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1 Oppsummering 
Revisjonsprogrammet for 2020 og valgte temaer/ områder for planperioden ble bygget på risikovurderinger 
og risikobildet på foretaksnivå fra ledelsens gjennomgåelse (LGG) i 2019. Prosesser og prosedyrer for 
revisjoner i Sokrates er fulgt.  
 
Målet med revisjonene har vært å søke bekreftelse på at aktuelle krav og prosesser etterleves og bidra til 
kontinuerlig kvalitetsforbedring i foretaket.  
 
Tabell 1; Oversikt over gjennomførte revisjoner i 2020 

Revisjonstema Revidert part Dato, gjennomført 

Produksjon – Med fokus på 
opplæring, kvalitetskontroll og 
godkjenning av produksjon, service 
og vedlikehold, avvikshåndtering, 
endringskontroll, ytre miljø-temaer 

SAO, Ullevål 
SAO, Radiumhospitalet 
SA Ahus, Lørenskog  
SA Tønsberg 
SA Gjøvik 
SA Lillehammer  
 
A-prioritet 

19.10.2020 
16.11.2020 
30.10.2020 
01.12.2020 
Avlyst pga SLV-tilsyn i sept. 
27.11.2020 

Publikum – Med fokus på 
opplæring, ekspedering, 
antibiotikatilberedning, 
kontrollrutiner, temperatur-
monitorering, avvikshåndtering, 
retur av legemidler, selvvalg, 
kundemøte, informasjonssikkerhet, 
ytre miljø-temaer, HMS-temaer 

SA Tønsberg 
 
SA Kristiansand 
SA Hamar 
 
 
 
A-prioritet 

Avlyst pga corona-pandemien 
og revisjon i Produksjon 
09.03.2020 
15.09.2020  
 

Sykehusleveranser – Med fokus på 
opplæring, ordrehåndtering, FMD, 
oppfølging av avtaler, A- og B-
preparater, avvikshåndtering, ASL – 
holdbarhetskontroll, retur av 
legemidler, informasjonssikkerhet, 
ytre miljø-temaer, HMS-temaer 

SA Tønsberg 
 
SA Kristiansand 
SA Hamar  
 
 
A-prioritet 

Avlyst pga corona-pandemien 
og revisjon i Produksjon 
Avlyst pga corona-pandemien 
15.09.2020 
 

Farmasøytiske tjenester –  
Med fokus på Med fokus på 
oppfølging av avtaler, 
legemiddelgjennomgang, 
samstemming og legemiddel-
samtaler, opplæring, undervisning,  
avvikshåndtering   

SA Skien 
 
Sykehusapotekene Innlandet 
(Lillehammer, Elverum, Hamar, 
Gjøvik) 
 
B-prioritet 

28.10.2020 
 
04.11.2020 
 

Systemrevisjon – Dosepakking  
 

Sykehusapoteket Skien  
Sykehusapoteket Østfold, Kalnes  
 
A-prioritet 

23.09.2020  
24.09.2020  

Systemrevisjon – Meldepliktige 
avvik 

Sykehusapotekene HF 
 

16.04.2020/18.08.2020 

Leverandør – av ulike varer og 
tjenester 

Baxter Sverige (Vial Mate) 
B-prioritet 

Ikke aktuelt pga Corona-
pandemien.  

Leverandør – av ulike varer og 
tjenester 

Bryn Byggklima AS (Periodisk 
kontroll av produksjonsrom og 
produksjonsbenker) 

17.09.2020 
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Revisjonstema Revidert part Dato, gjennomført 

B-prioritet 

Leverandør – av ulike varer og 
tjenester 

Sykehuspartner HF (CMS 
tjenesteavtale) 
A-prioritet 

Ikke aktuelt pga Corona-
pandemien.  

Leverandør – av ulike varer og 
tjenester 

Becton Dickinson Dispensing 
Norge AS  
(varelager- og plukkrobot, flere 
apotek) 
A-prioritet 

Ikke aktuelt pga Corona-
pandemien.  

