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1 Oppsummering 
Revisjonsprogrammet for 2022 og valgte temaer/ områder for revisjon ble bygget på risikovurderinger og 
risikobildet på foretaksnivå fra ledelsens gjennomgåelse (LGG) i 2021. Prosesser og prosedyrer i Sokrates for 
utførelse av revisjoner er fulgt.  
 
Målet med revisjonene har vært å søke bekreftelse på at aktuelle krav og prosesser etterleves og bidra til 
kontinuerlig kvalitetsforbedring i foretaket.  
 
Tabell 1; Oversikt over gjennomførte revisjoner i 2022 

Revisjonstema Revidert part Dato, gjennomført 
Produksjon – Med fokus på opplæring/ 
kvalifisering, kvalitetskontroll og 
godkjenning av produksjon, trending av 
mikrobiologiske data, service og 
vedlikehold, temperaturkontroll (eg. 
Kjøleskap), avvikshåndtering, 
endringskontroll, ytre miljø-temaer, HMS-
temaer 

SAO, Rikshospitalet 
SA Drammen 
SA Arendal 
SA Østfold, Kalnes  
SA Hamar 
SA Gjøvik 
 
A-prioritet 

12-13.05.2022 
21.10.2022 
11.10.2022 
05.09.2022 
16.06.2022 
08.06.2022 

Publikum – Med fokus på organisasjon, 
opplæring, ekspedering, FMD, A- og B 
preparater, retur av legemidler, 
forsendelser, tjenester, selvvalg og 
informasjonsrom, beredskap, 
avvikshåndtering, informasjonssikkerhet, 
ytre miljø-temaer, HMS-temaer, klinisk 
utprøvning - utlevering 

SA Ahus, Nordbyhagen 
SA Ahus, Kongsvinger  
SA Bærum 
SA Østfold, Kalnes 
SA Gjøvik 
 
 
A-prioritet 

14.02.2022 
05.05.2022 
12.05.2022 
25.10.2022 
17.03.2022 

Sykehusleveranser – Med fokus på 
organisasjon, opplæring, 
ordrehåndtering, avtaler, FMD, A- og B-
preparater, temperaturkontroll, ASL – 
holdbarhetskontroll, import, retur av 
legemidler, forsendelser, 
avvikshåndtering, ytre miljø-temaer, 
HMS-temaer, tilleggsmerking LLS (ureg) 
(Kalnes), varelager- og plukkrobot 
,(Kalnes) 

SA Ahus, Kongsvinger  
SA Bærum 
SA Østfold, Kalnes 
SA Gjøvik 
 
 
 
 
 
A-prioritet 

05.05.2022 
12.05.2022 
24.10.2022 
17.03.2022 

Farmasøytiske tjenester – Med fokus på 
oppfølging av avtaler, legemiddel-
gjennomgang, samstemming og 
legemiddelsamtaler, opplæring, 
undervisning, avvikshåndtering, 
informasjonssikkerhet, HMS-temaer, ytre 
miljø-temaer, narkotikaregnskap 
(Bærum) 

SA Ahus, Kongsvinger  
SA Bærum 
SA Tønsberg 
 
 
 
 
A-prioritet 

03.02.2022 
01.02.2022 
09.02.2022 

Systemrevisjon  
Leverandøravvik (papirrevisjon) 

Registrering, behandling og 
oppfølging av avvik 
A-prioritet 

10.01.2022 

Systemrevisjon 
Informasjonssikkerhet (papirrevisjon) 

Etterlevelse av SIK-prosedyre Dok 
11290 

24.01-07.02.2022 

Leverandør – av ulike varer og tjenester Fresenius Kabi 
A-prioritet 

28.04.2022 
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Revisjonstema Revidert part Dato, gjennomført 
Leverandør – av ulike varer og tjenester Baxter Healthcare Sverige  

(Vial Mate) 
A-prioritet 

Utsatt på forespørsel.  
Overføres til revisjons-
program for 2023 

Leverandør – av ulike varer og tjenester Becton Dickinson, Tyskland   
(varelager- og plukkrobot, 
flere apotek) 
A-prioritet 

Utsatt pga korona og ny 
anbudskonkurranse. Må 
ferdigstille service og 
vedlikeholdsavtale først.  

Leverandør – av ulike varer og tjenester Elis 
(renromstøy, mikrofiber) 
A-prioritet 

16.03.2022 

Leverandør – av ulike varer og tjenester NMD 
(3p lager SAO) 
A-prioritet 

Papirrevisjon utført i 2021. 
Revisjon on-site er derfor 
ikke utført i 2022. 

