
Dok ID 7849

v. 6.0

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

Handlingsplan 2019 og 2020-2021 ble gjennomgått. En enkel risikovurdering ble utført. Noen 

røde og gule områder ble identifisert.

SE HANDLINGSPLAN 2019 OG 2020-2021

Kvalitetspolitikk

Kommenter på om den fortsatt er aktuell 

(Dok ID 1309)

Kvalitetspolitikken ble revidert i 2019 og er dekkende.

Kommenter på organisering, ansvar og 

ressurser (iht. lover og forskrifter, eiers 

forventninger)

Se tiltak i handlingsplanen (Org. 2020).

Resultater fra apotekene:

Noen av sykehusapotekene scorer GUL. Innspill fra apotekene tas med i den videre 

prosessen. 

Overordnet GUL score.

Tiltak i handlingsplanen: Gjennomføre 

analyse av organisasjonen og vurdere om 

Sykehusapotekene HF er organisert på en 

mest mulig effektiv og god måte for å nå 

foretakets strategiske ambisjoner og mål.  

Nytt tiltak fra LGG:

Innspill fra sykehusapotekene tas med i det 

videre arbeidet med Org. 2020 av driftssjef.

Revisjon av styrte dokumenter i Sokrates. 

Angi antall dokumenter som har passert 

revisjonsfristen; kommenter på intern 

oppfølgingsplan og behov for endringer i 

kvalitetssystemet/ styringssystemet

Per 16.01.2019:

17.6% av dokumentene som er utarbeidet på hovedkontoret har passert revisjonsfristen 

(12.4 % på samme tid i 2019).

18.2% av alle dokumenter som er utarbeidet i foretaket har passert revisjonsfristen (9.7% på 

samme tid i 2019). 

Antall dokumenter som har passert revisjonsfristen har økt siden forrige LGG og er mellom 

17% og 19.2% for de ulike apotekene. 

RØD score fordi arbeidet med styrte dokumenter ikke har blitt gitt stor nok prioritet.

Per 16.03.2019:

Liten endring av tallene; 18.0% for hovedkontoret og 18.4% for foretaket.

Endret 

fra GUL 

i 2018

Tiltak i handlingsplanen:

-Lage en plan for utarbeidelse og revisjon 

av prosedyrer innenfor eget ansvarsområde 

og sikre gjennomføring.

-Forenkling av kvalitetsarbeidet.

-"Null prosedyrer har passert 

revisjonsfristen per 31.10.2020.

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

Tilrettelagt for opplæring fra HK, bla årlig GMP opplæring, kvalifisering i produksjon, 

kurskatalog, produksjonsakademiet, opplæring i ytre miljø og informasjonssikkerhet, 

lederopplæring, introduksjonsprogram, e-læring mm.

Resultater fra revisjoner:

Enkelte revisjonsavvik i Publikum/ Sykehusleveranser når det gjelder manglende opplæring av 

vikarer og nyansatte, og i Produksjon når det gjelder manglende ferdigstillelse av 

opplæringsprogram og dokumentasjon av opplæring av CMS-superbruker.

Resultater fra apotekene:

Apotekene scorer GRØNN og GUL. Noen lokale tiltak. Samlet vurderes denne som GRØNN.

Endret 

fra GUL 

i 2018

Tiltak i Handlingsplanen:

Utarbeide overordnede kompetanseplaner 

i alle apotek og for foretakets sentrale 

funksjoner med vekt på hva som ansees 

som kritisk og sårbar kompetanse i 

strategiperioden. 

Implementering av styrte dokumenter.

Angi status for implementering

Dokumentasjon av implementeringen av Sokrates-dokumenter gjøres elektronisk i større 

grad enn tidligere. Implementering er forenklet i 2019 bla ved at underenheter er tatt i bruk. 

Implementering på hovedkontoret: 

Det gjenstår fortsatt noe når det gjelder implementering av prosedyrer hos HK-ansatte for 

Informasjonssikkerhet (SIK- dokumenter), Beredskap (BRS-dokumenter), Kvalitet (KVA-

dokumenter) og  Helse, miljø og sikkerhet (HMS-dokumenter), prosedyrer for eget arbeid. 

Resultater fra revisjoner:

Revisjonsavvik er observert når det gjelder implementering av prosedyrer i Publikum, 

Sykehusleveranser og Produksjon.

Resultater fra apotekene:

Sykehusapotekene scorer seg selv GUL eller RØD (3 apotek). 

Mange apotek har fokus/ tiltak på dette. Samlet GUL score.

Nytt tiltak fra LGG: 

Vurdere effekten av opprettelse av 

underenheter og "spissing" av 

implementeringsstøtte for utvalgte 

avdelinger for lettere å kunne 

implementere dokumenter  i samarbeid 

med kvalitetsledere.(Kvalitet)

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

Totalt er det registrert 4233 avvik i 2019 (fra 316 - 409 avvik per måned). I noen enheter er 

det registrert svært få avvik (Lørenskog - Sykehusleveranser, Radiumhospitalet - Produksjon, 

Radiumhospitalet - Publikum, Rikshospitalet - Sterile tilsetninger, Ullevål - 

Sykehusleveranser).

Til sammenligning ble det registrert 4351 avvik i 2018.

Antall avvik med status "Ny" mer enn 5 dager etter registrering per 16.01: 194. Spesielt 

kommer Gjøvik, Ullevål, Arendal og Lillehammer sent i gang med avviksbehandlingen. Antall 

avvik som har vært åpne lenger enn 2 mnd: 500, og lenger enn 6 mnd: 235. 

Meldekulturen er jamt over bra. Derfor overordnet GRØNN score.

Månedlig avviksstatistikk gjøres tilgjengelig 

for ledergruppen.

Status for mål og handlingsplan

Organisering, ansvar og ressurser

Avviksbehandling

Tiltak

Oppfølging fra forrige LGG

Kvalitets- og rapporteringsområder 

Opplæring

Ansv. Frist

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) for perioden: Hele 2019 for Sykehusapotekene HF

Utført av/ dato: Tore Prestegard, Anne Katrin Haga, Hans-Petter H Johannessen, Ingun Gjerde, Jan Erik Augestad, Morten Helmersen, Silje Høstmælingen, Malin Davidsson, Hege J Holm, 17.03-31.03.2020 (innspill 

per epost pga Corona-pandemien). Fraværende: Malou Ørbeck-Nilssen

Sykehusapotek/ enhet: Samlet for hele Sykehusapotekene HF

Dato for forrige LGG: 15.10.2019

Styrte dokumenter

Status/resultat



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

Ingen kritiske avvik er registret i Sokrates i 2019. Det var det heller ikke i 2018.

