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Gå igjennom status for oppfølging av 
tiltak fra forrige LGG. Forklar evt. avvik

Åpne avvik fra tidligere gjennomført LGG ble gjennomgått på møtet. SE STATUS FOR TILTAK FOR 
FORETAKET

Gå igjennom mål og status for mål- og 
handlingsplan (inkl. Oppdrag og 
Bestilling) og kommenter på punkter som 
er oppnådd/ikke er oppnådd. 
Handlingsplan med statusoppdatering 
legges ved

En enkel risikovurdering ble utført av handlingplanene for 2021-2022 og 2022-
2023. Noen røde og gule områder ble identifisert.

SE STATUS HANDLINGSPLAN 2021-
2022 og 2022-2023

Kvalitetspolitikk
Kommenter på om den fortsatt er aktuell 
(Dok ID 1309)

Kvalitetspolitikken (dok 1309) er oppdatert og dekkende.

Kommenter på organisering, ansvar og 
ressurser (iht. lover og forskrifter, eiers 
forventninger)

Se tiltak om Org2020 i handlingsplaner. Arbeidet er forsinket pga korona-
pandemien. Ny organisering fra 01.06.2022. Gult.
Arbeid knyttet til Covid-19 beredskap og beredskapslager for legemidler og 
håndtering av Covid-19 vaksine fra Pfizer i ultrafrysekjede og opptrekk. 
Grønt. 

Sykefravær: Høyt.
Overordnet GUL score. 

Tiltak i handlingsplan i 2021-2022: 
Ferdigstille analyse av organisasjonen 
ved å vurdere om Sykehusapotekene 
HF er organisert på en mest mulig 
effektiv og god måte for å nå 
foretakets strategiske ambisjoner og 
mål.  
Tiltak i handlingsplan 2022-2023:
Gjennomføre tiltakene som vedtas 
etter at analysen av organisasjon er 
behandlet (Org2020). 

Revisjon av styrte dokumenter i Sokrates. 
Angi antall dokumenter som har passert 
revisjonsfristen; kommenter på intern 
oppfølgingsplan og behov for endringer i 
kvalitetssystemet/ styringssystemet

11 % av dokumentene som er utarbeidet på hovedkontoret har passert 
revisjonsfristen (86 dokumenter). I fjor på samme tid var det over 20%. 
Av de lokale dokumentene er det 10% som har gått over revisjonsfristen (124 
dokumenter). En liten positiv trend, men 12 av 18 SOP-områder/ attributter 
har prosedyrer som har gått over revisjonsfristen. Arbeidet med dette blir 
ikke prioritert høyt nok. Det tar altfor lang tid å komme ajour.

Det er en nedgang på antall sentrale dokumenter på 8.5% (fra 842 til 770 
dokumenter). Noen områder har tatt skikkelig tak i dette i 2021 (Log, Sik, Tlv, 
Tje, Priv og Prof), andre ikke.  
Noe bedring, men fortsatt RØD score. 

Tiltak i handlingsplanen 2021-2022 
med forenkling av kvalitetssystemet 
for Apotekdrift, Informasjons-
sikkerhet,  IT, og FOU – aktiviteter. Ble 
ikke nådd for alle områdene. Tiltak 
ikke videreført i oppdatert 
handlingsplan 2022-2023.

Ref. Ledergruppesak: 21-05 med 
anbefalinger til arbeidet. 

Statistikk over dokumentstatus til 
ledergruppen hver måned.

Opplæring generelt.
Vurder om kunnskap er tilstrekkelig i 
forhold til oppgaver/ ansvar. Vurder 
gjennomføring av introduksjons-program 
for nyansatte og faglige 
opplæringsplaner (inkl. årlig GMP, 
opplæring i ytre miljø, 
informasjonssikkerhet, mm) og 
kvalifisering av ansatte i Produksjon

Implementering av HSØ's kompetanseportal (Dossier) planlegges. Utvikling 
av kompetanseportalen for tjenester er i gang. 

Hovedinntrykket er at vi vurderer oss som faglig sterke generelt, men at vi 
kan bli bedre på samhandling og samarbeid på tvers. Det er mange i 
apotekene som melder at de ikke har tid til å jobbe så mye med opplæring, 
men må ha fokus på drift.

Resultater fra revisjoner i 2021 i forhold til opplæring: 
Rekvalifisering for utførelse av revisjoner ikke dokumentert. 
Klinisk veileder ikke navngitt i opplæringsdokumentasjonen for 
legemiddelgjennomgang og –samstemming.
Opplæring i informasjonssikkerhet ikke dokumentert.
Introduksjonsopplæringen er ikke fylt ut iht. god dokumentasjonspraksis, og 
gjennomføring av opplæringen signeres ikke ut av leder innen 6 mnd. 

GUL score beholdes.  

Implementering av 
kompetanseportalen (Dossier) er i 
gang.

Implementering av styrte dokumenter.
Angi status for implementering

Samlet sett er dokumentert implementering av prosedyrer en utfordring. I 
sykehusapotek hvor leder har fokus på dette, fungerer det. 
Statistikk  for hovedkontoret viser utfordringer med implementering av 
prosedyrer innenfor områdene SIK, BRS, KVA og HMS og eget arbeid. 
Implementering av disse skal dokumenteres.

Fortsatt GUL score.

Ledere må følge dette tett opp med 
sine ansatte.

Avviksbehandling

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) for perioden: Hele 2021 samlet for Sykehusapotekene HF

Utført av/ dato: Tore Prestegard, Anne Katrin Haga, Hans-Petter H Johannessen, Ingun Gjerde, Jan Erik Augestad, John-Erik Tønnesen, Henrik W Bärnholdt, Silje Høstmælingen, Malin 
Davidsson, Hege J Holm, 29.03.2022. 

Sykehusapotek/ enhet: Samlet for hele Sykehusapotekene HF

Dato for forrige LGG: 12.10.2021

Styrte dokumenter

Organisering, ansvar og ressurser

Status/resultat Tiltak/hva skal oppnås Ansv. FristKvalitets- og rapporteringsområder 

Status for mål og handlingsplan

Oppfølging fra forrige LGG

Opplæring



Totalt antall avvik og behandling av dem. 
Angi antall og kommenter på endringer i 
forhold til tidligere/ meldekultur. 
Kommenter på oppstart av behandling 
av avvik (innen 5 dager) og status for 
avvik ved måling 2 og 6 mnd tilbake i tid

Det er registrert 3738 avvik i 2021. Til sammenligning var det 3622 avvik i 
2020 og 4233 i 2019. Det har vært en nedgang i antall avviksmeldinger de 
siste årene. Men meldekulturen vurderes fortsatt som god.

Per 10.01: Antall avvik med status "Ny" mer enn 5 dager etter registrering : 
129. Antall avvik med status "Åpen" i Sokrates, etter 2 mnd: 577 og 6 mnd: 
214. 
Lukningsgrad i foretaket er 84%. Det er tilfredsstillende.

Forholdstallet mellom antall avvik registrert og antall avvik lukket er høyest i 
oktober (1,42) og desember (1,58). Et forholdstall på 1,0 tilstrebes jamt over.

GRØNN i forhold til meldekultur og behandling og lukking av avvik.

Månedlig avviksstatistikk gjøres 
tilgjengelig for ledergruppen, 
kvalitetsledere, fagsjefer og driftssjef. 

