
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 2020-2021 og 2021-2022 ble gjennomgått. 

En enkel risikovurdering ble utført. Noen røde og gule områder ble identifisert.

SE STATUS HANDLINGSPLAN 2020-2021 og 

2021-2022.  

Kvalitetspolitikk

Kommenter på om den fortsatt er aktuell 

(Dok ID 1309)

Kvalitetspolitikken (dok 1309) er dekkende.

Kommenter på organisering, ansvar og 

ressurser (iht. lover og forskrifter, eiers 

forventninger)

Se tiltak i handlingsplanen 2021-2022 (Org. 2020). 

Arbeid knyttet til Covid-19 beredskap og beredskapslager for legemidler og håndtering av 

Covid-19 vaksine fra Pfizer i ultrafrysekjede har tatt mye tid. Andre arbeidsoppgaver har blitt 

satt på vent. 

Sykefraværet er vedvarende høyt. 

Overordnet GUL score.

Tiltak i handlingsplanen i 2021: 

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.  

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 27.01.2021:

20.3 % av dokumentene som er utarbeidet på hovedkontoret har passert revisjonsfristen.

17.2 % av alle dokumentene som er utarbeidet i foretaket har passert revisjonsfristen. 

Per 03.03.2021: 

16.1 % av dokumentene som er utarbeidet på hovedkontoret har passert revisjonsfristen.

15.6 % av alle dokumentene som er utarbeidet i foretaket har passert revisjonsfristen. 

Tiltak i handlingsplanen 2020-2021 ble ikke nådd. Tiltak er konkretisert i årets handlingsplan 

og følges opp i de månedlige ledergruppemøtene. 

RØD score det siste året fordi arbeidet med styrte dokumenter i Sokrates ikke har blitt 

tilstrekkelig prioritert. 

Tiltak i handlingsplanen 2020-2021: 

Ble ikke nådd.

Tiltak i handlingsplanen 2021-2022:

1) Forenkle kvalitetssystemet for 

Apotekdrift, Ansvarlig: IG

• Publikum

• Sykehusleveranser

• Produksjon

• Farmasøytiske tjenester

• Apotek/Felles

2) Forenkle kvalitetssystemet for 

Informasjonssikkerhet, Ansvarlig: JEA

3) Forenkle kvalitetssystemet for IT, 

Ansvarlig: JEA

4) Forenkle kvalitetssystemet for FOU – 

aktiviteter, Ansvarlig: HPHJ

Frist for arbeidet 31.05.2021

Ledergruppesak: 21-05 med anbefalinger til 

arbeidet. Frist for planer for forenkling av 

prosedyrer og for oppdatering av 

prosedyrer som har gått over 

revisjonsfristen fra alle fagområder 

15.02.2021. 

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

Oppsummert status kompetanse (kartlegging via ORG2020 + sluttsamtaleanalyse + kartleggingsamtale): 

Våre medarbeidere er faglig sterke. Våre medarbeiderne har i stor grad fagkompetanse nok for oppgavene. Kompetansehevende 

tiltak gjennomføres i stor grad (f eks introduksjonskurs og annet). Men tiltakene er ikke synlige nok for medarbeiderne (og 

organisasjonen). Introduksjonsplanen kan evalueres. For lite tid til kompetansehevende tiltak. 

Resultater fra hovedkontoret:

Planlagt opplæring fra Kvalitet ble gjennomført på Skype. Kortere månedlige Skypemøter ble etablert for Farmasøytiske tjenester, 

Sykehusleveranser og Publikum. Nettverk og fagfokus ble etablert for intensivfarmasi grunnet korona og økt behov for klinisk 

farmasi på intensiv. Kvalifisering i Produksjon ble delvis overført til digital versjon. Kvalifisering i Farmasøytiske tjenester (IMM-

modellen) ble delvis gjennomført. Kurs i forlikelighet ble gjennomført på Skype. 

Resultater fra revisjoner: 

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

datoer, opplæring i oppgaver/aktiviteter er signert ut flere måneder etter at opplæringen er avsluttet og godkjent av leder for 

selvstendig arbeid, re-kvalifiseringer i produksjon av ulike preparater og aseptisk arbeidsteknikk ikke utført iht. definert intervall, 

og avvik ikke registrert, manglende dokumentasjon av GMP-opplæring i 2019 for enkelte ansatte tilknyttet produksjon.

Publikum: Manglende opplæringsplan for ansatt i Publikum.

Resultater fra apotekene: 

SAO, Ahus, Tønsberg, Drammen, Bærum, Arendal , Moss, Kongsvinger vurderer grønt i forhold til krav satt overordnet og lokalt. 

Kalnes, Kristiansand, Innlandet, Skien vurderer gult i forhold til krav satt overordnet og lokalt. 

Driften etterspør: Mer samarbeid på tvers. Lære mer på tvers gjennom feks korte presentasjoner om hva man jobber med og 

hospitering (inkl HK) på tvers i organisasjonen. Ta i bruk verktøy for å få oversikt over kompetanse og for å enklere klare å 

synliggjøre eksisterende kompetansehevende tiltak. 

Tiltak gjennomført i 2020: 

Kartlagt status kompetanse (se over). 

Etablert felles kursplan for SAHF med kurs til driften innenfor org, drift og kvalitet.

Testet og tatt i bruk økt digital opplæring knyttet til koronasituasjonen.

Gjennomført en god del opplæring på tross av korona. 

Samlet GUL score. 

Kompetanse er ikke prioritert opp på 

handlingsplanen, bare mindre tiltak.

Startet i 2021: Videreutvikle kursplan.

Nytt tiltak fra LGG: 

Etablere en tverrfaglig kompetanse-gruppe 

med apotekdrift (HK+apotek), 

organisasjonsavdeling, vareflyt, kvalitet, mfl 

for langsiktig arbeid med kompetanse. I 

2021 prioritere mindre tiltak (se hva driften 

etterspør). (Ansvar: Apotekdrift)

Status for mål og handlingsplan

Organisering, ansvar og ressurser

Tiltak

Oppfølging fra forrige LGG

Kvalitets- og rapporteringsområder 

Opplæring

Ansv. Frist

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) for perioden: Hele 2020 for Sykehusapotekene HF

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

18.03.2021. 

Sykehusapotek/ enhet: Samlet for hele Sykehusapotekene HF

Dato for forrige LGG:  07.10.2020-19.10.2020

Styrte dokumenter

Status/resultat



Implementering av styrte dokumenter.

Angi status for implementering

Implementeringen av Sokrates-dokumenter gjøres elektronisk i større grad enn tidligere. 

Implementering er forenklet bla ved at underenheter er tatt i bruk. Dette har bedret 

oversikten over implementeringsstatus for avdelingsledere på apotekene.

Resultater fra 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), og prosedyrer for eget arbeid.  

Resultater fra revisjoner: 

Dokumentasjon av implementering av prosedyrer på apotekene er varierende. Mange apotek 

har tatt tak i dette, men det er fortsatt enkelte revisjonsavvik på dette området: 

Produksjon: Sen eller mangelfull implementering av sentrale og lokale prosedyrer for 

relevante ansatte. 

Publikum og Sykehusleveranser: Mangelfull dokumentasjon for implementering av 

prosedyrer.

GUL score.

Tiltak fra LGG - se aksjonslogg:

Alle avdelingsledere på HK må følge opp 

implementering av prosedyrer med egne 

ansatte (SIK, BRS, KVA, HMS, prosedyrer for 

eget arbeid); bruksansvisning er utarbeidet.