SLV-tilsynet på Kalnes ga ett kritisk avvik pga mangelfull farmasøytkontroll i CMS. Kalnes 

mottok pålegg om retting i brev fra SLV 23.01.2020. Sykehusapoteker på Kalnes og 

administrerende direktør svarte ut brevet 12.02.2020.   

SLV-tilsynet på Rikshospitalet ga to kritiske avvik: 1) Kontrollfarmasøyt har frigitt legemidler 

for salg selv om det var kjent at ett av to inngående produkter i et kitt var merket med feil 

holdbarhet. Produktet er tilbakekalt. 2) Legemidler tilvirkes i enkelte tilfeller for lager uten at 

regelverkets krav er oppfylt (samme avvik som ved tilsynet på Ullevål). Denne produksjonen 

er avviklet.

GUL score pga flere kritiske avvik i SLV-tilsyn.

Endret 

fra 

GRØNN 

i 2018

Mål er null kritiske avvik.

Månedlig avviksstatistikk gjøres tilgjengelig 

for ledergruppen.

Nytt tiltak fra LGG:

Ha fokus på repeterende revisjonsavvik ved 

internrevisjoner. (Kvalitet)

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

Antall alvorlige avvik i 2019: 51. Flest er registrert på Lørenskog (11), Kalnes (8) og Ullevål (7). 

I 2019 var det flere alvorlige avvik enn i 2018 (35) og 2017 (41), men mindre enn i 2016 (91). 

Fordeling av feilene: Produksjon 17, Sykehusleveranser 3, Publikum 23, Tjenester 1, HMS 1, 

Admin. 3. Det er spesielt i Publikum at antall alvorlige feilekspederinger har økt de to siste 

årene. Se flere detaljer lenger nede i skjemaet.

Resultater fra apotekene: 

Sykehusapotekene arbeider godt med rotårsaksanalyser. Et apotek scorer RØD, en del GUL 

og noen GRØNN.

GUL score basert på økningen av antall alvorlige avvik.

Endret 

fra 

GRØNN 

i 2018

Månedlig avviksstatistikk gjøres tilgjengelig 

for ledergruppen.

Nytt tiltak fra LGG:

Sette opp årlig gjennomgang av kritiske 

avvik, alvorlige avvik og trending av avvik  

på agenda for nettverksamling fra høsten 

2020. (Apotekdrift)

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 2019 er 143. Flest er registrert på Lørenskog (29) og Ullevål (29). 

Til sammenligning var det 124 slike avvik i 2018.

Ett alvorlig HMS-avvik i 2019 (Overfall i Bærum). Det er færre enn i 2018 (5 alvorlige avvik). 

Det registrert 16 personskader, 24 stikkskader (de fleste i Produksjon) og noen nestenulykker 

(isblokker falt ned fra taket rett ved apotekinngangen, hylle med etsende væske vred seg i 

ene enden).

Resultater fra revisjoner: 

Sølesett utgått på dato; Innhold i førstehjelpskoffert utgått på dato; HMS- vernerunde ikke 

utført årlig; Fristen for kontroll av brannslukningsapparater ikke overholdt; 

Rømningsveier/retningslinjer for brannvern ikke oppslått i apoteket. Kravet om 

risikovurdering er ikke fulgt opp av flere apotek. En mal er nå laget for dette.

Resultater fra apotekene:

Stikkskader og trusler. Sykehusapotekene scorer GUL og GRØNN.

Samlet GRØNN score.

Endret 

fra GUL 

i 2018

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 2019: 499. Til sammenligning var det 644 slike avvik i 2018. 

Få rene ytre miljøavvik er registrert i 2019 (søl/lekkasje, feil i avfallshåndtering). 

Avvik som ofte går igjen: Feil som medfører ekstra transport (feilleveranser, mangelfulle 

leveranser), feil som medfører kassasjon av legemidler (feilproduksjoner og 

feilekspederinger). 

Resultater fra revisjoner: 

Mangelfull risikovurdering og substitusjonsvurdering av kjemikalier; manglende utførelse av 

holdbarhetskontroll som kan føre til økt kassasjon av legemidler.

Resultater fra apotekene:

Sykehusapotekene scorer GRØNN og GUL.

Samlet score GRØNN.

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

Antall avvik relatert til informasjonssikkerhet i 2019: 49. Til sammenligning var det 65 slike 

avvik i 2018. 6 avvik er kategorisert som alvorlige: Lagring av logg-filer med opplysninger som 

vi ikke har hjemmel til å lagre; For bred tilgang til mappe med ROS-analyser; Utlevert feil 

preparat til kunde (x3); Syv brukere uten tilgang til CMS. 

Resultater fra revisjoner:

Skjermsparer med passord er ikke aktivert på alle PC-er i apoteket; Manglende 

databrukeravtale; Elektronisk dokumentasjon knyttet til klinisk utprøvning arkiveres ikke på 

et tilstrekkelig sikret område. 

Vurdering fra informasjonssikkerhetsansvarlig:

Gode rutiner for å melde avvik, men må ha fokus på hva informasjonssikkerhetsavvik er eller 

kan være. Det kan være meldt avvik som ikke er registrert som informasjonssikkerhetsavvik, 

men som godt kunne vært plassert i denne kategorien. 

Resultater fra apotekene:

Sykehusapotekene scorer GRØNN og GUL.

Samlet GRØNN score.

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)

Antall meldepliktige avvik til SLV i 2019: 18. Til sammenligning var det 17 slike avvik i 2018. 

De meldepliktige avvikene er relatert til:

Feil dosering ved produksjon av cyt.-kurer (Gemcitabin) ved bruk av CMS ved LIS-bytte; Cyt-

kur Pemetreksed) fortynnet med feil oppløsningsvæske ved bruk av CMS etter LIS-bytte; To 

forskjellige preparater i samme endosepose; Etikettfeil på smertekassett (merket med feil 

volum, 2 tilfeller); Feil type folfusor plukket til 5FU i Folflirinox-kur (ikke oppdaget under 

plukk-kontroll eller frigivelse); Etikett merket med feil administrasjonsmåte; Forveksling av 

etiketter (2 tilfeller); Legemiddel produsert i feil styrke (tre tilfeller, et tilfelle ble oppdaget 

under produksjon); Brukt feil studielegemiddel (2 tilfeller); Tilbakekalling av TPN-

lagerproduksjon fra Fresenius Kabi; Legemiddel levert i pumpe med for høy 

infusjonshastighet; Ikke lysbeskyttelse av  utlevert legemiddel til barn; Ikke merket etikett 

med fordeling av sprøyter; 

Resultater fra apotekene:

Varierende scoring i apotekene. Lillehammer scorer RØDT pga sterkt forsinket rapportering 

av meldepliktige avvik.