Kritiske avvik. 
Angi antall og kommenter på hva som 
har skjedd feil, rotårsaker, korrigerende 
og forebyggende tiltak for å hindre 
gjentagelse og om tiltak har hatt effekt

Det er registrert ett kritisk avvik i 2021: Brudd på konfidensialitet i forhold til 
avtalepriser (LIS).  
Avviket er fulgt opp med leverandør og med en revisjon 07.02.2022 for å 
verifisere tiltak for å lukke avviket. Et avvik er registrert i leverandørens 
kvalitetssystem. Det er utført en omfattende rotårsaksanalyse med en 
tilhørende CAPA-plan. De mer omfattende tiltakene som er knyttet til 
kvalitetssystem for kvalitetssikring av Finans/ kjedekontorets avdelinger, 
funksjoner og prosesser, vil pågå utover i 2022. 
GUL score.

Endret fra 
GRØNN

Mål er null kritiske avvik.
Månedlig avviksstatistikk gjøres 
tilgjengelig for ledergruppen,  
kvalitetsledere, fagsjefer og driftssjef.

Fokus på god avviksbehandling og 
rotårsaksanalyser.

Alvorlige avvik. 
Angi antall og kommenter på trender; 
hva som har skjedd feil, rotårsaker, 
korrigerende og forebyggende tiltak for 
å hindre gjentagelse og om tiltak har 
hatt effekt

Det er registrert 46 alvorlige avvik i 2021. Til sammenligning var det 41 alvorlige 
avvik i 2020. 

Alvorlige avvik i Publikum (26): Utlevert feil legemiddel (x1); utlevert legemiddel 
med feil dosering på etikett (x10), til feil kunde (x5), med feil informasjon på etikett 
(x3), og med feil styrke (x3). Klage på utlevert krykke. Utlevert gastropakke med 
utgått holdbarhet. Pakke ikke mottatt av kunde. Gammel ordre ikke fakturert.

Alvorlige avvik i Produksjon (10): Produsert cytostatikum med feil dose (samt feil i 
CMS), nesten dobbeltproduksjon i CMS, CMS endret dosen av Paklitaksel tilbake til 
100%, to forskjellige virkestoffer samtidig i produksjonsbenk, stikkskade cyt, 
produksjon til klinisk studie ikke iht. protokoll, sprekk i himling over punktavsug 
som følge av feil trykk i produksjonsrom, produsert poser over maks tilsetning av 
legemiddel (mulig ustabil blanding), infusjonspose med feil dose produsert i forhold 
til rekvisisjon og frigitt, feil infusjonsvæske (CMS).

Alvorlig avvik Logistikk (1): Bestilt legemiddel fra ikke-godkjent grossist (Pure 
Medical AS).

Alvorlig avvik Tjenester (1): Feil i samstemt legemiddelliste.

Alvorlige HMS avvik (1): Ledelys og skilt for rømningsvei manglet batteri.

Andre alvorlige avvik (7): Transportør ødelegger dør ved varelevering, manglende 
temperaturdata i Mobileview (x2), Internett nede (x2), ikke overføring av e-ordre 
fra CMS til FarmaPro, vareleveranse ikke satt i varemottaket, men i gangen utenfor 
apoteket.

Det er mange avvik med alvorlighetsgrad moderat som tidligere. 
GUL score basert på antall alvorlige avvik.

Månedlig avviksstatistikk gjøres 
tilgjengelig for ledergruppen,  
kvalitetsledere, fagsjefer og driftssjef.

Fokus på god avviksbehandling og 
rotårsaksanalyser.

Helsetilsynet sendte 20.01.2022 ut: 
"Påminnelse til helse- og 
omsorgstjenesten om oppfølging av
alvorlig hendelser, etterlevelse av 
varslingsplikten og
betydningen av dialog med involverte 
parter ved alvorlige
hendelser."

HMS-avvik. 
Angi antall og kommenter på trender; 
hva som har skjedd feil, rotårsaker, 
korrigerende og forebyggende tiltak for 
å hindre gjentagelse og om tiltak har 
hatt effekt

Antall avvik relatert til HMS i 2021: 140. Til sammenligning var det 150 HMS-avvik i 2020.

2 alvorlige avvik: Stikkskade doksorubisin. Ledelys og skilt for rømningsvei mangler batteri. 
Til sammenligning var det ett alvorlig avvik i 2020.

54 moderate, bla: 
Ansatt ble dårlig under produksjon av legemiddel - tett pust, hosting, kvalme (x2), ansatt fikk 
brannskade på underarmen fra varmeveksler i WFI-anlegg, ansatt fikk brannskade på fot 
etter uhell med WFI-anlegg, ansatt falt på jobb - skoen hang igjen, ansatt falt ned fra 
lasterampe, ansatt falt i trapp (x2), ansatt falt over dørstokk, ansatt fikk slusedør i hodet, 
ansatt skadet ansiktet på slusedør, ansatt fikk eske i hodet, ansatt fikk rengjøringsmiddel i 
øyet, ansatt fikk kutt i fingeren av metalltrillebord, ansatt fikk sprøytestikk under cyt-
produksjon (flere tilfeller), ansatt ble sittende fast i heisen, ansatt ble utsatt for truende 
kunde, hendelse i psykiatri. 

Pasient som skulle sette seg, falt i gulvet, ballongen i pumpe sprakk.

Branndør med hull, manglende risikovurdering av brannvern (x3), ikke gjennomført årlig 
brannvernrunde, brannapparat ikke sjekket, ansatte hørte ikke brannalarmen, kaffetrakter 
stod på over natten, praktisk øvelse for ran/ trusler ikke gjennomført eller diskutert, problem 
med adgangskontrollsystemet, vindushasper mangler, antisklimatter mangler, dårlige 
lysforhold i sterilbenk, suselyd fra punktert isolator. 

Flere AHN-avvik, mottatt knust hetteglass av cytostatikum, hetteglass med penicillin med 
flekker på utsiden, søl (bla; søl fra knuste ampuller, søl i transportkoffert, knust hetteglass). 
Smittevernråd fra SAO stemte ikke med smittevernråd for OUS. Glassampuller kastet i feil 
beholder og noen var knust. Sprøyte med kanyle kastet i vanlig søppel - vaskepersonale stakk 
seg. Planla produksjon samtidig med produksjonsstans. Test ble ikke godkjent pga 
manglende forberedelse for tilvirkning på cyt. Tyveri i selvvalget. 
Fortsatt GRØNN score.

Tiltak fra LGG - se aksjonsliste:
Følge med på HMS-avvik knyttet til 
personskader og nesten personskader 
på jobb for å vurdere behov for tiltak.



Ytre miljø-avvik. 
Angi antall miljø-avvik og avvik med 
konsekvenser for ytre miljø og 
kommenter på meldekultur og trender; 
hva som har skjedd feil, rotårsaker, 
korrigerende og forebyggende tiltak for 
å hindre gjentagelse, og om tiltak har 
hatt effekt

Antall avvik relatert til ytre miljø i 2021: 660. Til sammenligning var det 516 
slike avvik i 2020.

11 "ytre miljøavvik": Kassasjon som følge av temperaturavvik (x2), 
sorteringsbøtte til EE-avfall ble borte og apoteket måtte kjøpe ny, sprekk i 
glass oppdaget på varemottak, søl ved produksjon og transport (x3), 
legemiddel knuste da det falt i gulvet under transport til post, apotek 
mangler ytre miljømål, apotek har ikke sortering av nitropreparat og 
aerosoler før destruksjon, åndedrettsvern i søl-settene er utgått på dato.
GRØNN score.  