Leverandør – av ulike varer og 
tjenester 

Curida 
(ID-garanterte råvarer) 
A-prioritet 

04.11.2020 

Leverandør – av ulike varer og 
tjenester 

Fresenius Kabi 
B-prioritet 

Ikke aktuelt pga Corona-
pandemien.  

Ytre miljø  
Med fokus på kjemikalier/ECO 
online, miljøkartlegging, 
avfallshåndtering, retur av 
legemidler, ASL-holdbarhets-
kontroll, mål og måleindikatorer for 
ytre miljø, endringsmeldinger – 
vurdering av innvirkning på ytre 
miljø, miljørelaterte avvik 

Integrert i revisjoner av Publikum, 
Sykehusleveranser, Produksjon og 
Farmasøytiske tjenester. 

Er integrert i revisjonene 
ovenfor 

HMS  

Med fokus på gjennomgang av 

HMS-systemet, HMS-vernerunder, 

HMS risikovurdering, inneklima/ 

ventilasjon, ergonomi 

Integrert i revisjoner av Publikum, 
Sykehusleveranser, Produksjon og 
Farmasøytiske Tjenester. 
 

Er integrert i revisjonene 
ovenfor 

Informasjonssikkerhet 
Med fokus fysisk sikring  

Integrert i revisjoner av Publikum 
og Sykehusleveranser  

Er integrert i revisjonene 
ovenfor 

 
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. 
 
Gjenstående revisjoner med A- og B-prioritet ble vurdert videreført i revisjonsprogrammet for 2021. 
 
Det er også gjennomført lokale internrevisjoner ved enkelte sykehusapotek og på hovedkontoret 
(avfallsrutiner og avfallshåndtering for hovedkontoret). Denne rapporten oppsummerer ikke resultatene fra 
disse revisjonene.  
 
 
2 Resultater 
Observasjoner i en revisjon blir gjennomgått på avslutningsmøtet for revisjonen med unntak av 
papirrevisjoner. De danner grunnlaget for den enkelte revisjonsrapport. 
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Avvikene som er avdekket, gir et bilde av status innenfor de reviderte områdene. Flere enkeltstående avvik 
kan være rapportert som ett omfattende avvik eller kan være rapportert som flere avvik. Antall avvik sier 
derfor ikke alt om tilstanden på det reviderte området. 
 
Avvikene blir normalt ikke gradert iht. risiko eller alvorlighetsgrad. Det blir satt en intern tidsfrist for 
behandling og lukking av dem som beskrevet i prosedyre Dok ID 6873. Kritiske avvik skal være lukket innen 
1 måned; for andre avvik gis det vanligvis 3-6 måneder for lukking. 
 
Hovedkonklusjonene fra de enkelte revisjonene er kort oppsummert nedenfor, og revisjonsavvikene for 
Produksjon, Publikum, Sykehusleveranser og Farmasøytiske tjenester er listet i tabellene i kapittel 5-8.  
 
Produksjon 
Produksjonsavdelingene synes generelt å være godt organiserte. Rutiner for arbeidsprosesser og 
ansvarsområder er gode. Implementering av sentrale og lokale produksjonsdokumenter i Sokrates synes å 
ha blitt bedre etter at apotekene har etablert underenheter for Produksjon i Sokrates, hvor ledere har et 
klart ansvar for implementering på avdelingsnivå.  
 
Produksjonsdokumentasjon var gjennomgående av god kvalitet. Avdelingene har god kontroll og 
dokumentasjon på planlagt og gjennomført vedlikehold og driftskontroll av lokaler og utstyr. Det kunne 
vises til en generell forbedring i avvikshåndtering. Implementering av et system for elektroniske 
endringsmeldinger har hatt en positiv effekt på registrering og gjennomføring av endringer.  
 
Det er imidlertid noen områder som må forbedres i de fleste Produksjonsavdelingene, f.eks. 
implementering av generelle dokumenter på avdelings- og apoteknivå (eg. Kva- og HMS—dokumenter), 
revisjon av lokale dokumenter som har passert revisjonsfrist i samsvar med gjeldende krav til 
dokumentstyring, godkjenning av plan for gjennomføring av endringer før tiltak opprettes/ påbegynnes og 
etablering av maler for hovedforskrifter som styrte dokumenter. 
 