GUL score på bakgrunn av sen avviksbehandling og tilbakemeldinger fra SLV på meldingene. 

Endret 

fra 

GRØNN 

i 2018

Månedlig avviksstatistikk gjøres tilgjengelig 

for ledergruppen.

Nytt tiltak fra LGG:

Sette tydeligere krav i avviksprosedyren 

10707 til melding av meldepliktige avvik til 

SLV (Kvalitet).

Sette meldeplikte avvik opp på agenda for 

kontaktmøte kvalitet i april 2020, vurdere 

etablering av "tverrfaglig" gruppe for 

behandling av meldepliktige avvik (primært 

CMS avvik). (Kvalitet/Apotekdrift)



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 2019 er 809. Dette er på samme nivå som i 2018 (777). 

Klagene i Publikum gjelder bla: Utlevert feil legemiddel; Utlevert feil styrke på legemiddel; 

Glemt å levere ut legemiddel; Varer glemt i kjøleskap ved utlevering; Feil/utydelig 

bruksanvisning på etikett; Levert ut legemiddel med utgått holdbarhet/ kort holdbarhet; 

Levert ut anbrutt pakning/ pakning med for få tabletter; Utlevert feil sprøyter i forhold til 

kundens behov; Utlevert feil legemiddelformulering; Ekspedert legemiddel som var seponert; 

Feil informasjon gitt ved ekspedering; Ikke informert om generisk bytte; Ikke sendt SMS til 

kunde for klargjorte legemidler; Glemt å bestille vare; Telefonsvarer ikke slått av på 

morgenen; Glemt å slette resept slik at den var tilgjengelig i reseptformidleren; Sendt feil 

faktura; Pakke ble borte på postrommet; Produktreklamasjon.

Resultater fra apotekene:

Apotekene scorer GRØNN og GUL.

GRØNN score basert på  god oppfølging av klager.

Endret 

fra GUL 

i 2018

Reklamasjoner/ klager til leverandører og 

kontraktsprodusenter. 

Angi antall og kommenter på trender og 

hovedårsaker

Totalt 194 klager og reklamasjoner er sendt til leverandører og kontraktsprodusenter i 2019. 

Til sammenligning var det 311 slike klager i 2018. Klagene er bla. sendt til: Alliance 

Healthcare Norge inkl. Post Nord (43), Baxter (13), Fresenius Kabi (20) og MKB- 

forvaltning/JAC/Sykehuspartner (20). 

Resultater fra apotekene: 

Apotekene scorer GUL og GRØNN.

GUL score da foretaket må jobbe tett med flere leverandører. 

Tiltak i handlingsplan: 

Sikre kvaliteten i CMS-løsningen og 

hensiktsmessig forvaltning, mm. 

Kontinuerlig oppfølging og kommunikasjon 

mellom grossistadministrasjon/fagområde 

publikum og AHN.

Revisjon av leverandører iht. 

revisjonsprogram.

Feilekspederinger Publikum. 

Angi antall og kommenter på 

alvorlighetsgrad, type feil, oppfølging av 

tiltak og om avvik er gjentagende

Totalt 143 feilekspederinger i Publikum i 2019, derav 20 alvorlige og 0 kritiske. Til 

sammenligning var det 148 i 2018, derav 9 alvorlige og 0 kritiske.

Totalt antall feilekspederinger i Publikum er på samme nivå som tidligere, men antall 

alvorlige ekspedisjonsfeil er doblet. Flest alvorlige ekspedisjonsfeil på Kalnes (6) og Ullevål (4) 

og i kategoriene "Feil ved klargjøring og utlevering" (9) og "Feilregistrering" (5). Det er også 

flest avvik i disse kategoriene hvis man ser på alle ekspedisjonsfeil i Publikum. Flest 

ekspedisjonsfeil i juli (5). 

De alvorlige feilekspederingene er:

Utlevert feil legemiddel (2 tilfeller); Utlevert legemiddel i feil styrke (4 tilfeller); Feil dosering 

på etikett (4 tilfeller); Utlevert LAR-medisin i feil styrke til feil LAR-pasient; Utlevert for lite 

legemiddel til LAR-kunde som skulle på ferie; Utlevert legemiddel til kunde ved en feil; E-

resept ekspedert på feil person og dermed er feil legemiddel utlevert; Utlevert legemiddel 

med feil kit.-nummer til forsøksperson i klinisk studie; Utlevert legemidler til pasient hvor det 

var anført at hjemmesykepleier skulle hente; Utlevert feil ureg. legemiddel; Feil utregning av 

dosering av legemiddel til barn; Utlevert legemiddel uten kontroll og etikett; Utlevert feil 

legemiddelformulering (kapsler i stedet for depottabletter). 

Gul score ut ifra antall alvorlige feilekspederinger. 

Statistikk for 2019 fra apotekforeningen viser at de vanligste ekspedisjonsfeilene er knyttet til 

utlevering av feil reseptvare, feil styrke eller feil mengde og at antall feilekspedisjoner fortsatt 

ligger på 0.1 promille i forhold til antall varelinjer.

Resultater fra apotekene: 

Sykehusapotekene scorer GUL og GRØNN.

Samlet GUL score.

Månedlig avviksstatistikk gjøres tilgjengelig 

for ledergruppen.

Nytt tiltak fra LGG:

Økningen i antall alvorlige feilekspederinger 

i Publikum må ses nærmere på for å sikre 

bedring i 2020 (Apotekdrift).

Feilekspederinger Sykehusleveranser. 

Angi antall og kommenter på 

alvorlighetsgrad, type feil, oppfølging av 

tiltak og om avvik er gjentagende

Totalt 342 feilekspederinger i Sykehusleveranser i 2019, derav 0 alvorlige og 0 kritiske. Til 

sammenligning var det 326 i 2018, derav 0 alvorlige og 0 kritiske.

Totalt antall feilekspederinger i Sykehusleveranser er på samme nivå som tidligere.

Samlet GRØNN score.

Månedlig avviksstatistikk gjøres tilgjengelig 

for ledergruppen.

Produksjon

Feilleveranser Produksjon. 

