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STYREMØTE 2. desember 2015 – Sak 072/15 
    
 
 
Orienteringssak: Adm. direktør orienterer fra virksomheten 
 
 
Eksterne tilsyn 
Vi har ikke hatt noen tilsyn fra SLV etter sommeren, men har fått varsel om tilsyn på Sykehusapoteket Østfold, 
Moss 2. desember 2015. Arbeid med å lukke avvik fra tilsynene i Skien og SAO, Ullevål pågår iht til plan.  

Ellers har vi fått varsel om tilsyn fra Arbeidstilsynet på Sykehusapoteket Oslo, Ullevål 14. januar 
2016. 

 
Rapporteringspliktige avvik  
Sykehusapotekene HF har rapportert til Statens legemiddelverk i henhold til apotek-
/tilvirkningsforskriften §15 om 24 tilfeller av kvalitetssvikt innen tilvirkning hittil i år (1. januar – 
19. november 2015).  Avvikene som er meldt, har ikke hatt konsekvenser for pasientene som har 
vært involvert.  
 
To kritiske avvik er meldt hittil i år. I det ene tilfellet ble en cellegiftkur produsert med feil 
virkestoff. I et andre tilfellet ble to ulike preparater pakket i samme endose pga mangel på 
soneklarering.  
 
Våre 5 viktigste mål for 2015 og 2016 
 
Vi er nå i ferd med å avslutte «informasjonskampanjen» om våre 5 viktigste mål for 2015 og 2016. 
Vi har nå besøkt nær alle apotekene og presentert dette i personalmøter. 
Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra apotekere og ansatte på apotekene. Synliggjøre mål 
og tydeliggjøre prioriteringer er stikkord.  
 
DIFA(digital fornying i apotek – nytt bransjesystem) og NIKT (systemstøtte for sykehusapotek) vil 
kreve en forpliktelse til å være med på et utviklingsløp. DIFA vil kreve en forpliktelse til en 
anskaffelsesprosess i løpet av februar 2016 og en forpliktelse til et utviklingsløp i november 2016. 
Når DIFA er kommet et stykke ut i anskaffelsesprosessen og NIKT har ferdigstilt forprosjektet 
(dette vil skje på samme tid) vil administrasjonen melde dette inn som sak til et styremøte høsten 
2016. 
Forpliktelsene som skal skje ifm anskaffelsesprosessen for DIFA i februar er innenfor 
administrerende direktør sine fullmakter. 
Adm. dir i Sykehusapotekene HF er leder for prosjektstyret i NIKT prosjektet og i styret i NAF 
(Apotekforeningen) som beslutter DIFA. Vi har slik god oversikt over prosjektene (DIFA og 
NIKT) og er så godt involvert som tilgjengelige ressurser tilsier er mulig. 
 
 
 
 



 
   

 

    

   

 

    

 

 
Antikorrupsjon 
Antikorrupsjonsprogrammet ble behandlet i styremøtet den 30. april 2015 (sak 020-15 
Antikorrupsjonsprogram) 
 

Vedtak: 
Styret besluttet å innføre antikorrupsjonsprogrammet og ber om en status på gjennomført 
implementering i styremøtet 3. desember 2015. 
Styret i Helse Sør-Øst vedtok i møte 18. desember 2014 et antikorrupsjonsprogram med 
implementeringsplan for Helse Sør-Øst med oppstart 1.februar 2015. 
Antikorrupsjonsprogrammet med tilhørende verktøy er oversendt helseforetakene for 
styrebehandling og videre oppfølging og implementering. Styret i Sykehusapotekene HF har 
besluttet å innføre antikorrupsjonsprogrammet. 
 
Formålet med et antikorrupsjonsprogram i Helse Sør-Øst er å: 

 Forebygge at korrupsjon skjer 

 Øke muligheten til å avdekke eventuell korrupsjon 

 Øke beredskapen for å håndtere en eventuell korrupsjonssak 
 
Programmet bygger på foretaksgruppens generelle etiske retningslinjer og etiske retningslinjer for 
innkjøp og leverandørkontakt. I HSØ RHF er det utviklet ulike typer verktøy til bruk i foretakene 
som hjelp i arbeidet med implementeringen av antikorrupsjonsprogrammet: 
 
E-læringskurs (4stk) 
Forslag til retningslinjer/rutiner (3stk) 
Power Point-presentasjoner (4stk) 
Brosjyrer (4stk) 
Håndbok 
 
 
Implementeringsplan for Sykehusapotekene HF: 
I Sykehusapotekene HF har det vært nedsatt en arbeidsgruppe med oppgave å gjennomgå og 
tilpasse programmet til foretakets virksomhet, formulere krav til alle nivåer i organisasjonen og 
legge til rette for implementering av antikorrupsjonsprogrammet i Sykehusapotekene HF. 
Arbeidsgruppen har gjennomført en ROS-analyse.  
På bakgrunn av arbeidsgruppens diskusjoner og ROS-analysen implementeres 
antikorrupsjonsprogrammet som følger: 
 

 Tilgjengelighet og kjennskap til regler, retningslinjer og regelverk hos alle ansatte er viktig. 
Materialet legges samlet i Sokrates med link til Sofia. Ved implementeringsstart publiseres 
nyhetssak på Sofia og brosjyremateriell fra HSØ deles ut i apotekene. 

 Innkjøpsprosedyrer gjennomgås og ajourføres. (Er gjennomført.) 

 Varslingsrutiner gjennomgås og ajourføres. (Er gjennomført.) 

 Opplæring til nyansatte – antikorrupsjon er tatt inn i skjema, ansvar for leder (leder og 
ansatt). 
 
 



 
   

 

    

   

 

    

 

 Fokus på antikorrupsjonsproblematikken i alle sykehusapotek og på HK: 
E-læringskurset «Dilemmatrening antikorrupsjon» fra Læringsportalen HSØ gjennomføres 
i plenum innen 31.3.16. 

 Opplæring av ledere: 
E-læringskurset «Lov om offentlige anskaffelser grunnkurs 1» gjennomføres som 
obligatorisk aktivitet innen 31.3.16. 

 
 
 
 
Helse - og sykehusplan 
20. november 2015 presenterte Regjeringen en nasjonal plan for utvikling av sykehusene. 
Planen kan leses på regjeringen.no 
Her ligger utdrag og oppsummeringer av planen og planen i sin helhet for de som ønsker å lese 
denne.  
 
Apoteksaker 
Ingen spesielle forhold fra apotekene som ikke er nevnt eller beskrevet i saker til dette styremøtet.   
Viser spesielt til sak 080/15: Kalnes /store prosjekter - status 
 
Planer for 2016 
Foretakets handlingsplan for 2016 er ferdigstilt. 
Arbeidet med handlingsplaner for apotekene er nå i sluttfasen.  
 
Forslag til vedtak 
Styret tok gjennomgangen og notatet til orientering. 


