
Fra: Adm. Direktør Til: Styret 

Kopi: Dato: 13. oktober 2016

STYREMØTE 17. oktober 2016 – Sak 050/16
   

Orienteringssak: Adm. direktør orienterer fra 
virksomheten
I sak 058/16: Strategidokument og hovedområder i handlingsplan 2017, vil status i foretakets 
aktiviteter og områder belyses.
Denne saken vil derfor fokusere på status ute på apotekene.

Apoteksaker
Vi gjennomfører nå dialogmøter med alle helseforetakene som en del av avtaleverket for 2017. 
Det signaliseres en bekymring for en uforutsigbar økning i legemiddelkostnadene spesielt og 
sykehusets økonomi generelt. Området det knyttes størst usikkerhet til for vår del er 
sykehusenes kjøp av farmasøytiske tjenester. 
Det meldes om stor etterspørsel etter analyse/statistikk og tilgang til hjelp som kan sikre at 
sykehusene gjør alt som er mulig for å håndtere de økte legemiddelkostnadene. Da spesielt for 
det som omtales som «nye og dyre legemidler».

Det brukes nå mye tid på budsjett og handlingsplaner for 2017.
Det er stor oppmerksomhet og fokus på privatavdelingene våre. Både å treffe 
lønnsomhetsmålet for 2016 og utrulling av nytt konsept. 

Vi gjennomfører resultatsikring med samtlige apotekere på alle apotekermøtene.
Her følges den enkelte apoteker opp på sykefravær og resultat. Er ikke prognose lik eller over 
budsjett forventes detaljerte tiltak for å oppnå budsjett. Det er lagt opp til å gjennomgå dette i 
plenum med de andre apotekerne med erfaringsutveksling som en viktig del av 
resultatsikringen.

Sykehusstreiken i sept/okt har i liten grad påvirket sykehusapotekene. Et stort antall 
polikliniske konsultasjoner og noen operasjoner er utsatt. Noe redusert aktivitet/salg er 
resultatet for oss, men begrenset.
Sykehusene vil nå jobbe for å ta igjen dette og tapt omsetning/aktivitet vil antagelig være 
tilbake på normalen i løpet av tre/fire måneder. 

ISO – sertifisering
Foretaket ble re-sertifisert (periodisk revisjon) etter ISO 14001 (Miljø sertifisering) i uke 38. 
DNV GL AS (Veritas) gjennomførte den periodisk revisjonen med en dag på hovedkontoret og 
gjennomgang på 5 apotek.
Det ble funnet 2 «små» avvik. 
Hovedrevisjon for ny 3-års periode gjennomføres i september 2017. Da sertifiseres alle 
foretakene etter ny standard (ISO 14001:2015 standard).
Nytt i denne standarden er bl. a at miljø skal inngå som en integrert del av foretakets strategi.
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Forslag til vedtak
Styret tok gjennomgangen og notatet til orientering.
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