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Risikoanalyse 
 
Risikoanalyse for  
(område/ prosess/ system): 
 

 
Forvaltning av CMS 

Formål evt. bakgrunn for gjennomføring 
av risikoanalysen: 

På ledergruppemøtet 04.09.2017 ble det bestemt at en mer detaljert risikovurdering skal utføres for forvaltning av 
regionale systemer. Dette var ett av flere områder som kom opp under brainstorming av risikoområder for foretaket. 
Ref. saksfremlegg 17-74. 
 
Risikovurderingen ble gjennomført på nytt i perioden 18.11.2019 – 20.12.2019, denne gangen begrenset til 
forvaltning av CMS.  
 
Innføring av CMS har vært drevet som et regionalt prosjekt. Løsningen er innført på alle sykehus og sykehusapotek i 
HSØ med medikamentell kreftbehandling. I juni-2019 ble det formelt besluttet en organisering av den regionale 
forvaltningen av løsningen:  
 
HSØ delegerte ansvaret for den regionale medisin- og farmasifaglige forvaltningen av systemet til OUS, 
Kreftklinikken og ansvaret for teknisk drift av systemet til Sykehuspartner HF. Sykehusapotekene HF sine interesser i 
systemet reguleres gjennom avtaler med respektive parter. Sykehuspartner HF overtok forvaltningsansvaret juni-19 og 
OUS overtar forvaltningsansvar 1/1-20.   
CMS er den første «helt regionale» farmasi- og medisinskfaglige IKT-løsningen i HSØ. Dette innebærer at man også 
må etablere nye samarbeidsformer og gå opp ansvarsfordeling,  

Kort beskrivelse av område/ prosess/ 
system, inkl. omfang og avgrensninger for 
risikoanalysen: 

2019: Risikoanalysen begrenser seg til forvaltning av CMS – et regionalt farmasi-/medisinskfaglige IT-system. HSØ 
har delegert ansvaret for regional forvaltning til Sykehuspartner HF (forvalter IKT-systemet) og OUS, Kreftklinikken 
(forvalter farmasi- og medisinfaglige stamdata). Se skisse av organiseringen nedenfor:  
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SP = Sykehuspartner HF 
OUS, KK = Oslo Universitetssykehus, Kreftklinikken 
RFF, CMS = Regional fagforvaltning CMS 
SAHF = Sykehusapotekene HF 
HSØ = Helse Sør-Øst RHF 

Forutsetninger, inkl. antakelser og 
forenklinger som er gjort for 
risikoanalysen: 

Risikoanalysen begrenser seg til regional forvaltning av CMS i driftsfase. Den utføres for å kartlegge ev risikoområder 
sli at systemet forblir i validert status, overholder lovbestemte krav, og fungerer etter hensikten.  

Data, informasjon og underlag som er 
innhentet for risikoanalysen (inkl. 
referanser): 

Risikoanalysen er gjennomført basert på erfaringer med forvaltning av CMS på de ulike sykehus og sykehusapotek i 
prosjektperioden samt erfaringer fra 2019 når regional forvaltning er blitt etablert.  

Dato for gjennomført risikoanalyse: 
 

Flere møter i perioden 18.11.2019– 20.12.2019. 

Deltakere for gjennomført risikoanalyse 
(navn/titler): 

Ingun Gjerde, Anne Karin Haga, Hege J Holm, Liv B Hatlelid og Malin Davidsson.  
 

Konklusjon(er): 
(oppsummering av risikoområder og 
muligheter) 

I form av regionalt prosjekt og i overgangen til forvaltning er følgende risikoreduserende tiltak blitt gjennomført:  
 
Avtaler:  

 Regional tjenestebeskrivelse mellom SP og SA ble signert juni-2018.   

 Kvalitetsavtale ble utarbeidet og signert for CMS mellom regionalt MKB-prosjekt og SAHF, sep 2017. 
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 Regional tjenestebeskrivelse er utarbeidet og signert for CMS-forvaltning mellom SP og SA, juni 2019.  
Kvalitetsavtale er utarbeidet og signert for CMS-forvaltning mellom OUS og SAHF, juni 2019. 

 

Oppfølging av forvaltningsansvarlige Sykehuspartner HF og OUS:  

 Revisjon av SP ble planlagt i både 2018 og 2019, men ble ikke gjennomført. En revisjon er prioritert på 
revisjonsprogrammet for SAHF i 2020.  

