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1. Hva saken gjelder 

Administrerende direktør gir i denne saken en oppsummering av revisjoner som ble gjennomført i 
2020. 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

Pga Corona-pandemien, var det ikke mulig å gjennomføre alle revisjonene som var planlagt i 2020. 
Noen revisjoner ble gjennomført med et begrenset omfang, basert på intervjuer på Skype, tilsendt 
dokumentasjon, oversikter/ statistikk fra Sokrates og dokumentasjon i EcoOnline. Det ble også utført 
en systemrevisjon på meldepliktige avvik i stedet for revisjoner som måtte avlyses. Hvilke revisjoner 
som ble gjennomført, framgår av oppsummeringen som er utarbeidet. Gjenstående revisjoner med 
A- og B-prioritet ble vurdert videreført i revisjonsprogrammet for 2021. 
 
Tiltaksplaner er utarbeidet for å lukke revisjonsavvikene. Sokrates brukes for å dokumentere 
lukkingen av dem. Gjennomgang av avvik fra foretakets revisjoner står på agendaen for 
kvalitetsforum en gang i året. Her deltar kvalitetsledere, kontrollfarmasøyter og fagsjefer. 
Sykehusapotekere blir også invitert til å delta. Kvalitetsledere følger opp videre i egen enhet. 
 
Det identifiseres fortsatt noen mindre avvik knyttet til avviksregistrering og avvikshåndtering. Men 
dette har blitt mye bedre. Revisorene ser mange eksempler på gode, detaljerte rotårsaksanalyser og 
tett oppfølging av tiltak for å hindre at avvik gjentar seg.  
 
Mange sykehusapotek har lenge slitt med å dokumentere implementering av prosedyrer. Dette 
gjøres nå elektronisk i Sokrates i de fleste sykehusapotekene. Bruk av underenheter gjør det mer 
oversiktlig for avdelingsledere å følge med på status for implementering.  
 
Implementering av et system for elektroniske endringsmeldinger har hatt en positiv effekt på 
registrering av endringer og gjennomføring av dem. Status for de ulike endringsmeldingene er mye 
mer oversiktlig enn tidligere. 
 
Informasjonssikkerhet har blitt revidert som en integrert del av revisjonene. Det er god bevissthet i 
sykehusapotekene når det gjelder informasjonssikkerhet, f.eks. i ekspedisjonsarbeidet.  
 
Produksjonsdokumentasjon er gjennomgående av god kvalitet. Det er viktig å ha standardiserte, 
styrte og kontrollerte maler for å sikre enhetlige produksjonsforskrifter og/ eller arbeidssedler slik at 
viktig og pålagt informasjon alltid er med. 
 
Revisjon av leverandører er viktig for forbedring av kvaliteten av varer og tjenester som leveres, og 
for avklaring av forventninger. I 2020 har leverandørrevisjoner begrenset seg til Curida og Bryn pga 
Corona-situasjonen. Identifiserte avvik følges opp videre med leverandørene. 
 
Fra 2020 er det gjennomført selvinspeksjoner i Sykehusapotekene HF iht. prosedyre, Dok ID 11283. 
Ved SLV-tilsynet på Sykehusapoteket Gjøvik, påpekte inspektørene at prosedyren må beskrive mer 
konkret hva som er utgangspunkt for valg av tema, hvilke temaer som bør dekkes, og med hvilken 
frekvens. Prosedyren er derfor oppdatert for å etterkomme SLVs krav. 
 
 
Administrerende direktørs anbefaling 
Administrerende direktør anbefaler at rapporten som oppsummerer gjennomførte revisjoner i 2020 
tas til etterretning.  
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1 vedlegg 
 
Vedlegg 1: Oppsummering av revisjoner for 2020 