I tillegg kan nevnes at omfang og kvalitet på dokumentasjon av opplæring og kvalifisering/re-kvalifisering er 
noe varierende.  
 
Publikum 
Avdelingene som ble revidert, fremstår som godt organiserte. Det er gode rutiner for ekspedisjonsarbeidet. 
 
Noen forbedringsområder ble identifisert når det gjelder implementering av prosedyrer, utførelse av 
nødekspedisjoner og anbrudd. 
 
Sykehusleveranser 
Avdelingene som ble revidert, fremstår som godt organiserte. Det er gode rutiner for ekspedisjonsarbeidet.  
 
Forbedringsområder ble identifisert når det gjelder implementering av prosedyrer, tellerutiner for A- og B-
preparater, og dokumentasjon av internhandel. 
 
Farmasøytiske tjenester  
Farmasøytiske tjenester har et godt samarbeid med sykehusledere. Dette bidrar til god pasientsikkerhet. 
Gjennomføring av arbeidet er godt organisert. Kun mindre avvik er identifisert.



 

 

 
Systemrevisjon – Dosepakking 
Sykehusapoteket Skien og Sykehusapoteket Østfold, Kalnes inngikk i denne systemrevisjonen. 
 
Sykehusapoteket Skien, avdeling Dosepakk, fremstår som godt organisert med kunnskapsrike og engasjerte 
medarbeidere.  
 
Internrevisjonen viste at produksjons- og kontrollprosessene ved avdelingen i all hovedsak er beskrevet i 
lokalt prosedyreverk og etterleves i stor grad, til tross for at lokale dokumenter ikke alltid er dokumentert 
implementert. Sistnevnte gjelder også for utvalgte foretaksdokumenter. 
 
Sykehusapoteket Skien produserer endoser som de ikke har lagerført som resepturleieproduksjon. Det ble 
opplyst at dette er av praktiske årsaker til tross for at prosessen er lik som for lagerproduksjon. 
Forskriftskravene til resepturleieproduksjon er ikke lagt til grunn for denne type produksjon (avtale om 
leieproduksjon, produktansvar etc.). 
 
Internrevisjonen avdekket at Sykehusapoteket Skien ikke har tilfredsstillende kontroll på forsendelse av 
endoser til kunder. Sykehusapoteket sender endoser til nærmere 30 kunder ukentlig med posten, men har 
ikke noen avtale som sikrer transportforløpet, ei heller validert transportemballasje for varierende 
temperatur og transportstrekninger. 
 
Sykehusapoteket Østfold, Kalnes, enhet for dosepakk, fremstår som godt organisert med kunnskapsrike og 
engasjerte medarbeidere.  
 
Internrevisjonen viste at produksjons- og kontrollprosessene ved avdelingen er beskrevet i prosedyreverket, 
dog manglet en del oppdaterte dokumenter for ny pakkemaskin, eksempelvis opplæringsdokumenter. Videre 
fremstod prosedyreverket som litt uoversiktlig. Sistnevnte kan skyldes at produksjonsspesifikke dokumenter 
ikke er styrt, og at ikke alle dokumenter er revidert og tilpasset ny pakkemaskin. Dette fører til at gammelt og 
nytt går litt over i hverandre.  
 
Kontrollfarmasøytene ved Sykehusapoteket Østfold, Kalnes har et særskilt ansvar som navngitt i 
tilvirkertillatelsen, og kan med fordel synliggjøres bedre i organisasjonskart, beskrivelse av ansvar og 
oppgaver og i behandling av avvik som kan påvirke produktkvalitet (lagerproduserte endoser).  

 
Leverandører av ulike varer og tjenester   
Bryn Byggklima 
Revisorene fikk et positivt helhetsinntrykk med hovedvekt på Bryn renlufts fokus på utdanning av sine 
ansatte. Firmaet legger vekt på god dokumentasjon av utført kontrollmålinger, samtidig som de 
opprettholder en tydelig grønn miljøprofil. To avvik ble identifisert.  
 
