Signering på bestillingsliste. Sjekk hvordan dette gjøres i 
andre sykehusapotekforetak. 
 
Endringer i prosedyrer og rutiner deles med alle apotek i foretaket. 
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RAPPORT FRA TILSYN VED 
SYKEAPOTEKET I TROMSØ (1366), TROMSØ, 17. januar 2017 
 
Saksnr. 16/15665 
 

A. GENERELL INFORMASJON 

A.1 Opplysninger om apoteket, dato for tilsynet, inspektørenes navn 

Apotek: Sykehusapoteket i Tromsø 

Adresse: Universitetssykehuset Nord Norge, Sykehusveien 38, 9038 Tromsø 

Apoteker: Camilla Hilde Bjørnstad 

Apotekkonsesjonær: Sykehusapotek Nord HF 

Dato for tilsynet:   17. januar 2017 

Inspektørenes navn: Kjersti Thuesen og Mona W. Kinn (revisjonsleder) 

A.2 Beskrivelse av tilsynet 

A.2.1 Mål for tilsynet 

Hensikten med tilsynet var å verifisere at apoteket drives i overensstemmelse med de lover og 
forskrifter som legemiddelverket er tilsynsmyndighet for.  

A.2.2 Til stede 

Navn Funksjon Å1 S2 
Camilla Bjørnstad apoteker x x 
Beate Borge apotektekniker x  
Truls Bjørknes avdelingsleder publikum x x 
Halldis K. Høyland avdelingsleder produksjon x  
Sidsel Kristiansen avdelingsleder sykehuseksp. x x 

A.2.3 Tilsynets omfang 

Tilsynet baserer seg på samtaler med apoteker, personale i apoteket og representant for 
apotekeier. Disse ble intervjuet om apotekets drift, arbeidsrutiner og ledelse. Det ble i tillegg 
foretatt befaring av lokaler og utstyr samt gjennomgang av dokumentasjon. Tilsynet omfattet ikke 
apoteket tilvirkningsaktiviteter. 

A.2.4 Revisjonsgrunnlag 

 Lov om apotek 2. juni 2000 (apotekloven) 

 Lov om legemidler m.v. 4. desember 1992 (legemiddelloven) 
 

                                                           
1 Deltok på åpningsmøtet 
2 Til stede under sluttmøtet 
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med tilhørende forskrifter herunder 
 

 Forskrift om apotek 26. februar 2001 (apotekforskriften) 

 Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek 27. april 1998 
(”utleveringsforskriften”) 

 Forskrift om tilvirkning av legemidler i apotek 26. juni 2001 (”apotektilvirkningsforskriften”) 

 Forskrift om legemidlers kvalitet, standarder m.m. 20. juli 1995 (”kvalitetsforskriften”) 

 Forskrift om legemidler 18. desember 2009 (legemiddelforskriften) 

A.2.5 Forrige tilsyn 

26. september 2014 

A.2.6 Endringer siden forrige tilsyn 

Ikke aktuelt 

A.2.7 Planlagte endringer 

Ingen 

A.3 Prøver tatt under tilsynet 

Det ble ikke tatt prøver ved tilsynet 
 

B. OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER 

Avvik og anmerkninger relateres til observasjoner oppført på vedlegg til denne rapport. 

B.1 Inspektørenes generelle inntrykk  

Apoteket holder en tilfredsstillende faglig standard. I hovedsak overholder apoteket de krav som 
stilles i apoteklovgivningen. 

 

B.2 Avvik fra myndighetskrav (lover og forskrifter) 

Avvikene er klassifiserte som kritiske [K], store [S] eller andre [A]3 

1) Temperatur i legemiddellager: Apoteket har ikke tilstrekkelig kontroll med temperatur i 
legemiddellager (romtemperatur). Dette er avvik fra legemiddelloven § 29. [A] (observasjon 1)  

 
2) Varelager - holdbarhet: Apotekets praksis for kontroll av varelagerets holdbarhet sikrer ikke 

apoteket mot utlevering av legemidler som er utgått på dato. Dette er avvik fra 
apotekforskriften § 23, 3. ledd. [S] (observasjon 2) 

 
                                                           
3  [K] angir kritiske avvik. Kritiske avvik skal rettes så snart som mulig og senest en måned etter tilsynet. 

