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SAK NR 042-2020 

BESLUTNINGSSAK: INNSPILL TIL REVISJONSPLAN 2021 FOR 
KONSERNREVISJONEN I HELSE SØR-ØST 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
Styret ber administrasjonen gi følgende innspill (i prioritert rekkefølge) for 
temaer/områder til revisjonsplan 2021 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst: 
 
 

1. Legemiddelberedskap 
2. Medikamentell kreftbehandling (CMS) 

 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 14. september 2020 
 
 
Tore Prestegard 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

 
Revisjonsutvalget anmoder administrasjonen i helseforetakene om å styrebehandle innspill til 
revisjonsplan 2021 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst (se vedlegg). 
 
Styret gjøres oppmerksom på at konsernrevisjonen som følge av Covid-19 har redusert kapasitet 
for nye revisjonstemaer i 2021. Den prioriterte rekkefølgen blir derfor spesielt viktig for innspill 
til revisjonsplan for 2021. 
 
I 2018 ga Sykehusapotekene HF følgende 3 temaer/områder (i prioritert rekkefølge) som innspill 
til revisjonsplan 2019 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst: 
 

1. GDPR 
2. Legemiddelberedskap 
3. Medikamentell kreftbehandling (CMS) 

 
 
I 2019 ga Sykehusapotekene HF følgende 2 temaer/områder (i prioritert rekkefølge) som innspill 
til revisjonsplan 2020 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst. (GDPR er gjennomført). 
 

1. Legemiddelberedskap 
2. Medikamentell kreftbehandling (CMS) 

 
 

Vurderingen er basert på tidligere innspill, diskusjon i ledergruppen, interne og eksterne 
revisjoner, Ledelsens gjennomgang, risikoanalyser og fokus fra styringsstrukturen 
(Departementet, HSØ). Det er ikke gjort noe spesifikk risikoanalyse, men dette har ekstremt høy 
fokus og er så kritisk for pasientsikkerhet for spesialisthelsetjenesten.  
 
  
Legemiddelberedskap er et område som er ytterligere aktualisert i år. I tillegg til Covid 19 er   
antall mangelsituasjoner og avbrudd i forsyningen av legemidler kritisk for pasientsikkerheten.  
Vi er i implementeringsfasen av nytt Grossistanbud gjeldende fra 1. februar 2021. Vi har i tillegg 
et stort antall beredskapslagre med forskjellige eiere og forskjellig forvaltning. Beredskapslagring 
er kritisk for Spesialisthelsetjenesten både i det daglige og spesielt ved kritiske hendelser. 
Med en grad av sannsynlighet vil det etter at pandemien roer seg bli en større revisjon av alt som 
innebefatter beredskap (inkl. legemidler). Da kan en revisjon hjelpe regionen til å være godt 
forberedt på dette. 
 
Forhold som bør inngå i en revisjon av legemiddelberedskap: 
 
Roller og ansvar 
Forvaltning av lagre 
Eierskap av lagre inkl. type lager og varighet 
Samhandling mellom beredskapslagre for spesialist- og primær helsetjenesten 
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Medikamentell kreftbehandling (CMS) står fortsatt på prioritert liste da dette innebefatter 
tangeringspunkter mellom flere helseforetak og bl.a personvern, informasjonssikkerhet og 
databehandleravtaler. Statens legemiddelverk har under revisjon av Sykehusapoteket Østfold, 
Kalnes i juni 2019 gitt avvik på CMS. Vi har en sak i Apotekklagenemda på dette forholdet.  
Viser til risikoanalyse av forvaltning av CMS (vedlegg 2) og rapport fra revisjon (vedlegg 3). Lagt 
med som vedlegg også for å vise hvordan risikoanalyser og revisjoner gjennomføres og 
dokumenteres. 
Det er ut ifra risikoanalyser gjennomført i 2017 og oppdatert i 2019 (vedlegg 2) foreslått å gjøre 
en konsernrevisjon som bør ha fokus på: 
 

1) Kvalitetssystem, roller og ansvar og prosedyrer for bruken av CMS fra bestilling til 
administrasjon 

 
2) Drift og forvaltning av CMS (Sykehuspartner, RKL) herunder: 

 Håndtering av avvik og bugs knyttet programvaren 

 Håndtering av avvik knyttet til drift av systemet  

 Prosess for endringer i CMS og endringsønsker  

 Testing og implementering av nye versjoner av programvaren og hot fixes 

 Samarbeid og kommunikasjon mellom de to forvaltningsorganisasjonene RFF og 
Sykehuspartner 

 Samarbeid mellom forvaltningsorganisasjonene og de enkelte helseforetakene 

 Oppfølging av underleverandører, først og fremst Wellsky 
 
 
Administrasjonen ønsker styrets tanker om prioritert liste på områder til: 
Innspill til revisjonsplan 2021 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst. 
 
 

2. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Administrerende direktør anbefaler at de områder foretaket gir innspill til revisjonsplan 2021 for 
konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst er (i prioritert rekkefølge):  
 
 

1. Legemiddelberedskap 
2. Medikamentell kreftbehandling (CMS) 

 
 
 
3 vedlegg 
 
 
Vedlegg: 

Vedlegg 1: Brev om innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2021 
Vedlegg 2: Risikoanalyse–Regional forvaltning av CMS og effekt på SAHF HF 

 Vedlegg 3: Rapport fra revisjon av Fagforvaltning CMS 


