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HMS-avvik

• HMS-avvik for perioden 1/1-26/9 –
2019: 97 avvik

2018:
Totalt 124 avvik med innvirkning på HMS i 2018, derav 5 alvorlige (innbrudd i 
produksjonsenheten i Kristiansand; skyvedør/skillevegg mellom to av møterommene på 
hovedkontoret falt ned; truende kunde på Sykehusapoteket Tønsberg; ran på 
Sykehusapoteket Skien; brannalarm på hovedkontoret, men ansatt ble ikke varslet om å 
forlate bygningen). Økning av alvorlige HMS-avvik i forhold til tidligere år. 
Revisjonsavvik observert i apotek bla: Blokkert brannslange og rømningsplan, manglende 
oversikt over brannvernansvarlig, og manglende førstehjelpskrin.
10 personskader (kategorisert som lav og moderat alvorlighetsgrad): Stanget i åpen 
skuff, gikk på trillebord under bæring av esker, vred foten under flatpakking av esker, 
snublet i eske på gulvet, fikk lokket fra kjølekasse over tommelledd, skadet/falt på vei til 
jobb (x2), skadet tommel ved håndtering av patron hvor lufttrykket fortsatt var på, 
stanget hodet i slusedør på isolator, rifter i hornhinnene etter bæring av elefantfot som 
det var rusk på, over hodet).
24 stikkskader: De fleste under produksjon.

Resultater fra apotekene:
De flest av apotekene scorer grønn, og noen gul (Kalnes, Kristiansand, Bærum, Tønsberg, 
Skien). 
Samlet scores gul ut i fra 5 registrerte alvorlige HMS-avvik i 2018.



HMS-avvik, detaljer for 2019
• Personskader (8+): 

• to ekser og en pose oppå et skap falt ned i hodet på ansatt –
MODERAT 

• skillevegg på søppelbur falt ned på lillefingeren til ansatt –
MODERAT

• tung bakke falt ned på stortåen til ansatt – LAV

• ansatt falt på vei til jobb og slo hode og hofte – LAV, men førte til 
sykemelding 

• ansatt sparket ankelen inn i et trillebord – LAV 

• ansatt stanget hodet i åpen skuff – LAV

• holder til ytterdør slapp dør og tok med seg kunde på veien slik at 
han falt – MODERAT 

• kunde fikk takplate i hodet i Publikum – MODERAT

• kunde skled på glatt metallskinne i døra inn til apoteket – LAV

• Nestenulykker: 

• isblokker falt ned fra taket rett ved apotek-inngangen MODERAT 

• hylle med etsende væske vred seg i ene enden - LAV

• Stikkskader (15+): 
• De flest i produksjon 

• Vold og trusler (1): 
• Pasient på Bærum sykehus opptrådte 

svært truende overfor 2 apotekansatte 
– ALVORLIG 

• Søl/lekkasje (15): 
• Ett ALVORLIG hvor et tomt og knust 

glass med Carboplatin (cytostatikum) 
ble funnet på hylle i cyt-rommet 



Hva gjør foretaket for å få GRØNN score for HMS-avvik

• Gjennomgang av HMS-avvik flere 
ganger ila. året
• AMU og kontaktforum

• Revisjon av prosedyrer for 
brannberedskap og ran/overfall/ 
uønsket hendelse i apoteket

• HMS-temaer ved revisjoner i 
Publikum, Sykehusleveranser og 
Produksjon i 2019, revisjonsavvik 
identifisert mhp:
• Sølesett utgått på dato 

• Innhold i førstehjelpskoffert utgått på 
dato 

• HMS-vernerunde ikke utført årlig 

• Frist for kontroll av brannsluknings-
apparater ikke overholdt 

• Rømningsveier/ retningslinjer for 
brannvern ikke oppslått i lokalene



Leverandøroppfølging 

• Måleparameter: 

Avtaler med leverandører av 
produkter, varer, utstyr og tjenester 
(f.eks. kontraktsprodusenter, 
transportører)

• Måleparameter: 

Kvalifisering, oppfølging/ revisjon

2018:
8 apotek scoret GUL ut ifra manglende avtaler om 
transport med Bring, Taxi eller transportører generelt (7) 
og ventilasjonssystem (1)

2018:
GUL score basert på at:
- foretakets prosedyrer for kvalifisering ikke har blitt 
fulgt på apotekene
- det har vært vanskelig tidsmessig å få tilstrekkelig 
kvalifiseringsinformasjon i for Kvalitet på HK
- det er utfordringer med Sykehusinnkjøps inngåtte 
avtaler som ikke har hensyntatt våre krav