Informasjonssikkerhetsavvik. 
Angi antall og kommenter på trender; 
hva som har skjedd feil, rotårsaker, 
korrigerende og forebyggende tiltak for 
å hindre gjentagelse, og om tiltak har 
hatt effekt

Totalt 56 avvik i 2021. Til sammenligning var det 43 slike avvik i 2020. De 
fleste av informasjonssikkerhetsavvikene er relatert til Publikum og 
Farmasøytiske tjenester. 

9 alvorlige hvor pasienter har fått utlevert legemiddel med feil pasientnavn. 
Til sammenligning var det ett alvorlig avvik i 2020.

Avvik meldt til Datatilsynet: Levert feil medisiner og reseptoversikt til feil 
person. 

Ved gjennomgang av avvik ble det oppdaget at det var kun registrert ett avvik 
knyttet til den evalueringen som skal gjøres for informasjonssystemer iht 
11290. Det ble derfor gjort en revisjon for å verifisere samsvar med 
prosedyren. Den viste at prosedyre 11290 ikke etterleves for systemene i 
foretakets systemkatalog.

Egen oversikt over informasjonssikkerhetsavvik i 2021 er utarbeidet.
GUL score pga økt antall alvorlige avvik og manglende etterlevelse av 
sikkerhets-prosedyre.

Endret fra 
GRØNN

Selvinspeksjon innen 
informasjonssikkerhet i Farmasøytiske 
tjenester etter behov.

Meldepliktige avvik til f.eks. SLV, NAV og 
Datatilsynet.
Angi antall og kommenter på trender og 
hva som har skjedd feil. Vurder om det er 
avvik som skulle vært meldt, men som 
ikke er det, og i hvilken grad 
dokumentasjonen i Sokrates er komplett 
(f.eks. vedlagt meldingen)

Totalt 18 meldepliktige avvik til SLV  i 2021. Til sammenligning var det 23 slike 
avvik i 2020. 

Ytterligere innskjerping i forhold til innsendelse av meldingene til SLV i 2021: 
Kritiske avvik på egenprodusert produkt skal meldes SLV innen 24 timer etter 
at avviket er avdekket, og alvorlige og moderate systemavvik skal meldes SLV 
så raskt som mulig (innen 1 uke) etter at avviket er avdekket. SLV forventer 
at apoteket umiddelbart gjør en rotårsaksanalyse, fastsetter tiltak og 
gjennomfører tiltak i løpet av de første to månedene etter at avviket har blitt 
kjent. Det betyr at det kan være hensiktsmessig å informere SLV om et 
meldepliktig avvik i 2 omganger. Rotårsaksanalysen skal vedlegges. 
Avviksprosedyren (10707) er oppdatert. 

Forum for CMS avvik som ble etablert i 2020, fungerer godt.

Ingen meldepliktige avvik til NAV i 2021.
Ett meldepliktig avvik til Datatilsynet i 2021.

Fortsatt GRØNN score, men de meldepliktige avvikene følges tettere opp av 
SLV enn tidligere og er krevende.

Månedlig avviksstatistikk gjøres 
tilgjengelig for ledergruppen, 
kvalitetsledere, fagsjefer og driftssjef. 

Mottatte kundeklager/ reklamasjoner. 
Angi antall klager fra private og 
profesjonelle kunder og hovedårsaker. 
Kommenter spesielt på klager på 
produktkvalitet, ytre miljø og 
informasjonssikkerhet

Antall kundeklager mottatt i 2021: 628. Til sammenligning var det 667 slike 
klager i 2020. 
De fleste hører til Produksjon (186), Publikum (212) og Sykehusleveranser 
(192) som tidligere. 
For 16 av klagene er avviket klassifisert som alvorlig. 
GRØNN basert på god oppfølging av klager.

Reklamasjoner/ klager til leverandører og 
kontraktsprodusenter. 
Angi antall og kommenter på trender og 
hovedårsaker

Antall reklamasjoner sendt til leverandører og kontraktsprodusenter i 2021: 
281. Det har vært en økning fra 2020 da det var 184 slike klager. 

De fleste klagene går til  Fresenius Kabi, Forvaltning CMS/MKB (inkl. 
Sykehuspartner, Regional fagforvaltning, Wellsky), Alliance Healthcare 
Norway (inkl. PostNord), Baxter og Bring Express som tidligere.

Fortsatt GUL score da foretaket må jobbe tett med flere leverandører.

Kontinuerlig oppfølging og 
kommunikasjon mellom 
grossistadministrasjon/fagområde 
Publikum og AHN.
 
Se tiltak under leverandøroppfølging. 

Publikum og Sykehusleveranser



Feilekspederinger Publikum. 
Angi antall og kommenter på 
alvorlighetsgrad, type feil, oppfølging av 
tiltak og om avvik er gjentagende

Totalt 184 feilekspederinger i Publikum i 2021, derav 0 kritiske og 17 
alvorlige. Til sammenligning var det 160 feilekspederinger 2020, derav 0 
kritiske og 14 alvorlige.

De alvorlige feilekspederingene er: Utlevering av legemiddel med feil 
dosering/ informasjon på etikett (x10), utlevering av legemiddel med feil 
pasientnavn (x7), utlevering av feil styrke (x3), utlevering av feil legemiddel 
(x1).

Feilregistrering og feil ved klargjøring og utlevering er hyppigste årsaker til 
feilekspedering i Publikum som tidligere. 

Innrapporterte ekspedisjons- og utleveringsfeil fra SAHF til Apotekforeningen 
i 2021 viser at hyppigst forekommende er feil reseptvare, feil mengde og feil 
bruksanvisning/ dosering på etikett. 
Samlet statistikk for alle apotek fra Apotekforeningen i 2021 viser at hyppigst 
forekommende er feil reseptvare, feil mengde og feil styrke (feil utgjør 0,09 
promille av antall varelinjer).
Fortsatt GUL score.

Månedlig avviksstatistikk gjøres 
tilgjengelig for ledergruppen, 
kvalitetsledere, fagsjefer og driftssjef.

Fagsjef: Gjennomgå feilekspederinger 
regelmessig med avdelingsledere i 
Publikum for erfaringsutveksling på 
tvers.

Feilekspederinger Sykehusleveranser. 
Angi antall og kommenter på 
alvorlighetsgrad, type feil, oppfølging av 
tiltak og om avvik er gjentagende

Totalt 285 feilekspederinger i Sykehusleveranser i 2021, derav 0 kritiske og 0 
alvorlige. Til sammenligning var det 230 feilekspederinger i 2020, derav 0 
kritiske og 3 alvorlig. 

Feil ved klargjøring og levering er hyppigste årsak til feilekspedering i 
Sykehusleveranser som tidligere.

Samlet GRØNN score.

Månedlig avviksstatistikk gjøres 
tilgjengelig for ledergruppen, 
kvalitetsledere, fagsjefer og driftssjef.

Feilleveranser Produksjon. 
Angi antall og kommenter på 
alvorlighetsgrad, type feil, oppfølging av 
tiltak og om avvik er gjentagende

Totalt 92 feilleveranser i Produksjon i 2021, derav 0 kritiske og 5 alvorlig. Til 
sammenligning var det 80 slike avvik i 2020, derav 0 kritiske og 12 alvorlige. 