Angi antall og kommenter på 

alvorlighetsgrad, type feil, oppfølging av 

tiltak og om avvik er gjentagende

Totalt 119 feilleveranser i Produksjon i 2019, derav 10 alvorlige og 0 kritiske. Til 

sammenligning var det 125 i 2018, derav 10 alvorlige og 0 kritiske. Flest alvorlige 

feilleveranser fra Sykehusapoteket Drammen (3) og Ahus, Lørenskog (3).

Totalt antall feilleveranser i Produksjon er på samme nivå som tidligere.

De alvorlige feilekspederingene i 2019 er: Feilplukk ved produksjon av cyt-kur i CMS 

(Gemcitabin) etter LIS-bytte; Forveksling av etiketter på to Cyt-kurer; Plukking av feil kit. nr. 

til klinisk studie; Ikke merket etikett ved fordeling av legemiddel på to sprøyter;  Etikett 

merket med feil administrasjonsmåte; Feil dose av legemiddel produsert (Epirubicin); Feil 

type legemiddel brukt til Cyt-kur; Cyt-kur produsert med feil dose i CMS (x2); Oxicodon 

smertekassett produsert med feil styrke.

Resultater fra apotekene: 

Sykehusapotekene scorer GUL og GRØNN.

GUL score for å ha fokus på denne typen avvik.

Månedlig avviksstatistikk gjøres tilgjengelig 

for ledergruppen.

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 337 feilproduksjoner i 2019. Flest er registrert ved Sykehusapoteket Ahus, Lørenskog 

som har endoseproduksjon (94). Men også Kalnes (53), Ullevål (43), Skien (40) og 

Radiumhospitalet (36) har mange.

Resultater fra apotekene: 

Sykehusapotekene scorer GUL og GRØNN.

Samlet GUL pga mange feilproduksjoner.

Månedlig avviksstatistikk gjøres tilgjengelig 

for ledergruppen.

CMS innført i alle HF.

Nytt tiltak fra LGG:

Be alle apotekene om å estimere 

økonomiske tap ved feilproduksjoner ved 

neste LGG. (Apotekdrift/ Kvalitet)

Tilbakekalling - Lagerproduksjon

Publikum og Sykehusleveranser



Antall tilbakekallinger av produkter 

(lagerproduksjon). 

Angi antall tilbakekallinger og 

kommenter på produkt, mengde, type 

feil, årsak, oppfølging av tiltak og 

økonomisk tap

Søk i Sokrates viser mange feilregistrerte tilbakekallinger i 2019 i Sokrates. En tilbakekalling er 

reell: Tilbakekalling av TPN lagerproduksjon fra Fresenius Kabi.

Tilsynet ved SAO, Rikshospitalet medførte tilbakekalling.

Resultater fra apotekene: 

SA Oslo: Tilbakekalling av lagerprodusert produkt hos Fresenius Kabi. Ingen tilbakekalling av 

egen lagerproduksjon. 

SA Ahus, Lørenskog: En tilbakekalling av lagerproduksjon på bakgrunn av kundeklage på to 

ulike enheter i endoseposen. Det var ingen feil ved de tilbakekalte enheter.

Soneklarering var ikke gjennomført iht. prosedyre pga mangelfull opplæring. 

SA Skien: Ingen men pga uleselig strekkode på batcher produsert på ny pakkemaskin, ble det 

mye merarbeid og oppfølging mot kunder (Kalnes). Medførte økt kassasjon hos oss og 

økonomisk tap (ca 100 000 kr).

GRØNN score samlet sett.

Nytt tiltak fra LGG: 

Se på dokument 6814 om tilbakekalling i 

sammenheng med dokument 10709 og 

definisjon på tilbakekalling. (Kvalitet)

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

Tilsyn i Produksjon på Sykehusapoteket Østfold, Kalnes i juni 2019. Ett kritisk avvik som er 

lukket. 7 store avvik og 6 andre. 

De store avvikene er: Utilfredsstillende håndtering og dokumentasjon av avvik og 

reklamasjoner; Legemidler til klinisk utprøvning er produsert uten nødvendig 

tilvirkertillatelse; Prosedyre for vurdering av transportører er ikke etablert og slik vurdering er 

ikke gjennomført, og prosedyrer for pakking og forsendelse av legemidler er 

utilfredsstillende; Mangler i validering av datasystemer med hensyn på konfigurering av 

roller, manglene rutiner for administrering av brukere i CMS; Mange hovedforskrifter er ikke 

revidert; Utarbeidelse og godkjenning av hovedforskrifter i CMS er satt ut på kontrakt - etter 

SLVs syn kan farmasifaglig ansvar for apotekets tilvirkning ikke settes ut på kontrakt; Ikke 

tilstrekkelige rutiner for tilbakekalling når tilbakekalling av inngående produkter initieres av 

andre enn apoteket selv.

Avviket som gjelder utarbeidelse og godkjenning av hovedforskrifter i CMS er utfordrende å 

lukke. Foretaket har mottatt pålegg om retting av feil fra SLV. Dette er påklaget. Det pågår 

arbeid for å utarbeide og gjennomgå ulike tilnærminger til SLVs pålegg. Det er informert om 

tilsynsavvikene på kvalitetsforum i oktober 2019.

Tilsynet på SAO, Rikshospitalet januar 2020, avdekket også to kritiske avvik hvor et 

lagerprodusert produkt var frigitt med feil holdbarhet på et av de inngående produktene. 

Totalt 25 avvik i dette tilsynet, hvorav to kritiske, 8 alvorlige og  15 andre avvik. 

Tilsvar/tiltaksplan skal sendes SLV innen 19.03.2020. 

GUL score pga kritiske avvik.

Endret 

fra 

GRØNN 

i 2018

Nytt tiltak fra LGG:

Inkludere avvik og observasjoner fra SLV-

tilsyn minimum en gang per år på 

Kvalitetsforum med tiltak for 

kvalitetsledere og apotekere for lokalt å 

sjekke ut evt avvik på eget apotek.

(Kvalitet)

Fortsatt fokus på å følge krav og 

retningslinjer knyttet til transport av 

legemidler. (Sykehusapotekene/ 

Apotekdrift)

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

Konsernrevisjon ved HSØ RHF av behandling av personopplysninger i desember 2019- januar 

2020. Kun mindre anbefalinger i forhold til ny PVOs rapportering og stillingsbeskrivelse.

Revisjon av ytre miljø av DNV-GL i september 2019: 2 kategori 2 avvik som er lukket. Lukking 

av observasjoner vil bli fulgt opp under neste planlagte revisjon i 2020. Informasjon av 

revisjonen er gitt på kvalitetsforum i oktober 2019.