 Revisjon av Regional fagforvaltning CMS (OUS, Kreftklinikken) er gjennomført sept-19.  

 Samarbeidsarenaer er etablert.  
 

Interne prosedyrer i SAHF for bruk av CMS er etablert og kontinuerlig oppdaterte og implementerte. SAHF har 
sikret lik bruk av CMS på tvers av alle sykehusapotekene i HSØ.  
 
 
Risikoområder etter gjennomført risikoanalyse i 2019:  
 
Mange områder har fortsatt stor risiko: 

 Regional løsning - Omfang og kompleksitet av å innføre regional løsning i ulike HF-er som har lokalt ansvar og 
lokal styring vanskeliggjør hensiktsmessig organisering og klar kommunikasjon rundt løsning.  
 

 Ressurser – Det synes å være for lite ressurser avsatt totalt til å forvalte systemet. 
 

 Kompetanse – Det synes å være mangelfull kompetanse for forvaltning av kliniske systemer i Sykehuspartner HF. 
 

 Prosess for endringer – Prosess for endringer i CMS er uklar og mangelfull.  
 

 Programvaren – Det skjer feil i programvaren som ikke kan forklares. 
 
Tiltak:  

 Presentere og diskutere de viktigste risikoområdene SAHF ser (fra denne analysen) først overfor RFF, så for 
tjenesteansvarlig SP og så for regional systemansvarlig HSØ.   

 Gjennomføre revisjon av Sykehuspartner 

 Vurdere arbeidssituasjonen for fagsjef produksjon og igangsette tiltak. 
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NB! Fordeler med bruk av CMS vs alternativ manuell papirmetode vises ikke i denne risikovurdering.  
 
Problemstillingene er komplekse og det har vært utfordrende å vurdere riktig tallverdi på risiko. 

Dato/ Sign 
 

 
 

 



 

Forvaltning av regionale systemer         Side 5 av 13 

 

 Risikoanalyse for (område/prosess/ system): Forvaltning av regionale systemer 

Nr. Risikoområde Uønsket hendelse 

Kort beskrivelse av 
mulige konsekvenser 
hvis den uønskede 
hendelsen skjer 
(konsekvens) 

Årsak til at den 
uønskede hendelsen 
kan skje 
(sannsynlighet) 

 

Tallverdi 
Forslag til  

- konsekvensreduserende tiltak og  

- sannsynlighetsreduserende tiltak 

Etter at foreslåtte tiltak er gjennomført, 
skal tiltakenes effekt måles/dokumenteres, 
og konsekvens og sannsynlighet vurderes 
på nytt i forhold til risikograderingen. Ansv. Tidsfr.  

Kons
1 

Sann
2 Risiko 

 Dokumentasjon Krav til 
dokumentasjon er 
ikke forstått. 

Forvaltningsrutinen
e er ikke fulgt/ 
dokumentert. 

God 
dokumentasjons-
praksis følges ikke. 
Testdokumentasjon 
er ikke komplett. 

Ingen sporbarhet i 
dokumentasjonen. 

Audit trail finnes 
ikke. 
Dokumentasjon 
arkiveres ikke. 

Det gjøres ikke 

Aktiviteter og resultater 
kan ikke verifiseres. 

Dokumentasjon mangler 
for drift og vedlikehold. 

Dokumentasjon er ikke 
tilgjengelig. 

Dokumentasjon er ikke 
tilgjengelig for SAHF 
eller for SLV ved tilsyn. 

Avvik ved SLV-tilsyn.  

 

Manglende kunnskap. 

Manglende rutiner. 

Manglende ressurser. 

Høy «turn over» av 
nøkkelpersonell.  

Uklare ansvarsforhold. 

Gammelt regelverk 

4 3 12 RFF: 

Følge opp at avvikene etter revisjon av RFF 
CMS lukkes iht. tiltaksplan.  

 

Gjennomførte tiltak:  

Revisjon av RFF, CMS er gjennomført sept-19 
av Kvalitet. Konklusjoner:  

 Manglende kvalitetssystem for 
dokumentstyring.  

 Manglende system for å håndtere avvik. 

Manglende system for endringskontroll. 

  

4 4 16 Sykehuspartner 

 Gjennomføre revisjon 2020.  

 Følge opp meldt avvik til SP (2 alvorlige 
hendelser der IT-personell har gjort 
endringer i lokalt legemiddellager juli-19.) 