Tiltak fra LGG - se aksjonslogg:

God effekt av opprettelse av underenheter 

og "spissing" av implementeringsstøtte for 

utvalgte avdelinger på apotekene for 

lettere å kunne implementere dokumenter 

i samarbeid med kvalitetsledere. 

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

Antall registrerte avvik i 2020: 3622. Dette er lavere enn 2019 (4233). Det har vært en 

nedgang i antall avviksmeldinger de siste årene. Meldekulturen vurderes fortsatt som god.

Antall avvik med status "Ny" mer enn 5 dager etter registrering per 08.01: 132. 

Antall avvik med status "Åpen" i Sokrates, etter 2 mnd: 500 og 6 mnd: 187. 

Lukningsgrad er 81%.

Resultater fra revisjoner: 

- Har blitt bedre på å overholde «tidskrav» knyttet til meldepliktige avvik og sikre at 

meldepliktige avvik er mer enhetlige enn tidligere.

- Må bli bedre på å sikre gjennomføring av tiltak før lukking av avvik og sikre kontinuerlig 

oppfølging av avvik for å unngå lang behandlingstid.

Resultat fra revisjon av HK:

Håndtering og lukking av avvik som er tilordnet hovedkontoret, går sent. 

Gjeldende avviksprosedyre, Dok ID 10707, er ikke dokumentert lest og forstått av alle ansatte 

på hovedkontoret. 

Innspill fra apotekene: 

Noen apotek har registrert færre avvik enn tidligere (Arendal, Bærum, Innlandet, 

Kristiansand, Moss, Nordbyhagen, SAO, Skien) andre flere (Kalnes, Kongsvinger), eller samme 

antall som tidligere (Drammen, Tønsberg).

Overordnet GRØNN score. 

Månedlig avviksstatistikk gjøres tilgjengelig 

for ledergruppen,  kvalitetsledere, fagsjefer 

og driftssjef.

Nytt tiltak fra LGG:

Hver av direktørene i ledergruppen må 

følge opp ansatte i sin avdeling for å sikre 

at avviksprosedyren, Dok ID 10707, som 

gjelder for alle i foretaket, er lest og 

forstått, og at dette er dokumentert i 

Sokrates, innen 30. april 2021. 

Nytt tiltak fra LGG:

Hver av direktørene i ledergruppen må 

følge opp avviksbehandling og lukking av 

avvik med meldingsansvarlige i sin avdeling 

så snart som mulig, og senest 30. april 

2021. 

Nytt tiltak fra LGG: 

Driftsdirektør må følge opp Lillehammer ift. 

ferdigstillelse av gamle avvik.   

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

Ett felles kritisk avvik er registret i Sokrates for å følge opp avvikene fra SLV-tilsynet på SAO, 

Rikshospitalet i 2020. Begge de to kritiske tilsynsavvikene er lukket: 

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 ble tilbakekalt. 

2) Legemidler tilvirkes i enkelte tilfeller for lager uten at regelverkets krav er oppfylt. Denne 

typen produksjon er avviklet.

SLV-tilsynet på Kalnes i 2019 ga ett kritisk avvik pga mangelfull farmasøytkontroll i CMS. 

Dette er lukket. Kalnes mottok pålegg om retting i brev fra SLV 23.01.2020 (avvik 12, stort 

avvik). Sykehusapoteker på Kalnes og administrerende direktør svarte ut brevet 12.02.2020. 

Avgjørelse fra Apotekklagenemda 02.02.2021: "Statens legemiddelverks vedtak av 23. januar 

2020 oppheves. Saken hjemvises til ny behandling."

GUL score pga kritiske avvik i SLV-tilsyn i 2020.

Mål er null kritiske avvik.

Månedlig avviksstatistikk gjøres tilgjengelig 

for ledergruppen,  kvalitetsledere, fagsjefer 

og driftssjef.

Tiltak fra LGG - se aksjonslogg:

Har kontinuerlig fokus på repeterende 

revisjonsavvik ved internrevisjoner. 

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 2020: 41. Til sammenligning var det 51 alvorlige avvik i 2019, 35 i 2018 

og 41 i 2017. Det er mange avvik med alvorlighetsgrad moderat (21.1% i Produksjon, 36.2% i 

Publikum, 15.2% i Sykehusleveranser).

Fordeling av de alvorlige avvikene: Produksjon (19), Privat (16), Sykehusleveranser (3), 

Tjenester (1), HMS (1), Annet (1). Dette er omtrent som i tidligere år. Se rapporter for 

månedlig avviksstatistikk for detaljer (sak 21-09). 

GUL score basert på antall alvorlige avvik.

Månedlig avviksstatistikk gjøres tilgjengelig 

for ledergruppen,  kvalitetsledere, fagsjefer 

og driftssjef.

Tiltak fra LGG - se aksjonslogg: 

Årlig gjennomgang av kritiske avvik, 

alvorlige avvik og trending av avvik  på 

agenda for nettverkssamling fra høsten 

2020. 

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 2020: 150. Til sammenligning var det 143 HMS-avvik i 2019.

1 alvorlig avvik: Ansatt kvestet finger i dør. Fingeren vil bli bra igjen. Hendelsen er meldt NAV. 

Til sammenligning var det ett alvorlig avvik i 2019 og fem i 2018.

HMS-avvikene var bla: Feil i fysisk arbeidsmiljø (perm falt ut fra hylle, feil oppdaget under 

vernerunde, kald luft fra taket), personskade (ansatt skar seg på noe i søpla,  flaske falt ned 

på foten til ansatt, ansatt skled og slo hodet i bakken), stikkskade (ansatt stakk seg på kanyle 

under produksjon (2 tilfeller), ansatt stakk seg på kanyle i en gul kanyleboks på sengepost), 

søl/lekkasje (hetteglass til cytostatikum sprakk under produksjon, klemme på cytostatikasett 

var ikke stengt, og det førte til søl, søl ble ikke tørket opp med en gang) og 

trakassering/utilbørlig opptreden (truende privatkunde). Ingen alvorlige eller kritiske. 

Resultater fra revisjoner: Ikke gjennomført årlig HMS-risikovurdering, mangelfull kontroll og 

vedlikehold av stoffkartotek inkl. substitusjonsvurdering av kjemikalier,

avvik avdekket i HMS-vernerunde registreres ikke i Sokrates, prosedyrer for brannvern ikke 

etablert, mangelfull registrering av produksjonsmedarbeidere i eksponeringsregister i Eco-

Online.

Fortsatt GRØNN score.

Avviksbehandling 



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 2020: 516. Til sammenligning var det 499 slike avvik i 2019. 

4 rene ytre miljøavvik er registrert i perioden (søl, kjemikalium uten norsk merking, hetteglass 

falt i gulvet). 

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

ødelagt vare under transport, feil oppbevaring under transport), og feil som medfører 

kassasjon av legemidler (feilproduksjoner, feilekspederinger, dobbeltbestilling, feil ved utstyr, 

feil oppbevaring, lekkasje). 

Resultater fra revisjoner:  Manglende substitusjonsvurdering av kjemikalier, ikke utført årlig 

miljøkartlegging, ikke oppsummert og konkludert på miljøkartleggings-skjemaet eller 

opprettet noe tiltak/ gitt kommentar for rødt risikoområde.