Det har også vært noen GCP-revisjoner på Radiumhospitalet i 2019 som sykehusapoteket har 

vært involvert i. Avvik mhp. utprøvers delegeringslogg og kontroll av rekvirerende lege før 

utlevering av studielegemiddel har vært diskutert med apoteket. 

GRØNN score da kun små avvik er observert.

Gjennomføring av revisjoner iht. 

revisjonsprogram for foretaket. 

Kommenter på gjennomførte revisjoner i 

enheten/apoteket iht. revisjonsprogram; 

begrunn evt. avvik

Internrevisjoner med høyest prioritet (A) er gjennomført iht. revisjonsprogrammet.

Etter ønske fra Sykehusapoteket Østfold, Kalnes og Apotekdrift ble det også gjennomført en 

papirrevisjon av BD, leverandør for varesalg- og plukkroboter (B-prioritet på planen). Det 

planlegges en on-site revisjon hos denne leverandøren i 2020 for å følge opp videre. 

Revisjon av forsendelser (B- prioritet på planen) ble også utført for å verifisere at forsendelser 

skjer iht. nye prosedyrer. SLV etterspurte evalueringen og fikk tilsendt en oppsummering av 

resultatet. Det gjenstår en del på apotekene for å være i samsvar med prosedyrene, og 

apotekene har fått frist til juni 2020 for å rette opp i dette.

En oppsummering av gjennomførte revisjoner er utarbeidet og presentert for ledergruppen, 

styret og distribuert til kvalitetsledere og apotekere. 

GRØNN score.

Utarbeidelse og oppfølging av 

tiltaksplaner for revisjoner. 

Kommenter på om tiltaksplaner er 

utarbeidet og fulgt opp innen tidsfrist; 

begrunn evt. avvik

Stort sett er tiltaksplaner levert fra sykehusapotekene innenfor tidsfrist.

Åpne revisjoner (etter frist ) i 2018: 2 (IT på HK, Produksjon i Skien). 

Åpne revisjoner (etter frist) i 2019: 5 (Produksjon i Arendal og Kalnes, Publikum og 

Sykehusleveranser i Lillehammer, Apotekdrift på HK).   

GRØNN score på utarbeidelse av tilsvar innen frist, GUL på oppfølging av tiltak ift 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

Vernerunde på HK er gjennomført i 2019. Skjemaet som benyttes (3396) er under revisjon for 

å klargjøre noen av spørsmålene/sjekkpunktene.

Resultater fra apotekene:

De fleste av sykehusapotekene scorer GRØNN.

GRØNN score.

Selvinspeksjoner på apotek

Beskriv hvilke som er utført, resultat og 

lukking av avvik

Det er forventet av SLV at selvinspeksjoner (Produksjon) gjøres lokalt på sykehusapotekene. 

Dette er nedfelt i prosedyre 11283 og gjelder fra 2020. 

Det er krav i 9563 fra 2017 at egenkontroll skal gjennomføres innen informasjonssikkerhet, 

men det har ikke blitt gjort. 

Resultater fra apotekene:

Sykehusapotekene scorer GUL og GRØNN. 

GUL score samlet sett da systemet for egenkontroll innen informasjonssikkerhet ikke er fulgt.

Systemet for egenkontroll innen 

informasjonssikkerhet (9563) må 

evalueres/revideres for praktisk 

gjennomføring - se aksjonslogg.

Eksterne tilsyn og revisjoner av eksterne parter

Revisjoner og selvinspeksjoner

Ytre miljø



Miljøkartlegging.

Beskriv vesentlige miljøaspekter og evt 

endringer, samt relevante mål og tiltak

Noen av apotekene har hatt en full gjennomgang av miljøaspektene i 2019, andre har bare 

hatt en lett gjennomgang. Noen apotek rapporter om små positive endringer knyttet til 

vesentlige miljøaspekter, og noen apotek har definerte mål med tiltak (se Miljøprestasjoner 

under).

Vesentlige miljøaspekter rapportert fra apotekene: 

- Varetransport ut/ inn av apotekene 

- Tjenestereiser

- Transport av ansatte til/ fra arbeidssted

- Reduksjon av kjemikalieforbruk i produksjonsavd. 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 for ytre miljø er gjennomgått(Dok ID 9398). Dokumentet er ikke 

oppdatert da det ikke er noen vesentlige endringer siden forrige gjennomgang.

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

Flere av apotekene har hatt definerte målinger med mål i 2019. Noen har fortsatt med 

samme målinger i 2020, og noen har definerte nye målinger. Det er fremdeles en del apotek 

som ikke gjennomfører noen målinger. 

Eksempler på områder som følges opp ved lokale målinger:

- Kassasjon av legemidler

- Bruk av fly vs. tog/ buss ved tjenestereiser

- Bruk av sykkel til/ fra jobb vs. bil/ buss

- Ekstra taxitransport

- Retur av legemidler til grossist

- Miljømål i avtaler

- Antall ASL poster

- Bruk av engangsbestikk/ tallerkener vs. flergangsbestikk/ tallerkener og annet engangsutstyr

- Antibiotikaforbruk

- Bruk av plastposer/ papirposer ved utlevering av varer

- Kjemikalieforbruk

- Papirforbruk

- Frekvens for skifte av arbeidstøy

- Avfall 

GRØNN score.

Livsløpsvurderinger 

Beskriv hvilke som er utført, og om det 

har påvirket miljøkartlegging/ vesentlige 

miljøaspekter

Generelt for apotekene: 

-Få lokale livsløpsvurderinger ved lokale innkjøp er gjennomført i 2019

-Fokus på innkjøp av utstyr som kan brukes flere ganger (eg. transportemballasje, 

temperaturloggere)

-Fokus på gjenbruk av inventar ved ombygginger

-Fokus på kvalitet fremfor kvantitet ved innkjøp

Livsløpsvurderinger er rapportert gjennomført i 2019 for følgende innkjøp via 

anbudsprosessen:

-Ny isolator til produksjon (Lørenskog)

-Ny dosepakkingsmaskin (Kalnes)

Annet:

-Kjøleskap: Skifte av kretskort for å forlenge brukstid fremfor kjøp av nye

-Valg av TV-skjerm som fremviser på store møterom fremfor prosjektor, da dette skal være 

mer miljøvennlig

Det er ikke svart ut om livsløpsvurderinger har påvirket miljøkartlegging/ vesentlige 

miljøaspekter. Apotekene etterlyser system for lokale livsløpsvurderinger fra foretaket; 

hvordan utføre og dokumentere.