  [S] angir store avvik. Store avvik skal være rettet innen tre måneder etter at tilsynsrapporten er mottatt. 
[A] angir andre avvik. Andre avvik skal være rettet innen seks måneder etter at tilsynsrapporten er mottatt 
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3) Varelager – retur fra institusjoner: Apotek kan bare motta legemidler til ordinært salgslager fra 
godkjente legemiddelgrossister jf. apotekloven § 5-4 og i unntakstilfeller andre apotek jf. 
apotekforskriften § 27. Dette skal ivareta sikkerheten for apotekets kunder og også grossist ved 
returer. Legemiddelverket har ikke innvendinger mot at det inngås lokale avtaler med 
institusjoner om returrett av legemidler, men da skal returnerte legemidler holdes atskilt fra 
ordinært salgslager og fortrinnsvis utleveres til andre institusjoner innenfor avtalen. Det må 
være en forutsetning at apotekets kunder (institusjonene) er kjent med betingelsene for retur 
og utlevering av slike legemidler. Apotekets praksis er avvik fra apotekloven § 5-4 første ledd. 
[S] (observasjon 3) 

 
4) Temperatur ved forsendelse: Apoteket har ikke tilstrekkelig kontroll med hvilke temperaturer 

legemidlene utsettes for under forsendelse. Dette er avvik fra utleveringsforskriften §§ 11-1 og 
11-2. [S] (observasjon 4) 

 
5) Dokumentasjon av rett mottaker: Apotekets praksis for forsendelse av legemidler sikrer ikke at 

det kreves dokumentasjon for at rett person (kontroll av identitet) mottar legemidlene ved 
utlevering. Dette er avvik fra utleveringsforskriften §§ 11-3. [S] (observasjon 5)    

 
6) Kontroll med narkotika: Apotekets rutiner for kontroll med narkotika mv. er ikke 

tilfredsstillende. Dette er avvik fra apotekforskriften § 30. [A] (observasjon 6)  
 

7) Internkontroll: Apotekets internkontrollsystem har enkelte mangler. Dette er avvik fra 
apotekloven § 5-6 jf. apotekforskriften §§ 34-37. [A] (observasjon 7) 

 
8) Dokumentasjon av anbrudd: Apoteket dokumenterer ikke anbrudd foretatt i 

sykehusekspedisjonen og anbrudd blir ikke kontrollert av farmasøyt. Dette er avvik fra 
tilvirkningsforskriften § 4, annet ledd. Selv om det ikke fremgår i klartekst at anbrudd skal 
godkjennes av farmasøyt, skal enhver resept og rekvisisjon vurderes og godkjennes av 
farmasøyt jf. apotekloven § 4-4 og utleveringsforskriften § 6-1. Anbrudd må derfor godkjennes 
av farmasøyt som en del av ekspedisjonsarbeidet. [S] (observasjon 8) 

 
 

B.3 Anmerkninger (anbefalte forbedringer) 

Ingen 
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B.4 Oppfølging 

Avvik under punkt B.2 i rapporten må rettes opp.  
 
Store avvik skal være rettet opp og dokumentasjon på gjennomførte tiltak skal være innsendt 
Legemiddelverket innen tre måneder etter mottatt rapport.  
 
Andre avvik skal være rettet opp og dokumentasjon på gjennomførte tiltak skal være innsendt 
Legemiddelverket innen seks måneder etter mottatt rapport.  
 
Med frist 24. februar 2017 ber vi om å få tilsendt en fremdriftsplan inkludert tidsfrister, som viser 
hvilke tiltak som planlegges gjennomført for retting av store avvik og andre avvik.  
 
Anmerkninger under punkt B.3 er forbedringsområder som Legemiddelverket anbefaler at apoteket 
følger opp. 

 
 
 

Oslo, 26. januar 2017 
  
  
  

Mona W. Kinn Kjersti Thuesen 
legemiddelinspektør legemiddelinspektør 

  
Rapporten er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

  
Vedlegg: Observasjonsliste fra tilsynet 
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Styrenotat om oppsummering fra miljørevisjon desember 2016 
Styresak nr.: 10  – 2017 nr. 7 

 

1. Bakgrunn 

Den 5-6.desember ble det avholdt oppfølgingsrevisjon i miljø. Revisor var tilstede i 
Tromsø og Bodø. De reviderte enhetene var foretaksadministrasjonen, Tromsø, Bodø, 
Harstad og Lofoten. Det var god stemning hele tiden og miljørepresentant var fornøyd 
med ny revisor og hvordan revisjonen var lagt opp. Det ble funnet to avvik og seks 
observasjoner.  
 

