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Opplæring

Opplæring av
nyansatte

Årlig GMP-opplæring

Kvalifisering av
ansatte i Tilvirkning

Implementering av
politikker, prosedyrer
med mer

Avviksbehandling

Totalt antall avvik

Kritiske og alvorlige avvik

HMS og ytre miljøavvik

Informasjons-
sikkerhetsavvik

Meldepliktige avvik

Mottatte kundeklager

Reklamasjoner/ klager til
leverandører

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Resultater fra revisjoner i første tertial viser at det er mangler når det gjelder opplæringsdokumentasjon, men dette varierer mye mellom enheter og avdelinger.GMP-opplæringsmateriell er utarbeidet sentralt, og opplæring gjennomføres lokalt gjennom året. Resultater fra revisjoner i 1. tertial viser at enkelte personer i Tilvirkning ikke har gjennomgått årlig GMP-opplæring. Fra Grønn til Gul.Resultater fra revisjoner i 1. tertial viser at ikke alle sykehusapotek er klar over endret krav til rekvalifisering i Tilvirkning. Ingen avvik innen dette området ved tilsynene av tilvirkning i Skien og Rikshospitalet. Implementering av prosedyrer er gul. Resultater fra revisjoner 1. tertial viser at dokumentasjon av implementering av prosedyrer fortsatt er mangelfull; vi har fått avvik vedr. implementering under SLV-tilsyn, og elektronisk implementering virker ikke tilfredsstillende i nåværende versjon av Sokrates. Oppgradering av systemet 20. juni vil gjøre at denne funksjonen fungerer.Fortsatt god meldekultur for avvik. Ingen kritiske avvik hittil i år. Antall alvorlige avvik ligger omtrent på samme nivå som i fjor. 2 alvorlige HMS-avvik i 1. tertial; ventilasjonsstans og vannlekkasje i teknisk rom (Kristiansand) og stikkskade (Skien).Totalt 19 avvik med innvirkning på informasjonssikkerhet hittil i år; ett alvorlig – LAR-preparat ble utlevert til feil kunde.11 meldepliktige avvik til SLV og ett til NAV hittil. Dette er på samme nivå som i fjor. Et meldepliktig avvik fra 2015 er fortsatt åpent.Antall mottatte kundeklager er på samme nivå som i fjor. Det er ikke mulig å trekke noen konklusjoner mhp type avvik, alvorlighetsgrad eller tilhørende enheter ut i fra klagene som vi har mottatt.Tall for reklamasjoner kan ikke hentes direkte ut fra Sokrates; men fortsatt utfordringer med grossist.
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Varesalg Priv, Prof og Tilvirkning

Lukningsgrad, avvik

Feilekspedering,
Varesalg Priv

Feilekspedering,
Varesalg Prof

Feilleveranse,
Tilvirkning

Feilproduksjon,
Tilvirkning

Miljøkontroll,
partikkeltelling, vask,
Tilvirkning
Tilbakekalling
(lagerproduksjon)

Eksterne tilsyn og 
internrevisjoner

Kritiske tilsynsavvik

Alvorlige tilsynsavvik

Oppfølging av
tilsynsavvik

Gjennomføring av
internrevisjoner

Utarbeidelse av
tiltaksplaner for
internrevisjoner
Oppfølging av
tiltaksplaner for
internrevisjoner

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Lukningsgrad samlet for avvik er på 61% . Dette er lavt. På samme tid i fjor var den 68%. Antall feilekspederinger i Varesalg Privat er omtrent på samme nivå som i samme periode i fjor. For feilekspederinger i Varesalg Privat ligger antall avvik på ca 0.1 promille av antall ekspedisjoner. Det er på samme nivå som for andre apotek. De fleste er relatert til feilregistrering  som tidligere. Når det gjelder feilekspederinger i Varesalg Prof, er de fleste avvik relatert til plukkfeil og feil ved klargjøring og levering som i tidligere. Men her har antall feilekspederinger gått betydelig ned i forhold til fjoråret. Dette skyldes sannsynligvis nye prosedyrer for ordrehåndtering i Prof. Vi så nedgangen allerede i høst, og den har holdt seg godt. I 1. tertial har vi 75% færre avvik enn i samme periode i fjor. Fra Gul til Grønn.Antall feilleveranser fra Tilvirkning er noe lavere enn i samme periode i fjor. De alvorlige feilene er relatert til legemiddel utlevert til feil person, legemiddel utlevert ed feil styrke, feil dose, feil på etikett og feil virkestoff. Det tas ut månedlig statistikk for feilekspederinger og feilleveranser for ledergruppen slik at den kan følge med på dette. Ingen nye tall for feilproduksjoner. For miljøkontroll er det få avvik fra krav.Ingen tilbakekallinger hittil i år.I 1. tertial hadde vi 2 tilsyn fra SLV; på sykehusapoteket Moss og i SAO, Radiumhospitalet. Ingen kritiske tilsynsavvik. Fortsatt en del store avvik. Vi jobber med å lukke avvik fra tidligere revisjoner når det gjelder transport og holdbarhet  for endoser. Oppfølging av tilsynsavvikene har vært god. Derfor scores det grønt her. Gjennomføring  og oppfølging av internrevisjoner har vært iht. plan. Men oppfølging av tiltakene i tiltaksplanene går sendt, og risiko er derfor gul.
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IT