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 2020: 43.Til sammenligning var det 49 slike 

avvik i 2019. Et av avvikene er klassifisert som alvorlig: Innringer overhørte mottak av 

telefonresept til pasient. 

Noen avvik er klassifisert som moderate eller lave, bla: Personopplysninger lagt inn i 

Sokrates, funn av fellesbrukere i FarmaPro i Drammen og Lørenskog, brudd på 

personopplysningssikkerheten, under bruk av VPN på hjemmekontor under pandemien har 

det ikke vært mulig for ansatte å koble PC fysisk opp mot foretakets fysiske nettverk hver 14. 

dag, utlevert legemiddel eller utstyr til feil kunde, etikett med pasientnavn ikke fjernet fra 

pakninger, forsendelser på avveie, ikke innelåst studieperm, brukernummer og passord lånt 

til annen ansatt, byttelån av Laptop.  

Resultater fra revisjoner: Manglede kontroll av tilganger og fjerning av tilganger i CMS når 

ansatte slutter. 

Vurdering fra informasjonssikkerhetsansvarlig: 

Det ser ut til at det er en overvekt av meldte avvik som er knyttet til behandling av 

personopplysninger (muligens flest fra apotekene). 

Fortsatt GRØNN score.

Tiltak fra LGG - se aksjonslogg:

Vurdere varsling via Sokrates. (Informasjons-

sikkerhetsansvarlig/ PVO/ Kvalitet). 

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 2020: 23. Til sammenligning var det 18 slike avvik i  2019. 

Det har vært en del tilfeller med forsinket melding av meldepliktige tilvirkningsavvik til SLV, 

og detaljert oppfølging fra SLV sin side. 

Forum for CMS-avvik er etablert i 2020 og skal sikre enhetlig behandling av disse avvikene på 

tvers av foretaket, inkl. meldepliktige avvik. Så langt har forumet fungert bra, og flere gamle, 

meldepliktige avvik ble meldt til SLV i 2020 som en del av oppryddingen her, mao ingen 

økning i antallet som er meldt. 

Ingen meldepliktige avvik til Datatilsynet. 2 meldepliktige avvik til NAV: En ansatt fikk kvestet 

finger i dør, en ansatt falt på vei til møte.

Endret til GRØNN score da foretaket har blitt bedre på å overholde «tidskrav» knyttet til 

meldepliktige avvik og sikrer at meldingene er mer enhetlige enn tidligere.

Endret 

til 

GRØNN 

score

Månedlig avviksstatistikk gjøres tilgjengelig 

for ledergruppen,  kvalitetsledere, fagsjefer 

og driftssjef.

Tiltak fra LGG - se aksjonslogg:

Sette tydeligere krav i avviksprosedyren 

10707 til melding av meldepliktige avvik til 

SLV ved neste revisjon av prosedyren. 

Tverrfaglig forum for CMS-avvik.

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 2020: 667. Til sammenligning var det 809 slike avvik i 2019. De 

fleste hører til Produksjon (199), Publikum (216) og Sykehusleveranser (205). 

10 av klagene er klassifisert som alvorlige: Utlevert feil styrke på studiemedisin og 

legemiddel, utlevert legemiddel med feil etikett, med feil dosering eller mengde på etikett, 

og feil pasientnavn på etikett.

GRØNN score 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 2020 er 184.  Til 

sammenligning var det 194 i 2019. De fleste av klagene er sendt til Fresenius Kabi, AHN, CMS-

forvaltning (RFF, Wellsky, SP), Baxter og Bring. 

Kvalitetsavtale med Regional Fagforvaltning er revidert.

Revisjon av leverandørene Curida og Bryn i 2020. Revisjon planlagt av AHN (3 p lager) i 1Q 

2021.

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

Tiltak i årets og fjorårets handlingsplan: 

Sikre kvaliteten i CMS-systemet og 

hensiktsmessig forvaltning, mm. 

Kontinuerlig oppfølging og kommunikasjon 

mellom grossistadministrasjon/fagområde 

publikum og AHN.

Nytt tiltak fra LGG:

Inkludere følgende aktivitet  på foretakets 

handlingsplan for 2022: 

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)

Feilekspederinger Publikum. 

Angi antall og kommenter på 

alvorlighetsgrad, type feil, oppfølging av 

tiltak og om avvik er gjentagende

Totalt 160 feilekspederinger i Publikum i 2020, derav 0 kritiske og 14 alvorlige. Til 

sammenligning var det i 2019 143 feilekspederinger, derav 0 kritiske og 20 alvorlige og i 2018 

148, derav 0 kritiske og 9 alvorlige.

De alvorlige avvikene er: Vare tatt på feil vedtak; Feil dosering på etikett (4 tilfeller); Utlevert 

feil styrke på studiemedisin; Utlevert feil formulering (2 tilfeller); Ekspedert legemiddel uten 

at det stod på resepten; Utlevert rett legemiddel med feil pasientnavn; Utlevert anbrutt 

pakning; Utlevert feil styrke (2 tilfeller); Utlevert legemidler med ombyttede etiketter.

Feilregistrering og feil ved klargjøring og utlevering er hyppigste årsaker feilekspedering i 

Publikum. Mange feil ved klargjøring og utlevering i desember 2020.

Statistikk fra Apotekforeningen viser at feilekspedisjoner i 2020 utgjør ca 0.09 promille av alle 

ekspedisjoner, og at de hyppigste forekommende feilene er feil reseptvare, feil mengde og 

feil styrke som i 2019. Det er det samme bildet som vi ser i våre Publikums-avdelinger. 

Fortsatt GUL score.

Månedlig avviksstatistikk gjøres tilgjengelig 

for ledergruppen,  kvalitetsledere, fagsjefer 

og driftssjef.

Tiltak fra LGG - se aksjonslogg:

Økningen i antall alvorlige feilekspederinger 

i Publikum er gått igjennom. 

Fagsjef: Gjennomgå feilekspederinger 

regelmessig med avdelingsledere i 

Publikum for erfaringsutveksling på tvers.

Publikum og Sykehusleveranser



Feilekspederinger Sykehusleveranser. 

Angi antall og kommenter på 

alvorlighetsgrad, type feil, oppfølging av 

tiltak og om avvik er gjentagende

Totalt 230 feilekspederinger i Sykehusleveranser i 2020, derav 0 kritiske og 3 alvorlige. Til 

sammenligning var det 342 feilekspederinger i 2019, derav 0 kritiske og 0 alvorlige. 

Det alvorlige avvikene i 2020 er: Mottatt og solgt Dobutamin 1 mg/ml på varenummeret til 

Dobutamin 2 mg/ml - avvik fra AHN som har gitt følge-avvik i apoteket, ble ikke oppdaget ved 

serialisering; Feil LIS-bytte i TønSys.

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

Samlet GRØNN score.

Månedlig avviksstatistikk gjøres tilgjengelig 

for ledergruppen,  kvalitetsledere, fagsjefer 

og driftssjef.

Produksjon

Feilleveranser Produksjon. 

Angi antall og kommenter på 

alvorlighetsgrad, type feil, oppfølging av 

tiltak og om avvik er gjentagende

Totalt 80 feilleveranser i Produksjon i 2020, derav 0 kritiske, 12 alvorlige. Til sammenligning 

var det 119 i 2019, derav 0 kritiske og 10 alvorlige. 