  

                                                 
1 Kons: Konsekvens (vurdering 1-5 i henhold til risikogradering/matrise) 
2 Sann: Sannsynlighet (vurdering 1-5 i henhold til risikogradering/ matrise) 
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 Risikoanalyse for (område/prosess/ system): Forvaltning av regionale systemer 

Nr. Risikoområde Uønsket hendelse Kort beskrivelse av 
mulige konsekvenser 
hvis den uønskede 
hendelsen skjer 
(konsekvens) 

Årsak til at den 
uønskede hendelsen 
kan skje 
(sannsynlighet) 

 

Tallverdi Forslag til  

- konsekvensreduserende tiltak og  

- sannsynlighetsreduserende tiltak 

Etter at foreslåtte tiltak er gjennomført, 
skal tiltakenes effekt måles/dokumenteres, 
og konsekvens og sannsynlighet vurderes 
på nytt i forhold til risikograderingen. 

Ansv. Tidsfr.  

back-up av 
elektronisk 
dokumentasjon. 

Dokumentasjon av 
farmasøytiske 
stamdata i CMS er 
ikke i henhold til 
lovgivning 

5 4 20 HSØ 

 Foreslå for HSØ å bestille utvikling av 
automatisk elektronisk endringshistorikk i 
CMS ved konfigurering av farmasøytiske 
stamdata. (Hva ble endret av hvem, når og 
hvorfor).  

 Forankring av kravene til SLV og ev dialog 
m HOD v dagens lovverk med HSØ 

 

Gjennomførte tiltak:  

 Forslag om revisjon av bruken av CMS er 
spilt inn til konsernrevisjonen, HSØ. 

 Innspill om lukking av avvik til SLV (okt-
19) 

 Innspill om endring av tilvirknings-
forskriften til SLV (innsendt høsten-19) 

  

 Testing/ Kvalifisering GMP- og GAMP-
prinsippene følges 
ikke ved testing. 

Testing gjøres ikke 
iht. testprotokoll og 
test scripts med 
klare «Pass/Fail» – 
kriterier. 

Gjennomføring av 
testing blir ikke 
dokumentert. 

Testing blir ikke 
oppsummert/ 
konkludert før 
frigivelse av IT-

Systemet virker ikke som 
forventet. 

Dokumentasjon er 
mangelfull. 

Dokumentasjon holder 
ikke myndighetskrav. 

Integrasjon virker ikke 
som forventet 

Manglende kunnskap om 
krav til testing og 
dokumentasjon. 

Manglende rutiner. 

Manglende ressurser. 

Høy «turn over» av 
nøkkelpersonell.  

Uklare ansvarsforhold. 

4 3 12 Sykehuspartner (applikasjonsansvarlig) 

 Krav til testing er spesifisert i 
kvalitetsavtalen med RFF, OUS samt i 
avtale mellom RFF, OUS og SP.  

 Etablere rutiner for testing av nye 
versjoner av CMS mellom/for RFF, SP og 
SAHF. (Ongoing validation plan som 
vedlegg til tjenesteavtalen med SP?).  

  

4 3 12 RFF, CMS 

 Bidra til at RFF inngår i test-sammenheng 
som en del av rutinen.  

  

3 2 6 SAHF 

Sikre robuste testregimer – klare 
ansvarsforhold HK respektive apotekene.  

  



 

Forvaltning av regionale systemer         Side 7 av 13 

 Risikoanalyse for (område/prosess/ system): Forvaltning av regionale systemer 

Nr. Risikoområde Uønsket hendelse Kort beskrivelse av 
mulige konsekvenser 
hvis den uønskede 
hendelsen skjer 
(konsekvens) 

Årsak til at den 
uønskede hendelsen 
kan skje 
(sannsynlighet) 

 

Tallverdi Forslag til  

- konsekvensreduserende tiltak og  

- sannsynlighetsreduserende tiltak 

Etter at foreslåtte tiltak er gjennomført, 
skal tiltakenes effekt måles/dokumenteres, 
og konsekvens og sannsynlighet vurderes 
på nytt i forhold til risikograderingen. 

Ansv. Tidsfr.  

system for bruk. 

Versjonsendringer 
testes ikke. 

Integrasjon med 
robot på Radium 
testes ikke.  

Integrasjon med 
Farmapro testes 
ikke.  

      

 Endringsønsker og 
endringskontroll 

Endringer er ikke 
dokumentert. 