2. Positive tilbakemeldinger fra revisjonen  

• Miljøstyringssystemet er etablert, implementer og godt kjent i organisasjonen. 
• Alle ledere og medarbeidere viser et tydelig miljøengasjement og har stor grad 

av bevissthet knyttet til hvordan sykehusapoteket kan påvirke ytre miljø direkte 
og indirekte gjennom sine aktiviteter. 

• Tydelig etablerte miljømål. Ved gjennomgangen fremkom det at man ikke har 
hatt ønsket måloppnåelse for alle mål og at man i ledelsens gjennomgåelse har 
besluttet å fase ut ett mål. 

• Deltar aktivt i pasientsikkerhetsprogrammet og har en særlig satsning på 
optimalisering av legemiddelbruk og reduksjon av unødig kassasjon. Det er 
etablert ASL for flere enheter og man jobber systematisk med klinisk 
rådgivning. 

• Har i samarbeid med Helse Nord utarbeidet en strategi for samarbeid med en 
opptrappingsplan for bl.a. utvidelse av klinisk farmasøytisk rådgivning og ASL. 

 

3. Observasjoner 

3.1. Kartlegging av miljøaspekter og vurdering av vesentlighet 

Det er etablert en systematikk for kartlegging og vurdering av miljøaspekter. Vurder om 
man i større grad kan følge arbeidsflyt i egne aktiviteter som grunnlag for kartlegging. 
Videre kan man vurdere å etablere kriterier for vurdering av påvirkning som gir et 
riktigere og mer samstemt bilde av faktisk påvirkning og potensiell konsekvens. 
 
Tiltak: 
Fra og med i år skal risikoverktøyet What If benyttes til å kartlegge vesentlige 
miljøaspekt. LTM fastsetter miljømål ut fra risikovurderingen.  
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3.2. Kontekst og interessentvurdering som grunnlag for samarbeid og påvirkning 

Det er gode beskrivelser og høy bevissthet knyttet til kontekst og formål for 
sykehusapoteket generelt, samt for de ulike avdelingene. Vurder å utarbeide en oversikt 
over de mest relevante interessepartene, der man legger til rette for å identifisere behov 
og krav som grunnlag for samsvarsforpliktelser og samhandling. Herunder kan man 
vurdere å utarbeide en kommunikasjonsplan der man vurderer hvordan man best sikrer 
en hensiktsmessig kommunikasjon og samhandling.  
 
Tiltak:  
Det skal utarbeides en interessentvurdering. Denne vedtas i LTM 
 

3.3. Lokalt tilpassede mål og handlingsplaner 

Ved ombygging og flytting til nye lokaler i Bodø ble det som et miljøtiltak gjort grep 
for å unngå unødig kassasjon av innredning og møbler. Det anslås at man sikret 
gjenbruk av ca. 70%. Dette er ikke dokumentert som en miljøprestasjon. Vurder 
hvordan man kan sikre at positive miljøtiltak fanges opp og dokumenteres som del av 
handlingsplan eller lignende. 
 
Tiltak: 
Det lages nye handlingsplaner for 2017. Miljømål som er målbare skal måles.  
 

3.4. Miljøpotensial ved rådgivning og undervisning  

Det gjennomføres utstrakt rådgivning, undervisning og interne revisjoner. Ved 
gjennomgangen finner vi at dette bidrar til å påvirke sykehusenes praksis knyttet til 
legemiddelhåndtering. Disse potensielle gevinstene er i liten grad dokumentert. Vurder 
hvordan man kan styrke fokus på miljø som en indirekte gevinst av rådgivning, 
eksempelvis ved utvikling av indikatorer som kan fange opp endret praksis knyttet til 
forskrivingspraksis, kassasjon, avfallshåndtering mv. 
 
Tiltak: 
Det skal forsøkes å lage felles miljømål for Sykehusapotek Nord og sykehusene i HN. 
Miljø som tema skal tas med på revisjon og rådgivning i forbindelse med farmasøytisk 
rådgivning.  
 