De alvorlige feilleveransene er: Cytkur produsert med feil holdbarhet; Utlevert feil 

smertekassett (2 tilfeller); Feil ved TPN-tilsetning; Feil pasientnavn, preparatnavn, volum eller 

styrke på etikett; Levert ut feil legemiddel (2 tilfeller); Levert ut smertepumpe med feil 

hastighet; Levert ut for høy dose i pasientmerket legemiddel; Feil ved øyesprøyter.

Plukkfeil er vanligste årsak til feilleveranser, men også feil ved produksjons-planlegging 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.

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 304 feilproduksjoner i 2020, derav 0 kritiske og 6 alvorlige. Flest er registrert ved  

Kalnes og Nordbyhagen. Til sammenligning var det 337 feilproduksjoner i 2019. Økonomisk 

tap er primært tidsbruk. 

Resultater fra apotekene: 

I følge apotekenes LGGer har Nordbyhagen 51, Bærum 5, Drammen 5, Gjøvik 4, Lillehammer 

7, Hamar 13 (flere enn tidligere), Kristiansand 14 (flere enn tidligere), Skien 9, Tønsberg 11, 

Kalnes 47 (flere enn tidligere), Radiumhospitalet 36, Rikshospitalet 16 og Ullevål 29. Arendal 

hadde ingen.

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.

Avvikshåndtering inkl kommunikasjon med 

SLV, programvareoppdatering i CMS, 

etablert forum for CMS-avvik. 

Antall tilbakekallinger av produkter 

(lagerproduksjon). 

Angi antall tilbakekallinger og 

kommenter på produkt, mengde, type 

feil, årsak, oppfølging av tiltak og 

økonomisk tap

Ved søk i Sokrates: 8. 

4 tilbakekallinger av endosepreparater, pga manglende strekkode, manglende eskeetikett, 

feil preparat i endosepose og manglende tabletter i abort-kitt.

1 tilbakekalling av Eylea sprøyter (resepturproduksjon).

1 tilbakekalling for Avastin sprøyter (manglet etiketter på inneremballasje).

1 tilbakekalling Foscavir (feil på etikett).

1 TPN pose (feil tilsetning).

Resultater fra apotekene: 

I følge apotekenes LGGer har det bare vært en tilbakekalling av lagerproduksjon, i SAO av 

Tetrakain-Adrenalin tokomponent produkt med feil holdbarhet på adrenalin.

GRØNN score beholdes.

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

SLV-tilsyn i Produksjon på Sykehusapoteket Østfold, Kalnes i juni 2019. Ett kritisk avvik 

(lukket), 7 store avvik (6 lukket, ett åpent; klagesak) og 6 andre avvik (alle lukket). 

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

lukke. Se ovenfor.

Tilsynet på SAO, Rikshospitalet i januar 2020, avdekket to kritiske avvik. Totalt 25 avvik i 

dette tilsynet, hvorav to kritiske (lukket), 8 store (dokumentasjon på å lukke alle avvikene er 

innsendt) og 15 andre avvik (dokumentasjon for å lukke alle avvikene er innsendt). 

SLV bekreftet 24.02.2021 at alle avvik avdekket under tilsynet er tilfredsstillende fulgt opp, 

og at tilsynet således er lukket. 

Tilsyn i Produksjon på Sykehusapoteket Gjøvik gjennomført 15.09-17.09.2020. 24 

observasjoner ble identifisert - ingen kritiske. Flere av observasjonene var CMS-relaterte og 

ikke spesifikke for Gjøvik. Totalt 11 avvik i dette tilsynet, hvorav 4 store (alle lukket) og 7 

andre avvik (2 lukket). 

SLV tilsyn av grossistaktiviteter på SAO, Ullevål ble gjennomført 15.10.2020. Totalt 6 avvik i 

dette tilsynet, hvorav 2 store (alle lukket) og 4 andre avvik (1 lukket). GDP (god 

distribusjonspraksis) sertifikat er mottatt fra SLV.

GUL score pga kritiske tilsynsavvik.

Tiltak fra LGG - se aksjonslogg:

Avvik og observasjoner fra SLV-tilsyn ble 

tatt opp på Kvalitetsforum i april 2020.

Resultater av tilsyn tas opp fortløpende på 

kvalitetsforum og på apotekermøter.

Tiltak fra LGG - se aksjonslogg:

Fortsatt fokus på å følge krav og 

retningslinjer knyttet til transport av 

legemidler. 

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

Miljørevisjonen i 2020 ble utført av KIWA som vant anbudskonkurransen om miljørevisjoner 

av alle helseforetakene i Norge. Dato for revisjonen var 23.09-25.09.2020. Nest revisjon av 

KIWA er 22-23.09.2021.

Ingen avvik, anmerkninger eller forbedringsområder ble identifisert.

Fortsatt GRØNN score.

Gjennomføring av revisjoner iht. 

revisjonsprogram for foretaket. 

Kommenter på gjennomførte revisjoner i 

enheten/apoteket iht. revisjonsprogram; 

begrunn evt. avvik

Pga Korona-pandemien og belastningen på apotekene, var det ikke mulig å gjennomføre alle 

revisjonene som var på revisjonsprogrammet for 2020. Noen revisjoner ble gjennomført med 

et begrenset omfang, basert på intervjuer på Skype, tilsendt dokumentasjon, oversikter/ 

statistikk fra Sokrates og dokumentasjon i EcoOnline. Det ble også utført en systemrevisjon 

på meldepliktige avvik i stedet for revisjoner som måtte avlyses. Gjenstående revisjoner med 

A- og B-prioritet ble vurdert videreført i revisjonsprogrammet for 2021.

GUL score da ikke alle planlagte revisjoner ble gjennomført i 2020 pga Korona-pandemien.

Revisjonsprogrammet for 2021 er tilpasset 

koronasituasjonen og foregår primært 

digitalt.

Tilbakekalling - Lagerproduksjon

Eksterne tilsyn og revisjoner av eksterne parter

Revisjoner og selvinspeksjoner



Utarbeidelse og oppfølging av 

tiltaksplaner for revisjoner. 

Kommenter på om tiltaksplaner er 

utarbeidet og fulgt opp innen tidsfrist; 

begrunn evt. avvik

Åpne revisjoner (etter frist) i 2020: 0. 

Åpne revisjoner (etter frist) i 2019: 3 (Produksjon Kalnes, Publikum og Sykehusleveranser 

Lillehammer, Apotekdrift på HK; noen tiltak fortsatt åpne). 

Åpne revisjoner (etter frist ) i 2018: 1 (IT på HK - status ukjent.) 

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

Resultater fra HK: 

HMS-vernerunde på HK ble ikke gjennomført pga Korona-pandemien.

Resultater fra apotekene: 

Alle apotekene har gjennomført HMS-vernerunder i følge Organisasjonsavdelingen.

Fortsatt GRØNN score.

Selvinspeksjoner på apotek

Beskriv hvilke som er utført, resultat og 

lukking av avvik

Det er krav til minst én selvinspeksjon av en produksjonsaktivitet eller -prosess årlig de årene 

hvor produksjonsavdelingen ikke blir revidert av Kvalitet på hovedkontoret. Prosedyren for 

dette (Dok ID 11283) ble utarbeidet i 2019 for å svare ut et tilsynsavvik fra SLV. Den ble 

oppdatert i januar 2021 for å sette ytterligere krav til omfang og gjennomføring, også denne 

gangen som følge av et tilsynsavvik fra SLV. 