De alvorlige feilleveransene er: Produsert cytostatikum med feil dose (samt 
feil i CMS), CMS endret dosen av Paklitaksel tilbake til 100%, produsert poser 
over maks tilsetning av legemiddel (mulig ustabil blanding), infusjonspose 
med feil dose produsert i forhold til rekvisisjon og frigitt, feil infusjonsvæske 
(CMS).

Plukkfeil er vanligste årsak til feilleveranser som tidligere, men også feil ved 
produksjonsplanlegging og produksjonsfeil.
Fortsatt GUL score for å ha fokus på denne typen avvik.

Månedlig avviksstatistikk gjøres 
tilgjengelig for ledergruppen, 
kvalitetsledere, fagsjefer og driftssjef.

Fagsjef: Gjennomgå avvik i Produksjon 
regelmessig med avdelingsledere i 
Produksjon for erfaringsutveksling på 
tvers, og velge ut fokusområder.

Etablert forum for CMS-avvik.

Feilproduksjoner Produksjon (oppdaget 
etter/under produksjon og/eller før 
utlevering, medført kassasjon). 
Angi antall og kommenter på type feil, 
rotårsaker, oppfølging av tiltak og om 
avvik er gjentagende 

Totalt 381 feilproduksjoner i 2021. Til sammenligning var det 304 
feilproduksjoner i 2020. Økonomisk tap er primært tidsbruk. 

Resultater fra apotekene (statistikk fra Sokrates):  Arendal 0, Bærum 7, 
Drammen 2, Gjøvik 1, Hamar 9, Kalnes 56, Kristiansand 13 (LGG:11), 
Lillehammer 7, Nordbyhagen 98, Radiumhospitalet 51, Rikshospitalet 23, 
Skien 40, Tønsberg 11, Ullevål 61.

Fortsatt GUL score pga mange feilproduksjoner. Det er viktig å ha fokus på 
denne typen avvik.

Månedlig avviksstatistikk gjøres 
tilgjengelig for ledergruppen, 
kvalitetsledere, fagsjefer og driftssjef.

Produksjonsmaler og hovedforskrifter
Status  for dokumentstyring i Sokrates.

Ny parameter. 

Resultater fra apotekene:
Totalt er det nå 1241 produksjonsmaler, hovedforskrifter, ol som ligger i 
Sokrates. I følge statistikk fra Sokrates har Arendal 3, Bærum 0, Drammen 3, 
Gjøvik 3, Hamar 2, Kalnes 162, Kristiansand 32 , Lillehammer 15, 
Nordbyhagen 330, Rikshospitalet 57, Skien 30, Tønsberg 0, Ullevål  597.
GRØNN score.

Miljøkontroll, partikkeltelling og vask 
produksjon
Kommenter på trender og avvik, 
oppfølging av tiltak og om tiltak er 
gjentagende.

Ny parameter.

I følge apotekenes LGGer: 
Arendal (vask- og miljøkontroller ikke gjennomført som planlagt - er 
risikovurdert, partikkeltelling innenfor krav), Bærum (mikrofiberrengjøring 
igangsatt, miljøkontroller trendes), Drammen (mikrofiberrengjøring 
igangsatt), Gjøvik (mikrofiberrengjøring igangsatt, partikkeltelling innenfor 
krav, observert økning av vekst på hanskeprøver i sterilisolator - tiltak 
iverksatt), Hamar (mikrofiberrengjøring igangsatt, partikkeltelling innenfor 
krav), Kalnes (mikrofiberrengjøring igangsatt, miljøkontroll - stabil trend), 
Kristiansand (ikke miljøkontroll i 2021 da mikrofiber fra Elis allerede er i bruk 
- gjennomførte ikke ny validering), Lillehammer (mikrofiberrengjøring 
igangsatt, bekymret over miljø på positivrommet), Nordbyhagen (sprites 
fortsatt mye etter innføring av mikrofiber - klasse D rom oppfyller krav til 
klasse C, forsinket halvårlig klerkit), SAO (mikrofiberrengjøring igangsatt, 
hyppigere oppdatering av trending nødvendig på Radiumhospitalet, vekst 
over krav i sluse til vaskerom følges opp på Rikshospitalet), Skien (ikke startet 
med mikrofiberrengjøring i dosepakk og steril, vil gå til innkjøp av egen 
luftprøvetaker for å unngå forsinkelser), Tønsberg (mikrofiberrengjøring 
igangsatt, miljøkontroller og partikkeltellinger innenfor krav).
Halvparten av apotekene med produksjon scorer GUL, derfor settes samlet 
score som GUL.

Produksjon



Avvik i Farmasøytiske tjenester.
Angi antall og kommenter på type feil, 
rotårsaker, oppfølging av tiltak og om 
avvik er gjentagende 

Ny parameter.

Det er registrert 71 avvik for Farmasøytiske tjenester i 2021, derav 0 kritiske 
og 1 alvorlig (feil i samstemt legemiddelliste). 

18 moderate avvik, bla: Feil dråpestørrelse i forhold til det produsent oppgir, 
gitt feil informasjon om holdbarhet, gitt behandlingsinformasjon om feil 
pasient, feil i Metavision (flere), endret timeføring i etterkant av fakturering, 
avdekket informasjonssikkerhetsavvik under selvinspeksjon, skrev gul lapp 
om feil pasient, manglet skrivetilgang i DIPS, fikk ikke deltatt i møte pga 
tekniske utfordringer, ikke tilgang til Teams.
GRØNN score.

Antall tilbakekallinger av produkter 
(lagerproduksjon). 
Angi antall tilbakekallinger og 
kommenter på produkt, mengde, type 
feil, årsak, oppfølging av tiltak og 
økonomisk tap

I følge statistikk fra Sokrates har Skien hatt én tilbakekalling av lagerprodukt i 
2021 (endose) basert på mottatt salgsstopp fra AHN på utvalgte 
batchnummer av Aprovel 150 mg, Aprovel 300 mg og CoAprovel 300/12,5mg. 
God oppfølging.
GRØNN score

Kritiske og store tilsynsavvik SLV. 
Angi antall kritiske og store avvik. 
Kommenter på tiltaksplan (type feil, 
korrigerende og forebyggende tiltak for 
å hindre gjentagelse) og kommunikasjon 
på tvers av organisasjonen

Ingen SLV-tilsyn i 2021. 
Tilsynet på Kalnes i 2019 er lukket.
Tilsynet på SAO av grossistaktiviteter er åpent. Dokumentasjon er innsendt 
21.05.2021, men ingen tilbakemelding er mottatt. GDP-sertifikat er mottatt.

GRØNN score.

Resultater av tilsyn tas opp 
fortløpende på kvalitetsforum og på 
apotekermøter.

Andre tilsynsavvik (f.eks. fra Datatilsynet) 
og revisjonsavvik (f.eks. fra ekstern 
revisjon av ytre miljø,  konsernrevisjon).
Angi resultat. Kommenter på tiltaksplan 
(type feil, korrigerende og forebyggende 
tiltak for å hindre gjentagelse) og 
kommunikasjon på tvers av 
organisasjonen

Siste miljørevisjon av KIWA var 22-23.09.2021. Ingen avvik eller 
anmerkninger. Neste miljørevisjon med KIWA er planlagt 07.09-08.09.2022. 
Det er besluttet av ledergruppen at foretaket fortsatt skal være 
miljøsertifisert iht. ISO14001:2015.
SLV tilsynsmøte med hovedkontoret 09.06.2021.
Konsernrevisjon for gevinstrealisering av CMS 25.01.2022. Rapport ikke 
mottatt. 
GRØNN score.