3.5. Registrering av miljøavvik  

Det er ikke registrert miljøavvik siste år. Vurder en gjennomgang av hva man ønsker å 
fange opp som miljørelaterte hendelser og/eller miljøkonsekvenser fra andre uønskede 
hendelser. Herunder kan man vurdere muligheten for å fange opp flere konsekvenser av 
en uønsket hendelse. 
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Tiltak og lukking: 
Det er laget ny mal i avviksmodulen, vil har valgt å splitte HMS og Miljø slik at fokus 
på miljø kommer bedre frem. Dette er nå et valg på alle typer avvik. Vi har hatt en 
mulighet til å registrere rene miljøavvik, men ikke påvirkningen på miljø på alle typer 
avvik. Dette har ført til veldig få registrerte miljøavvik. Det er nå rettet i avviksmodulen 
i Docmap slik at man kan velge miljø som en konsekvens av alla avvik.  
 

3.6. Mål og handlingsplaner 

Det er etablert miljømål med tilhørende handlingsplaner. Det angis ikke antatt 
ressursbehov for gjennomføring av tiltak. Vurder å legge til rette for stipulering av 
ressursbehov for gjennomføring av planlagte tiltak som grunnlag for prioritering og 
ressursallokering.  
 
Tiltak:  
I forbindelse med fastsetting av miljømål vurderes ressursbehov (personell og 
økonomisk). Handlingsplanen endres slik at den inneholder en kolonne for 
ressursbehov.  
 

4. Avvik 

4.1. Konklusjoner fra ledelsens gjennomgang. 

Referatet fra LGG er en oversiktlig matrise som viser prestasjon, hensiktsmessighet for 
kvalitet, ytre miljø, HMS mv. Det mangler konklusjoner knyttet til måloppnåelse og 
tiltak for videre oppfølging av mål der målsetting ikke er nådd. Vurder hvordan man 
kan styrke referatet med vurderinger og konklusjoner knyttet til f.eks. måloppnåelse; i 
hvilken grad er mål nådd, skal mål videreføres eller fases ut. 
 
Tiltak og lukking: 
Dette tas med i ledelsens gjennomgang. Prosedyre endres og skjema for LGG endres.  
 

4.2. Måling og analyse  

Reduksjon av kassasjon er etablert som miljømål. Det er iverksatt ulike tiltak for å bidra 
til reduksjon, men det er ikke fastsatt hvordan man skal sikre oversikt over hva som 
kasseres og i hvilket omfang. Man er derved usikre på måloppnåelse. Vurder en 
gjennomgang av eksisterende mål der det klargjøres hvordan måloppnåelse skal 
evalueres. Der det er krevende å få konkrete tall kan man vurdere å etablere indikatorer 
eller stikkprøvemålinger for et utvalg produkter. Måling og analyse  
 
Tiltak og lukking: 
Etter kartlegging i 2017 fastsettes langsiktige mål og delmål. Miljømål som fastsettes 
bør så langt mulig være målbare. I tillegg så endrer vi arbeidsmetoden vår og integrerer 
miljøet i det øvrige planarbeidet i foretaket/ ved apotekene.  
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Styrenotat om etablering av sikkerhetsorganisasjon i 
Sykehusapotek Nord 
Styresak nr.: 10  – 2017 nr. 10 

 

1. Bakgrunn og formål 

I brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert 19. desember 2014,1 fremgår det at 
de regionale helseforetakene, helseforetakene og Norsk Helsenett SF omfattes av Lov 
om forebyggende sikkerhetstjeneste (Sikkerhetsloven), jf. sikkerhetsloven § 2 første 
ledd. Dette innebærer at helseforetakene må forholde seg til sikkerhetsloven med 
tilhørende forskrifter som Personellsikkerhetsforskriften, Forskrift om 
sikkerhetsadministrasjon, Informasjonssikkerhetsforskriften, Objektsikkerhets-
forskriften og Forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser. Helse Nord RHF har nå 
etablert, og fått godkjent sikkerhetsorganisasjon for å kunne håndtere gradert 
informasjon. 
 
I brev fra Helse Nord RHF av 19. januar 2016 fikk helseforetakene frist innen 1. 
desember 2016 å etablere sikkerhetstiltak for å kunne håndtere sikkerhetsgradert 
informasjon. Dette innebærer å etablere en sikkerhetsorganisasjon i Sykehusapotek 
Nord. 
 
Det er per desember 2016 ikke etablert en sikkerhetsorganisasjon i SANO, foretaket 
greier derfor ikke å overholde frist gitt av Helse Nord. Arbeidet er derimot nå begynt for 
å etablere en slik organisasjon, og dette notatet gis til styrets orientering om hensikten 
med sikkerhetsorganiseringen og status nå. 
 