Resultater fra apotekene: 

Følgende sykehusapotek har gjennomført selvinspeksjoner i 2020: Ahus  - Innføring av CMS 

ved SA Ahus; Bærum - Hovedforskrifter; Drammen – Oppfølging av effekt av tiltak ved SLV-

tilsyn og internrevisjoner; Kalnes – Produksjonsavdelingens FMD utmelding av legemidler; 

Kristiansand – Sonesanering og kontrollrutiner ved plukk i CMS

Rikshospitalet - Produksjon; Skien - Rutiner ved innslusing til produksjonsrom og 

produksjonsbenker (renrom/ isolatorer). Iht til tidligere prosedyre burde 3 apotek til hatt 

selvinspeksjon i 2020.

GUL score samlet sett.

Tiltak fra LGG - se aksjonslogg:

Prosedyren for egenkontroll innen 

informasjonssikkerhet (9563) vil revideres i 

forbindelse med forenkling av 

informasjonssikkerhetsprosedyrer slik at 

den forstås riktig. 

Kvalitetsavdelingen planlegger opplæring i 

gjennomføring av selvinspeksjoner  

09.06.2021. 

Miljøkartlegging.

Beskriv vesentlige miljøaspekter og evt 

endringer, samt relevante mål og tiltak

Miljøkartlegging for hovedkontoret (nye lokaler) ble gjennomført september 2020 og rapport 

i LGG oktober 2020.  Ingen åpne tiltak.

Ikke alle apotek har gjennomført miljøkartlegginger i 2020.

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

Dokumentet er gjennomgått i Sokrates og oppdatert (9398). 

De fleste apotekene synes å ha god dialog med sine interesseparter (spesielt sykehus), men 

at det har vært begrenset med dialoger i 2020 pga. koronasituasjonen.

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 ble sendt til HSØ 04.02.2021: Elektrisitetsforbruk på hovedkontoret (9. etg. 

Oslo City og 12.etg. Posthuset), antall km reist med egen bil i tjeneste og flyreiser i tjeneste. 

Målingene inngår i den årlige nasjonale miljørapporten «Spesialisthelse-tjenestens rapport 

for samfunnsansvar». Innspill ble gitt til miljøkoordinator HSØ i februar 2021 om behov for 

diskusjon og evnt. etablering av felles prosess i HSØ for resirkulering/ gjenbruk av isopor vs. 

forbrenning (sirkulær økonomi). Tema settes opp på agenda i regional miljøfaggruppe HSØ.

HK har generelt fokus på bruk av digitale møter fremfor fysiske møter og avfallssortering i 

tråd med ny eiers avfallssorteringssystem. 

Flere av apotekene har definerte målinger med mål - mye knyttet til reduksjon i kassasjon av 

legemidler. Det er fremdeles en del apotek som ikke gjennomfører noen målinger. 

GRØNN score.

Livsløpsvurderinger 

Beskriv hvilke som er utført, og om det 

har påvirket miljøkartlegging/ vesentlige 

miljøaspekter

Livsløpsvurderinger følges ikke systematisk opp ute på apotekene. Flere er usikre på 

metodikk, kriterier, forventninger o.l. Det er imidlertid fokus på miljøkrav ved innkjøp.

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

Det har vært en del prosessfeil ved registrering og behandling av endringsmeldinger i 

Sokrates. Prosessen ble derfor forbedret i Sokrates i 2020. Ny prosess ble tatt i bruk fra 

01.09.2020 med tilhørende prosedyre og veileder. Det er utført en revisjon av sentrale 

endringsmeldinger. Totalt 11 er registrert i Sokrates med nytt endringsskjema. Av disse har to 

ikke fulgt prosessen. I det ene tilfellet er endringsmeldingen ikke fullstendig utfylt, og 

godkjenning før oppstart ikke dokumentert. I det andre tilfellet er endringen implementert, 

uten at endringsmeldingen er lukket. De lukkede endringsmeldingene for apotekene ble også 

sjekket. Av de 16 lukkede endringsmeldingene var det 4 hvor ikke høringsrunde med 

godkjenning før oppstart, var uført. 

Status på foretaksnivå:

71 endringsmeldinger er registrert i Sokrates på foretaksnivå. Av disse er 44 lukket, 19 under 

behandling, 6 i status Tiltak igangsatt og 1 i status Ny. Det er fremdeles 2 åpne 

endringsmeldinger registrert før implementering av elektronisk system 01.10.2018 (HK-2015-

07; SAKS-oppgradering av plattform (kontorstøtte) for alle datamaskiner i foretaket, HK-2017-

14; funksjonalitet for forfalskningsdirektivet i TønSys). Purring sendt 04.02.2021.  

Status for hele foretaket:

352 endringsmeldinger er registrert siden elektronisk endringskontroll ble tatt i bruk, derav 

228 lukket. 4 endringsmeldinger fra 2018 og 42 fra 2019 er fortsatt åpne og under 

behandling. Følges opp på internrevisjoner (feks i produksjon). 

 

Fortsatt GRØNN score.

Tiltak fra LGG - se aksjonslogg:

Revisjon av sentrale endringsmeldinger er 

utført i 2021.

Nytt tiltak fra LGG:

Ansatte på HK som ikke er fortrolige med 

registrering- og behandling av endringer, 

eller som kun gjør dette en sjelden gang, 

oppfordres til a avtale møte med 

spesilarådgiver - kvalitet for å få bistand 

som behandlingsansvarlig.   

Endringer og forbedringer  

Ytre miljø 



Apoteklokaler og utstyr. 

Status for lokaler og utstyr i forhold til 

krav (f.eks. HMS, GMP, 

informasjonssikkerhet)

Behov for oppgradering av lokaler etc gjennomføres som en del av budsjettprosessen. 

Digitalt utstyr: 

Behov for digitalt utstyr for å drifte samt for å utvikle virksomheten overstiger langt 

muligheter ressursmessig og tidsmessig. Behov for oversikt og systematisk vurdering av tiltak 

samt beslutninger. Se vedlegg 4 i digitaliseringsplanen. 

Lokaler for endose for produksjon og lagerhold:

Møte behov på alle våre sykehusapotek avhengig av HSØ-oppdrag. 

Fortsatt GUL score.

Apotekene - Fokus på lokaler i rapporteringen: 

GRØNN score: Ahus (i henhold til GMP), Kristiansand, Innlandet, Skien (men generell slitasje), 

Bærum, Moss, Kongsvinger. 

GUL score: SAO Ullevål (Lokalene svært trange opp mot aktivitet og plass for 

transportemballasje), Kalnes vurderer gult (krevende små lokaler for å drifte), Tønsberg 

(krevende, små lokaler for å drifte), Drammen (for små lokaler opp mot nye oppgaver f eks 

distribusjon vaksiner, og dårlig ventilasjon i produksjon, Arendal (Tiltak igangsatt for å skifte 

produksjonsisolator). 

Fortsatt GUL score.

Pågående tiltak: 

Skien endose: Blisterpakkemaskin - oppheving 

av kontrakt pågår. 

ATC-host risikoanalyse viser store mangler. 

Behov for anskaffelse.  

Publikum:  Nettapotek kartlegges og vurderes. 

Produksjonstøttesystem: Utredes - Ref. 

handlingsplan. 

Mikrofiber: Anskaffet. Implementeres i følge 

handlingsplanen.

FMS system SAO Rikshospitalet og Ahus: 

Anskaffelse pågår iht. plan. 