Curida 
Revisor konkluderte med at Curida har god oversikt over sine interne prosesser, og det ble ikke avdekket 
vesentlige avvik fra referansedokumentene. Hele leveringskjeden inngår i risikovurderinger, og råvarer 
kontrolleres i henhold til Ph. Eur. og oppsatt kontrollregime. Det er avdekket noen mindre alvorlige avvik, 
knyttet til kommunikasjon med kunde og behov for oppdatering av kvalitetsavtaler med apotek. 
 
Ytre miljø 
Ytre miljø har vært integrert i flere revisjoner i 2020. Det er generelt god bevissthet om avfallshåndtering og 
håndtering av retur av legemidler.  
 
Noen forbedringsområder ble identifisert, f.eks. for substitusjonsvurdering av kjemikalier i ECO Online og 
miljøkartlegging. 
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HMS 
HMS har vært integrert i flere revisjoner i 2020, og generelt følges HMS-prosedyrene. Årlige HMS-
vernerunder gjennomføres, og nødvendige tiltak identifiseres. HMS-risikovurdering er ikke gjennomført ved 
alle de reviderte sykehusapotekene, og likeledes varierer graden av kontroll av kjemikalier.  
 
Informasjonssikkerhet 
Informasjonssikkerhet har vært integrert i flere revisjoner i 2020. Bevisstheten i sykehusapotekene er 
generelt god.  
 
 

3 Erfaringer og anbefalinger 
Mange revisjoner har vært utført på Skype basert på tilsendt dokumentasjon, søk i Sokrates, søk i ECO online, 
sykehusapotekenes LGG for 2019 og intervjuer av nøkkelpersoner. Omfanget har derfor vært noe mer 
begrenset enn opprinnelig planlagt.  
 
Revisjonene har blitt godt mottatt. Det er gitt uttrykk for at revisjonene er et positivt ledelsesverktøy i 
forbedringsarbeidet ved det enkelte sykehusapotek, og at de bidrar til å få fokus på arbeidet med styring og 
kontroll. 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 
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er utgangspunkt for valg av tema, hvilke temaer som bør dekkes, og med hvilken frekvens. Prosedyren er 
derfor oppdatert for å etterkomme SLVs krav. 

 

4 Konklusjon 
Aktiv bruk av revisjoner er et godt ledelsesverktøy for å få fokus på ulike forbedringsområder. Det er også en 
god måte å få et bedre og mer robust og effektivt styringssystemet på og gjøre det enkelte sykehusapotek 
bedre rustet til å ta imot tilsyn fra SLV og andre tilsynsorganer. I 2020 har fagsjefene bidratt mer i 
gjennomføring av revisjonene, spesielt på produksjonsområdet. Dette er et positivt bidrag.  
 
Revisjonene som ble utført i 2020, bekrefter utfordringer og forbedringspotensialer innenfor områder som er 
beskrevet i rapporten.  
 
Foretaksprosedyrer har blitt oppdatert for å sikre forbedringer og beste praksis, og viktige resultater fra 
revisjonene har blitt kommunisert og diskutert. Kvalitetslederne har fulgt opp videre lokalt i 
sykehusapotekene. Gjennomføring av korrigerende tiltak vil bli verifisert under revisjonene som utføres i 
2021.  
 