Gjennomføring av revisjoner iht. 
revisjonsprogram for foretaket. 
Kommenter på gjennomførte revisjoner i 
enheten/apoteket iht. revisjonsprogram; 
begrunn evt. avvik

Revisjoner er gjennomført iht. revisjonsprogrammet. De fleste av revisjonene 
er gjennomført basert på intervjuer digitalt, tilsendt dokumentasjon, 
oversikter/ statistikk fra Sokrates og dokumentasjon i EcoOnline. To 
revisjoner ble utført ved fysiske besøk i september (sykehusleveranser i 
Kristiansand og på Ullevål).
GRØNN score.

Utarbeidelse og oppfølging av 
tiltaksplaner for revisjoner. 
Kommenter på om tiltaksplaner er 
utarbeidet og fulgt opp innen tidsfrist; 
begrunn evt. Avvik

Ingen åpne aksjoner fra revisjoner gjennomført før 2020, med mulig unntak 
av forsendelser ved enkelte apotek.

Åpne revisjoner (etter frist) i 2021: 2 (Prod. Skien)
Åpne revisjoner (etter frist) i 2020: 2 (Prod. Lillehammer, Dosepakk Skien)

GRØNN score på utarbeidelse av tilsvar innen frist, GUL på oppfølging av 
tiltak i forhold til frist

Ansvar for å følge opp tiltak og lukke 
avvik iht. avtalt tidsfrist ligger hos 
avdelingen/ området som er revidert.

HMS-vernerunde.
Kommenter på årlig gjennomføring og 
oppfølging av tiltak

Resultater fra HK: 
HMS-vernerunde på HK ble ikke gjennomført i 2021 pga Korona-pandemien. 
Ny vernerunde er planlagt gjennomført i mai 2022.

Resultater fra apotekene: 
Alle apotekene har gjennomført HMS-vernerunde med unntak av SAO som 
ikke fikk gjennomført alle grunnet sykdom (Planlagt i januar 2022).
Fortsatt GRØNN score.

Selvinspeksjoner på apotek
Beskriv hvilke som er utført, resultat og 
lukking av avvik

I følge apotekenes LGGer:
Arendal 1 (farmasøytkontroll CMS), Bærum 3 (LAR, retur av A- og B-prep, 
oppslag i journal vs. tjenstlige behov), Drammen 1 (dokumentasjon av 
miljøkontroller og vedlikehold av produksjonslokaler), Gjøvik 1 (produksjon), 
Hamar 1 (produksjon), Kalnes 1 (arkivering og gjenoppretting - 
endoseproduksjon), Kristiansand 2 (oppfølging av soneklarering, håndtering 
av salsstoppmeldinger), Lillehammer 1 (produksjon), Moss 2 (publikum, 
sykehusleveranser), SAO 5 (produksjon), Skien 1 (sporbarhet i dosepakk), 
Tønsberg 1 (oppbevaring av ansatt informasjon). Kongsvinger, Elverum, 
Nordbyhagen: Ingen.

De fleste apotekene har brukt avvik i Sokrates for dokumentasjon og 
oppfølging av utførte selvinspeksjoner. Kalnes har brukt Public 360, men ser 
at det ikke er behov for det. Utveksling av erfaring på kontaktmøtet med 
kvalitetsledere i mars.

Alle sykehusapotekene har ikke utarbeidet selvinspeksjonsplan for 2022. En 3-
årsplan med temaoversikt som dekker alle GMP-områder, er å foretrekke. 

GRØNN score da gjennomføring av selvinspeksjoner er godt i gang.

Endret fra 
GUL   

Tilbakekalling - Lagerproduksjon

Revisjoner og selvinspeksjoner

Farmasøytiske tjenester

Eksterne tilsyn og revisjoner av eksterne parter



Miljøkartlegging.
Beskriv vesentlige miljøaspekter og evt 
endringer, samt relevante mål og tiltak

Miljøkartlegging for hovedkontoret ble oppdatert i august 2021.  
Ingen ny informasjon fra apotekene, men avvik gitt ved internrevisjon for at 
lett gjennomgang av miljøkartlegging ikke var utført i apoteket.

Vesentlige miljøaspekter rapportert fra apotekene
- Varetransport ut/ inn av apotekene 
- Tjenestereiser (mindre i 2020 enn tidligere år pga. Covid-19-pandemien)
- Transport av ansatte til/ fra arbeidssted
- Kjemikalieforbruk i produksjonsavd. (reduksjon ved innføring av 
mikrofiberkluter til rengjøring)
- Rådgivning til kunder knyttet til f.eks. bruk av antibiotika, retur av 
legemidler
- Bruk av kjølerom med F-gass
- Bruk av emballasje ved transport
 - Avfall
GRØNN score.

Interesseparter.
Beskriv dialog og samhandling med 
interesseparter for å redusere 
miljøpåvirkning

Interessentanalysen er gjennomgått i Sokrates og oppdatert (9398) mhp. 
vaksinedistribusjon i ultrakjølekjede. 
GRØNN score.

Miljøprestasjon.
Kommenter på hva som måles og 
overvåkes og resultater, om miljøkrav i 
drifts- og serviceavtaler er levert, og om 
nasjonale miljørapporter er kjent og 
integrert

Måltall for SAHF er spilt inn til HSØ RHF: Elektrisitetsforbruk på 
hovedkontoret, antall km reist med egen bil i tjeneste og flyreiser i tjeneste. 
Målingene inngår i den årlige nasjonale miljørapporten 
«Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar».  Rapporten for 2021 
er ikke ferdigstilt.

HK har generelt fokus på bruk av digitale møter fremfor fysiske møter og 
avfallssortering i tråd med eiers avfallssorteringssystem. 

Flere av apotekene har definerte målinger med mål - mye knyttet til 
reduksjon i kassasjon av legemidler. 
GRØNN score.

Spesifisere klare miljømål for foretaket 
i tråd med FNs klimamål og føringer 
fra HSØ.

Livsløpsvurderinger 
Beskriv hvilke som er utført, og om det 
har påvirket miljøkartlegging/ vesentlige 
miljøaspekter

Det er fokus på miljøkrav ved innkjøp/ anbudskonkurranser. 
Livsløpsvurderinger følges ikke systematisk opp ute på apotekene, men 
behovet er heller ikke så stort for det. 
GRØNN score ut ifra fokus på miljøkrav ved innkjøp.

Status endringskontrollmeldinger. 
Angi antall endringsmeldinger; tidspunkt 
for opprettelse, bakgrunn for 
endringsmeldingene, og antall 
endringsmeldinger som har vært åpne i 
mer enn ett år

Sentrale endringsmeldinger:
Det er noen utfordringer når det gjelder forståelsen for sentrale 
endringsmeldinger, registrering, oppfølging og godkjenning.  GUL score. Ellers 
GRØNN score

Apoteklokaler og utstyr. 
Status for lokaler og utstyr i forhold til 
krav (f.eks. HMS, GMP, 
informasjonssikkerhet)

Pågående tiltak:
Skien endose: Blisterpakkemaskin, ATC Host.
Publikum:  Nettapotek kartlegges og vurderes. 
Mikrofiber: Under implementering i flere apotek.
FMS system SAO Rikshospitalet og Ahus: Anskaffelse pågår iht. plan. 
Oppgradering av programvare i varelagerroboter og CMS. 