Arendal produksjon:  Isolator skiftes 1Q 2021. 

Samsvar med lovbestemte krav og andre 

krav.

Kommenter på nye/endrede krav, 

samsvar, forutsetninger og 

implementering  

Informasjonssikkerhet: Arbeid pågår for å sikre etterlevelse av regelverk for informasjonssikkerhet og for å forenkle 

prosedyrene (SIK).

Arkiv: Prosjektet "sak/arkiv"  skal sikre etterlevelse av offentlighetsloven og arkivloven. Arbeid pågår med 

prosedyrer som skal beskrive hva som skal ligge i Public 360 og grenseflater til andre systemer.

SharePoint: Opprinnelig planlagt implementert ila 2020 for å lukke tilsynsavvik på Kalnes for sikker lagring av 

hovedforskrifter mm. Men i konseptfasen ble flere systemer evaluert, og Sokrates pekte seg ut som det mest 

egnede systemet. Prosedyre 5632 for utarbeidelse av hovedforskrift og arbeidsseddel er revidert. Nye krav skal 

etterleves fra 01.04.2021. Foretakets har en utbredt bruk av Excel ved utarbeidelse av maler for bla. 

hovedforskrifter og arbeidssedler, og kontroll av disse blir beskrevet i 5632. Bruk av excel for ferdige 

hovedforskrifter er en utfordring og kan gi observasjon/avvik ved SLV tilsyn. Kun et fullverdig produksjonsstøtte 

system vil kunne sikre samsvar med lover og krav helt ut. 

Samsvarsvurdering ytre miljø: Gjennomført (Dok ID 7855). Mindre oppdateringer.

CMS, masterdata/stamdata: 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. Se ovenfor. 

Forsendelse av legemidler: Revisjon i 2019 viste at regulatoriske krav fortsatt ikke blir etterlevet i apotekene. Noen 

apotek fikk forlenget frist pga Korona-pandemien på å rette dette opp. Resultatet oppsummert i rapport datert 

02.03.20201: Flere apotek har gjort endel, men det gjenstår fremdeles noe ift. validering av ruter, avtaler og bruk av 

tagger. Observasjon gitt på tilsyn i Gjøvik at implementering av prosedyre for forsendelser har tatt (for) lang tid 

(prosedyre godkjent november 2018). 

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; 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 håndheving av krav til meldepliktige avvik. Forum for CMS avvik samordner oppfølging. 

Forslag til ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner: Høringssvar gitt. Hvis ikke våre kommentarer tas 

med, kan det få stor effekt på arbeidsprosesser, digitale hjelpemidler og vår drift. 

Krav til anbrudd av medisinsk utstyr i Publikum: Ny forskrift innføres. Nasjonal publikumadmistrasjon kartlegger 

effekt på vår drift og evt tiltak. 

FMD: Plukkrobot er ikke i samsvar med FMD-krav da den ikke kan lese ca 10 % av alle pakninger. Teknisk løsning 

ikke identifisert. 

Fortsatt GUL score.

Tiltak i Handlingsplan 2021-2022 for 

produksjonsstøttesystem.

Nytt tiltak fra LGG: 

Driftsdirektør må følge opp apotek med 

åpne avvik knyttet til forsendelse av 

legemidler.

Forbedringer 

Kommenter på LEAN-aktiviteter, 

mulighet for forbedringer, igangsatte 

eller gjennomførte forbedringer (f.eks. 

ytre miljø, informasjonssikkerhet, 

pasientsikkerhet) 

ORG2020 er et stort og krevende forbedringstiltak. Arbeidet er forsinket pga 

Koronapandemien. 

Digital erfaringsdeling på tvers er økende; møter mellom beredskapsteam - apotekere, samt 

erfaringsutveksling på tvers av apotekene, feks korte skypemøter for "opptrekk vaksine", 

"behandling av Covid-19-pasienter", og "etablering av klinisk farmasi på intensiv-post". 

Ny, forbedret prosess for endringsmeldinger er implementert fra 01.09.2020.

Innspill fra apotekene: SAO, WHO-studiedeltakelse og endret arbeidsflyt i publikum på 

Ullevål; Ahus, div tiltak for å effektivisere produksjon og for å skjerme farmasøytkontroll i  

sykehusleveranser, anbud for nytt overvåkingssystem i produksjon, digitale systemer for 

undervisning for intensivsykepleiere og legemiddelansvarlig sykepleiere, laget forebyggende 

plan for kjøleskap;  Kalnes scorer RØDT grunnet pandemien; ønsker støtte til digitale 

tavlemøter og Teams, fikk startet digital strømming;  Tønsberg, LEAN; 

Kongsvinger startet opp med endoser; Skien, tiltak for vaksinelogistikk; Moss, LEAN - utvikles 

videre; Kristiansand: OK. 

Samlet GRØNN score.

Ref. tiltak i handlingsplanen 2021-2022. 

Drifts- og serviceavtale med sykehus/ 

utleier og andre avtaler. 

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

dekkende

Endringer av adresse for hovedkontoret tas inn i avtaler etterhvert som de revideres. 

Regionale avtaler HSØ: Avtale SAHF - HSØ angående ansvar knyttet til koordinering og 

gjennomføring av regionale LIS-anbud. Behov for å beskrive forvaltningsmodell knyttet til 

CMS (inkl avtalepakke) - tydeliggjøre ansvarsfordeling HSØ - SPHF - RFF (OUS) og SAHF. 

Avtale med Sykehusinnkjøp ved LIS: Ingen. Venter på Sykehusinnkjøp ved LIS.

Resultater fra apotekene: 

GRØNN score: SAO, Ahus, Tønsberg, Bærum, Arendal (husleiekontrakt avventer HOD), Moss.  

GUL score: Kalnes, Kristiansand (husleiekontrakt avventer HOD), Innlandet (Lillehammer - 

behov for å revidere avtale med sykehuset, samt overordnet avtale med SIHF), Skien  (behov 

for å revidere serviceavtale og utarbeide transportavtale), Drammen (behov for oppdatering 

tas ved nytt bygg), Kongsvinger (driftsavtale gyldig, men oppdatering pga sammenslåing med 

Ahus er ikke på plass).   

Fortsatt GUL score.

Tiltak fra LGG - se aksjonslogg:

Følge opp status på avtaler med 

sykehusene ved internrevisjoner 2020 og 

2021. 

Handlingsplan 2021-2022, tiltak CMS-

forvaltning.

Avtaler, tillatelser 



Tillatelser og konsesjoner. 

Kommenter på tillatelser og konsesjoner 

som apoteket/enheten har (gyldighet/ 

utløpsdato, korrekt/dekkende. Referer til 

Dok ID i Sokrates

SAO, Ullevål har fått grossisttillatelse for beredskapslaging  av H-preparater og Covid-19-

preparater på 3p-lager. Kontrakter med Alliance Healthcare Norge AS. 

I forbindelse med vaksinedistribusjon fikk de aktuelle apotekene midlertidig tillatelse fra SLV 

til å oppbevare legemidler i ultrafrysere utenfor apotekenes lokaler. 

SAO, Rikshospitalet søker tilvirkertillatelse for kliniske studier (produksjon, pakking, 

etikettering, blinding, QP frigivelse) etter legemiddelloven. Prosedyrer er utarbeidet. 

Opplæring er gjennomført.

