
Saksfremlegg

Fra: Adm. direktør 
Kvalitetsdirektør

Til: Styret

Kopi: Dato: 21. februar 2017

STYREMØTE 28. februar 2017 – SAKSNR 008/17

Beslutningssak
Revisjonsprogram 2017 og samlerapport fra gjennomførte revisjoner 2016.

Saksbeskrivelse 
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 Statens 
legemiddelverk og andre tilsynsorganer.

Oversikt over gjennomførte internrevisjoner i 2016:
Revisjonstema Reviderende part Dato, gjennomført
Tilvirkningsområdet – Med 
fokus på kvalitetskontroll, 
meldepliktige avvik, 
endringskontroll, service- og 
vedlikehold, temperatur- 
monitorering og risikostyring 

SA Drammen
SA Arendal
SA Østfold, Kalnes
SA Hamar
SA Lillehammer

12.05.2016
06.04.2016
23.06.2016
15.04.2016
19.05.2016

Lagerproduksjon (på 
forespørsel fra SAO)

SAO Rikshospitalet 12.09.2016

Varesalg privat – Med fokus på 
opplæringsdokumentasjon, 
kontrollrutiner, avvikshåndtering 
og temperaturmonitorering

SAO Rikshospitalet (Priv)
SAO Radiumhospitalet (Priv, ASL-
tjenesten)
SA Lørenskog (Priv)

02.11.2016
05.09.2016

07.09.2016
Varesalg profesjonell – 
Med fokus på opplærings-
dokumentasjon, kontrollrutiner, 
avvikshåndtering, 
endringskontroll, oppfølging av 
avtaler med sykehuset og 
temperaturmonitorering

SAO Ullevål (Prof, lager for Prof på 
Rikshospitalet)
SA Lørenskog (Prof)

08.03.2016

19.05.2016

Tjenester – 
Med fokus på oppfølging av 
avtale med sykehuset, 
kvalitetssystem, opplæring, 
avvikshåndtering  

SAO Ullevål (Tj)
SA Lørenskog (Tj)

10.02.2016
04.02.2016

Ytre miljø - Med fokus på å 
bekrefte at miljøledelse er 
implementert i foretaket og 
etterleves som forutsatt

SA Drammen
SA Arendal
SA Østfold, Kalnes
SA Hamar
SA Lillehammer

23.02.2016
05.04.2016
22.06.2016
14.04.2016
18.05.2016

Systemrevisjon - Meldepliktige 
avvik

Dokumentasjonsgjennomgang
 

26.02.2016
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Revisjonstema Reviderende part Dato, gjennomført
Hovedkontoret – 
Med fokus på Økonomi-
avdelingen

Økonomi 06.12. 2016

Eksterne leverandører av ulike 
varer og tjenester

Alliance Healthcare Norge AS, 3. 
parts lager (A) 
Swisslog Italia (endose Lørenskog) 
(B)
Baxter AS (endose Skien) (B)
Leieprodusent for Tilvirkning (B) 
Leverandør for vask av renromstøy 
(B)

01.06.2016

Etterlevelse og system for 
HMS
– Med fokus på å bekrefte at 
foretaket har implementert og 
etterlever HMS-rutinene 

SA Østfold, Kalnes (full revisjon)
SA Elverum (full revisjon)
SA Hamar (delrevisjon)
SA Lillehammer (utsatt fra 2015)

02.11.2016
09.11.2016
30.11.2016
07.09.2016

HMS-vernerunder
Gjennomføring på den enkelte 
enhet/ sykehusapotek iht. Dok 
ID 3396)

Alle enheter/sykehusapotek

Alle internrevisjonene på revisjonsprogrammet for 2016 med prioritet A, ble gjennomført. Behov 
for internrevisjoner med prioritet B ble vurdert i løpet av året som ikke nødvendige å gjennomføre; 
alle disse er overført til revisjonsprogrammet for 2017 med prioritet A.

Resultatene fra gjennomførte revisjoner er oppsummert i vedlagte rapport. Revisjonene som ble 
utført i 2016 bekrefter utfordringer og forbedringspotensialer innenfor følgende hovedområder: 
Avviksbehandling, dokumentasjon av opplæring og implementering av prosedyrer, revisjon av 
prosedyrer, vedlikehold av stillingsbeskrivelser, miljøkontroller og trending, avtaler med 
leverandører, temperaturovervåkning, endringskontroll, bruk av ECO Online, oppbevaring av A- og 
B-preparater og beredskap.

Områder som har blitt bedre, er bla. kvalifisering- og validering, risikoanalyser og 
leverandørkvalifisering, bevissthet rundt ytre miljø og transport av legemidler.

Som et resultat av revisjonene, har ulike prosesser med tilhørende prosedyrer blitt vesentlig 
forbedret det siste året, f.eks. leverandørkvalifisering og transport av legemidler.

For å sikre læring på tvers av sykehusapotekene har avvik innenfor ulike temaer blitt tatt opp på 
apotekersamlinger, nettverkssamlinger og kvalitetsforum. Det er viktig å ha stor fokus på læring på 
tvers videre fremover.

Forslag til beslutning
Oppsummering fra gjennomførte internrevisjoner 2016 tas til etterretning. Styret forutsetter at 
nødvendige tiltak iverksettes, og at internrevisjonene lukkes innen fastsatte tidsfrister.

Revisjonsprogrammet 2017 besluttes gjennomført som beskrevet. Styret ber om en 
oppsummeringsrapport etter at internrevisjonene er gjennomført.
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- ”Revisjonsprogram 2017 for Sykehusapotekene HF”
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