Leverandørkvalifisering i SAHF

1) Kvalifisering av leverandører til 
produksjonsaktiviteter

• Skal sikre rett kvalitet av varer, utstyr og tjenester, 
og opprettholdelse av leveranser med middels og 
høy risiko for produksjonsaktivitetene våre

• Omfatter leverandører av råvarer, emballasje, 
produksjonsutstyr og tjenester (service/ 
vedlikehold, kontraktproduksjon/ -analyse, 
arkivering, renhold)

• Leverandørgradering basert på risikovurdering i A-, 
B- og C-leverandører hvor kravene til kvalifisering 
varierer (f.eks. om vi  stiller krav til kontrakt og 
kvalitetsavtale, om vi reviderer leverandøren)

• Krav: EU GMP retningslinjer, forskrift om tilvirkning 
av legemidler på apotek

2) Kvalifisering av transport-
leverandører for legemidler

• Skal sikre at legemiddelkvalitet opprettholdes under 
transport av legemidler til kundene våre

• Skal sikre at riktige legemidler leveres til riktig mottaker/ 
kunde

• Krav: Apotekforskriften §41,43, forskrift om rekvirering 
og utlevering av legemidler, kap 11



Hva gjør foretaket for å få GRØNN score for leverandørkvalifisering 

• Tiltak – Kvalifisering i Produksjon
1. Sikre etterlevelse av prosedyrene som foretaket 

har (Apotekdrift/Kvalitet, tas opp på 
kvalitetsforum i oktober)

2. Kvalifisere leverandører retrospektivt til 
Produksjon (Kvalitet, desember)

3. Revidere skjema for leverandør-vurdering slik at 
det enkelte sykehusapotek tar et større ansvar 
for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon tidlig nok 
slik at retrospektiv kvalifisering unngås i 
fremtiden (Kvalitet, 1Q 2020)

4. På litt lengre sikt: Prosess for innkjøp (anbud, 
inngåelse og forlengelse av avtaler, oppfølging av 
leverandører – revisjoner og avviksbehandling) 
klargjøres (Økonomi Innkjøp/ Sykehusinnkjøp 
HF/ Kvalitet)

• Tiltak – Transportleverandører
1. Papirrevisjon av transport av legemidler 

planlagt på alle sykehusapotekene 
(Kvalitet, november)

2. Revidere 11106 «Apo – Forsendelse fra 
sykehusapotek – Prosedyre» for å 
tydeliggjøre krav til transportører (tiltak 
fra SLV-tilsynet på Kalnes, november)

3. Transportavtale maler må etableres 
(Kvalitet, 1Q 2020)

4. Få på plass transportavtaler (f.eks. med 
Bring) (iht. tiltak fra revisjoner)

SLV-
tilsynsavvik 
må lukkes



Lukking av avvik 

• Måleparameter: Behandling og 
lukking av avvik

• Per 31/8 2019: 

• Lukningsgrad 2019 75%, 2018: 97% .

• 146 avvik fra 2018 er fortsatt åpne; de fleste 
er under behandling 

• 182 avvik pt som ikke er behandlet 
innen 5 dager etter registrering 1.-2. 
tertial 2019 

2018:
- Lukningsgraden for 2018: 86% og for 2017: 93%.
- I februar 2019 var antall 2018-avvik med status "Ny" mer enn 5 dager 
etter registrering er 54 (flest i Skien - 25 og Lillehammer - 12) og antall 
2019-avvik med status "Ny" 126 (flest i Skien - 22 og Ullevål - 20). 
-144 av 2018-avvikene har vært åpne i mer enn 6 måneder.
-Resultater fra apotekene: To apotek scorer grønn (Tønsberg, 
Lørenskog), 3 apotek rød (Bærum, Hamar, Elverum) og resten gul. Først 
og fremst skyldes dette at avviksbehandlingen ikke har startet innen 5 
dager etter registrering. 
-Gul score ut i fra apotekenes vurdering.



Hva gjør foretaket for å få GRØNN score?

• Månedlig statistikk til ledergruppen

• Tema på kvalitetsforum og 
kontaktforum med kvalitetsledere

• Tema i revisjoner

• Etterspør planer for behandling og 
lukking av avvik ved behov

• Avvik observert revisjoner i 2019 
lukkes
• Mangelfull etterlevelse av 

avvikshåndteringsprosessen

• Klager fra sykehuset registreres og 
behandles i sykehusets avvikssystem, 
men ikke i Sokrates

• Årsaksanalyser gjøres i liten grad

• Avvik lukkes sent
SLV-tilsyns-
avvik i 2019 
må lukkes