Fra 2020 har sykehusapotekene som ikke blir revidert i Produksjon av kvalitetsavdelingen på hovedkontoret, 
utført selvinspeksjoner. 
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5 Vedlegg: Resultat - Produksjon  
Oppsummering   
Tabell 2; Revisjonsavvik fordelt på følgende kategorier: 

Nr. Kategori Avvik knyttet til denne kategorien 

1. 1 Opplæring, kvalifisering  Stillingsbeskrivelser utarbeidet sent ift. ansettelse 

 Ansvar som stoffkartotekansvarlig inngår ikke i 
stillingsbeskrivelse 

 Manglende prosedyre eller sjekkliste som beskriver krav til 
praktisk og teoretisk opplæring knyttet til tilvirkning, kontroll 
og frigivelse av produkter og dokumentasjon av dette for 
vikarer og ansatte i avd. Produksjon  

 Manglende oversikt og dokumentasjon over hvem som er 
opplært/kvalifisert til å produserer hva og fra hvilke datoer 

 Opplæring i oppgaver/aktiviteter er signert ut flere måneder 
etter at opplæringen er avsluttet og godkjent av leder for 
selvstendig arbeid 

 Mangelfullt samsvar med krav til god dokumentasjons-praksis i 
opplæringsdokumentasjon (eg. bruk av klamme-parenteser, 
manglende dato og/eller signaturer for opplæring gitt av/ 
mottatt av) 

 Re-kvalifiseringer i produksjon av ulike preparater ikke utført 
iht. definert frekvens, og avvik ikke registrert 

 Re-kvalifisering i aseptisk arbeidsteknikk ikke gjennomført 
innen 6 måneders intervall, og avvik ikke registrert  

 Mangelfull dokumentasjon og tilstedeværelse av observatør 
ved kvalifisering i aseptisk arbeidsteknikk 

 Manglende dokumentasjon av GMP-opplæring i 2018 og 2019 
for enkelte ansatte tilknyttet produksjon 

 Sen eller mangelfull implementering av sentrale og lokale 
prosedyrer for relevante ansatte  

 Flere lokale dokumenter har passert revisjonsfrist, og noen 
beskriver ikke dagens metode eller praksis   

 Signaturliste stemmer ikke alltid med faktiske signaturer i 
dokumentasjonen 

 Mangelfulle signaturlister (eg. vikarer ikke inkludert, ikke 
oppdatert siste 1-3 år)  

 Manglede kontroll av tilganger og fjerning av tilganger i CMS 
når ansatte slutter  

 Mangelfull etterlevelse av krav knyttet til dokumentstyring (eg. 
dokumentkategorier, revisjonsfrist, dok. admin. er den samme 
som godkjenner) 

2. 2 Produksjon  Manglende entydighet i råvare- og emballasje- journaler 

 Manglende standardisering av produksjonsforskrifter 

 Maler for produksjonsforskrifter er ikke styrte dokumenter 

 Manglende etikett på godkjent hovedforskrift for ikke-pasient 
spesifikke hovedforskrifter 

 Manglende dokumentasjon på produksjon og frigivelse av alle 
produserte enheter når flere enn én enhet inngår i bestilling og 
produseres samtidig 

 Frigivelse av lagerprodusert produkt utføres tidvis av ansatt 
som ikke er navngitt på tilvirkertillatelsen 
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Nr. Kategori Avvik knyttet til denne kategorien 

 Feil eller mangler i produksjonsdokumentasjon 

 Det skrives kun ut én etikett som settes på arbeidsseddel; ikke 
første og siste 

 Mangler og feil/uklare datoer i logg for mikrobiologisk 
prøvetaking i 2019 

 Konklusjon av risikoanalyse for hhv. tekniske installasjoner og 
produksjonsutstyr er uklar ift. hensikt med analysen, resultat/ 
konklusjon og tiltak. Analysene er ikke signerte/ godkjente 

3. 3 Service og vedlikehold  Alarm/re-set ikke testet for sikkerhetsbenk på cyt. avdelingen 
ved siste årlige service (ikke del av mal) 

 Årsvask ikke gjennomført, og avvik ikke registrert 

 Manglende eller for sen registrering av avvik knyttet til 
forsinket service/vedlikehold ift. planlagt gjennomføring 

 Årlig vedlikeholdsrunde gjennomført i en periode på over ett år  
4. 4 Avvikshåndtering  Manglende registrering eller oppfølging av kundeklager 

 Avvik om bivirkninger ble ikke meldt til Relis og SLV. Avvik er 
klassifisert som «Lav». Apotekers involvering fremgår ikke av 
avviket 