I oppdaterte tilvirkertillatelser for sykehusapotekene som har lagerproduksjon og produksjon 

av sterile legemidler, har det kommet tydeligere fram at tilvirkningen skal foregå i samsvar 

med vedlegg 1 til «Retningslinjer for god tilvirkningspraksis for legemidler i EU» (EU-GMP) 

utgitt av Europakommisjonen, jf. direktivene 2003/94/EF og 91/412/EØF. 

Ref. saken i apotekklagenemda. Det vil ikke bli gitt tilvirkertillatelse til Regional fagforvaltning 

OUS.

Resultater fra apotekene: Sykehusapotekene scorer GRØNN. Alle apotek har pt. riktige 

konsesjoner og tillatelser i forhold til drifts- og tilvirkningsaktiviteter.

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

Transportøravtaler mangler fremdeles på flere apotek, men mange har kommet i gang med 

prosesser for dette. 

Det er utfordringer ift. temperaturavvik ved bruk av Posten Norge. Vedpakk avtale er inngått 

mellom SAO, Ullevål og Rikshospitalet og AHN, og det vil sannsynligvis inngås avtale med 

Posten Nord og SA Skien for forsendelser av dosepakk i 2021. 

Avtale om beredskapslagring av H-preparater og Covid-19-preparater er signert.

Oppdatering av CMS-kvalitetsavtale med Regional Fagforvaltning OUS er oppdatert og 

signert. 

Fortsatt GUL score.

Tiltak fra LGG - se aksjonslogg:

Følge opp status på avtaler ved 

internrevisjoner 2020 og 2021. 

Nytt tiltak fra LGG:

Inkludere følgende aktivitet  på foretakets 

handlingsplan for 2022: 

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

AHN vil være leverandør av grossistaktiviteter knyttet til beredskapslagring av H-preparater og Covid-

19-preparater.  Ny grossistavtale fra 01.02.2021.

KPIene for AHN følges tett opp av GA (servicegrad, logistikkavvik på leveranser inn til 

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

Alliance Healthcare Norge AS (AHN) forsyner norske sykehusapotek og sykehus med det de bruker av 

legemidler og handelsvarer. Leveransekvaliteten fra AHN følges ukentlig på servicegrad, 

leveringspresisjon, fyllingsgrad på beredskapslagre, antall reklamasjoner, holdbarhet på varer på lager 

og andel varer som ikke kan plukkes på grunn av feil beholdningsdata. 

Servicegraden på legemidler falt i mars da Korona-pandemien traff oss og etterspørselen fra sykehus 

og apotek økte for å bygge lagre på sykehus. Servicegraden bedret seg og var oppe mot målet på 97,5 

% gjennom sommeren på legemidler generelt, og over målet på LIS-legemidler. Da aktiviteten på 

sykehusene tok seg opp igjen på vanlige behandlinger, klarte ikke AHN å fange det i sine prognoser. 

Det ga lav servicegrad i september. Fra oktober og ut året steg servicegraden igjen slik at den var på 

mål på LIS-legemidler, men under mål på legemidler generelt.

Leveringspresisjonen har vært over målet flere uker gjennom sommeren og høsten. Post Nord leverer 

fortsatt på høyere presisjon enn Bring gjorde. 

Etter nedgang i antall logistikkavvik i perioden januar – april i år, har nivået stabilisert seg under 

nivået fra 2019. 

Fyllingsgraden på beredskapslagrene (fokuslistene C20 og C45) ligger mellom 80 og 95 % 

gjennomåret, med snitt ca. 90 %.

Andelen nullplukk økt noe i perioder på våren, på sommeren og på høsten i takt med høye volum og 

er noe høyere enn i 2019. I snitt er andelen bedre (altså lavere) enn målet. I desember så vi en klar 

bedring. 

Antall reklamasjoner og andelen varer med holdbarhet lavere enn 6 måneder varierer fortsatt fra uke 

til uke. I perioder med høy servicegrad og mange varer på lager er det også flere varer med kort 

holdbarhet på lager.

Revisjonen av Curida og Bryn ble utført i høst. 

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

3 risikovurderinger knyttet til ytre miljø er gjennomgått (generell for foretaket, transport, cyt 

produksjon) 

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

Risikovurderinger på hvert apotek i forhold til Korona-pandemien.

Risikovurdering i forhold til vaksinedistribusjon.

Risikovurdering i forhold til tilleggsmerking ift. sykehusleveranser.

Risikovurdering av mikrobiologisk holdbarhet av tilsetninger.

Risikovurdering for oppbevaring av A- og B- preparater under oppdatering. 

Aktsomhetsvurderinger gjennomført for foretaket iht. O&B 2020. 

En omfattende risikovurdering er utarbeidet for forvaltning av CMS. Risikoområder er samkjørt med 

Regional fagforvaltning ved Kreftklinikken, OUS. Deler av dette er fortsatt vurdert som rødt: 

Klagesaken med SLV - RØD. 

Bevilging av nok ressurser i CMS regional fagforvaltning fra HSØ for 2021 og fremover er fortsatt RØD. 

Fra informasjonssikkerhetsansvarlig: 

Risikovurderinger i 2020 er i stor grad gjennomført i sammenheng med sikkerhetsrevisjonen som 

startet i 2020, og er en del av en større helhet. De fleste risikovurderinger har hatt fokus på eksterne 

trusler. Gjennomførte risikovurderinger:

E-resept (nettsiden, bestillingsmulighet), RBD samarbeid med de andre regionene),

Eik (samarbeid med apotekkjeder),  Hjemmekontor, Konsulenttilgang, MinGat,  Outlook-app på 

mobile enheter,  Temperaturovervåking (aeroscout – mobileview), 

TønSys, Filia (gjennomført av Kalnes), ROS knyttet til Delta på Ahus (gjennomført av Ahus og SP). Ikke 

alle er ferdigstilt. Alvorlig risiko er ikke avdekket. Tiltak er opprettet.

Samlet GUL score.

Tiltak fra LGG - se aksjonslogg:

Oppdatering av en risikovurdering gjenstår.

Beredskap 

Risiko og muligheter

Leverandøroppfølging (inkl. kontraktsprodusenter) 



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 har vært i grønn beredskap 11.3.20 – 12.3.20, i gul 13.3.20 – 15.4.20, og fra og 

med 16.4.20 i grønn beredskap i forbindelse med Koronapandemien.

Sykehusapotekene HF har fått ansvar for logistikk og distribusjon av Comirnaty (koronavaksine) med 

krav til ultrakjølekjede til helseregionens kommuner og til spesialisthelsetjenesten. 

Sykehusapotekene HF har etablert et beredskapslager beregnet på innlagte Koronapasienter (Covid-

19 3P lager) og H-preparat lagre for spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Lagrene er 

etablerte som lagre hos grossist(ene). Lagrene er vedlikehold og rullert med hensyn på holdbarhet. 

Som en konsekvens av datainnbrudd ved et annet helseforetak i HSØ i august 2020, ble det iverksatt 

flere beredskaps- og sikkerhetsmessige tiltak i Sykehusapotekene HF. 

Beredskapsansvarliges vurdering: GRØNN.

Beredskapsplan brukt.

