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Forslag til program, inklusive revisjonstema, ble presentert, diskutert og korrigert iht. innspill på 
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Bakgrunn 
En revisjon er en systematisk, uavhengig og dokumentert prosess. Den er et ledd i Sykehusapotekene HF sitt 
kvalitetssystem (internkontroll) for å verifisere at aktiviteter, produkter og tjenester er i samsvar med 
relevante lover, forskrifter og interne krav. Den brukes også som et forbedringsverktøy i foretaket. 
 
Formålet med revisjonene er å søke bekreftelse på at relevante krav i foretaket etterleves, avdekke 
forbedringsområder og følge opp tidligere gjennomførte revisjoner. Det vil også være å bekrefte overfor 
administrerende direktør og styret at Sykehusapotekene HF har etablert oversiktlig og betryggende intern 
styring og kontroll over sin virksomhet, og at pasientsikkerheten ivaretas. 
 
Revisjonsprogrammet dekker både interne revisjoner i foretaket og eksterne revisjoner av leverandører. 
Administrerende direktør godkjenner revisjonsprogrammet.  
 
Utarbeidelse av revisjonsprogram og gjennomføring av revisjoner i foretaket følger prosedyre i Sokrates.  

Oppsummering 
Revisjonsprogrammet gjelder for 2023. Lukking av avvik og anbefalinger som avdekkes under revisjonene, 
følges opp av ledere ved revidert enhet. Status rapporteres gjennom ledelsens gjennomgåelse (LGG). 

Revisjonsområder for 2023 
Det er en forventning fra SLV at produksjonsområdet revideres hvert år på utvalgte sykehusapotek, og slik at 
produksjon i alle sykehusapotekene revideres i løpet av en treårs periode. Aktivitetene og prosessene her er 
mest kritiske for produktkvalitet og pasientsikkerhet, og det blir spesielt fokus på kvalitetskontroll og 
godkjenning av produksjon, inkl. bruk av CMS, trending av mikrobiologiske data og forsendelser. Det er 
registrert en del avvik innenfor disse områdene i 2022. I 2023 er det fem sykehusapotek som står for tur. I 
tillegg er det planlagt en oppfølgingsrevisjon av en av produksjonsavdelingene. Se oversikt nedenfor. 
 
De andre avdelingene på sykehusapotekene (Farmasøytiske tjenester, Publikum og Sykehusleveranser) 
revideres ca hvert femte år. Erfaringsmessig er dette akseptabelt for SLV. Her blir det spesielt fokus på 
ekspedisjonsarbeidet og feilekspederinger som har direkte innvirkning på pasientsikkerhet. Se oversikt 
nedenfor for hvilke sykehusapotek som vil bli revidert og temaer. 
 
Grossistaktiviteter revideres minst én gang i løpet av en treårsperiode. Dette er en forventning fra SLV. 
Grossistaktiviteter ble revidert i 2021. Det blir derfor ikke planlagt revisjon på dette området i 2023. 
 
Minst én viktig prosess eller aktivitet i styringssystemet revideres hvert år for å verifisere etterlevelse på 
tvers av foretaket. For 2023 er det planlagt systemrevisjoner innenfor områdene informasjonssikkerhet, 
HMS, beredskap og bruk av masterdokumenter.  
 
Temaene som blir revidert på sykehusapotekene, gjenspeiler risikoer slik de er vurdert i 2022. De er også 
basert på områder som trenger spesiell oppmerksomhet når tidligere revisjonsavvik ses på samlet, og 
områder hvor svakheter er avdekket, f.eks. i avvik og tilsyn fra myndigheter.  
 
Temaer innen ytre miljø, HMS, og informasjonssikkerhet og personvern revideres hvert år som en integrert 
del av revisjonene, og de ansvarlige innenfor disse områdene gir innspill. 
 
I 2023 er det også planlagt en del leverandørrevisjoner. Tre revisjoner er overført fra 2022, og en revisjon er 
en oppfølgingsrevisjon. Tre er planlagt som papirrevisjon hvor det blir brukt et spørreskjema som skal 
besvares og returneres til revisor sammen med tilhørende dokumentasjon. De andre revisjonene er planlagt 
ved besøk hos leverandørene.  
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I tabellen på de neste sidene oppsummeres de revisjonsområdene som er vurdert som de vesentligste, og 
som inngår i revisjonsprogrammet for 2023. Public 360 vil bli brukt for arkivering av revisjonsrapportene, 
revisjonsavvik vil bli registrert og fulgt opp i avvikssystemet i Sokrates, og tiltaksplaner vil bli vedlagt avvikene 
i henhold til prosedyre i Sokrates. 
 