 Ikke tilfredsstillende behandling av enkelte avvik (eg. uklart når 
avviket ble oppdaget (før eller etter frigivelse), vedlegg 
inneholder pasientopplysninger, manglende tiltak, manglende 
dokumentasjon på gjennomført tiltak, rotårsaksanalyse ikke 
vedlagt for meldepliktig avvik) 

 Sen behandling og lukking av avvik 

5. 5 Endringskontroll  Kun én person involvert i endringskontrollmelding   

 Plan for gjennomføring av endring ikke godkjent før tiltak er 
opprettet og påbegynt  

6. 6 Ytre miljø/HMS-temaer  Mangelfull kontroll og vedlikehold av stoffkartotek inkl. 
substitusjonsvurdering av kjemikalier 

 Avvik fra krav i regelverk og sentrale/lokale prosedyrer 
avdekket i HMS-vernerunde registreres ikke i Sokrates 

 Manglede status på tiltak knyttet til noen av observasjonene 
identifisert under HMS-vernerunde i 2019 

 Prosedyrer for brannvern ikke etablert 

 Mangelfull registrering av produksjonsmedarbeidere i 
eksponeringsregister i Eco-Online 

 
 

6 Vedlegg: Resultat – Publikum   
Oppsummering 
Tabell 3; Revisjonsavvik fordelt på følgende kategorier: 

 
Nr. 

Kategori Avvik knyttet til denne kategorien 

1.  Organisasjon og opplæring  Manglende opplæringsplan for ansatt i Publikum 

2.  Implementering av 
prosedyrer 

 Mangelfull dokumentasjon for implementering av prosedyrer 

3.  Ekspedering  Ikke dokumentert begrunnelse og årsak for nødekspedisjon  

 Anbrudd/ delutleveringer utføres ikke iht. prosedyre  



 

Side 11 av 11 

 
Nr. 

Kategori Avvik knyttet til denne kategorien 

4.  Avvikshåndtering  Igangsatte tiltak i avviksbehandlingen, har ikke vært 
tilstrekkelige for å hindre at samme avvik skjer igjen 

5.  Ytre miljø-temaer  Manglende substitusjonsvurdering av kjemikalier 

 Ikke utført årlig miljøkartlegging 

6.  HMS-temaer  Ikke gjennomført årlig HMS-risikovurdering 

 
 

7 Vedlegg: Resultat – Sykehusleveranser   
Oppsummering 
Tabell 4; Revisjonsavvik fordelt på følgende kategorier: 

Nr. Kategori Avvik knyttet til denne kategorien 

1.  Implementering av 
prosedyrer 

 Mangelfull dokumentasjon for implementering av prosedyrer 

2.  Ordrehåndtering  Ingen signeringsdato på listene over innkjøp av legemidler 
uten MT i Norge  

 Ufullstendig utfylte skjemaer for internhandel av legemidler  

3.  A- og B-preparater  Ingen dokumentasjon av hvem som har utført telling av A- og 
B-preparater  

 Ikke gjennomført månedlig telling av A- og B-preparater  

 Ikke gjennomført omgående retting av feil som oppdages ved 
telling 

4.  Avvikshåndtering  Tiltak som har vært igangsatt i avviksbehandlingen, har ikke 
vært tilstrekkelige for å hindre gjentagende avvik 

5.  Ytre miljø-temaer  Ikke utført årlig miljøkartlegging  

6.  HMS-temaer  Ikke gjennomført årlig HMS-risikovurdering  

 
 

8 Vedlegg: Resultat – Farmasøytiske tjenester  
Oppsummering 
Tabell 5; revisjonsavvik fordelt på følgende kategorier: 

Nr. Kategori Avvik knyttet til denne kategorien 

1. HMS-temaer  Ikke gjennomført årlig HMS-risikovurdering 

2. Ytre miljøtemaer  Ikke oppsummert og konkludert på miljøkartleggingsskjemaet 

 Ikke beskrevet noe tiltak for å redusere risikoen eller gitt 
noen kommentar for rødt risikoområde 

 
 
 
 
 


