
 

 

Fra: Adm. Direktør Til: Styret  

Kopi:  Dato: 15. september 2015 

 
 

STYREMØTE 17. september 2015 – Sak 043/15 
    
 
Orienteringssak: Adm. direktør orienterer fra virksomheten 
 
Eksterne tilsyn 
Statens legemiddelverk gjennomførte tilsyn på SAO, Ullevål. 09-13.03.2015. Omfanget var 
tilvirkningsavdelingene på sykehusapoteket. En tiltaksplan for å lukke avvikene ble sendt til SLV i juni, og 
oppfølging av tiltakene pågår.  
Statens legemiddelverk gjennomførte også tilsyn på Sykehuset Skien 10-11.06.2015. Omfanget var 
tilvirkning på sykehusapoteket med spesielt fokus på endoseproduksjon. Rapport fra tilsynet ble 
mottatt i august. Vi fikk 13 avvik, hvorav 7 store og 5 andre avvik.  Tiltaksplan er ferdigstilt og ble 
sendt til SLV innen fristen 14. september.  

Tiltaksplanen fra konsernrevisjon ved Helse Sør-Øst av virksomhetsstyring og kompetansestyring 
følges opp. 

DNV-GL gjennomfører miljøtilsyn i uke 38 og 39. Hovedkontoret og 5 av sykehusapotekene vil 
bli revidert. 
 

Rapporteringspliktige avvik  
Sykehusapotekene HF har rapportert til Statens legemiddelverk i henhold til apotek-
/tilvirkningsforskriften §15 om 18 tilfeller av kvalitetssvikt innen tilvirkning hittil i år (1. januar – 
03. september 2015). 13 av avvikene er lukket.  Avvikene som er meldt, har ikke hatt konsekvenser 
for pasientene som har vært involvert.  
 

Ingen kritiske avvik er meldt hittil i år. Men ett avvik som er under behandling, vil muligens bli 
kategorisert som kritisk (27728): Cellegiftkur ble produsert med feil virkestoff.  
 
5 prioriterte mål for 2015 og 2016 
 

• Varesalg privat drives med målsatt lønnsomhet i 2016.  
• Innføre Medikamentell Kreftbehandling (MKB) i alle sykehusapotek og støtte 

sykehusene i deres implementering.  
• Åpne nytt sykehusapotek på Kalnes med leveranse på 80% dekningsgrad av 

identifiserbare endoser til lukket legemiddelsløyfe. 
• Ivareta foretakets interesser i prosjekt for nytt bransjesystem i apotek og starte arbeidet 

med å erstatte FarmaPro i Sykehusapotekene HF. 
• Redusere sykefravær til 7,6 % i 2016. 

 
Dette er prioriterte mål hovedsakelig til bruk i planleggingen av handlingsplanen for 2016. Gjelder 
også der vi kommer i en prioriteringssituasjon i 2015. 
Vi har jobbet mye med prioriteringer i foretaket de siste årene. Nå er vi presset opp i en situasjon 
der vi må være betydelig mer spisse i de aktivitetene der vi velger å sette på ressurser (ansatte og 
investeringer).Enkelte av disse punktene er styrt fra eksterne og slik ikke har noe valg ift tempo 
hvis vi ønsker å være med. 
Målene kan om ønskelig gjennomgås nærmere i styremøtet eller evt på strategisamlingen i oktober 



 
   

 

    

   

 

    

 

 
Apoteksaker 
Det som nå preger hele planleggingen for 2016 er den pressede situasjonen flere av 
sykehusforetakene er inne i. Flere foretak må iverksette kraftige sparetiltak for å oppnå 
økonomiske målsettinger for 2016. Dette er tydelig signalisert i prosessen med 
avtalegjennomganger vi nå er i ferd med å gjennomføre med de enkelte sykehusene. Dette vil 
nødvendigvis speiles i vår aktivitet inn mot foretakene og vårt budsjett for 2016.  
 
Planer for 2016 
Prosessen for handlingsplaner 2016 er startet. Ledergruppen har vært samlet og vi har hatt en 
samling med alle apootekere som en kick-off for handlingsplaner 2016. Målet er å ferdigstille 
planverket for 2016 i ledergruppemøtet den 24. November 2015. 
 
Utvikling av ledergruppen 
Samling 2 for utviklingsprosessen av ledergruppen ble gjennomført i månedsskiftet aug/sept. 
 
Beredskapslager 
Vi er fortsatt i prosess med HSØ om overtagelse av beredskapslageret for spesialisthelsetjenesten. 
 
Medarbeiderundersøkelsen 2015  
Den årlige medarbeiderundersøkelsen i HSØ er utsendt til alle ansatte. Resultatene vil bli 
gjennomgått på styremøtet i desember.  
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret tok gjennomgangen og notatet til orientering. 