Resultater fra apotekene:
Arendal: Behov for vedlikehold (maling) av prod. rom (tiltak: "oppussing"), 
utfordringer med ny isolator. Bærum: 1 ny isolator installert, vifte til neg. isolator 
skiftet, 3 nye kjøleskap anskaffet, 2 isolatorer fra 2007 bør byttes (tiltak: ny 
isolator), Drammen: Apotekets lokaler er for små for dagens aktivitetsnivå; noen 
risikoområder (tiltak: nytt apotek bygges). Innlandet: Noe gammelt prod. utstyr; 
risiko for havari (tiltak), Elverum: Mangler ift. HMS-krav (temp.), Hamar: Mangler 
kjøling på ventilasjon i prod. avdelingen (tiltak: risikovurdering av prod. utstyr). 
Kalnes:  Lokalene er trange og lite fleksible, GMP krav (prod.) overholdes (tiltak: 
vernerunde i samarbeid med sykehuset). Kongsvinger: Enkelte PCer er ikke 
oppgradert til Windows 10 (tiltak: følge opp med IT). Kristiansand: Apotekets 
kjellerrom er omgjort til lagrings- og pakkerom for koronavaksine, styringssystemet 
for ventilasjonsanlegget i prod. avdelingen er byttet ut. Moss: Ingen bemerkning 
for 2021. Nordbyhagen: Sprekk i himling (alvorlig avvik), utfordringer med 
temperatur i enkelte kontorlokaler. SAO: Gjentagende avvik på prod. utstyr (alder 
>20 år) (tiltak: plan for utbytting av utstyr), lokalene er sikret med adgangskontroll 
og alarm. Skien: Byttet inngangsdør avd. sykehusleveranser. Tønsberg: Ingen 
bemerkning for 2021.

        

Pågående prosjekter, ref handlingsplan 
2022-2023 

Samsvar med lovbestemte krav og andre 
krav.
Kommenter på nye/endrede krav, 
samsvar, forutsetninger og 
implementering  

Arkiv: Public 360 skal sikre etterlevelse av offentlighetsloven og arkivloven. 
Løsningen er implementert.
Produksjonsstøttesystem: Prosjekt igangsatt for å sikre etterlevelse av 
tilvirkningsforskriften og GMP. 
CMS, masterdata/ stamdata: Team Apotek RFF-MB er lagt under hovedkontoret 
fra 01.02.2022. Tilsynsavvik Kalnes fra 2019 er lukket. 
Smittevern: En del nye krav som følge av Covid-19.
FMD: Nye krav for FMD. Plukkrobot er ikke i samsvar med FMD-krav da den ikke 
kan lese ca 10 % av alle pakninger. Teknisk løsning ikke identifisert. 
Medisinsk utstyr: Nye krav pga ny EU-forordning. 
Tilvirkning av forsøkspreparater: For legemiddel som skal inngå i klinisk utprøving i 
Norge, kreves ikke tilvirkertillatelse, jf. § 2-1 for ommerking og ompakking av 
legemiddel når dette utføres av apotek som har tilvirkertillatelse etter 
apoteklovgivningen.

GRØNN score

Endret fra 
GUL   

Endringer og forbedringer

Ytre miljø 



Forbedringer 
Kommenter på LEAN-aktiviteter, 
mulighet for forbedringer, igangsatte 
eller gjennomførte forbedringer (f.eks. 
ytre miljø, informasjonssikkerhet, 
pasientsikkerhet)

Pågående forbedringer (overordnet):
ORG2020 (pågår)
Prosesser og ansvar knyttet til leverandører (pågår)
Systemforvaltning (prosjekt)
Informasjonslagring (prosjekt)
LLS for tilsetninger (prosjekt)

Resultater fra apotekene:
Apotekene melder om små og store forbedringer iht. handlingsplaner. LEAN-
aktiviteter,  PULS-møter og bruk av forbedringstavler og regelmessige møter 
mellom avdelingsledere i de ulike avdelingene på apotekene for å jobbe mer 
ensartet og iht. "beste praksis". Flere apotek melder om økt bruk av endoser, 
forbedringer i vaksinehåndtering, vaksinasjon, rutiner og drift og 
produksjonsmaler og hovedforskrifter. 
Se også ovenfor om Apoteklokaler og utstyr.
Fortsatt GUL score.

Ref. tiltak i handlingsplan 2022-2023

Drifts- og serviceavtale med sykehus/ 
utleier og andre avtaler. 
Angi om avtale(er) er gyldig(e) og 
dekkende

Avtaler SAHF - HSØ: Manglende avtale angående ansvar knyttet til 
koordinering og gjennomføring av regionale LIS-anbud. Dette gjelder veldig 
store summer. RØDT

Avtale SAHF (og alle SA-foretak) - Sykehusinnkjøp: Manglende avtale 
angående ansvarsfordeling knyttet til LIS. (SA-foretakene legger fram utkast 
på samarbeidshåndbok i slutten av april). Forankring må gjøres med HSØ. 
Dette gjelder veldig store summer. RØDT

Ny CMS-forvaltningsmodell: Beskrevet i avtaler. Tjenestebeskrivelser + 
paragraf 9-avtaler gjenstår. Plan for dette foreligger. GRØNT eller GULT (hvis 
revisjon fra SLV). 

Resultater fra apotekene: 
For Arendal er ikke husleieavtale oppdatert. For Kalnes kommer avtale om 
tilleggsmerking inn i ny avtale med sykehuset i 2022. Kongsvinger holder på å 
samordne avtaler. Kristiansand har hatt en langvarig kommunikasjon om 
leieavtale; fortsatt uavklart.
De fleste apotekene scorer GRØNN. 

Samlet GUL score.

Tillatelser og konsesjoner. 
Kommenter på tillatelser og konsesjoner 
som apoteket/enheten har (gyldighet/ 
utløpsdato, korrekt/dekkende. Referer til 
Dok ID i Sokrates

Resultater fra apotekene: 
Tillatelser og konsesjoner er gjeldende. En stor andel av apotekene har fått 
oppdaterte tilvirkertillatelser ila året.
SAO, Radiumhospitalet og SAO, Rikshospitalet har tilvirkertillatelser for 
klinisk utprøvning. GDP sertifikat for grossistvirksomheten ved SAO, Ullevål 
ble utstedt i januar 2021.
GRØNN score.

Avtaler med leverandører av produkter, 
varer, utstyr og tjenester (f.eks. 
kontraktsprodusenter, transportører).
Hvilke avtaler er/ er ikke på plass i 
apoteket/ enheten; vurder gyldighet og 
om de er dekkende

Resultater fra apotekene: 
Arendal, Bærum, Moss, Tønsberg: Alle lokale avtaler på plass.  Drammen: 
Lokale avtaler på plass; avtale om transport av legemidler med BRING 
Express Norge er oppdatert, avtale om transport av legemidler  til eksterne 
poster (poliklinikker/DPS, Kongsberg) ved bruk av sykehusets transportører 
signert 01.02.2021. Innlandet: Lokale avtaler foreligger, driftsavtale med 
Sykehuset Innlandet er revidert, bør opprette avtale med Hedmark taxi som 
sporadisk frakter varer. Kalnes: Mangler avtale med SA IT-drift om drift av 
endose-server, Drammen emballasje (esker, endose) og etiketter fra 
Totaltrykk (CMS) - trenger hjelp fra HK på dette.  Kongsvinger: Ny avtale 
inngått med SA Ahus Nordbyhagen om leveranse av Vial Mate, må fornye 
avtale med Glåmdal interkommunal legevakt om påfyll av medisinlager. 
Kristiansand: Avtale om transport og levering av legemidler mellom SSHF og 
SAK inngått april 2021. Nordbyhagen: Mangler avtale med Helse Bergen og 
kvalitetsavtale med Swisslog, behov for oppdatering av avtale med AHN 
knyttet til et avvik. SAO: Bring avtale (Posten Bring) er mangelfull, utfordring 
å få Bring Ekspress til å etterleve alle kvalitetskrav, signert service og 
vedlikeholdsavtale for varelager- og plukkrobot foreligger ikke, mangler 
avtale med BioMerieux. Skien: Mangler avtale med et par eksterne 
transportører.