Hensikten med sikkerhetsloven og det arbeidet som nå gjennomføres i 
helseforetaksgruppen er å legge forholdene til rette for effektivt å kunne motvirke 
trusler mot rikets selvstendighet og sikkerhet og andre vitale nasjonale 
sikkerhetsinteresser, ivareta den enkeltes rettssikkerhet, og å trygge tilliten til og 
forenkle grunnlaget for kontroll med forebyggende sikkerhetstjeneste.  
 

2. Etablering og godkjenning  

For at Sykehusapotek Nord skal kunne ivareta sitt ansvar i tråd med regelverket må vi 
etablere en sikkerhetsorganisasjon som inneholder: 
 

• Grunnlagsdokument  
• Rutine for sikkerhetsklarering av aktuelt personell med tjenstlig behov  
• Rutine for autorisering av personell 
• System for håndtering og oppbevaring av informasjon  
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I sikkerhetsorganisasjonen skal det være utpekt sikkerhetsleder. Lov og forskrifter stiller 
konkrete krav til ivaretakelse av informasjonssikkerhet, datasikkerhet og 
personellsikkerhet. Det må utpekes ansvarlige på disse områder. 
 
Helse Nord RHF kan godkjenne underliggende helseforetak for å kunne håndtere 
sikkerhetsgradert informasjon. Før slik godkjenning kan gis må helseforetaket ha 
etablert sikkerhetsorganisasjon som ivaretar kravene som er nevnt foran.  Virksomheten 
skal også ha klassifisert og beskyttet skjermingsverdige objekter der det er aktuelt.  
 
Helseforetaket må vurdere hvilken informasjon det er nødvendig å håndtere i 
virksomheten (begrenset, konfidensiell, hemmelig eller strengt hemmelig). Når 
egenerklæring om at helseforetaket oppfyller sikkerhetslovens krav til 
informasjonssikkerhet er mottatt kan Helse Nord RHF gi godkjenning.  
 
Sikkerhetsloven regulerer håndtering og tilgang til skjermingsverdig informasjon. 
Personer som skal gis tilgang til skjermingsverdig informasjon skal sikkerhetsklareres 
og autoriseres før innsyn gis. Dersom den skjermingsverdige informasjonen er gradert 
KONFIDENSIELT (K) eller høyere, må de på forhånd sikkerhetsklareres. Tilgang til 
informasjon gradert BEGRENSET (B) krever autorisasjon jf. sikkerhetsloven § 19. 
Sikkerhetslovens § 23 regulerer hvem som har ansvar for klarering og autorisasjon. 
 
Selv om helseforetaket velger sikkerhetsorganisering for nivå B eller K, vil det kunne 
være behov for sikkerhetsklarering av personer i direktørens toppledelse og annet 
nøkkelpersonell.  
 

3. Avklaringer 

I Forskrift om sikkerhetsadministrasjon sies det om sikkerhetsadministrasjon i 
forvaltningsorganer som eies av stat og kommune at den skal motvirke 
sikkerhetstruende virksomhet som spionasje, sabotasje og terrorhandlinger. Dette 
gjelder på områdene informasjonssikkerhet, personellsikkerhet og sikkerhetsgraderte 
anskaffelser. Sikkerhetsadministrasjonen skal videre samordnes og ses i sammenheng 
med forhold som skal motvirke andre tilsiktede hendelser, for eksempel 
vinningskriminalitet og skadeverk, og utilsiktede hendelser, for eksempel 
naturkatastrofer og ulykker. 
 
Skjermeverdig informasjon defineres i Sikkerhetsloven som informasjon som må 
skjermes fordi: 

1) Lekkasje truer rikets selvstendighet og sikkerhet, og andre vitale nasjonale 
sikkerhetsinteresser 

2) Lekkasje truer den enkeltes rettsikkerhet 
 
Objekter som skal sikres defineres i Sikkerhetsloven som «eiendom som må beskyttes 
mot sikkerhetstruende virksomhet av hensyn til rikets eller alliertes sikkerhet eller andre 
vitale nasjonale sikkerhetsinteresser». 
 
Personellsikkerhet: tiltak, handlinger og vurderinger for å hindre at personer som vil 
kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko, plasseres eller er plassert slik at risikoen aktualiseres. 
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Dette inkluderer tilgangskontroll og vurdering av behov for autorisasjon av personell 
som på bakgrunn av tjenstlige behov har behov for tilgang til skjermeverdig 
informasjon og materiell. 
 