I tillegg til revisjonsprogrammet for foretaket, utføres det selvinspeksjoner på de enkelte sykehusapotek i 
henhold til prosedyre i Sokrates.  

Tidsplan og ressursbruk 
Revisjonene som er satt opp og merket med prioritet «A», skal gjennomføres i løpet av 2023.  Revisjoner 
merket med «B», utføres hvis mulig. Utrullingen av Klara vil være krevende for Sykehusapotekene HF i 2023 
og vil også kreve ressurser fra kvalitetsledere og seksjon Kvalitet. Dette er forsøkt hensyntatt under 
utarbeidelse av revisjonsprogrammet. 
 
Gjennomføring av en revisjon i en avdeling/ et sykehusapotek tar normalt en arbeidsdag, men dette er 
avhengig av revisjonens omfang. Det forventes deltagelse av avdelingsleder og nøkkelpersoner. Nødvendige 
ressurser for oppfølging av revisjonsavvik avhenger av resultatet av revisjonen. 
 
For revisjonsteamet vil ressursbehovet for forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølging av en 
revisjon variere avhengig av omfang og type revisjon, og sammensetning av teamet. Det er innhentet aksept 
for deltakelse for de navngitte personene.   



 

 

 
  

Prio-
ritet 

Revisjonsområde Sykehusapotek eller andre 
enheter 

Revisjonsteam Start Slutt 

A Produksjon –  
Med fokus på  

• Opplæring/ kvalifisering 
• Kvalitetskontroll og godkjenning av 

produksjon  
• Trending av mikrobiologiske data 
• Forsendelser 
• Service og vedlikehold  
• Temperaturkontroll (eg. kjøleskap) 
• Avvikshåndtering 
• Endringskontroll 
• HMS-temaer 

 
 
 
SAO, Ullevål (Kreftsenteret) 
 
SAO, Radiumhospitalet 
 
SA Ahus, Nordbyhagen (ikke 
dosepakk) 
SA Lillehammer 
 
 
 
 
SA Arendal (oppfølging fra 
revisjon i 2022)  
 
SA Tønsberg 
 

Hege J Holm 
(revisjonsleder) 
 
Siri Lefdal 
(Ullevål)  
Idunn Sundfør 
(Radiumhospitalet) 
Liv B. Hatlelid 
(Ahus)  
Liv B. Hatlelid 
(Lillehammer) 
Anne M. Fjellestad 
(observatør 
Lillehammer)  
TBD 
(Arendal)  
 
Idunn Sundfør 
(Tønsberg) 
 

 
 
 
02-2023 
 
02-2023 
 
09-2023 
 
09-2023 
 
 
 
 
09-2023 
 
 
10-2023 
 

 
 
 
05-2023 
 
04-2023 
 
09-2023 
 
11-2023 
 
 
 
 
11-2023 
 
 
11-2023 
 

A Team Apotek RFF-MB: 
Med fokus på: 

• Opplæring 
• Roller/ansvar  
• Interaksjon med 

produksjonsavdelinger 
• Avvikshåndtering (meldeplikt, 

oppfølging mot SP, leverandør, prod.) 
• Endringskontroll 
• Arbeidsprosesser og kvalitetskontroll 
• Internrevisjoner 

Team Apotek RFF-MB Espen Gleditsch 
(revisjonsleder) 
Liv B. Hatlelid 
Hege J Holm 
 

01-2023 03-2023 
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A Publikum –  
Med fokus på  

• Opplæring  
• Ekspedering 
• FMD 
• A- og B-preparater 
• Retur av legemidler og 

avfallshåndtering 
• Forsendelser 
• Tjenester 
• Selvvalg og informasjonsrom 
• Avvikshåndtering   
• Klinisk utprøving – utlevering 
• HMS-temaer 

SA Østfold, Moss  
 
SA Drammen 
 
 
SA Arendal 
 

Anne Katrin Haga 
(revisjonsleder) 
Torill M Andersen  
Anne M Fjellestad 
(observatør 
Drammen) 
 