Hvilken innvirkning 
en endring har, blir 
ikke vurdert bredt 
nok. 

Configuration 
management er ikke 
dokumentert. 

SAHF får ikke 
varsel om endring 
av arbeidsprosesser. 

SAHF får ikke 
varsel om 
oppgradering 
(SW/HW). 

SAHF får ikke 
varsel om nye 
underleverandører. 

Endringsønsker blir 
ikke tatt med i nye 
versjoner av 
programvaren.  

Dokumentasjon fra 
leverandør er mangelfull. 

Dokumentasjon er ikke 
iht. myndighetskrav. 

Systemet fungerer ikke 
som det skal hos SAHF. 
SAHF får ikke gjort 
nødvendig testing (PQ/ 
PV). 

Endringskontrollsystem 
mangler.  

Manglende forståelse om 
endringskontroll og 
evalueringer som må 
gjøres. 

Manglende rutiner. 

Manglende ressurser. 

Uklare ansvarsforhold. 

3 3 9 HSØ 

Foreslå HSØ forbedring av prosess for 
endringer.  
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 Risikoanalyse for (område/prosess/ system): Forvaltning av regionale systemer 

Nr. Risikoområde Uønsket hendelse Kort beskrivelse av 
mulige konsekvenser 
hvis den uønskede 
hendelsen skjer 
(konsekvens) 

Årsak til at den 
uønskede hendelsen 
kan skje 
(sannsynlighet) 

 

Tallverdi Forslag til  

- konsekvensreduserende tiltak og  

- sannsynlighetsreduserende tiltak 

Etter at foreslåtte tiltak er gjennomført, 
skal tiltakenes effekt måles/dokumenteres, 
og konsekvens og sannsynlighet vurderes 
på nytt i forhold til risikograderingen. 

Ansv. Tidsfr.  

 Avvikshåndtering Dårlig 
avviksbehandling. 

Manglende 
årsaksanalyse. 

SAHF får ikke 
tilbakemelding på 
innmeldte avvik. 

CMS virker ikke som det 
skal. 

Avvik blir ikke 
behandlet. 

Feil blir ikke rettet/ 
ingen bug fix.. 

Avvik gjentar seg. 

Felles regionalt 
avvikssystem mangler. 

Manglende kunnskap eller 
ulike definisjoner av 
avviksbehandling og 
rotårsaksanalyse. 

Manglende rutiner. 

Avviksbehandling blir ikke 
prioritert. 

Uklare ansvarsforhold.  

3 3 9 Evaluere arbeidsflyt mai-2020 sammen med 
SP, RFF og SA. 

 

Gjennomførte tiltak:  

 Beskrevet flyt og ansvar for 
avvikshåndtering mellom SP, RFF, CMS 
og SA (Sokrates. ID 11317) 

  

 Informasjonssikkerhet Ikke forståelse for 
krav til 
informasjons-
sikkerhet. 
Utenforstående har 
tilgang til 
konfidensiell 
dokumentasjon. 

Konfidensiell 
informasjon på 
avveie. 

Medarbeidere ser på 
pasientinformasjon 
som de ikke har 
tjenstlig behov for.  

Dårlig omdømme og 
media-omtale. 

Brudd på normen.no. 

Bot fra Datatilsynet. 

Tap av autorisasjon som 
helsepersonell. 

Manglende kunnskap. 

Manglende rutiner. 

 

 

4 2 8 Sykehuspartner 

 Sikre at innsynslogg etableres av SP.  

 

  

3 2 6 Sykehusapotekene HF 

 Etablere rutine for håndtering av 
innsynslogg.  

 

 

LBH 
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 Risikoanalyse for (område/prosess/ system): Forvaltning av regionale systemer 

Nr. Risikoområde Uønsket hendelse Kort beskrivelse av 
mulige konsekvenser 
hvis den uønskede 
hendelsen skjer 
(konsekvens) 

Årsak til at den 
uønskede hendelsen 
kan skje 
(sannsynlighet) 

 

Tallverdi Forslag til  

- konsekvensreduserende tiltak og  

- sannsynlighetsreduserende tiltak 

Etter at foreslåtte tiltak er gjennomført, 
skal tiltakenes effekt måles/dokumenteres, 
og konsekvens og sannsynlighet vurderes 
på nytt i forhold til risikograderingen. 

Ansv. Tidsfr.  

