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STYREMØTE 26. februar 2015 – Sak 002/15
Orienteringssak: Adm. direktør orienterer fra virksomheten
Eksterne tilsyn
Foretaket har mottatt varsel fra Statens Legemiddelverk om tilsyn på Ullevål avd. tilvirkning
i perioden 9. - 13. mars 2015.
Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet gjennomførte et varslet tilsyn på Hovedkontoret den 6. januar 2015.
Ingen avvik ble avdekket.
Miljøsertifisering
Sykehusapotekene ble miljøsertifisert innen utgangen av 2014 (17. desember 2014).
Konsernrevisjon
Konsernrevisjon av virksomhetsstyring og kompetanse-styring pågår. Oppstartsmøtet var 2.
februar 2015. Intervjuer på hovedkontoret og på Sykehusapoteket Oslo, Ullevål og
Sykehusapoteket Drammen pågår. Deretter blir det verifiseringsmøte og fremleggelse av rapport i
løpet av mars. Endelig rapport vil også bli fremlagt for styret ved representanter for
konsernrevisjonen (sannsynlig presentasjon i styremøtet i juni).
Rapporteringspliktige avvik
Sykehusapotekene HF har rapportert til Statens legemiddelverk i henhold til apotek/tilvirkningsforskriften §15 om 39 tilfeller av kvalitetssvikt innen tilvirkning hittil i år (1. januar –
31. desember 2014). Avvikene som er meldt, har ikke hatt konsekvenser for pasientene som har
vært involvert. Hittil i år (per 10.02.2015) er det meldt inn 1 tilfelle om kvalitetssvikt.

Fagdag 2015
Fagdag 2015 ble gjennomført lørdag 24. januar. Antall ansatte som var påmeldt: 471.
Vi har gjennnomført en evaluering med særdeles gode tilbakemedlinger både på det faglige
programmet og den sosiale delen av Fagdagen.
Antikorrupsjon
Styret i HSØ har vedtatt et antikorrupsjonsprogram. Programmet skal styrebehandles i det enkelte
HF. Dette kommer opp som egen sak på neste styremøte for videre oppfølging og
implementering.
Pakkeforløp
HSØ har bedt om at alle HF styrene informers om implementering av pakkeforløp for kreft.
Vi er ikke direkte involvert i dette, men det er såvidt høy fokus på dette at vedlagte informasjonsmateriell vedlegges(vedlegg). Vedlegget er forkortet noe fra opprinnelig versjon og forsøkt tilpasset
relevans til vår virksomhet.
Sykehusapotekene HF har ikke vært involvert i arbeidet med pakkeforløp. Gjennom vårt Cyfostaprosjeket (Cytostatika, - forhåndsbestilling og standardisering) er det foreslått ulike tiltak som skal
benyttes for å standardisere og bedre ressursbruken knyttet til cytostatikaproduksjon. Tiltakene vil
også effektivisere sykehusenes arbeid med cytostatikakurer.
LIS
AD-møtesak 022-2015: Etablering av felleseid foretak for innkjøp – prosjektdirektiv; behandles
mandag 23. februar 2015.
Beslutningen fra denne saken er ikke tilgjengelig før tidligst 25. februar. Det vil bli referert fra
denne saken i styremøtet.
ESA
4. februar 2015 mottok HOD vedtak 36/15 COL i EFTAs overvåkingsorgan (ESA).
ESA viser i sin beslutning til at Norge har akseptert tidligere vedtak 460/13/COL.
ESA lukker med dette saken
5. februar 2015 mottok HOD brev fra Apotek1 gruppen:
Anmodning om informasjon om implementerende tiltak.
HOD har videresendt anmodningen til RHF’ene. RHF’ene har igjen vidersendt til
apotekforetakene.

Her ber Apotek1 gruppen om en redegjørelse for:
-

Det regnskapsmessige skille som er blitt implementert av offentlig eide sykehusapotek fra og med 1.
januar 2015, herunder en beskrivelse av alle regnskapsmessige prinsipper og fordelingsnøkler for
allokering av kostnader
Hvordan kravet til fortjeneste er blitt implementert hos offentlig eide sykehusapotek

Vi har svart ut dette til HSØ som har videre dialog med HOD i sakens anledning.
Apotekforetakene har koordinert tilbakemeldingen som er gitt de enkelte RHF’ene

Forslag til vedtak
Styret tok gjennomgangen og notatet til orientering.