Overordnet GRØNN score.

Status endringskontrollmeldinger. 

Angi antall endringsmeldinger; tidspunkt 

for opprettelse, bakgrunn for 

endringsmeldingene, og antall 

endringsmeldinger som har vært åpne i 

mer enn ett år

For HK: Et elektronisk endringskontrollsystem (Sokrates) ble tatt i bruk i 2019 i foretaket. 34 

endringsmeldinger er registrert på HK i 2019, 18 av dem er lukket. En endringsmelding fra 

august 2019 har fortsatt status ny melding. Ellers er endringsmeldingene behandlet. Alle 

sykehusapotekene har registrert en eller flere endringsmeldinger, unntatt  Sykehusapoteket 

Ahus, Kongsvinger og Elverum. Det elektroniske endringskontrollsystemet fungerer bedre enn 

tidligere manuelle system. 

Arbeidsflyten er imidlertid krevende, og mange feil gjøres. Arbeid med forenkling av 

arbeidsflyt pågår og vil ferdigstilles ila våren 2020.  

3 endringsmeldinger er fremdeles åpne i papirsystemet, men de er under arbeid.

Resultater fra apotekene: 

Sykehusapotekene scorer GRØNN og GUL.

Samlet GRØNN score.

Endret 

fra GUL 

i 2018

Nytt tiltak fra LGG:

Sikre tidlig nok kommunikasjon med SLV ift. 

vesentlige prosess/systemendringer som 

kan ha konsekvens for regelverk, 

pasientsikkerhet (f.eks. implementering av 

Klara). (Apotekdrift/Kvalitet) 

Endringer og forbedringer



Apoteklokaler og utstyr. 

Status for lokaler og utstyr i forhold til 

krav (f.eks. HMS, GMP, 

informasjonssikkerhet)

FMD er innført. Svært krevende prosess spesielt for apotek med varelagerrobot. 

CMS er nå tatt i bruk i alle foretakets sykehusapotek som har cytostatika produksjon.

Nye endosepakkemaskiner i Sykehusapoteket Skien og Østfold, Kalnes. 

Nye produksjonslokaler på Sykehusapoteket Gjøvik er tatt i bruk.

Anbudsprosesser inkl implementering av selve anskaffelsen er ressurskrevende, feks 

installasjon av blisterpakkmaskin i Skien. 

Oppfølging av leverandører feks for  isolatorer og varelagerrobot.

Ulike versjoner og installasjoner av varelagerroboter i apotekene, ikke totaloversikt. Lokal og 

delt oppfølging av leverandør grunnet dette og for lite læring på tvers - anbudsprosesser, 

maskinpark og oppfølging av leverandør. 

Vedlikeholds- og kvalitetsavtaler feks Curida tar lang tid å få på plass.

Planlegging av nye bygg og nye lokaler pågår.

Manglende felles fildelingssystem i SAHF vanskeliggjør muligheten til samarbeid, samt 

standardisering på tvers. 

Resultater fra apotekene:

Sykehusapotekene scorer GUL og GRØNN.

Samlet GUL score.

Endret 

fra 

GRØNN 

i 2018

Videre tiltak CMS iht. handlingsplan: 

Risikoer identifisert. 

Etablering av fungerende møteplasser 

RSKI/HSØ, OUS (RFF), SAHF og 

Sykehuspartner. 

Revisjon av Sykehuspartner HF. 

Planlagte tiltak: 

Analyse av prosess for anskaffelse 

blisterpakkmaskin i Skien (april 2020). 

Analyse av prosess for FMD-

implementering. (Apotekdrift) 

Nytt tiltak fra LGG: 

Kartlegge, samkjøre og standardisere bruk 

av roboter på tvers (i dag ulike versjoner og 

installasjoner  på apotekene). Behov for en 

mer samlet og mer profesjonell oppfølging 

av leverandør. (Apotekdrift)

Samsvar med lovbestemte krav og andre 

krav.

Kommenter på nye/endrede krav, 

samsvar, forutsetninger og 

implementering  

Informasjonssikkerhet: Arbeid pågår fortsatt for å sikre etterlevelse av regelverk for 

informasjonssikkerhet og for å  forenkle prosedyrene (SIK).

Arkiv: Prosjektet "sak/arkiv" er igangsatt og skal sikre etterlevelse av offentlighetsloven og arkivloven. 

Planlagt ibruktakelse på HK i 2Q.

FMD:  Er implementert i foretaket etterat overgangsordningen er forlenget flere ganger. Plukkrobot er 

ikke i samsvar med FMD-krav da den ikke kan lese ca 10 % av alle pakninger.  

Samsvarsvurdering ytre miljø: Gjennomført 05.03.2020 (Dok ID 7855). Det konkluderes med at 

foretaket er i samsvar med lover og forskrifter og andre krav under forutsetning av at identifiserte 

avvik følges opp både lokalt og på foretaksnivå i henhold til avtalte tiltak og tidsfrister.

CMS: Pålegg om retting fra SLV om at apotekets farmasøytiske personale selv må godkjenne 

masterdata/stamdata som benyttes ved tilvirkning av

cytostatika i apoteket iht. tilvirkningsforskriften. Pålegg fra SLV er besvart. Forvaltningen av CMS er 

utfordrende, ref. tilsynsavvik Kalnes.

Forsendelse av legemidler: Revisjon viser at regulatoriske krav fortsatt ikke blir etterlevet i 

apotekene. De har frist til juni for å rette opp dette. Konsekvens: Kompleks arbeidsprosess, 

dokumentasjon, økt tidsbruk. Problemstillingen vil øke pga økt antall pasienter som behandles av 

sykehus, men utenom sykehusets lokaler. 

Økte krav/håndheving av krav fra SLV: Dette påvirker vår mulighet til å levere på avtalte oppgaver for 

HSØ/HF/HOD og øker risikoen for at SAHF ikke kan tilby etterspurte tjenester. Stadig økende tidsbruk 

for å håndtere krav samt kommunisere med HSØ og HF lokalt. HF etterspør nye tjenester (bla 

tilknyttet LLS) for 

tilberedning/ AST,  endosepakking for narkotikapreparater i Publikum (bistå for å minske risiko for 

Oxycodon avhengighet), ready to use sprøyter, økt antall leveranser pga økt hjemmebehandling.

Strengere krav til håndtering av TPN: Krav til lysbeskyttelse for TPN til barn er satt kun i apotek, men 

ikke i sykehus selv om effekten av tiltaket er lite i forhold til administreringen som skjer i sykehus.  