 Leverandører (SP med 
underleverandører 
Wellsky+Evry) 

SP følger ikke opp 
sine under-
leverandører. 

SAHF har ikke 
kjennskap til nye 
underleverandører. 

Feilleveranser fra 
underleverandør. 

Dårlig kvalitet på 
underleveranser. 

Endringer tar lang tid.  

 

Manglende samarbeid.  

Manglende kunnskap. 

Manglende kontrakt. 

Manglende rutiner. 

Manglende ressurser. 

Uklare ansvarsforhold. 

 

4 3 12 Sykehuspartner 

 SP bruker RFF, CMS for å sikre godt 
samarbeid og gode bestillinger og riktig 
leveranse fra Wellsky og Evry. 

 Gjennomføring av revisjon av SP- står på 
revisjonsprogram til SAHF høsten 2020.  

 

HSØ 

Foreslå HSØ forbedring av prosess for 
endringer.  

  

 Kontrakt Ikke felles forståelse 
for forvaltnings-
tjenesten.  

Kontrakt følges ikke 
av leverandør. 

Systemet blir ikke 
vedlikeholdt som 
forutsatt i kontrakt. 

Kontrakt følges ikke 
opp av SAHF. 

Økonomiske følger. 

Manglende 
dokumentasjon ved 
SLV-tilsyn og iht. SAHFs 
krav og GMP. 

 

Høy «turn over» av 
nøkkelpersonell.  

Uklare ansvarsforhold. 

2 2 4  Følge opp leverandør/kontrollere 
leverandør/ utføre revisjoner regelmessig. 

 

Gjennomførte tiltak:  

 Kontrakt med både SP og RFF, CMS er 
etablert med mulighet for revisjon.    

 

 

  

 Oppfølging/ revisjon av 
RFF, CMS og SP 

Leverandør følger 
ikke opp i forhold til 
kontrakt. 

Revisjonsfunn og 
tiltaksplaner følges 
ikke opp. 

Dokumentasjon mangler. 

Systemet driftes og 
vedlikeholdes ikke iht. 
SAHFs krav og GMP. 

Manglende ressurser til 
oppfølging av revisjon. 

Oppfølging av 
revisjonsfunn og 
tiltaksplaner prioriteres 
ikke. 

2 3 6 HSØ (skal avsette nok penger i budsjett til å 
drifte RFF og SP) 

  

2 2 4 RFF, CMS (skal prioritere tiltak på 
revisjonsfunn). 

  

2 3 6 SAHF (skal bidra med farmasiressurser).   
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 Risikoanalyse for (område/prosess/ system): Forvaltning av regionale systemer 

Nr. Risikoområde Uønsket hendelse Kort beskrivelse av 
mulige konsekvenser 
hvis den uønskede 
hendelsen skjer 
(konsekvens) 

Årsak til at den 
uønskede hendelsen 
kan skje 
(sannsynlighet) 

 

Tallverdi Forslag til  

- konsekvensreduserende tiltak og  

- sannsynlighetsreduserende tiltak 

Etter at foreslåtte tiltak er gjennomført, 
skal tiltakenes effekt måles/dokumenteres, 
og konsekvens og sannsynlighet vurderes 
på nytt i forhold til risikograderingen. 

Ansv. Tidsfr.  

 Ressurser/ Økonomi 
(HSØ inkl. SAHF) 

Ressurser til drift og 
vedlikehold blir ikke 
prioritert i HSØ. 

Ikke nok rutinerte 
produksjons-
farmasøyter som 
kan bidra inn i RFF, 
CMS.  

Manglende 
kunnskap om drift 
og vedlikehold av 
system.  

Feilproduksjon. 

Manuelle 
arbeidsprosesser i 
apotekene (når produkter 
mangler).  

Feilretting tar lang tid. 

Informasjon i systemet 
blir utdatert og ikke 
forbedret.  

Økt press på RFF, CMS 
og SPOC i SP 
(brukerstøtte kontakt 
øker).  

Økt press på fagsjef 
produksjon samt resten 
av staben på HK i 
SAHF.  

Konsekvens for andre 
oppgaver i SAHF.  

 

Manglende kunnskap om 
hvor mye ressurser som 
kreves for å drifte og 
videreutvikle CMS i HSØ.  

Manglende felles 
arbeidsprosesser for drift 
og bruk av systemet i 
HSØ.  

Ikke nok fagressurser på 
HK for å følge opp våre 
apotek, HK på SA, RFF, 
SP, HSØ. 