Leverandør – av ulike varer og tjenester Extend 
(EQS-programvare) 
B-prioritet 

02.11.2022  

Leverandør – av ulike varer og tjenester Thula – Nordic Source 
Solutions 
(Delta programvare) 
B-prioritet 

Systemansvarlig har ikke 
hatt tid til å delta. 
Overføres til revisjons-
program for 2023 

Leverandør – av ulike varer og tjenester Eurofins 
(TOC analyser) 
B-prioritet 

Overføres til revisjons-
program for 2023 

Leverandør – av ulike varer og tjenester 
På forespørsel fra HSØ 

OneMed Services AS 
(Forsyningssenteret) 

07.01.2022 

Leverandør – av ulike varer og tjenester 
På forespørsel fra HSØ, på bakgrunn av 
avvik 

Alliance Healthcare Norge AS 
(Verifisering av korrigerende 
tiltak) 

07.02.2022 

HMS  
Med fokus på gjennomgang av HMS-
systemet/ HMS-vernerunder, HMS 
risikovurdering, inneklima/ ventilasjon, 
ergonomi, psykososialt arbeidsmiljø og 
smittefare 

Integrert i revisjoner av 
Publikum, Sykehusleveranser, 
Produksjon og Farmasøytiske 
Tjenester 
 
A-prioritet 

IA 

Ytre miljø  
Med fokus på kjemikalier, 
miljøkartlegging, avfallshåndtering, retur 
av legemidler, mål og måleindikatorer for 
ytre miljø, endringsmeldinger – vurdering 
av innvirkning på ytre miljø, 
miljørelaterte avvik 

Integrert i revisjoner av 
Publikum, Sykehusleveranser, 
Produksjon og Farmasøytiske 
tjenester 
 
 
A-prioritet 

IA 

Informasjonssikkerhet 
Publikum: 
Med fokus på opplæring, håndtering av 
forespørsler og pasientinformasjon, 
håndtering av legitimasjonsplikt, lagring 
av fullmakter, 
informasjonssikkerhetsavvik, diskresjon 
ved ekspedering og i selvvalg, bruk av 
informasjonsrom. 

Integrert i revisjoner i 
Publikum og Farmasøytiske 
tjenester 
 
 
 
 
 
 

IA 
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Revisjonstema Revidert part Dato, gjennomført 
 
Farmasøytiske tjenester: 
Opplæring, bruk av skjermsparer på PCer 
og tastelås på mobiltelefon,   
håndtering av forespørsler om innsyn og 
pasientinformasjon, 
informasjonssikkerhetsavvik, 
oppbevaring av pasientinformasjon fra 
legemiddelgjennomgang og 
samstemming, makuleringsrutiner, lese- 
og skrivetilgang til pasientjournal, 
innleieavtaler, gjennomføring av 
legemiddelsamtaler og oppfølging med 
helsepersonell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A-prioritet 

 
Som det framgår av tabellen ble to revisjoner som ikke stod på revisjonsprogrammet for 2022, utført på 
forespørsel. Tre leverandørrevisjoner er overført til revisjonsprogrammet for 2023 av ulike årsaker. 
 
Det er også gjennomført lokale internrevisjoner/ selvinspeksjoner ved sykehusapotekene. Denne rapporten 
oppsummerer ikke resultatene fra disse revisjonene.  
 
 
2 Resultater 
Observasjoner i en revisjon blir gjennomgått på avslutningsmøtet for revisjonen med unntak av 
papirrevisjoner. Observasjonene danner grunnlaget for den enkelte revisjonsrapport. 
 
Avvikene som blir avdekket, gir et bilde av status innenfor de reviderte områdene. Flere enkeltstående avvik 
kan være rapportert som ett omfattende avvik eller kan være rapportert som flere avvik. Antall avvik sier 
derfor ikke alt om tilstanden på det reviderte området. 
 
Avvikene blir normalt ikke gradert iht. risiko eller alvorlighetsgrad. Det blir satt en intern tidsfrist for 
behandling og lukking av dem som beskrevet i prosedyre Dok ID 6873. Kritiske avvik skal være lukket innen 1 
måned; for andre avvik gis det vanligvis 3-6 måneder for lukking.  
 
Revisjonsavvikene for Produksjon, Publikum, Sykehusleveranser og Farmasøytiske tjenester er listet i 
vedleggene i seksjon 4-7.  
 
Produksjon 
Det er generelt gode rutiner for produksjon i foretaket. Det er imidlertid noen avvik som går igjen i flere av 
produksjonsavdelingene som er revidert: 

• Manglende beskrivelse av ansvar og oppgaver i stillingsbeskrivelser for ansatte med spesielle 
ansvarsoppgaver  

• Mangler i dokumentasjon for opplæring av produksjonsmedarbeidere 
• Manglende dokumentasjon på implementering av foretaksprosedyrer og sen implementering av 

prosedyrer 
• Lokale, driftsrelaterte dokumenter utarbeides ikke som styrte dokumenter i Sokrates 
• Én og samme person innehar alle roller ved utarbeidelse og revidering av lokale dokumenter, og det 

gjennomføres ikke høringsrunder  
• Manglende farmasøytkontroll av rekvisisjoner eller resepter 
• Feil eller mangler på arbeidssedler   
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• Manglende dokumentasjon på gjennomføring av månedlige holdbarhetskontroller  
• Manglende varselgrenser for mikrobiologiske miljøkontroller 
• Én og samme person innehar alle roller i endringskontrollprosessen 
• Manglende dokumentasjon på gjennomførte tiltak ved endringsmeldinger 
• Sen registrering og/eller behandling av avvik 
• Rotårsaksanalyser gjennomføres ikke for gjentakende avvik  
• Manglende evaluering av transportører 

 
Det er prosedyrer for disse temaene i foretaket som ikke er etterlevet.   
 