Strengere krav for arbeidsprosesser i produksjon: Streng håndheving av krav til dokumentasjon ved 

overføring av resepturproduksjon til lagerproduksjon, f.eks. tilsyn SAO Rikshospitalet – Tetrakain-

Adrenalin, fastsettelse av holdbarhet for egenproduserte legemidler, f.eks. tilsyn SAO Rikshospitalet – 

øyesprøyter Avastin (forskningsartikkel ikke nok). GUL score.

FMD og plukkrobot: Tiltak følges opp på 

foretaksnivå ref. referat fra fagnettverk/ 

statusmøte for varelagerroboter den 

04.02.2020.

CMS: 

- Pålegg fra SLV er besvart. 

- Dialog med HOD planlegges fra HSØ.

Forbedringer 

Kommenter på LEAN-aktiviteter, 

mulighet for forbedringer, igangsatte 

eller gjennomførte forbedringer (f.eks. 

ytre miljø, informasjonssikkerhet, 

pasientsikkerhet)

Mange forbedringer er utført, pågår eller er under planlegging, ref. lokale/ sentrale 

handlingsplaner: 

-Forenkling av arbeidsflyt for endringsmeldinger. 

-Forbedring/forenkling av strategi for implementering av Priv, Prof, Tje og TLV dokumenter.

-Samarbeid mellom ulike avdelinger og fagområder på HK: Ref. bla. tilbakemelding i 

ForBedring 2019. Noe bedre, men ikke bra.

Resultater fra apotekene: 

De fleste apotekene scorer GRØNN.

Samlet GRØNN score.

Drifts- og serviceavtale med sykehus/ 

utleier og andre avtaler. 

Angi om avtale(er) er gyldig(e) og 

dekkende

Resultater fra apotekene: 

Sykehusapotekene scorer GRØNN og GUL. Drifts- og serviceavtaler er under revisjon eller 

planlegges revidert for 8 av sykehusapotekene. Samlet score settes derfor til GUL.

Nytt tiltak fra LGG: 

Følge opp status på avtaler med 

sykehusene ved internrevisjoner 2020 og 

2021. (Kvalitet)

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:

Sykehusapotekene scorer GRØNN. Alle apotek har pt. riktige konsesjoner og tillatelser i 

forhold til drifts- og tilvirkningsaktiviteter.

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

Avtale med Curida, leverandør for ID-garanterte råvarer til produksjon av legemidler, er 

signert.

Transportøravtaler mangler på flere apotek. Maler for ulike typer transportører er nå 

utarbeidet i Sokrates og vedlagt transportør-prosedyren Dok ID 11303.

Posten Norge leverer ikke iht generelt krav i nasjonal avtale for forsendelse av legemidler 

mhp. GDP. Arbeid pågår i samarbeid mellom Sykehusinnkjøp, Posten Norge og SAHF for å se 

på mulige løsninger. Separat kvalitetsavtale hvor krav til forsendelse er tydelig spesifisert, vil 

kunne utarbeides som vedlegg til eksisterende avtale.  

VWR ønsker å terminere nasjonal avtale for bruk av validerte transportkasser.  Informasjon 

er sendt ut til ansatte i foretaket.

Resultater fra apotekene:

Et apotek scorer RØD, resten GRØNN eller GUL. 

Samlet GUL score  pga manglende transportavtaler.

Nytt tiltak fra LGG: 

Følge opp status på avtaler ved 

internrevisjoner 2020 og 2021. (Kvalitet)

Avtaler, tillatelser 

Leverandøroppfølging (inkl. kontraktsprodusenter) 



Kvalifisering, oppfølging/revisjon. 

Angi evt. nye viktige leverandører. 

Kommenter på kvalifisering og 

oppfølging/revisjon av leverandører som 

er gjort i apoteket/enheten

I 2019 ble følgende leverandører revidert: BD (leverandør for varelager- og plukkrobot), 

fagforvaltning CMS, Loccioni (produksjonsrobot).

KPIer for Alliance følges tett opp av Vareflyt (servicegrad, logistikkavvik fra 

sykehusapotekene, nullplukk, plukkfeil, holdbarhet, reklamasjoner, leveringspresisjon).

Servicegraden har vært noe lav i 2019, men tok seg opp mot slutten av året.

Leveringspresisjonen var for dårlig ved årsskiftet 2018/2019 da AHN byttet transportør fra 

Bring til PostNord. Etter tett oppfølging i januar/februar 2019 ble det gjort endringer i 

ruteoppsettene. PostNord leverer nå jevnt på høyere presisjon enn Bring gjorde. Det var 

mange logistikkavvik i januar/februar. Nivået er bedret og er lavere enn ved utgangen av 

2018. 

Resultater fra apotekene:

Sykehusapotekene scorer GUL og GRØNN.

Samlet GRØNN score.

Endret 

fra GUL 

i 2018

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

Revisjonsavvik i 2019 for risikovurdering: Ikke utført for HMS og låserutiner for A-skap i 

Publikum. Det er utarbeidet en ny mal i Sokrates for HMS-risikovurdering (Dok ID 11159).

Risikovurderinger utført av ledergruppen i 2017 er gjennomgått eller planlagt gjennomgått.

En omfattende risikovurdering er utarbeidet for forvaltning av CMS. Identifiserte 

utfordringer: Innføring av en regional IKT-løsning i en kompleks organisasjon og for 

komplekse arbeidsprosesser, samarbeid mellom flere organisasjoner for regional forvaltning, 

uklar og mangelfull prosess for endringer i CMS, uforklarlige feil i programvaren, krevende 

brukergrensesnitt, for lite ressurser til å forvalte CMS. 

Fra informasjonssikkerhetsansvarlig:

Det er gjennomført en risikovurdering av TønSys. Den er i tillegg kvalitetssikret av ekstern 

konsulent som har kommet med innspill som er tatt med. I løpet av høsten ble det 

gjennomført en penetrasjonstest. En risikovurdering av Delta er igangsatt. Det er 

gjennomført ROS av Arkivet (360) og gjennom Difa har vi deltatt i ROS og DPIA av Eik. 

Resultater fra apotekene: 

Apotekene scorer GRØNN og GUL.

Samlet GUL score.

For revisjon av risikovurderinger, se 

aksjonslogg.

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)

Foretakets overordnede beredskapsplan med tilhørende kartlegging av mulige risiko og maler 

ble revidert i 2019, basert på anbefalinger fra prosjektet «Sykehusapotekenes samarbeid om 

legemiddelberedskap» og nasjonale planverk. De enkelte sykehusapotekene er i gang med å 

tilpasse lokale planer iht. den overordnende beredskapsplanen.

