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Rapportering på etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i O&B 2020 

 

Her er Sykehusapotekene HF sitt svar til Helse Sør-Øst RHF på punkt 2.1 i Oppdrag og Bestilling 
2020:  

«Helseforetaket skal rapportere på etterlevelse av forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring innen 15. mai 2020, herunder hvordan den årlige gjennomgangen er 

lagt opp og erfaringer så langt» 
 

Forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring er gjennomgått i detalj, spesielt § 6-9, og det er i 
vedlegget gitt stikkord til hvordan foretaket etterlever kravene i forskriften.  

Det er etablert og gjennomført systematisk styring av foretakets aktiviteter i tråd med Forskrift om 
ledelse og kvalitetsforbedring, og ansatte i foretaket medvirker til dette. Styringssystemet er også i 
tråd med utkastet til rammeverk for virksomhetsstyring som er utarbeidet for Helse Sør-Øst. 

Styringssystemet holdes oppdatert i tråd med Apotekloven og tilhørende forskrifter. Andre 

lovbestemte krav som gjelder for foretaket, f.eks. til informasjonssikkerhet, miljøledelse, 
beredskap, og forskning og utvikling (FoU), er også integrert i styringssystemet. 

Gjennomgang og vurdering av hele styringssystemet gjøres først og fremst i ledelsens 

gjennomgåelse (LGG) som gjennomføres tre ganger i året på foretaksnivå. Kvalitetsdirektør leder 
gjennomgåelsene med foretakets ledergruppe. Driftssjef og kvalitetsrådgiver deltar også, og det 

innhentes vurderinger fra beredskapsansvarlig, informasjonssikkerhetsansvarlig, personvern-
ombud, IT-driftsleder, driftssjef, leder for vareflyt, mm.  

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250
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Foretaket har en prosedyre for LGG og et skjema som skal fylles ut for de parametrene/områdene 

som blir gjennomgått i LGG og et annet skjema for oppfølging av tiltak. Det er krav om at hvert av 
sykehusapotekene utfører LGG minst én gang i året. Resultatene fra apotekenes LGGer inngår i 

samlet LGG for hele foretaket i første tertial hvert år. Resultatet av samlet LGG legges fram for 
foretakets styre. Vurderingene som gjøres i LGG sikrer at foretakets styringssystem fungerer som 
forutsatt, og bidrar til forbedringer av systemet. Sykehusapotekene HF har så langt gode erfaringer 
med LGG. 

For LGG innhentes statistikk fra kvalitetssystemet (Sokrates) for avvik og avviksbehandling, 
meldekultur for avvik, ulike avvikskategorier og alvorlighetsgrader, meldepliktige avvik, 
tilbakekallinger, mottatte klager, reklamasjoner til leverandører, trender, mm.  

Det tas ut statistikk fra kvalitetssystemet for endringskontrollmeldinger, evaluering og oppfølging 
av dem, og for oppdatering av styrte prosedyrer og dokumenter for virksomheten og 

implementering av dem.  

Det innhentes resultater fra utførte interne og eksterne revisjoner, utførte selvinspeksjoner, HMS-
vernerunder, ulike tilsyn, først og fremst fra Statens legemiddelverk (SLV), og oppfølging av dem, 

og resultater fra miljørevisjoner fra DNV GL og konsernrevisjoner.  

Risikovurderinger, samsvarsvurderinger i forhold til lovbestemte krav og interessentanalyser som 
er utført, vurderes, likeså opplæring, leverandøroppfølging, avtaler, konsesjoner og tillatelser, 
lokaler og utstyr, behov for forbedringer, beredskap, legemiddelmangel, informasjonssikkerhet, 

mm. Foretakets styre ble opplært i internkontroll og risikovurdering høsten 2019.  

Status for gjennomføring av handlingsplaner og for tiltak fra forrige LGG er et fast punkt i 
gjennomgåelsen. For å sikre forbedringer av styringssystemet identifiseres nye tiltak i hver LGG, og 

ansvar og tidsfrist for oppfølging av tiltakene besluttes. Alle gjennomgangene dokumenteres. 

Foruten LGG tas viktige temaer og vurderinger opp på ledergruppemøter i foretaket, på foretakets 

styremøter, mm. 

Med vennlig hilsen 

Anne Katrin Haga 
Kvalitetsdirektør, Sykehusapotekene HF 
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Vedlegg 1:  

 

Stikkord til hvordan Sykehusapotekene HF etterlever kravene i Forskrift om 
ledelse og kvalitetsforbedring  
 
1) Planlegging og organisering av foretaket (§6) 

 Strategidokument for foretaket 
 Oppdrag og Bestilling fra Helse Sør-Øst RHF 

 Prosjektporteføljen i foretaket 

 Årlig mål- og handlingsplan for foretaket 

 Lokale handlingsplaner i sykehusapotekene og andre aktivitets- og tiltaksplaner med ansvar og 
tidsfrister for å sikre gjennomføring av foretakets handlingsplan  

 Møteplan for foretaket, inkl. apotekermøter, nettverkssamlinger, kvalitetsforum, 

kontaktmøter med kvalitetsledere, mm 
 Møteplan for foretakets styre 

 Møteplan for foretakets ledergruppe 

 Årshjul for foretaket 

 Kompetanseplan, kursplan i Personalhåndboken, lederutviklingsprogram, e-læringskurs, 
introduksjonsprogram for nyansatte, mm 