GUL score. Manglende avtaler og prosess må på plass.

Tiltak fra LGG - Se aksjonslogg:
Etablere og beskrive én prosess i 
foretaket fra et avdekket behov for 
innkjøp/anskaffelse av en vare eller 
tjeneste til  oppsigelse/prolongering av 
avtale. Prosessen må bla. inkludere 
ansvarsforhold, avviksbehandling, 
reklamasjoner/kundeklager, 
tilbakekalling, revisjoner, 
dokumentasjon) 
(Ansvar: Apotekdrift/ Vareflyt/ 
Kvalitet)

Kvalifisering, oppfølging/revisjon. 
Angi evt. nye viktige leverandører. 
Kommenter på kvalifisering og 
oppfølging/revisjon av leverandører som 
er gjort i apoteket/enheten

Resultater fra apotekene: 
Kalnes: Revisjon av BD dispensing (varelagerrobot) ble utsatt grunnet 
pandemien og må følges opp.
Norbyhagen: Apoteket bruker KIWA som leverandør av kalibreringstjenester 
for temperaturfølere og vekter. KIWA er ikke godkjent som klasse A 
leverandør. 
SAO: Liste med kvalifiserte leverandører er oppdatert, to tilfeller med nye 
leverandører til analyse/ kontroll som er tatt i bruk uten å være kvalifisert 
(BioMerieux og Shimadzu), leverandørkvalifisering/ avtaler/ WDA, GDP 
sertifikat for leverdører knyttet til grossisttillatelsen OK.
Andre apotek: Ikke identifisert behov for kvalifisering eller revisjon av lokale 
leverandører eller noe utover det som følges opp på foretaksnivå. 
GUL score samlet sett.

Endret fra 
GRØNN

Risiko og muligheter

Leverandøroppfølging (inkl. kontraktsprodusenter)

Avtaler, tillatelser



Gå gjennom resultater fra utførte 
risikovurderinger, f.eks. for HMS, ytre 
miljø ( akutte utslipp), tilvirkning, og 
informasjons-sikkerhet. Vurder resultater 
i forhold til akseptabelt risikonivå. 
Kommenter på områder med for høy 
risiko og nødvendige tiltak og ressurser 
for å redusere risiko. Kontroller at 
tiltaksplaner er etablert og følges opp. 
Kommenter på evt. endringer av 
risikobildet og om noen muligheter har 
blitt avdekket

Resultater fra apotekene:
Arendal: Påbegynt risikoanalyse HMS.
Bærum: Utført 5 risikoanalyser (HMS, ytre miljø, avd. produksjon og 
sykehusleveranser og publikum (siste ikke helt ferdig).
Drammen: Utført risikoanalyse av forsendelser.
Innlandet: Utført risikoanalyser for ytre miljø og  produksjonsavdelingene. Ingen 
risikoanalyse for informasjonssikkerhet.
Kalnes: Utført HMS-risikoanalyse. 
Kongsvinger: Utført HMS-risikoanalyse. 
Kristiansand: Utført risikoanalyser for excelbaserte hovedforskrifter, forsendelser, 
driftsstans produksjon, bytte av styringssystem for ventilasjon i 
produksjonsenheten, HMS og beredskap. Risikoanalyse ytre miljø fortsatt 
gjeldende.
Moss: Risikoanalyse HMS og ytre miljø fortsatt gjeldende.
Nordbyhagen: Utført for HMS, ytre miljø, distribusjon av nøkler og plassering av 
ultrafryser.
SAO: 30 risikoanalyser er utført eller startet opp i 2021. Logger benyttes for å holde 
oversikt og følge opp tiltak.
Skien: Utført risikoanalyse i forhold til brann, pakkeprogram i dosepakk ATC Host 
og flere innen tilvirkning.
Tønsberg: Vurdert akutte utslipp ved branntilløp.

Krevende å holde oversikt over risikoanalysene og status for tiltakene når enheten 
har mange risikoanalyser. Apotekene scorer GUL og GRØNN.  

             

Risikomodul i Sokrates - Pilot planlagt i 
SAO i 2022.

Beredskapsplan implementert og 
kommunisert.
Kommenter på oppdatering av 
beredskapsdokumenter, på eksterne og 
interne forhold som er relevante for 
styringssystemet (trusselbildet) og 
initiativ overfor eget sykehus for 
oppdatering av innhold og mengde av 
kritiske legemidler (vedlegg til L2)

Sykehusapotekene HF var i grønn beredskap i perioden 23.3.2020 - 14.06.2021, og 
fra 7.12.2021 grunnet Koronapandemien. 

Sykehusapotekene HF har i 2021 hatt ansvaret for logistikk og distribusjon av 
koronavaksinen Comirnaty med krav til ultrakjølekjede til helseregionens 
kommuner og til spesialisthelsetjenesten, samt Janssen vaksinen utenom 
Koronavaksinasjonsprogrammet. 
Beredskapsansvarliges vurdering: GRØNN 

Beredskapsplan brukt.
Kommenter på tilfeller hvor planen er 
brukt i løpet av det siste året og om 
beredskapsøvelse er gjennomført

Korona: 
I perioden med grønn beredskap er det avholdt jevnlige møter i 
beredskapsledelsen med Koronapandemien som tema. Workplace er 
benyttet til kommunikasjon med alle ansatte. SMS-varsling i HelseCIM er 
benyttet der det har vært aktuelt å informere ledere og ansatte raskt med 
viktig informasjon.
Det er meldt om tilsammen 37 ansatte ved 12 ulike apotek som i 2021 har 
vært smittet med koronavirus.  

Koronavaksine:
De fem vaksinehubene har totalt distribuert  4,7 millioner vaksinedoser i 
2021. Flere sykehusapotek har bistått sykehus med vaksineopptrekk i 
forbindelse med vaksinering av ansatte i spesialisthelsetjenesten. 
Beredskapsansvarliges vurdering: GRØNN. 

Databehandleravtaler og 
taushetserklæringer. 
Kontroller at avtaler er etablert og er 
dekkende for behandling av helse- og 
personopplysninger

Avventer ny informasjonssikkerhetsansvarlig. 

Status er som ved forrige LGG: 
Informasjonssikkerhetsansvarlig/ PVO skal gjennomføre gjennomgang med 
systemeiere/ systemansvarlige/ utøvende behandlingsansvarlige. Dette er et 
av områdene som besvares ved gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner av alle 
systemer. 
Så langt er det avdekket at det i enkelte tilfeller er uklarheter knyttet til 
inngåelse av databehandleravtaler. Ansvaret for at avtalene er etablert, ligger 
hos systemeier.
Arbeidet stoppet opp da informasjonssikkerhets-ansvarlig sluttet i foretaket i 
mai 2021. Arbeidet vil bli gjenopptatt når ny informasjonssikkerhetsansvarlig 
er på plass. 
Status fortsatt GUL pga forsinkelse. 