Innholdet i lokalt legemiddelberedskap er oppdatert i  2019 i samarbeid mellom sykehus og 

sykehusapotek for Oslo universitetssykehus, Sørlandet sykehus, Sunnaas sykehus og 

Sykehuset i Vestfold, tilsvarende prosesser igangsatt og forventet ferdigstilt i 2020 for 

Sykehuset Innlandet, Akershus universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Vestre Viken, 

Bærum sykehus. 

Resultater fra apotekene: 

Apotekene scorer GUL og GRØNN.

Beredskapsansvarliges vurdering totalt for 2019 er GRØNN.

Beredskapsplan brukt.

Kommenter på tilfeller hvor planen er 

brukt i løpet av det siste året og om 

beredskapsøvelse er gjennomført

Flere sykehusapotek har hatt hendelser i løpet av 2019 hvor beredskapsplanen er tatt i bruk 

(feil med/bortfall av nettlinje, strømbrudd, DIPS/Metavision nede, IP-telefoni nede). Tre 

apotek har deltatt i øvelser sammen med lokalt sykehus i 2019. I tillegg er det fra sentralt 

hold gjennomført to beredskapsøvelser, en varslingsøvelse av ledergruppen og apotekere og 

en diskusjonsøvelse, Masseutskrivelse av pasienter fra sykehuset med avdelingsledere i 

publikumsavdelingene. Adm direktør har deltatt i Helse Sør-ØST årlige AD-øvelse. 

Resultater fra apotekene: 

Apotekene scorer GUL og GRØNN.

Beredskapsansvarliges vurdering for 2019 er GRØNN.

Databehandleravtaler og 

taushetserklæringer. 

Kontroller at avtaler er etablert og er 

dekkende for behandling av helse- og 

personopplysninger

Ansvaret for å sikre at databehandleravtaler og taushetserklæringer er etablert og dekkende, 

og tilligger dem som har det utøvende behandlingsansvaret.

En kontroll av om dette faktisk er gjort, fordrer en gjennomgang av området, som vil bli gjort 

i 2020. Gjennomgangen vil bli utført av Informasjonssikkerhetsansvarlig.

Endret 

fra GUL 

i 2018

Avtaler med IKT- leverandører. 

Kontroller at avtaler oppfyller krav til 

taushetsplikt ved behandling av helse- og 

personopplysninger. Kommenter på 

oppfølging av avtaler

Vi 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.

Endret 

fra GUL 

i 2018

Interesseparter.

Beskriv dialog og samhandling for å sikre 

god informasjonssikkerhet og personvern 

og oppfølging av interesseparter

Det oppleves som utydelig hva som menes med «Interesseparter», og hva man ønsker 

beskrevet her. Det er etablert mal for databehandleravtale, og ansvaret for å sikre at avtaler 

etableres og følges opp er tillagt systemeier.

Nytt tiltak fra LGG: 

En interessentanalyse gjennomføres for 

informasjonssikkerhet. (IT, 

informasjonssikkerhetsansvarlig)

Sikkerhetsprestasjon

Kommenter på overvåknings- og 

måleresultater

Begrepet «Sikkerhetsprestasjon» oppleves som nytt i denne sammenhengen.

Naturlige målepunkter vil være sikkerhetsavvik i Sokrates, og evt meldinger til Datatilsynet. Pt 

er det ikke etablert oppfølging av dette. Modenhetsmålingen som er presentert for 

ledergruppen gir det beste bildet vi har i forhold til prestasjonsnivået på området.

Nytt tiltak fra LGG:

Gå igjennom avvik for 

informasjonssikkerhet i Sokrates. Kvalitet 

kan ta ut statistikk. (IT/ 

informasjonssikkerhetsansvarlig)

Endring i tekniske løsninger og 

infrastruktur

Vurder innvirkning på informasjons-

sikkerhet og personvern

Gjennom 2019 har det vært gjort endringer i teknisk løsning og infrastruktur relatert til Delta 

ved Ahus. Dette er levert av Sykehuspartner HF og har fulgt standard prosess med ROS og 

øvrige vurderinger. Styrt av Systemansvarlig for Delta med støtte fra 

Informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-sikkerhetsleder. Utover dette har det ikke vært gjort 

endringer. 

Beredskap 

Risiko og muligheter

Teknologi og informasjonssikkerhet: Fylles kun ut på hovedkontoret 



Behandlingsprotokoll for helse- og 

personopplysninger

Gjennomgang av viktige elementer i 

protokollen

Dette ansvaret ligger hos Personvernombudet (PVO). Behandlingsprotokollen ble i stor grad 

ferdigstilt til konsernrevisjonen fra HSØ RHF. Kun mindre anbefalinger i revisjonsrapport fra 

konsernrevisjonen mhp ny PVOs rapportering og stillingsbeskrivelse.

Beskriv overordnet utvikling (økende/ 

avtagende), status (håndterbar/ 

alvorlig), mangelsituasjoner som har 

rammet pasient/ pasientbehandling og 

evt. tiltak som er igangsatt, inkl. estimert 

ressursbruk

Det er en sterk økning i antall meldte avbrudd i legemiddelleveransene i 2019. 

Legemiddelmangel rammer nå i større grad også legemidler som alle apotek leverer ut på 

resept.

Ressursbruken er sterkt økende for sykehusapotekene og sykehusene, og det har i 2019 vært 

flere tilfelle med behov for terapiendringer som rammer mange pasienter og mange 

fagmiljøer. Det har vært betydelig ustabilitet i leveransene av generiske cytostatika pga 

forberedelser til Brexit som har gått ut over CMS og har resultert i utstrakt bruk av manuelle 

rutiner som igjen har bidratt til enkelte feil. 

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. 

Resultater fra apotekene; Styringssystemet er:

Velegnet: Styringssystemet er stort og komplisert, noe som gjør det ressurskrevende å 

etterleve i daglig drift.

Tilstrekkelig: Styringssystemet dekker relevante krav.

Virkningsfullt: Vi når hovedsakelig våre mål, og styringssystemet bidrar til dette.

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

Oppsummering og konklusjon

08.04.2020 Anne Katrin Haga (sign)  08.04.2020 Tore Prestegard (sign)

Signatur/ dato (sykehusapoteker/ leder og kvalitetsansvarlig)

Legemiddelmangel/ legemiddelberedskap - Fylles kun ut på hovedkontoret  


