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Forslag til vedtak: 

 

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
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Nr. Orientering 

1.  Målprosess 
2.  Operative forhold 
3.  Forvaltning av lisenser (vedlegg unntatt offentlighet. off.l. §23) 

1. Målprosess 

Det er påbegynt et arbeide for å utvikle Sykehuspartner HFs målbilde i tidsperspektivet mot 

2023. Eksisterende målbilde gjelder for perioden fram mot 2020. Det er så langt gjennomført 

en prosess i Sykehuspartner HFs ledergruppe for å oppdatere SWOT og definere 

strategiske hovedmål, sammen med strategiske satsningsområder for å nå hovedmål. Det 

vil videre bli utarbeidet et veikart som veiledning og støtte for operasjonalisering av 

målbildet. Lederne vil involveres i prosessen på ledersamling i juni, og videre involvering er 

under planlegging. 

Styret vil inviteres inn i prosessen med utarbeidelse av målbilde og plan for videre 

implementering og forvaltning høsten 2018. 

2. Operative forhold 

Avvik – Forsyningssenter: Feilmerket leveranse av dialysekonsentrat 

Sykehuset i Vestfold HF meldte 18. mai 2018 om mottak av feilmerket dialysekonsentrat fra 

forsyningssenteret. Dialysekonsentrat er ikke et legemiddel, men er et sentralt komponent i 

behandlingen ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon med høy kritikalitet (maskinell dialyse - HD 

dialysebehandling), og hvor hendelser rundt dette krever en skjerpet oppmerksomhet. 

Alle helseforetak ble umiddelbart informert, og det ble innført salgsstopp av produktet fra 

forsyningssenteret da omfang og alvorlighetsgrad ikke var kjent. Det ble påfølgende dag 

klargjort at dette var en enkeltstående feilleveranse, og at ingen andre helseforetak var 

berørt. 

Hendelsen er avviksbehandlet i henhold til gjeldende rutiner både i Helse Sør-Øst 

Forsyningssenter og Sykehuset i Vestfold HF. I tillegg har Sykehuspartner HF valgt å 

registrere hendelsen som et avvik og har gjennomført en grundig årsaksanalyse. Det er 

avdekket manglende etterlevelse av rutiner i flere ledd og behov for tydeliggjøring av 

eksisterende rutiner. Som et ledd i avviksbehandlingen vil det bli gjennomført et møte med 

logistikkoperatør Onemed Services innen uke 24 for å beslutte hvilke tiltak som skal 

gjennomføres for å forhindre gjentakelse av slike hendelser.  

 

Driftsutfordring – utfordrende arbeidssituasjon ved helseforetak 

Det er rapportert fra et helseforetak om tregheter, heng og uønsket utkasting fra 

applikasjoner. Situasjonen medfører en utfordrende arbeidssituasjon for brukerne. Det er 

satt ned en gruppe i samarbeid mellom Sykehuspartner HF og helseforetaket for å arbeide 

frem en plan for kortsiktige og langsiktige tiltak.  
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3. Forvaltning av lisenser (unntatt offentlighet. off.l. §23) 

 

 

Vedlegg: 

Forvaltning av lisenser (unntatt off. jfr. Off.l. §23.1) 


