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Kopi:  Dato: 16. juni 2015 

 
 

STYREMØTE 18. juni 2015 – Sak 029/15 
    
 
Orienteringssak: Adm. direktør orienterer fra virksomheten 
 
Eksterne tilsyn 
Vi har hatt tilsyn fra Statens legemiddelverk på SAO, Ullevål. 09-13.03.2015. Omfanget var 
tilvirkningsavdelingene på sykehusapoteket. Rapport fra tilsynet er mottatt. Det ble gitt 7 alvorlige 
avvik og 11 andre avvik, men ingen kritiske. Oppretting av tiltak for å lukke avvikene er under 
arbeid, og en tiltaksplan skal sendes til SLV innen 22. juni.  
Statens Legemiddelverk har også gjennomført tilsyn på Sykehusapoteket i Skien 10-11.06.2015. 
Omfanget er tilvirkning på sykehusapoteket, og fokus på endoseproduksjon. 
 
Tilsynet på Sykehusapoteket Arendal som vi hadde i 2014, nå lukket. 

Revisjonsrapport fra konsernrevisjon ved Helse Sør-Øst av virksomhetsstyring og 
kompetansestyring er fulgt opp med en tiltaksplan for å lukke avvikene. 

Vi fikk ingen avvik ved inspeksjonene fra Arbeidstilsynet på SAO, Ullevål (10.04), Rikshospitalet 
(23.04) og Radiumhospitalet (28.04). 

 
Rapporteringspliktige avvik  
Sykehusapotekene HF har rapportert til Statens legemiddelverk i henhold til apotek-
/tilvirkningsforskriften §15 om 11 tilfeller av kvalitetssvikt innen tilvirkning hittil i år (1. januar – 
06. juni 2015).  Avvikene som er meldt, har ikke hatt konsekvenser for pasientene som har vært 
involvert. Ingen kritiske avvik er meldt hittil i år. 
 
LIS 
LIS administrasjonen ble som planlagt organisatorisk overført til HINAS pr. 1. juni. 
 
Apoteksaker 
Vi er nå inne i en periode med avtalegjennomgang med de andre HF’ene i HSØ. 
Ellers ingen andre spesielle saker annet enn det som er rapportert i andre saksfremlegg til møtet. 
 
Beredskapslager 
Vi har nå startet prosessen mot HSØ for å “selge” beredskapslageret av legemidler til bruk i 
spesialisthelsetjenesten fra Sykehusapoteket Oslo, Ullevål til RHF’ene. 
 
Legemiddelmeldingen 
22.mai ble legemiddelmeldingen presentert av Bent Høie. 
Lite konkret, men mange områder som skal utredes og vurderes. 
Hele meldingen er et dokument på ca. 160 sider. Hvis ønskelig kan vi lage et sammendrag av 
relevante punkter eller en gjennomgang på neste styremøte. 
 
Forslag til vedtak 
Styret tok gjennomgangen og notatet til orientering. 


