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Foretaksmøtesak 4-2017 Oppdragsdokument 2017   

     Sykehusapotek Nord HF 

 
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) stiller gjennom oppdragsdokumentet til Helse 
Nord RHF midlene som Stortinget har bevilget for 2017 til disposisjon. Helse Nord RHF 
overfører i dette dokument aktuelle pålagte oppgaver og styringskrav til Sykehusapotek 
Nord HF. De pålagte oppgaver skal gjennomføres innenfor de rammer og ressurser som 
er stilt til rådighet.  
 
Sykehusapotek Nord HF skal sikre tilstrekkelig kompetanse i alle deler av 
spesialisthelsetjenesten og har ansvar for at befolkningen i sitt ansvarsområde får 
tilgang til lovpålagte spesialisthelsetjenester. Bemanning, utdanning, 
kompetanseutvikling, forskning, innovasjon og opplæring av pasienter og pårørende 
inngår i dette ansvaret. 
 
Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient. Dette 
innebærer bruk av tolketjenester når det er behov for det. Samiske pasienters rett til og 
behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, 
gjennom utredningsfasen og når beslutninger tas. 
 
Pasienter og brukere må ha trygghet for at tjenestene er tilgjengelige, og at de blir møtt 
med omsorg og respekt. 
 
Kvalitet og pasientsikkerhet 
Styring og kontroll med kvalitet og pasientsikkerhet er sentralt og skal prege all 
virksomhet i foretaksgruppen. Pasientsikkerhetsprogrammets aktuelle tiltakspakker 
skal inngå som en del av ordinær aktivitet. Sykehusapotek Nord HF skal aktivt bidra 
med erfaring og kompetanse til de andre helseforetak i regionen gjennom blant annet 
oppfølging av ”Samstem-prosjektet” for å sikre innføring av legemiddelsamstemming i 
alle helseforetak. Sykehusapotek Nord HF skal foreslå og tilrettelegge løsninger som 
bidrar til effektiv og sikker legemiddelforsyning og legemiddelbruk i alle regionens 
helseforetak.  
 
Sykehusapotek Nord HF skal sikre at legemiddelhåndtering med god kvalitet inngår i 
hele behandlingskjeden og bidra til kontinuerlig legemiddelbehandling med god kvalitet 
ved skifte av omsorgsnivå. Dette skal gjøres i samarbeid med de øvrige helseforetakene. 
 



 

Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å sikre riktige faglige 
prioriteringer. Aktivitetsnivået må tilpasses de økonomiske rammebetingelser for 
budsjettåret. Sykehusapotek Nord HF sine publikumsavdelinger skal samlet gå med 
overskudd i 2017. 
 
Sykehusapotek Nord HF har en viktig rolle i samhandlingen mellom helseforetakene og 
kommunene, og det forutsettes at Sykehusapoteket Nord HF skal være aktiv i 
samhandlingen på legemiddelområdet for å forebygge pasientskader og øke kompetansen. 
Sykehusapotek Nord HF skal drive farmasøytfaglig forskning, tjenesteutvikling, 
pasientveiledning og kompetanseheving i hele helseregionen. Det forutsettes at 
Sykehusapotekets rolle som rådgiver overfor helseforetakene innen klinisk farmasi styrkes. 
 
Foretaksspesifikke og generelle mål på områdene sykehusfarmasi eller legemidler 
adresseres til alle helseforetakene, men de skal på disse områdene aktivt samhandle 
med sykehusapotek Nord HF. Sykehusapotek Nord HF sitt oppdrag er å bistå de andre 
helseforetakene å nå disse målene.  
 
 
Med forbehold om vedtak i styresak 3-2017 Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene, 
som behandles i styremøte i Helse Nord RHF, den 1. februar 2017, inviteres 
foretaksmøtet i Sykehusapotek Nord HF til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte dokument som oppdragsdokument 2017 for 

Sykehusapotek Nord HF. 
 
2. På vegne av styret i Helse Nord RHF har adm. direktør i Helse Nord RHF ansvar for å 

følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i 
oppdragsdokumentet 2017.   

 
 
Bodø, den 24. januar 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Oppdragsdokument 2017 fra Helse Nord RHF til helseforetakene, utkast 
 
 
 


