
 

 

Fra: Adm. Direktør Til: Styret  

Kopi:  Dato: 28. april 2015 

 
 

STYREMØTE 30. april 2015 – Sak 015/15 
    
 
Orienteringssak: Adm. direktør orienterer fra virksomheten 
 
 
Eksterne tilsyn 
Vi har hatt tilsyn fra Statens legemiddelverk på SAO, Ullevål 09-13.03.2015. Omfanget var 
tilvirkningsavdelingene på sykehusapoteket. To inspektører i 5 dager. 38 observasjoner; ingen kritiske. Rapport fra 
tilsynet er forsinket og ventes i løpet av mai. Positiv tilbakemelding fra inspektørene på avviksbehandling, 
kvalifisering av lokaler og utstyr. Forbedringspotensial når det gjelder utsetting av tilvirkning på kontrakt; vi må 
følge opp avtalepartneren tettere enn det vi gjør i dag. 
 

Konsernrevisjon ved Helse Sør-Øst av virksomhetsstyring og kompetansestyring ble avsluttet i 
mars, og revisjonsrapport er mottatt. Meget godt resultat. Rapport og oppfølgingstiltak vil 
presenteres på styremøtet i juni.  

 

Vi har mottatt varsel om 3 tilsyn i løpet av april fra Arbeidstilsynet på SAO, Ullevål (10.04), 
Rikshospitalet (23.04) og Radiumhospitalet (28.04). 

Tilsyn på Rikshospitalet + Radium er slått sammen til et tilsyn som gjennomføres på Rikshospitalet 
28. april. 

Tilsynet på SAO, Ullevål avdekket ingen avvik. 

 
Statens legemiddelverk har også gjennomført årlig tilsynsmøte med foretaket. Dette ble 
gjennomført på Hovedkontoret tirsdag 21. April. 
Ingen avvik ble avdekket. 
 
 
Rapporteringspliktige avvik  
Sykehusapotekene HF har rapportert til Statens legemiddelverk i henhold til apotek-
/tilvirkningsforskriften §15 om 4 tilfeller av kvalitetssvikt innen tilvirkning hittil i år (1. januar – 09. 
april 2015).  Avvikene som er meldt, har ikke hatt konsekvenser for pasientene som har vært 
involvert. Ingen kritiske avvik er meldt hittil i år. 
 
 
LIS 
Det er nå nedfelt en plan for overføring av LIS til HINAS pr. 1. juni 2015. 
Drøftingsmøte er gjennomført. Arbeidsgruppen med deltagere fra HSØ, HINAS og 
Sykehusapotekene HF jobber nå med praktisk tilrettelegging slik at overføringen kan gjennomføres 
til planlagt dato. 
 
 
 



 
   

 

    

   

 

    

 

 
Utvikling av ledergruppen 
Det vil bli gjennomført tre samlinger med ledergruppen i 2015 med støtte fra Bang&Midelfart i en 
prosess for å tydeliggjøre styrker, utfordringer og utviklingsbehov for ledergruppen. 
Målet er å legge grunnlaget for en effektiv ledergruppe som står forberedt til å møte og oppfylle de 
strategiske og operative målene some er satt for foretaket. 
 
Apoteksaker 
“Nytt sykehusapotek i Skien” er nå offisielt åpnet. Ordføreren i Skien “klippet snoren”. 
Halfrid Waage, Einfrid Halvorsen og adm.dir var tilstede. 
Nye produksjonslokaler for Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet har nå fått installert 
produksjonsrobot. Lokalene er planlagt å være i drift i løpet av året.   
Sykehusapoteket i Tønsberg har utvidet kapasitet med en ny isolator for å kunne tilfredsstille 
etterspørselen i produksjonsavdelingen. 
Vi er fortsatt i dialog med Sykehuset Innlandet i forhold til finansiering av nye produksjonslokaler 
på Gjøvik.   
Lokaler på Elverum er også oppe til diskusjon med Sykehuset Innlandet. 
 
Nytt apoteksystem 
Det er igangsatt et forprosjekt i regi av Apotekforeningen for å erstatte dagens Farmapro. 
Skal Sykehusapotekene være med i dette prosjektet må Lov om offentlige anskaffelser følges. 
Majoriteten av medlemmer i NAF er private aktører, men et styrevedtak i forrige uke i NAF gir 
tilslutning til at bransjedelen av prosjektet følger Lov om Offentlige anskaffelser. 
Sykehusapotekene kan da være med i denne delen av prosjektet. Hvordan utvikling av POS/kasse 
løsningen vil bli håndtert vil vi komme tilbake til. Vi må sette dette ut på anbud i en eller annen 
form.  
  
Prosjekt for å samordne alle tangeringspunkter mellom apotekforetakene  
Det brukes mye tid på å samordne og koordinere alle felles aktiviteter for alle sykehusapotek i 
Norge. Alle arenaer av felles interesse, alle grupper som jobber for dette og felles funksjoner vil nå 
bli gjennomgått og strukturert opp.Tydeligere mandat og organisering vil være prioriterte områder 
for prosjektet. Rapporten skal legges frem for apotekdirektørene 23. juni 2015.   
 
 
Forslag til vedtak 
Styret tok gjennomgangen og notatet til orientering. 


