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Forslag til vedtak: 
 
Rapporten som oppsummerer revisjoner som ble gjennomført i 2018 tas til etterretning.  
 
 
 
 
 
 
Oslo, 20.februar 2018 
 
 
 
Tore Prestegard 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

 
Administrerende direktør gir i denne saken en oppsummering av revisjoner som ble gjennomført 
i 2018. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
Beslutningssak 
Oppsummering av revisjoner som ble gjennomført av kvalitetsavdelingen i Sykehusapotekene HF 
i 2018. 
 
Saksbeskrivelse    
 

Viser til vedtak i sak 052/17 – Revisjonsplan 2018 

 

Vedtak: 

Revisjonsprogrammet 2018 besluttes gjennomført som beskrevet. Styret ber om en 

oppsummeringsrapport etter at internrevisjonene er gjennomført. 

 
Oppsummering av resultater fra gjennomførte revisjoner i 2018 ligger vedlagt saken.  
 
Aktiv bruk av interne revisjoner er et godt ledelsesverktøy for å få fokus på ulike 
forbedringsområder. Det er også en god måte å få et bedre og mer robust og effektivt 
styringssystemet på og gjøre det enkelte sykehusapotek bedre rustet til å ta imot tilsyn fra SLV og 
andre tilsynsorganer.  
 
Revisjonene som ble utført i 2018 bekrefter utfordringer og forbedringspotensialer innenfor noen 
områder som beskrevet i vedlagte rapport. Foretaksprosedyrer har blitt oppdatert for å sikre 
forbedringer og beste praksis, og viktige resultater fra revisjonene har blitt kommunisert og 
diskutert. Kvalitetslederne har fulgt opp videre lokalt i apotekene. Korrigerende tiltak vil bli 
verifisert under gjennomføring av revisjonene i 2019. 
 
Oversikt over gjennomførte revisjoner i 2018 
 

Revisjonstema Revidert part Dato, gjennomført 

Tilvirkningsområdet – Med 
fokus på opplæring, kvalifisering, 
kvalitetskontroll og godkjenning 
av produksjon, service og 
vedlikehold, forsendelser, 
avvikshåndtering, endrings-
kontroll,  informasjonssikkerhet, 
avfallshåndtering og kjemikalier 

SAO, Rikshospitalet 
SA Bærum 
SA Skien 
SA Kristiansand 
SA Kongsvinger 
SA Gjøvik 
 

06.06-07.06.2018 
11.10.2018 
15.05.2018 
13.06.2018 
24.05.2018 
Ikke utført* 

Varesalg privat – Med fokus på 
opplæring, ekspedering, 
antibiotikatilberedning, 
kontrollrutiner, temperatur-

SA Drammen 
SA Arendal 
SA Moss 

04.05.2018 
23.04.2018 
23.05.2018 
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Revisjonstema Revidert part Dato, gjennomført 

monitorering, avvikshåndtering, 
informasjonssikkerhet, retur av 
legemidler, innkjøp – livsløps-
vurderinger  

Varesalg profesjonell –  
Med fokus på opplæring, 
ordrehåndtering, oppfølging av 
avtaler, A- og B-preparater, 
avvikshåndtering, informasjons-
sikkerhet, ASL – holdbarhets-
kontroll, retur av legemidler  

SA Drammen 
SA Arendal 
SA Moss 

28.05.2018 
25.04.2018 
23.05.2018 

Tjenester –  
Med fokus på oppfølging av 
avtaler, legemiddel-
gjennomgang, samstemming og 
legemiddelsamtaler, opplæring, 
undervisning, avvikshåndtering, 
informasjonssikkerhet, ytre miljø 
(interesseparter)  

SA Drammen 
SA Arendal 
SA Moss 

20.06.2018 
16.05.2018 
25.05.2018 

Farmasøyter på andre 
lokasjoner enn 
sykehusapotekene – 
Med fokus på lokale oppgaver, 
ytre miljø og informasjons-
sikkerhet 

Lokasjoner: 
Sunnaas (SA Moss) 
Kongsberg (SA Drammen) 
Ringerike (SA Bærum) 
Flekkefjord (SA Kristiansand) 

 
21.06.2018 
15.10.2018 
30.10.2018 
13.09.2018 

Ytre miljø - Med fokus på  
kjemikalier, avfallshåndtering, 
retur av legemidler, ASL- 
holdbarhetskontroll, 
interesseparter, innkjøp - 
livsløpsvurderinger 

Integrert i revisjoner i tilvirkning, 
varesalg privat og prof og tjenester 
 

Er integrert i 
revisjonene ovenfor. 

Systemrevisjon – 
Informasjonssikkerhet 
Med fokus på nytt system for 
informasjonssikkerhet 

IT-avdelingen HK 
SA Lørenskog 
SA Hamar 
SAO, Ullevål 
SAO, Radium 
SA Østfold, Kalnes 
SA Elverum  

01.06.2018 
27.02.2018 
28.02.2018 
21.03.2018 
26.02.2018 
15.02.2018 
28.02.2018 

Systemrevisjon – 
Legemiddelberedskap 
Med fokus på avtale om 
legemiddelberedskap, Bilag L-2 
til delavtale 1 og oversikt og 
lagerhold av kritiske legemidler 

Papirrevisjon av utvalgte apotek: 
SA Lillehammer 
SA Tønsberg 
SA Kristiansand 
SA Østfold, Kalnes 
SAO, Ullevål 

22.01-14.02. 2018 

Systemrevisjon – 
Studielegemidler 
Med fokus på avtaler, 
import/reg. fritak, oppbevaring, 
tilberedning, etikettering, 

SAO, Radiumhospitalet 
SA Lørenskog 
SA Østfold, Kalnes 

19.11.2018 
16.11.2018 
23.11.2018 
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Revisjonstema Revidert part Dato, gjennomført 

dokumentasjon, avviks-
håndtering 

Hovedkontoret – HR 
Med fokus på opplæring, 
implementering av prosedyrer, 
personalarkiv, informasjons-
sikkerhet 

HR-avdelingen 24.09.2018 

Leverandør – leverandør av 
endosesystem  

Swisslog, Italia 06.02-07.02.2018 

Leverandør – hovedgrossist 
 

Alliance Healthcare Norge AS 02.11.2018 

Leverandør – (leverandør av 
sterile hetteglass og propper) 

Apodan/Sterilab 28.05-29.05.2018 

Leverandør – TønSys TønSys, programvare utviklet ved 
SA Tønsberg 
 

08-09.10.2018 

HMS - revisjoner 
– Med fokus på sikkerhet  

SA Tønsberg 
SA Moss 
SA Kongsvinger 
SA Gjøvik** 

20.09.2018 
14.03.2018 
06.09.2018 
07.09.2018 

 
*Revisjonen på Gjøvik ble ikke gjennomført pga. planlagt ombygging av lokalene.  
**HMS-revisjon i Innlandet ble gjort på Sykehusapoteket Gjøvik i stedet for Lillehammer. 
 
 
Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør anbefaler at rapporten som oppsummerer revisjonene som ble 
gjennomført i 2018 tas til etterretning.  
 
 


