
 

 

Fra: Adm. Direktør Til: Styret  

Kopi:  Dato: 20. oktober 2015 

 
 

STYREMØTE 22. oktober 2015 – Sak 059/15 
    
 
Orienteringssak: Adm. direktør orienterer fra virksomheten 
 
Eksterne tilsyn 
Vi har ikke hatt noen tilsyn fra SLV etter sommeren. Arbeid med å lukke avvik fra tilsynene i Skien og SAO, 
Ullevål pågår iht til plan.  

Ellers har vi hatt uanmeldt tilsyn fra Arbeidstilsynet på HK, og en miljørevisjon av Det Norske 
Veritas GL på hovedkontoret og 5 utvalgte sykehusapotek. Tilsyn fra Arbeidstilsynet resulterte i 1 
avvik og Miljørevisjonen resulterte i to mindre avvik.  

 
Rapporteringspliktige avvik  
Sykehusapotekene HF har rapportert til Statens legemiddelverk i henhold til apotek-
/tilvirkningsforskriften §15 om 17 tilfeller av kvalitetssvikt innen tilvirkning hittil i år (1. januar – 
08. oktober 2015).  Avvikene som er meldt, har ikke hatt konsekvenser for pasientene som har 
vært involvert.  
 
Ingen kritiske avvik er meldt hittil i år. Det har skjedd et avvik i Arendal som muligens vil 
kategoriseres som kritisk, men dette er ikke ferdigbehandlet.   
  
Våre 5 viktigste 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. 

 
Alle apotek blir besøkt av en i ledergruppen for presentasjon og diskusjon rundt ovennevnte mål. 
 
 
Apoteksaker 
Viser til sak 063/15 Kalnes-Store prosjekter for orientering om store prosjekter som pågår i 
apotekene. 
 
 
Planer for 2016 
Prosessen for handlingsplaner 2016 er i prosess. Ledergruppen har vært samlet ved flere 
anledninger og vi har hatt en samling med alle apotekere som en kick-off for handlingsplaner 2016. 
Målet er å ferdigstille foretakets handlingsplan for 2016 i ledergruppemøtet den 24. november 
2015.  



 
   

 

    

   

 

    

 

 
 
Medarbeiderundersøkelsen 2015  
Den årlige medarbeiderundersøkelsen i HSØ er gjennomført. Vi oppnådde en svarprosent på 90%.  
Vi mottok overordnet resultat 19. oktober. Resultatene vil bli presentert på styremøtet i desember. 
Overordnet er resultatene på samme gode nivå som for 2014. 

Veien videre 
• Øvrige ledere/avdelingsledere vil om få dager få tilgang til sine rapporter (noen dager 
etter at apotekerne har mottatt resultatene for sine apotek) 
• Behandling i møte med apotekerne (driftsmøte)  
• Behandling i HAMU den 7. desember 2015 
• Behandling i styremøte den 2. desember 2015 
• Alle apotek vil gjennomgå rapporter, avholde personalmøter, velger tiltak til apotekets 
handlingsplan innen 15. januar 2016. 

 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret tok gjennomgangen og notatet til orientering. 