4. Anbefalte tiltak 

 
1) Dette må avklares internt i SANO: 

- Hvilken skjermeverdig informasjon finnes i vår organisasjon i dag 
- Hvilken skjermeverdig informasjon vil det være aktuelt å motta 
- Har vi objekter som bør sikres 
- Status IT-sikkerhet  

 
2) Det utarbeides intern instruks for å ivareta sikkerheten på områdene: 

informasjonssikkerhet og personellsikkerhet. Det vurderes behov for 
utarbeidelse eller tilpasning av rutiner for sikkerhetsgraderte anskaffelser og for 
datasikkerhet. Dette inkluderer en gjennomgang av de gjeldende retningslinjer 
og prosedyrer som finnes i foretaket i dag for å sikre mot vinningskriminalitet, 
skadeverk, naturkatastrofer og ulykker. Disse må tilpasses for også å dekke krav 
gitt i Sikkerhetsloven og medfølgende forskrifter.  

 
3) Utarbeide rutiner for å lære opp ansatte i aktuelle sikkerhetsspørsmål og for 

regelmessig kontroll av sikkerhetstilstanden i virksomheten. Dette inkluderer for 
eksempel opplæring og testing av rans- og brannrutiner, IT-sikkerhet og 
sikkerhetsrutiner utarbeidet for å sikre skjermet informasjon og eventuelt 
materiell. 

 
4) Det legges til rette for å kunne håndtere informasjon opp til og med 

sikkerhetsnivå hemmelig, dette inkluderer sikkerhetsklarering av enkelte 
personer og dokumenthåndteringsrutiner for dette nivå (se vedlagt prosedyre). 
Videre må det oppnevnes en sikkerhetsansvarlig. Dokumenthåndtering kan være 
på nivå begrenset. Ved behov for håndtering av dokumenter på nivå hemmelig 
kan dette gjøres i avtale med andre; eks. Helse Nord RHF. 

 
5) Det må avgis egenerklæring til Helse Nord RHF om at det er etablert 

sikkerhetstiltak for å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon  
 

6) Det utpekes sikkerhetsleder og personellsikkerhetsansvarlig.  
 

7) Det etableres rutiner for årlig evaluering av generell sikkerhetstilstand i 
virksomheten (jfr. §4-4 Forskrift om sikkerhetsadministrasjon). Dette kan for 
eksempel inngå som del av LGG. 
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Styrenotat om status etablering av nasjonalt sykehusapotek 
Styresak nr.: 10  – 2017 nr. 11 

 

1. Hva notatet omhandler i korte trekk 

Notat omhandler sluttrapporten «Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak» som etter 
gjennomført regional forankringsrunde, og innspillene fra disse, ble behandlet i et avsluttende 
styringsgruppemøte 25. november 2016, og så ble behandlet i det nasjonale AD-møtet 12.12.16 
med følgende: 
 
Konklusjon: 
1. AD-møtet tar informasjonen om sluttrapport fra prosjekt Utredning av nasjonalt 

sykehusapotekforetak til orientering. 
 
2. Prosjektet avsluttes, og det gås ikke videre med en etablering av et nasjonalt 

sykehusapotekforetak grunnet risikoprofilen knyttet til en slik fusjon.  
 
3. AD-møtet slutter seg til styringsgruppens anbefaling om at et tettere nasjonalt samarbeid er 

ønskelig. 
 
4. De fire AD-ene i de regionale sykehusapotekforetakene bes om å utarbeide et mandat for 

dette arbeides som forelegges økonomidirektørmøtet, før det legges frem for AD-møtet. 
 
 

2. Bakgrunn for utredningen 

På oppdrag fra AD-møtet har de fire regionale helseforetakene, i perioden mai til oktober 
2016, gjennomført prosjektet «Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak». Prosjektets 
oppdrag var å beskrive nåsituasjonen med fire regionale sykehusapotekforetak, samt 
evaluere dagens regionale organisering og et nasjonal sykehusapotekforetak. AD-møtet ba 
også prosjektet om å gjennomføre en regional forankring før behandling av sluttrapport i 
AD-møtet. 
 
