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Til:  

Helse Nord RHF 

Helse Vest RHF 

Helse Midt-Norge RHF 

Helse Sør-Øst RHF 

 

 

Oslo, 14. oktober 2016 

 

Regional forankring av leveranse fra prosjekt «Utredning av nasjonalt 

sykehusapotekforetak» 
        

På oppdraget fra AD-møtet (sak 043-2016) har de fire regionale helseforetakene, i perioden mai til oktober 2016, 

gjennomført prosjektet «Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak». Prosjektets oppdrag har vært å beskrive nå-

situasjonen med fire regionale sykehusapotekforetak, samt evaluere dagens regionale organisering og et nasjonal 

sykehusapotekforetak. 

 

Sluttrapporten ble behandlet i styringsgruppen den 6. oktober 2016. Videre prosess er at styringsgruppen fremmer 

saken for behandling i AD-møtet 12. desember 2016. I forkant av behandlingen i AD-møtet ønsker styringsgruppen å 

gjennomføre en forankringsprosess i hver enkelt region. 

 

Om gjennomføringen av forankringen: 

 Styringsgruppens representanter har ansvaret for å sikre en god forankringsprosess i egen region.  

 Hver region avklarer hvordan den regionale forankringsprosessen skal gjennomføres.  

 Sykehusapotekenes administrerende direktører vil parallelt gjennomføre en forankring av sluttrapporten i eget 

styre. Det anbefales at innspill fra denne forankringen inkluderes i regionens samlede tilbakemelding. 

 De regionale helseforetakene sender en samlet tilbakemelding. 

 

Særskilte områder: 

Et overordnet mål for et eventuelt nasjonalt apotekforetak er å bidra til en kvalitativt bedre og økonomisk mer 

fordelaktig apotektjeneste til sykehusene. Dette kan bare oppnås ved å ha høy oppmerksomhet på hvert enkelt 

sykehus sine behov og ønsker. En nasjonal apotekorganisasjon må klare å utnytte den samlede kapasiteten og 

kompetansen som er tilgjengelig for å kunne levere tjenestene med best kvalitet og pris til hvert enkelt sykehus.  

Prosjektets styringsgruppe ønsker derfor særlig tilbakemelding på følgende hovedtemaer: 

 Hvordan kan de skisserte strategiske fokusområdene sikre kundefokus, samt tett og god dialog med brukerne i et 

nasjonalt helseforetak? 

 Hvordan sikre at den tette integrasjonen og det gode samarbeidet mellom sykehusapotekene og helseforetak 

ivaretas også i ny modell? 

 

Frist for innspill fra de regionale helseforetakene er satt til 18. november 2016.  

 

Innspill sendes til prosjektleder Camilla Kluge Foss, ckluge@deloitte.no.  

 

Spørsmål underveis kan rettes til styringsgruppens medlemmer eller til styringsgruppens leder Steinar Marthinsen, 

Helse Sør-Øst RHF, steinar.marthinsen@helse-sorost.no, mob: 906 54 761.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Steinar Marthinsen 

Styringsgruppens leder 
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