 Økonomisk langtidsplan (ØLP) og budsjettpremisser for foretaket 

 Årlig budsjett for foretaket og det enkelte sykehusapotek 

 Plan for anskaffelser  
 Fordeling av FoU-midler 

 Revisjonsprogram for interne og eksterne revisjoner 
 Organisasjonskart med rapporteringslinjer 

 Konsesjoner og tillatelser for driften, Apotekkonsesjon (AD), Driftskonsesjoner og 

Tilvirkertillatelser (apotekere)  
 Stillingsbeskrivelser for alle ansatte 

 Styreinstruks  
 Fullmaktstruktur/ matrise for ledere på ulike nivåer 

 Kvalitetssystem (Sokrates) med sentrale og lokale styrende dokumenter for de fire 
forretningsområdene i foretaket (Publikum, Sykehusleveranser, Produksjon og Farmasøytiske 
tjenester), samt støttefunksjoner, FoU og prosjekter 

 Virksomhetsbeskrivelse for hvert apotek (Site Master File)  

 Elektronisk system (Sokrates) for avviksbehandling og endringskontroll 

 Prosedyrer for risikoanalyser og risikovurderinger 

 Prosedyrer for registrering og behandling av avvik, endringskontroll og forbedringsarbeid 

 Prosedyrer for kvalifisering/ godkjenning av ansatte til visse oppgaver 

 Kontrakter med leverandører, samarbeidsavtaler og kvalitetsavtaler 
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 Lover og forskrifter (NLS, Ph. Eur.), elektronisk tilgang til Lovdata.no, hjemmesider for EMA, 
SLV, Difi, mm) 

 
2) Gjennomføring av aktiviteter i foretaket (§7) 

 Gjennomføring av daglig drift 

 Gjennomføring av medarbeidersamtaler, minst én gang i året  
 Gjennomføring av handlingsplaner, planlagte tiltak og aktiviteter 

 Gjennomføring av møter iht. møteplaner 
 Deltakelse på møter med Helse Sør-Øst RHF, styret for Sykehusapotekene HF, 

Apotekforeningen, andre helseforetak i Helse Sør Øst, de andre regionale 
sykehusapotekforetakene, leverandører, mm. 

 Gjennomføring av planlagt opplæring 
 Gjennomføring av planlagte anskaffelser 

 Gjennomføring av planlagte prosjekter og prosjektstyremøter 

 Gjennomføring av planlagte FOU-aktiviteter 

 Implementering av nye/ endrede prosedyrer og krav i foretaket 

 Gjennomføring av brukerutvalgsmøter 
 Gjennomføring av AMU og kontaktmøter  

 Registrering og behandling av avvik og klager og varsling om meldepliktige avvik 

 Registrering og behandling av endringsbehov 

 Informasjon/ kommunikasjon i foretaket (bla. Workplace) og med samarbeidspartnere, 
leverandører, mm 

 
 
3) Evaluering og korrigering av aktiviteter i foretaket (§8-9) 

 Løpende ledelse, resultatoppfølging og kontroll av at mål, tiltak og planer gjennomføres og 
igangsetting av korrigerende tiltak ved behov 

 Oppfølging av driftsresultater og budsjetter  

 Oppfølging av sykefravær 
 Oppfølging av resultater fra medarbeiderundersøkelser og pasientsikkerhetsmålinger 

(ForBedring) årlig og identifisere tiltak og forbedringsområder  

 Utarbeidelse av årsrapport fra HAMU 

 Gjennomføring av ledelsens gjennomgåelse, inkl. statusoppdatering for handlingsplaner og 
oppfølging av tiltak, resultat legges fram for styret 

 Gjennomføring av revisjoner og lukking av revisjonsavvik, 

 Oppsummering av revisjoner som er gjennomført iht. revisjonsprogram 
 Gjennomføring av selvinspeksjoner og oppfølging av avvik 

 Oppfølging av registrerte avvik i kvalitetssystemet og lukking av dem 
 Oppfølging og lukking av tilsynsavvik  
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 Sikre læring på tvers fra revisjoner og tilsyn 

 Gjennomføring av HMS-vernerunder og oppfølging av evt. avvik 

 Gjennomføring av risikovurderinger og oppfølging av tiltak 
 Gjennomføring av samsvarsvurderinger for å sikre samsvar med lovbestemte krav og andre 

krav 
 Gjennomføring av interessentanalyser 

 Gjennomføring av kundeundersøkelser 

 Testing av beredskapsplaner og tiltakskort og oppfølging av evt. tiltak  

 Oppdatering av prosedyrer for å sikre «beste praksis» og samsvar med regelverk 

 Evaluering av forbedringsforslag (LEAN)  

 Evaluering av registrerte endringsbehov 
 Utarbeidelse av legemiddelstatistikk 

 Rapportering, til bla. Helse Sør-Øst RHF 
 Utarbeidelse av årlig melding til Helse Sør-Øst RHF 

 Rapportering månedlig av resultater, nøkkelindikatorer, likviditet og investeringer 

 Utarbeidelse av årsrapport fra Økonomi 
 Rapportering månedlig av resultater fra tilsyn og avvik 

 Rapportering av nøkkeltall IT-drift  
 Oppfølging av tiltak fra ledergruppemøter, apotekermøter, styremøter, nettverkssamlinger, 

kvalitetsforum, kontaktmøter for kvalitetsledere, og andre møter 