I 2007 ble det, på oppdrag av de fire administrerende direktørene i de regionale 
helseforetakene, gjennomført en utredning om etablering av et felles nasjonalt selskap av 
sykehusapotekene. Konklusjonen fra prosjektet i 2007 oppsummerte med at et nasjonalt 
foretak synes å være et reelt løsningsalternativ. I 2007 ble det ikke konkludert på en 
omforent anbefaling med begrunnelsen at det var nødvendig med en strategisk avklaring av 
sykehusapotekenes rolle. I 2016 valgte de fire administrerende direktørene i de regionale 
helseforetakene å ta opp arbeidet på nytt. 
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3. Om prosjektet og involvering 

Prosjektet har vært organisert med en styringsgruppe med representanter fra de fire 
regionene, samt konserntillitsvalgte, konsernverneombud og brukerrepresentant. 
Prosjektgruppen har bestått av representanter fra alle de fire sykehusapotekforetakene, 
hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, brukerrepresentant og ekstern prosjektledelse. 
 
Basert på mandatet fra AD-møtet definerte styringsgruppen, i juni 2016, føringer for 
prosjektets arbeid. Styringsgruppen fikk nåsituasjonsanalysen og de strategiske 
fokusområdene til orientering i september 2016. Sluttrapporten ble lagt frem for 
styringsgruppen i oktober 2016. En regional forankringsprosess ble gjennomført i 
oktober/november 2016, før styringsgruppen i styringsgruppemøtet 25. november vedtok sin 
anbefaling til AD-møtet om videre prosess.  
 

4. Utdrag fra sluttrapporten og prosjektgruppens anbefaling 

Prosjektets oppdrag var å evaluere dagens regionale organisering og en mulig nasjonal 
organisering av sykehusapotekene. Prosjektet definerte syv strategiske fokusområder for 
sykehusapotekene som ble benyttet i evalueringen. Under følger utdrag fra sluttrapportens 
hovedfunn og skisserte gevinstområder. 
 
Det er i dag fire regionale sykehusapotekforetak, som til sammen eier 30 sykehusapotek. De 
hadde i 2015 en samlet omsetning på 5 442 MNOK og totalt 1 182 årsverk pr. juni 2016. 
Sykehusapotekforetakene varierer i størrelse og drives generelt godt. De er en viktig del av 
spesialisthelsetjenesten ved å sikre befolkningens og sykehusenes tilgang til legemidler og 
viktig farmasøytisk rådgivning. Sykehusapotekforetakene har, på et overordnet nivå, mange 
likhetstrekk, men ettersom de eies og drives regionalt er det delvis store ulikheter både 
organisatorisk, og på system og prosessnivå. 
 
HOVEDFUNN FRA NÅSITUASJONSANALYSEN VISER AT: 
• Det gjøres mye arbeid i hvert foretak, blant annet knyttet til fag og kvalitetsarbeid som 

opplæring og prosedyrer som i liten grad deles regionene i mellom. 
• Dagens beredskapsplaner og -tiltak er i hovedsak på regions- og foretaksnivå 
• Dagens IKT-systemer er i stor grad knyttet opp mot regionenes systemporteføljer, men 

sykehusapotekforetakene har noen felles enkeltsystemer. Det er ulikt hvor langt 
regionene og de forskjellige forretningsområdene har kommet på å ta i bruk elektroniske 
hjelpemidler og roboter/automatisering 

• Dagens tette integrasjon og samarbeid med sykehusene, samt de respektive regionale 
helseforetak oppleves som godt og ansees som viktig 

• De fire foretaksadministrasjonene ivaretar, i stor grad, de samme funksjonene, men selve 
utførelsen og arbeidsmåten varierer noe 

• Det er ulik produktivitet 
• Flere endringer har skjedd siden 2007. Endringene er knyttet til teknologi, tjenestene og 

metodene som tilbys og brukes, samt noen organisatoriske endringer knyttet til 
sentralisering av lagerfunksjoner og opprettelse av nasjonale utvalg og funksjoner 

 
Prosjektet skisserte en nasjonal modell som innebar sentraliserte støttefunksjoner, samt 
desentral områdeledelse for å sikre nærhet til de lokale apotekene og sykehusene.  
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EVALUERINGEN AV DE STRATEGISKE FOKUSOMRÅDENE OG ANALYSER AV MULIGE GEVINSTOMRÅDER 
VISTE: 
• Et nasjonalt foretak vil føre til en effektivisering av forvaltningen. Dette gir mulighet for 