02-2023 
 
19.09. 
2023 
 
09-2023 

02-2023 
 
 
 
 
09-2023 

A Sykehusleveranser –  
Med fokus på  

• Opplæring 
• Ordrehåndtering  
• FMD 
• A- og B-preparater  
• Temperaturkontroll 
• ASL – holdbarhetskontroll 
• Import  
• Retur av legemidler og 

avfallshåndtering 
• Forsendelser 
• Avvikshåndtering  
• HMS-temaer 

SA Østfold, Moss  
 
SA Drammen 
 
 
SA Arendal 
 
 
 
 
 

Anne Katrin Haga 
(revisjonsleder) 
Silje E Ørnes 
Anne M Fjellestad 
(observatør 
Drammen) 
 

02-2023 
 
19.09. 
2023 
 
09-2023 
 
 

02-2023 
 
 
 
 
09-2023 
 

A Farmasøytiske tjenester –  
Med fokus på  

• Opplæring 
• Oppfølging av avtaler 
• Legemiddelgjennomgang, 

samstemming og legemiddelsamtaler 

SA Østfold, Moss 
 
SA Drammen 
 
 

Anne Katrin Haga 
(revisjonsleder) 
Kristin Kvernrød  
 
 

03-2023 
 
10.05. 
2023 

03-2023 
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• Journaldokumentasjon 
• Trallelegging 
• Undervisning 
• Avvikshåndtering   
• HMS-temaer 

A HMS- temaer 
Med fokus på: 

• HMS-vernerunder  
• Inneklima/ ventilasjon 
• Ergonomi og smittefare 

Integrert i revisjoner av 
Publikum, Sykehus-
leveranser, Produksjon og 
Farmasøytiske tjenester. 

Se over Se over 
 

Se over 
 

A Ytre miljø temaer som er integrert i 
revisjonene på apotek: 
Med fokus på bla:  

• Retur av legemidler  
• Avfallshåndtering 
• Avviksbehandling, inkl. miljøavvik     

Integrert i revisjoner av 
Publikum og 
Sykehusleveranser. 

Se over 
 
 

Se over Se over 

A Informasjonssikkerhet og personvern som er 
integrert i revisjonene på apotek: 
Publikum: 
Med fokus på håndtering av forespørsler om 
pasientinformasjon, håndtering av 
legitimasjonsplikt, lagring av fullmakter, 
diskresjon ved ekspedering og i selvvalg, bruk 
av informasjonsrom, avviksbehandling inkl 
informasjonssikkerhetsavvik. 
 
Farmasøytiske tjenester: 
Oppbevaring av pasientinformasjon fra 
legemiddelgjennomgang og samstemming, 
makuleringsrutiner, journaldokumentasjon, 
gjennomføring av legemiddelsamtaler og 
oppfølging med helsepersonell, avviks-
behandling inkl informasjonssikkerhetsavvik.  

Integrert i revisjoner av 
Publikum og Farmasøytiske 
tjenester. 
 
 

Se over Se over Se over 
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A Systemrevisjon Informasjonssikkerhet: 
Sikkerhetsstyring med fokus på 
roller og ansvar   

Papirrevisjon basert på 
spørreskjema 
(Sykehusapotek/ 
sykehusapotekere) 

Anne Katrin Haga 
(revisjonsleder) 
Kaja Sønslien 

01-2023 02-2023 

B Systemrevisjon Informasjonssikkerhet:  
Autorisasjonsregister 

Organisasjonsavdelingen TBD  
(revisjonsleder) 
Kaja Sønslien 

03-2023 03-2023 

A Systemrevisjon HMS:   
Avviksbehandling – HMS  

Papirrevisjon basert på 
informasjon i Sokrates 
(Sykehusapotek og 
hovedkontoret) 

Anne Katrin Haga 
(revisjonsleder) 
Wera Husby 
 

01-2023 03-2023 

B Systemrevisjon HMS:   
HMS-risikovurderinger 

Papirrevisjon basert på 
spørreskjema 
(Sykehusapotek og 
hovedkontoret) 

Anne Katrin Haga 
(revisjonsleder) 
Wera Husby 
 

01-2023 03-2023 

A Systemrevisjon Beredskap:   
Beredskapskartlegginger og risikoanalyser, 
beredskapsplaner 
 

