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PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RIIF
Onsdag 25. juni 2014 kl. 15.00 ble det holdt felles foretaksmøte i de regionale
helseforetakene. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

Dagsorden
Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
Sak 2 Dagsorden
Sak 3 Etablering av nasjonal legemiddelberedskap for spesialisthelsetjenesten

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte
Ekspedisjonssjef Frode Myrvold (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møtte
Styreleder Per Anders Oksum Kirsten Brubakk

Fra administrasjonen møtte
Administrerende direktør Peder Olsen

Også til stede
Seniorrådgiver Jan-Erik Barbakken Underdirektør Bjørg Storesund
Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjon § 13, men deltok ikke.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
Ekspedisjonssjef Frode Myrvold ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og leste
opp fullmakt fra statsråden. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var
ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen ergodkjent. Foretaksmøtet er lovligsatt.

Styreleder Per Anders Oksum og ekspedisjonssjef Frode Myrvold ble valgt til å skrive
under protokollen.

Sak 2 Dagsorden
Ekspedisjonssjef Frode Myrvold spurte om noen hadde merknader til utsendt dagsorden.
Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.
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Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Etablering av nasjonal legemiddelberedskap for
spesialisthelsetjenesten

De regionale helseforetakene har etter spesialisthelsetjenesteloven ansvar for å sørge for

tilbud om spesialiserte helsetjenester til befolkningen, herunder legemidler. Videre har

helseforetakene etter lov om helsemessig og sosial beredskap plikt til å ha tilfredsstillende

sikkerhet for forsyning av legemidler for å sikre forsvarlige tjenester ved kriser og

katastrofer. Legemiddelberedskap omfatter både det å sikre tilgang til legemidler ved

ekstraordinære hendelser, men også å motvirke konsekvensene ved forsyningssvikt av

legemidler.

Helsedirektoratet forvalter i dag avtaler med grossist om nasjonale beredskapslagre.

Direktoratet har anbefalt at dette nasjonale lageret avvikles, og oppgaven legges til de

regionale helseforetakene. Dette innebærer ingen endring av de regionale helseforetakenes

formelle ansvar, men betyr at helseforetakene må heve nivået på lager og

beredskapssikring av legemidler som benyttes i spesialisthelsetjenesten. De regionale

helseforetakene har ikke ansvar for primærhelsetjenestens beredskap på dette området, og

beredskapssikring av legemidler her faller derfor utenfor dette oppdraget.

Dagens lager består av 204 virkestoff fordelt på 700 varelinjer. Avvikling av lageret vil kreve

økt lagerhold i sykehus/sykehusapotek, eventuelt at helseforetakene gjennomfører andre

tiltak for tilstrekkelig beredskapssikring. Helsedirektoratet har utarbeidet en liste over vel

300 virkestoff som er kritiske, og vurdert risiko forbundet med det enkelte legemidlet —

sannsynlighet for og konsekvens av forsyningssvikt (ROS-analyse). Analysen er

kvalitetssikret av representanter fra sykehusapotekene. Direktoratets liste er ikke

nødvendigvis fullstendig, og de regionale helseforetakene må foreta en selvstendig analyse

av sitt behov for legemiddelberedskap.

Den nye ordningen for å ivareta den nasjonale legemiddelberedskapen skal gjelde fra

1.1.2015. Det må forutsettes at beredskapsnivået skal ligge på minst samme nivå som i 2014.

De regionale helseforetakene må videre gjennomgå dagens beredskapssituasjon for

legemidler i spesialisthelsetjenesten, og utarbeide mål og strategier for hvordan denne bør

håndteres fremover.

Foretaksmøtet vedtok:

• Foretaksmøtet ber de regionale helseforetakene 0111å overta beredskapssikring av

legemidler som brukes i spesialisthelsetjenesten fra 01.01.2015 som en nasjonal

beredskapsoppgave. Helse Sør-Øst RHF skal lede arbeidet med overtakelsen.
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Foretaksmøtet legger til grunn at det blir utarbeidet en plan,for overtakelsen og
hvordan beredskapen skal organiseres som sendes Helse- og omsorgsdepartementet
innen 01.09.2014. Helsedirektoratet sin ROS-analyse skal inngå i grunnlaget for
hvordan ivaretakelsen skal etableres.

Det er behov,for en glennomgang fOr å klargjøre utfordringsbilde og strategier for
nasjonal legemiddelberedskap,for spesialisthelsetjenesten. Implementering av

tterligere tiltak bør starte,fra 2016. Foretaksmøtet ber de regionale helseforetakene
om å redegjøre fir dette i en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet innen
1.07.2015. Helse Sør-øst RHF skal lede arbeidet. Relevante aktører bør delta i
arbeidet med rapporten.

Møtet ble hevet kl. 15.15.

Oslo 25. juni 2014

Frode Myrvold Per Anders Oksum
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