å takle en fremtidig vekst og økt utvikling innen flere områder med dagens antall 
årsverk, og dermed mer helse for pengene 

• Et nasjonalt foretak vil etablere standardiserte prosesser, felles opplæring og sikre økt 
kunnskapsdeling. Dette vil bidra til bedre pasientsikkerhet og mindre uønsket variasjon i 
tilbudet 

• Beredskap & forsyning og forskning & innovasjon er områder hvor dagens organisering 
ikke underbygger et tilstrekkelig nasjonalt fokus. Det er innen forskning & innovasjon 
fragmenterte satsninger og små regionale miljøer som ikke gir en tilstrekkelig kritisk 
mengde 

• Innen teknologi vil et nasjonalt foretak sikre et felles løft innen investeringer, utvikling 
og bruk av nye teknologiske hjelpemidler 

 
• En nasjonalt organisering vil øke mulighetene rundt virksomhetsstyring, analyse og 

sammenligning på tvers. Dette vil bidra til økt effektivitet og bedre sykehusøkonomi 
 
Prosjektgruppen anser tidspunktet for etableringen av et nasjonalt sykehusapotekforetak 
som riktig. Det er politiske signaler og føringer som trekker i retning av nasjonale modeller 
og økt samarbeid på tvers av helseregionene i Norge.  
 
En enstemmig prosjektgruppe anbefalte at et nasjonalt sykehusapotekforetak etableres, gitt 
at en rekke forhold utredes i det videre arbeidet.  
 

5. Styringsgruppens vurdering av sluttrapporten 

Styringsgruppen behandlet sluttrapporten i møtet 6. oktober. Styringsgruppen anså at sluttrapporten 
svarte ut mandatet, men anbefalte å gjennomføre en forankringsrunde i regionene før behandlingen i 
AD møtet i desember. 
 
Innspillene fra den gjennomførte regionale forankringsrunden er oppsummert i følgende punkter:  
• Det er skissert mange forbedringstiltak i sluttrapporten som etter styringsgruppens 

mening må følges opp 
• Det er både et ønske og en vilje til å arbeide med de beskrevne gevinst- og 

forbedringsområdene 
• Overordnet fremstår regionene, helseforetakene og tillitsvalgte som positive til økt 

nasjonalt samarbeid mellom sykehusapotekene 
• Innspillene påpekte behovet for å utrede et tredje alternativ med styrket samarbeid 

innenfor dagens organisering og gjennomføre et business case for å konkretisere 
gevinstene knyttet til et tettere samarbeid mellom sykehusapotekene, For eksempel må 
kostnader og problemstillinger knyttet til IKT utredes nærmere 

• Det tette samarbeidet mellom sykehusapotek og sykehus trekkes frem som spesielt 
viktig, og det er ønskelig at dette utredes nærmere i samarbeid med helseforetakene 

• Tillitsvalgte påpeker viktigheten av tydelig kommunikasjon og en større involvering av 
tillitsvalgte/ansatte i en eventuell videre prosess 

• Det er gitt ulike innspill på hvor mye det haster med å komme til en samlet anbefaling 
nå, men innspillene er tydelig på at det må foreligge et grundigere beslutningsunderlag 
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førendelig vedtak om et nasjonalt foretak evt. kan fattes 
 

6. Veien videre – oppfølging av AD-møtets bestilling - mandatutkast 

Sykehusapotekene fremstår i dag som gode og veldrevne organisasjoner. Det er viktig å sikre at 
helseforetakene og befolkningen oppfatter videre utredning og løsningsforslag som en 
forbedring av tilbudet og at videre arbeid understøtter pasientsikkerhet og kvalitet, samt bidrar 
til kostnadseffektive løsninger. 
 
De fire regionale sykehusapotekdirektørene holder for tiden på å utarbeide et utkast til mandat 
som skal oppfylle konklusjonens punkt 4 for videre arbeid med nasjonalt samarbeid mellom 
sykehusapotekforetakene. I dette vil vi gi en beskrivelse av prosess, status og veien videre, 
herunder å beskrive hva vi allerede her på plass, som prosjektet om samarbeidsarenaer fra 2015 
i tillegg til andre aktuelle samarbeidsområder som for eksempel publikumsavdelingene, 
legemiddelstatistikk/analyse, beredskap og transport, samt kvalitetsindikatorer for 
pasientopplevd kvalitet og kontinuerlig forbedringsarbeid og avvikshåndtering. 
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