Papirrevisjon basert på 
spørreskjema 
(Sykehusapotek og 
hovedkontoret) 

Anne Katrin Haga 
(revisjonsleder) 
Nina Berg  

05-2023 06-2023 

A Systemrevisjon Produksjon: 
Bruk av masterdokumenter/ hovedforskrifter i 
Sokrates i produksjon 

Papirrevisjon basert på 
spørreskjema 
(Sykehusapotek) 

Hege J Holm 
(revisjonsleder) 
Liv B Hatlelid 
Bredesen 

05-2023 09-2023 

      
A Leverandør av ulike varer og tjenester (B) 

(overført fra 2022) 
Thula – Nordic Source 
Solutions 
(Delta – programvare) 

Anne Katrin Haga 
(revisjonsleder) 
Petra Johansson  

05-2023 06-2023 

A Leverandør av ulike varer og tjenester (B) 
(oppfølging fra revisjon i 2022) 

Elis  
(renromstøy, mikrofiber) 

Hege J Holm 
(revisjonsleder) 

04-2023 05-2023 
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A Leverandør av ulike varer og tjenester (A) 
(overført fra 2022) 

Eurofins 
(oppdragsanalyser, flere 
apotek) 

Hege J Holm 
(revisjonsleder) 
NN (fagperson)  

09-2023 11-2023 

A Leverandører av ulike varer og tjenester (A) 
(overført fra 2022) 

Vial Mate produsent Hege J Holm 
(revisjonsleder) 
Najmeh Taghizadeh  
Idunn Sundfør 

TBD TBD 

A Leverandør av ulike varer og tjenester (A) Apodan Nordic Pharma 
Packaging A/S – Sterilab 
primæremballasje, 
hetteglass og propper (SAO, 
Drammen, Skien) 

Espen Gleditsch 
(revisjonsleder) 
 
Kontakt Kvalitet HK: 
Hege J Holm 

04-2023 06-2023 

A Leverandør av ulike varer og tjenester (A) 
Papirrevisjon 

Freja Transport og Logistics 
A/S (Ullevål) 

Lise T Klingenberg 
(revisjonsleder) 
Anne M Fjellestad 
(observatør) 
Kontakt Kvalitet HK: 
Hege J Holm 

03-2023 05-2023 

A Leverandør av ulike varer og tjenester (A) 
Papirrevisjon. 

NORDIC Pack Förpakningar 
AB/ – Ampuller til steril og 
aseptisk produksjon (SAO 
Rikshospitalet) 

Espen Gleditsch 
(revisjonsleder) 
Kontakt Kvalitet HK: 
Hege J Holm 

08-2023 09-2023 

A Leverandør av ulike varer og tjenester (A) 
Papirrevisjon 

Vitas AS – ID analyser iht. Ph. 
Eur. (Riks og Ullevål) 

Espen Gleditsch 
(revisjonsleder) 
Kontakt Kvalitet HK: 
Hege J Holm 

09-2023 10-2023 

A Leverandør av ulike varer og tjenester (A) 
 

CareFlow 
(CMS – programvare) 

Anne Katrin Haga 
(revisjonsleder) 
Liv B. Hatlelid 

TBD TBD 

A Leverandør av ulike varer og tjenester (A) OUS – validering av 
steriliseringsprosesser (SAO) 

Espen Gleditsch 
(revisjonsleder) 

10-2023 11-2023 
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B Leverandør av ulike varer og tjenester (A) Beckman Automation AS – 
Tosho dosepakkmaskin med 
vedlikeholdstjeneste for 
maskin og programvare, 
forbruksmateriell til maskin 
(Kalnes) 

TBD (revisjonsleder) 
Eirik Solbakk 
 

TBD TBD 

B Leverandør av ulike varer og tjenester (A) Baxter AS /Nederland – 
Endosesystem, maskin, 
utstyr, forbruksmateriell mm 
(Skien) 

TBD (revisjonsleder) 
Tone Haukvik 

TBD TBD 

B Leverandør av ulike varer og tjenester (B) Teleklima AS – periodisk 
kontroll av avtrekksbenker i 
dosepakkrom (Skien) 

TBD (revisjonsleder) 
Tone Haukvik 

TBD TBD 
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