Avtaler med IKT- leverandører. 
Kontroller at avtaler oppfyller krav til 
taushetsplikt ved behandling av helse- og 
personopplysninger. Kommenter på 
oppfølging av avtaler

Status er som ved forrige LGG: 
Foretaket benytter kun avtaler fra HINAS/ Sykehusinnkjøp HF, som er 
tilfredsstillende ift taushetsplikt. Dersom det benyttes konsulenter, 
håndteres det per oppdrag. Taushetserklæringer signeres der det er relevant. 
Fortsatt GRØNN score.

Interesseparter.
Beskriv dialog og samhandling for å sikre 
god informasjonssikkerhet og personvern 
og oppfølging av interesseparter

Status er som ved forrige LGG: 
Interessentanalyse ble opprinnelig planlagt gjennomført ila 2020, men ble 
utsatt til 3. kvartal 2021 grunnet andre presserende oppgaver som 
konsekvens av Korona-pandemien.  Vurdering av dialog og samhandling med 
de identifiserte interessepartene skal så sammenstilles av 
informasjonssikkerhetsansvarlig. 
Arbeidet vil bli gjenopptatt når ny informasjonssikkerhetsansvarlig er på 
plass. 
Status fortsatt GUL pga forsinkelsen. 

Tiltak fra LGG - se aksjonslogg:
En interessentanalyse skal 
gjennomføres for 
informasjonssikkerhet. 

Sikkerhetsprestasjon
Kommenter på overvåknings- og 
måleresultater

Status er som ved forrige LGG: 
Modenhetsmålinger gjennomføres regelmessig og presenteres årlig. Noe 
arbeid gjenstår. Avhengig av når det forventes rapportering av 
sikkerhetsprestasjon, vil det vurderes om dette skal gjennomføres av innleid 
informasjonssikkerhetsressurs.
GUL status beholdes, og arbeidet gjenopptas når ny 
informasjonssikkerhetsansvarlig er på plass. 

Informasjonssikkerhetsansvarlig har 
tilgang på alle 
informasjonssikkerhetsavvik.

Beredskap 

Teknologi og informasjonssikkerhet: Fylles kun ut på hovedkontoret 



Endring i tekniske løsninger og 
infrastruktur
Vurder innvirkning på informasjons-
sikkerhet og personvern

Flytting av datasenter og hovedkontor har ikke ført til logiske endringer på IT-
systemporteføljen. Fysisk er det strengere tilgang til utstyret på datasenteret 
hos Sykehuspartner/ Basefarm (som er i tråd med HSØ-policy). 
Hovedkontoret har redusert volum av utstyr etter at datasenter ble flyttet, og 
derved mindre datalagring enn tidligere.
GRØNN status opprettholdes.

Behandlingsprotokoll for helse- og 
personopplysninger
Gjennomgang av viktige elementer i 
protokollen

Dette ansvaret ligger hos Personvernombudet (PVO). 

Status er som ved forrige LGG:
Behandlingsprotokollen i SAHF ble i stor grad ferdigstilt til konsernrevisjonen 
fra HSØ RHF i januar 2020. Pt er det ikke noe sted å arkivere den slik at den 
tilgjengeliggjøres for alle ansatte. 

Regional protokoll i HSØ er etablert, men SAHF får ikke tilgang til den før 
VOSS-prosjektet er ferdigstilt, og SAHF er over på SIKT-plattform. Det gjøres 
ikke videre endringer på lokal protokoll mht tilgjengeliggjøring før foretaket 
er over på regional protokoll.

Kun mindre anbefalinger i revisjonsrapport fra konsernrevisjonen mht ny 
PVOs rapportering og stillingsbeskrivelse. Funksjonsbeskrivelse for PVO er 
utarbeidet. Rapportering mellom PVO og adm. dir. er beskrevet her. 
Fortsatt GRØNN score samlet sett. 

Beskriv overordnet utvikling (økende/ 
avtagende), status (håndterbar/ 
alvorlig), mangelsituasjoner som har 
rammet pasient/ pasientbehandling og 
evt. tiltak som er igangsatt, inkl. estimert 
ressursbruk

Tilgangen til legemidler til Covid-19 pasienter har vært god med et par 
unntak – cisatrakurium og intensiv dialysevæsker. Mangel på cisatrakurium 
har medført bruk av beredskapslager, og det har blitt kjøpt inn utenlandske 
pakninger. 
For dialysevæskemangelen ble det satt ned en arbeidsgruppe i 2020 med 
deltakere fra LIS, GA, AHN og leverandør som koordinerte 
dialysevæsketilgang til norske sykehus. Hittil ingen hendelser som påvirker 
pasientbehandling pga. begrenset tilgang av disse legemidlene. Det er 
fremdeles møter i gruppen for å overvåke evt. endinger hos leverandør eller 
etterspørsel fra sykehus. 
Leveringssituasjonen anses som stabil for de fleste legemidler som 
sykehusene trenger.

SAHF har fortsatt forvaltningsansvaret for de 4 nivå 1 beredskapslagrene som 
ble etablert under pandemien. Det gjøres et betydelig arbeid både sentralt 
og lokalt hos apotekene for å minimere kassasjon av beredskapslegemidlene 
fra 3P-lagrene. Fortsatt ingen signaler om plan for avvikling av lagrene, men 
nivået på beredskapsvolumet ble halvert på slutten av 2021.

Det oppleves at Mangelsenteret og GA har fått enda bedre og tydeligere 
samarbeid gjennom 2021, noe som blant annet er positivt for 
mangelarbeidet. GA og regional LIS-kontakt bistår Mangelsenteret med 
informasjon om lagerbeholdning mm i forbindelse med mangelsituasjoner, 
noe som gir bedre håndtering av enkelte mangelsaker ved at man har et 
bedre tallgrunnlag. 
Fortsatt GUL score.

Det er etablert 4 nivå 1 
beredskapslagre for/ i tilknytning til 
spesialisthelse-tjenesten for å bedre 
sikre forsyning av viktige legemidler i 
forbindelse med pandemi-situasjonen. 
SAHF er satt til å forvalte disse lagrene. 
Det arbeides målrettet mht til 
sortiment og fyllingsgrader langs flere 
akser.

Overordnet oppsummering
Vurdering om styringssystemet er:
• Velegnet (tilpasset virksomheten og i 
stand til å ivareta endringer)
• Tilstrekkelig (har vi nødvendig styring 
og kontroll, og dekker systemet relevante 
krav) 
• Virkningsfullt (bidrar systemet til at vi 
når målene)

Styringssystemet er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt forutsatt at 
identifiserte tiltak og handlingsplaner følges opp. 

Iht. planer/ mål/ prosedyrer/ lovbestemte krav

Tett oppfølging påkrevet. Mulighet for avvik/ avvik av mindre grad iht. 
planer/ mål/ prosedyrer/ lovbestemte krav

Krever ytterligere tiltak. Stor sannsynlighet for avvik/ foreligger allerede avvik 
av stor grad iht. planer/ mål/ prosedyrer/ lovbestemte krav

Risikovurdering, forenklet modell

29.03.2022 Tore Presetegard (sign) Anne Katrin Haga (sign)
Signatur/ dato (sykehusapoteker/ leder og kvalitetsansvarlig)

Oppsummering og konklusjon

Legemiddelmangel/ legemiddelberedskap - Fylles kun ut på hovedkontoret


	 