5 4 20 HSØ:  

 Presentere behovet for ressurser til 
forvaltningen sammen med OUS  

SAHF:  

 Vurdere arbeidssituasjonen for fagsjef 
produksjon og foreslå løsninger. 

 

Gjennomførte tiltak 

 Argumentere for behov for økte 
farmasøytressurser til HSØ via OUS som 
har ansvar for RFF.  

 SAHF støtter med interne ressurser:  

o Utpeke rolle som systemansvarlig 
CMS i SAHF.  

o Frikjøp av farmasøyt i 25%-
stilling til arbeid med 
holdbarhetstabell i 3 måneder 
(kortsiktig løsning). Etablere 
langsiktig løsning for arbeid med 
holdbarhetstabell fremover.  

o Vurder å fordele stillingene i 
RFF, CMS på flere medarbeidere 
for ikke å være så sårbare. 

  

 Ressurser/ Økonomi 
(leverandør Wellsky) 

Leverandør leverer 
ikke i henhold til 
behov.  

Mulighet for driftsstans. 

Feilretting blir ikke gjort. 
Oppgradering blir ikke 
gjort. 

Manglende kunnskap. 

Manglende ressurser. 

Uklare ansvarsforhold. 

3 3 9 

 
 

Sikre at avtale(r) mellom HSØ og Wellsky 
inneholder krav til drift, vedlikehold og 
utvikling.  
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 Risikoanalyse for (område/prosess/ system): Forvaltning av regionale systemer 

Nr. Risikoområde Uønsket hendelse Kort beskrivelse av 
mulige konsekvenser 
hvis den uønskede 
hendelsen skjer 
(konsekvens) 

Årsak til at den 
uønskede hendelsen 
kan skje 
(sannsynlighet) 

 

Tallverdi Forslag til  

- konsekvensreduserende tiltak og  

- sannsynlighetsreduserende tiltak 

Etter at foreslåtte tiltak er gjennomført, 
skal tiltakenes effekt måles/dokumenteres, 
og konsekvens og sannsynlighet vurderes 
på nytt i forhold til risikograderingen. 

Ansv. Tidsfr.  

 Kompetanse Ikke mulig å få tak i 
nok kvalifisert 
personell. 

Penger finnes, men ikke 
personell som kan 
systemet og MKB-
området godt nok.  

SA har ikke nok relevante 
personer å velge mellom 
(f.eks. det rekrutteres 
reseptarer til produksjons-
avdelingene, og det er 
behov for master i farmasi 
til RFF, CMS). 

 

SP har ikke lært opp nok 
kompetent personell. 

 

OUS bidrar ikke med nok 
kompetent personell 

3 3 9 SA: 

 Ved rekruttering inkludere IT-kompetanse 
i kravene til stillinger i produksjon. 

 Øke forståelsen hos ledere som rekrutterer 
produksjonsfarmasøyter til CMS-
fagforvaltning v kompetansebehov.   

 Vurdere om kravet til master i farmasi skal 
stå eller ikke.  

SP: 

 Internrevisjon 2020 med fokus bla. på 
kompetanse.  
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 Risikoanalyse for (område/prosess/ system): Forvaltning av regionale systemer 

Nr. Risikoområde Uønsket hendelse Kort beskrivelse av 
mulige konsekvenser 
hvis den uønskede 
hendelsen skjer 
(konsekvens) 

Årsak til at den 
uønskede hendelsen 
kan skje 
(sannsynlighet) 

 

Tallverdi Forslag til  

- konsekvensreduserende tiltak og  

- sannsynlighetsreduserende tiltak 

Etter at foreslåtte tiltak er gjennomført, 
skal tiltakenes effekt måles/dokumenteres, 
og konsekvens og sannsynlighet vurderes 
på nytt i forhold til risikograderingen. 

Ansv. Tidsfr.  

 Organisering av 
forvaltning av CMS i 
HSØ 

Ansvar og 
myndighet er 
uavklare mellom 
HSØ - SP – RFF – 
SA.  

 

Se organisasjonskart 
lenger opp.  

 

Avtaler kommer ikke på 
plass.  

Uklart hvem som har 
ansvar for hva (uklare 
forhold mellom RFF (i 
OUS), helseforetakene, 
sykehuspartner, SAHF 
og HSØ). 

Beslutninger tas ikke. 

Dårlige beslutninger tas.  