Oppetid for
virksomhetskritiske
IT-systemer

Oppetid for IT-
infrastruktur

Ansvarsforhold og og
organisering mht
sikkerhet

Databehandler-avtaler

Avtaler med IKT-
leverandører

Endringer og forbedringer

Status
endringskontroll-
meldinger

Prosjekter ift. plan

Lokaler og utstyr ift.
krav

Forbedringer og
forebyggende tiltak

Revisjon av styrte
Sokrates- dokumenter

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Oppetid for virksomhetskritiske systemer  er på 99.3%. Det jobbes med å etablere en styringsmodell for applikasjonsforvaltning og SLA. Forventes klart etter LG- møte i august. Oppetid for IT-infrastruktur er på 99.6%. Derfor grønn.Når det gjelder ansvarsforhold mhp sikkerhet og databehandleravtaler, er disse gule da det ikke har vært noen fremdrift på disse områdene. Avtaler med IKT-leverandører er inngått der det er relevant å ha avtaler, derfor grønn.Endringskontroll begynner å bli bedre implementert. Men det mangler noe på oppfølgingen, og det er ulike praksis mhp hva det skrives endringsmelding på. Dette viser resultater fra internrevisjoner. Når det gjelder prosjekter, er produksjonen i gang igjen i nye lokaler i Kristiansand etter problemer med frost på nyåret. Innflytting i nye lokaler på Radiumhospitalet skjedde på nyåret, og roboten er i full gang med produksjon av cyt-doser. Oppskalering av driften pågår. Prosjektrapporten er avgitt for Kalnes- prosjektet, og prosjektet har vært vellykket. Fra Gul til Grønn.Publikumsavdelinger skal omprofileres og det er satt opp en prosjektplan for dette.Fortsatt er det behov for investeringer i lokaler. Sykehusapoteket Gjøvik trenger bedring av lokalene for cyt-produksjon. Det er ingen framdrift i forhold til eiendomsavdelingen Innlandet. Sykehusapoteket Kongsvinger trenger bedring av lokaler/utstyr for cyt-produksjon. Her avventer man notat fra områdesjef og apoteker. Sykehusapoteket Elverum bygges ikke om før høsten 2017.Mange forbedringer pågår, og LEAN brukes på mange apotek.Sokrates inneholder fortsatt for mange dokumenter som har passert revisjonsfristen (0-47%). Det er stor variasjon mhp hvordan dette arbeidet går fra apotek til apotek og mellom avdelinger på HK. Dette området er fortsatt gult.
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Kvalifisering/validering, 
avtaler/tillatelser og 

leverandøroppfølging

Validering og
kvalifisering

Drifts- og serviceavtale
med sykehus/utleier

Tillatelser og
konsesjoner

Avtaler med
leverandører

Kvalifisering,
oppfølging/ revisjon av
leverandører

Risikovurdering og beredskap

Risikovurdering

Beredskap

Kundetilfredshet

Servicegrad

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ingen indikasjoner på avvik fra valideringsaktiviteter. De fleste steder har drifts- og serviceavtaler med Sykehuset, men det er varierende hva de dekker.  Resultatet fra SLV-tilsynet på SAO, Radiumhospitalet viser mye bra arbeid på dette området.Serviceavtale for kontrollmåling og revalidering av renrom og utstyr skal inngås sentralt og skal ut på anbud. Dette arbeidet er forsinket da ressurser i drift må prioriteres til MKB, SLV og robot. Dette gjør at risikobildet er gult.Tillatelser og konsesjoner er grønn.Avtaler med leverandører følges opp både i det pågående arbeidet med vendor management og ved oppfølging av tiltak fra SLV-tilsynet på SAO, Ullevål. Retrospektiv kvalifisering av kritiske leverandører pågår iht. plan. Siden arbeidet ikke er ferdig, er risiko vurdert til gul.Risikovurdering gjennomføres i ulik grad i apotekene. Tiltak fra risikoanalyser følges ikke alltid opp.Beredskapsplanene brukes i liten grad; noe behov for oppdatering av tiltakskort. Kundetilfredshet er grønn. Ingen nye data siden forrige LGG. Gjøres til høsten.Servicegrad er gul. Ingen nye data siden forrige LGG. Gjøres bare i forbindelse med apotekenes LGG.
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