Kommenter på tilfeller hvor planen er 

brukt i løpet av det siste året og om 

beredskapsøvelse er gjennomført

Korona: Siden mars 2020 er det avholdt jevnlige møter i beredskapsledelsen og med apotekere med 

Korona som tema. Møter, tiltak og aktivitet er registrert i HelseCIM. Diskusjonsøvelse «ansatt smittet» 

gjennomført for avdelingsledere i Sykehusleveranser høsten 2020. En egen gruppe på Workplace er 

opprettet og 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 til sammen 10 ansatte ved 4 ulike apotek som gjennom året har vært smittet av 

koronavirus, hvor smittesporing har foregått på apoteket og tiltakskort for bekreftet smitte med Covid-

19 benyttet, smittevernstiltak iverksatt iht plan. Kun ved ett av tilfellene var to ansatte smittet i 

samme avdeling/apotek på samme tid, ellers har ikke identifiserte nærkontakter på jobb blitt syke. 

Hendelsene er evaluert, læringspunkter innarbeidet og tiltakskort oppdatert. 

Rutine for å flytte produksjon i CMS mellom apotek i tilfelle nedstegning er testet Rutinen ferdigstilles 

i 2021. 

Vaksinedistribusjon:

I desember 2020 gikk SAHF til innkjøp av  ultrafrysere, verneutstyr mv. Prosedyrer er etablert , og 

opplæring er gjennomført for å utføre oppgaver relatert til logistikk og distribusjon av vaksine med 

krav til ultrakjølekjede ved 5 av våre apotek. Det ble etablert felles endringskontroll og gjennomført 

risikoanalyse for å gjøre de utvalgte sykehusapotek i stand til å gjennomføre avtalte oppgaver. 

Informasjonssikkerhet:

Datainnbrudd i et sykehusforetak i HSØ 23.8.2020 berørte ikke direkte SAHF,  men tiltak er iverksatt i 

etterkant av beredskaps- og sikkerhetsmessige årsaker og fulgt opp av IT-avdelingen.

Ledergruppen har gjennomført diskusjonsøvelse høsten 2020 med tema IKT-sikkerhet. 

Beredskapsansvarliges vurdering: GRØNN.

Databehandleravtaler og 

taushetserklæringer. 

Kontroller at avtaler er etablert og er 

dekkende for behandling av helse- og 

personopplysninger

Informasjonssikkerhetsansvarlig/ PVO skal gjennomføre gjennomgang med systemeiere/ 

systemansvarlige/ utøvende behandlingsansvarlige. Arbeidet har ikke fått nødvendig prioritet 

grunnet andre presserende oppgaver som konsekvens av Covid-19. Forventes nå fullført ila 2. 

kvartal 2021. Oppgaven vil være en del av sikkerhetsrevisjonene som gjennomføres for alle 

systemer. Fokuset i sikkerhetsrevisjonen er snevret inn til et minimum for at oppgavene skal 

kunne gjennomføres så raskt som mulig. Så langt er det avdekket at det i enkelte tilfeller er 

uklarheter knyttet til inngåelser av databehandleravtaler. Dette jobbes det med.

Status fortsatt GUL pga forsinkelsen. 

Avtaler med IKT- leverandører. 

Kontroller at avtaler oppfyller krav til 

taushetsplikt ved behandling av helse- og 

personopplysninger. Kommenter på 

oppfølging av avtaler

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. Ingen endring fra forrige LGG.

Fortsatt GRØNN score.

Interesseparter.

Beskriv dialog og samhandling for å sikre 

god informasjonssikkerhet og personvern 

og oppfølging av interesseparter 

Interessentanalyse ble planlagt gjennomført 4. kvartal 2020. Vurdering av dialog og 

samhandling med de identifiserte interessepartene skal så sammenstilles av 

informasjonssikkerhetsansvarlig. Arbeidet har ikke fått nødvendig prioritet grunnet andre 

presserende oppgaver som konsekvens av Koronapandemien. Forventes nå fullført i løpet av 

3. kvartal 2021. Dette vurderes ikke som kritisk. 

Status fortsatt GUL pga forsinkelsen.

Tiltak fra LGG - se aksjonslogg:

En interessentanalyse skal gjennomføres 

for informasjonssikkerhet. 

Sikkerhetsprestasjon

Kommenter på overvåknings- og 

måleresultater 

Modenhetsmåling gjennomføres regelmessig og presenteres årlig. Mye arbeid er 

gjennomført. Meldte avvik fra en to-års periode er gjennomgått. På bakgrunn av dette er det 

utarbeidet statistikk og nyttig informasjon for videre arbeid med meldte avvik og mangel på 

sådanne. Informasjonssikkerhetsansvarlig bør involveres mer i meldte avvik for å identifisere 

behov for tiltak. Det må gjennomføres opplæring og bevisstgjøring. Arbeidet er tidkrevende 

og må prioriteres for å bli gjennomført. 

Prosedyre for å melde til Datatilsynet er overført til PVO. 

GUL status opprettholdes da det gjenstår flere oppgaver, bla. opplæring og bevisstgjøring og 

en vurdering av avviksløsningen i Sokrates for avvik som må beskyttes. 

Informasjonssikkerhetsansvarlig har nå 

tilgang på alle informasjonssikkerhets-

avvik.

Endring i tekniske løsninger og 

infrastruktur

Vurder innvirkning på informasjons-

sikkerhet og personvern

Flytting av datasenter og hovedkontor er utført. Det 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). 

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 AD er beskrevet her. 

Fortsatt GRØNN score samlet sett. 
Legemiddelmangel/ legemiddelberedskap - Fylles kun ut på hovedkontoret  

Teknologi og informasjonssikkerhet: Fylles kun ut på hovedkontoret  



Beskriv overordnet utvikling (økende/ 

avtagende), status (håndterbar/ 

alvorlig), mangelsituasjoner som har 

rammet pasient/ pasientbehandling og 

evt. tiltak som er igangsatt, inkl. estimert 

ressursbruk

Antall tilfeller av legemiddelmangel er fortsatt økende, men mindre voldsom enn tidligere år. 

SLV registrerte 1391 tilfeller i 2020, en økning på 11% fra 2019. Til sammenligning doblet 

antall mangeltilfeller seg fra 2018 til 2019.                                                                                                                                                                                                                                 

Dagens forsyningssituasjon anses som stabil. SLV har i den forbindelse fjernet nesten alle 

substanser på deres rasjonering/ meldepliktslisten. Det er kun immunoglobuliner som 

fortsatt står på listen, grunnet råvaremangel som følge av pandemien.

Legemiddelberedskap har fått en særskilt fokus under pandemien. Det er etablert flere 

midlertidige beredskapslagre i tilknytning til spesialisthelsetjenesten. Et permanent 

beredskapslager beregnet for spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten er under 

oppbygging. I tillegg får sykehusene styrket legemiddelberedskap i grossistavtalen med 

Alliance Healthcare Norge fra 01.02.2021.  Denne beredskapen har kommet til nytte i flere 

tilfeller av korte avbrudd i legemiddelforsyningen som er meldt inn til SLV (f.eks. Nimbex og 

Heparin).

SAHF har fortsatt forvaltningsansvaret for de 4 nivå 1 beredskapslagrene som ble etablert 

under pandemien. Det er ingen indisier som tilsier at lagrene skal avvikles med det første. 

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 

pandemisituasjonen. SAHF  er satt til å 

forvalte disse lagrene. Det jobbes 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

Oppsummering og konklusjon

19.03.2021 Anne Katrin Haga (sign) 20.03.2021 Tore Prestegard (sign)

Signatur/ dato (sykehusapoteker/ leder og kvalitetsansvarlig)