RFF kjenner ikke drift av 
SA og krav fra f. eks. 
myndigheter (SLV). 

 

RFF prioriterer ikke 
midler til farmasi-
oppgaver. 

Det brukes mye 
administrative ressurser i 
SA for å ha oversikt over 
status i RFF (SA ikke en 
del av driften).  

                                                            
Det brukes ekstra 
farmasiressurser i SA 
pga. manglende 
farmasifaglig og 
apotekkompetanse i 
RFF, CMS                                             

Omfang og kompleksitet 
av å innføre regional 
løsning i ulike HF-er som 
har lokalt ansvar og lokal 
styring vanskeliggjør 
hensiktsmessig 
organisering og klar 
kommunikasjon rundt 
løsning.  

 

Uhensiktsmessig 
organisasjon.  

Begrensede 
budsjettmidler. 
Maktkamper internt i 
HSØ. 

HSØ har ikke kompetanse 
på apotekdrift og 
myndighetskrav.  

OUS har ikke kompetanse 
på apotekdrift, 
myndighetskrav.  

SA har ikke en formell 
plass i forvaltningen.  

 

 

 

3 4 12 HSØ:  

 Oppfølging av status for «Forslag på 
regional organisering av IKT-system». der 
SAHF har gitt høringssvar.  

 Vurdere fremme forslag om endring i 
organiseringen av RFF, CMS. At SA får 
delt ansvar for faglig forvaltning med 
OUS.        

 

Gjennomførte tiltak:  

 Samarbeidsmøter etablert med RFF.  

 Samarbeidsmøte etableres med SP. 

 Deltakelse på SPOC-møter (med 
SP+OUS). 

 Etablering av systemansvarlig for CMS i 
SAHF.          

 Samarbeidsmøte om kvalitet etablert 
mellom systemansvarlig CMS i SAHF og 
fagsjef produksjon.  

  

 Organisering av CMS 
internt i SAHF 

SLV reagerer 
negativt på 
regionale, 
standardiserte 
systemer i forhold til 
ansvar. 

SLV stopper bruken av 
CMS uten å vurdere 
alternativ løsning og 
risiko med det (f.eks. 
overgang til papir).  

Ikke samsvar mellom 
organisering og dagens 
lovverk. 

5 4 20 HSØ: 

Forankring av kravene til SLV og ev dialog m 
HOD v dagens lovverk.  

Etablering av papirbasert backup-løsning som 
et alternativ til CMS.  
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- konsekvensreduserende tiltak og  

- sannsynlighetsreduserende tiltak 
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Ansv. Tidsfr.  

 Informasjon knyttet til 
CMS internt i SAHF 

Samme avvik skjer 
flere plasser.  

 

Dårlig pasientsikkerhet. 
Feilproduksjoner. 

 

Flere avvik meldt av 
samme type.  

Etablert 
informasjonsstruktur og 
organisering med lokale 
apotek og regionalt HF er 
ikke tilpasset en regional, 
faglig IKT-løsning per i 
dag.  

 

5 4 20 Vurdere eksisterende møteplasser og 
informasjonskanaler. Etablere jevnlige 
skypemøter med apotekene for å drøfte avvik 
samt begrensninger i programvaren (ting man 
må huske på).  

 

  

 CMS som applikasjon –
tekniske 
utfordringer/begrensni
nger 

 

 

 

 

 

Manglende 
tilgjengelighet for 
CMS (f. eks. «faller 
ut»). 

 

Manuelle 
beredskapsprosesser må 
brukes.  

Økt ressursbruk.  

Økt tidsbruk 

Systemet er                    
ikke dimensjonert i 
forhold til antall brukere. 
Dårlig programmering og 
manglende kompetanse.  

Begrenset testing av CMS. 

5 3  15 Foreslå HSØ forbedring av prosess for 
endringer.  

 

Gjennomførte tiltak:  

(Opprinnelig rød farge) etter Rød beredskap i 
SP 18-22/11-19. Endringsmelding XX).   

  

Utilsiktede 
hendelser (bugs) ved 
endringer/ 
oppgraderinger.  

Feilproduksjon.  

Feilbehandling av 
pasient.  

Økt tidsbruk.  

Forsinket behandling.  

Dårlig programmering og 
manglende kompetanse.  

Begrenset testing av CMS. 

 

4 4 16 Foreslå HSØ forbedring av prosess for 
endringer.  

 

 

  

 