I tillegg til avvikene er det gitt en del anbefalinger til forbedringer i de enkelte revisjonsrapportene. De 
viktigste er: 

• Det bør utarbeides krav til kvalifikasjoner/ opplæring av ansatte som bistår i produksjon ved behov, 
f.eks. i en beredskapssituasjon, og som kommer fra en annen avdeling eller fra et annet 
sykehusapotek  

• Det bør utarbeides krav til «faglig påfyll» for kontrollfarmasøyter  
• I de tilfeller SLV anbefaler et tiltak knyttet til et meldepliktig avvik, bør avviksmeldingen inkludere 

hvordan sykehusapoteket forholder seg til anbefalingen 
• Når det settes «IA» for vesentlige opplæringspunkter i en opplæringsplan, som f.eks. deltakelse på 

produksjonsakademiet, bør det legges inn en begrunnelse for hvorfor dette ikke er aktuelt 
• Det bør utarbeides en deltakerliste/ signaturlise for deltagere på lokale opplæringskurs som f.eks. 

årlig GMP-retrening 
• Hensikten med frittstående temperaturmålere på kjøleskap/ i rom som ikke er merket og ikke 

kontrolleres, bør evalueres, og eventuelle temperaturmålere fjernes  
 
For et sykehusapotek ble det registrert kritiske og alvorlige avvik i produksjon. Det er satt opp en 
oppfølgingsrevisjon for dette sykehusapoteket i revisjonsprogrammet for 2023 for å sikre at avvikene følges 
opp og lukkes tilfredsstillende. 
 
 
Publikum 
Det er generelt gode rutiner for ekspedisjonsarbeidet i Publikum. Det er imidlertid flere avvik som går igjen i 
de avdelingene som er revidert: 

• Mangelfull dokumentasjon av opplæring av ansatte  
• Mangelfull dokumentasjon av internhandel mellom sykehusapotek 
• Manglende registrering av avvik fra gjeldende prosedyrer   
• Manglende låsing av kjøleskap med A-preparater 
• Mangelfull dokumentasjon av nødekspedisjoner  

 
Det er prosedyrer for disse temaene i foretaket som ikke er etterlevet. Skjemaet for introduksjonsplan for 
nyansatte er vanskelig å bruke/ følge opp, og det bør revideres/ legges inn i kompetanseportalen slik at det 
blir mer brukervennlig.  
 
I tillegg til avvikene er det i de enkelte revisjonsrapportene gitt en del anbefalinger til forbedringer. De 
viktigste er: 

• Etterlevelse av retningslinjer for god dokumentasjonspraksis i foretaket 
• Gjennomføring av kontroller av legemiddeltransportører mhp legemiddelmottak av kunder iht. 

prosedyre 
• Raskere behandling og lukking av avvik iht. prosedyre 
• Bruk av versjonskontroll for alle tiltakskort for beredskap 
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Sykehusleveranser 
Det er generelt gode rutiner for ekspedisjonsarbeidet i Sykehusleveranser. Det er imidlertid flere avvik som 
går igjen i de avdelingene som er revidert: 

• Mangelfull dokumentasjon av opplæring av ansatte  
• Mangelfull dokumentasjon av internhandel mellom sykehusapotek 
• Manglende registrering av avvik fra gjeldende prosedyrer  
• Manglende låsing av kjøleskap med A-preparater 
• Manglende signatur fra lege innen tidsfristen 15.02 for uregistrerte legemidler som kan notifiseres  
• Ingen årlig revisjon av ASL-basislister  
• Mangelfull ASL-holdbarhetskontroll 

 
Det er prosedyrer for disse temaene i foretaket som ikke er etterlevet. Ellers samme kommentar til skjemaet 
for introduksjonsplan som over. 
 
Ved et av sykehusapotekene som ble revidert hvor det benyttes varelager- og plukkrobot, ble det observert 
mangler når det gjelder dokumentasjon av drift og vedlikehold. Sokrates brukes ikke systematisk til å 
registrere og behandle avvik relatert til varelager- og plukkroboten, og SLA med leverandør foreligger ikke 
lokalt. 
 
I tillegg til avvikene er det i de enkelte revisjonsrapportene gitt en del anbefalinger til forbedringer. De 
viktigste er: 

• Etterlevelse av retningslinjer for god dokumentasjonspraksis i foretaket 
• Gjennomføring av kontroller av legemiddeltransportører mhp. legemiddelmottak av kunder iht. 

prosedyre 
• Raskere behandling og lukking av avvik iht. prosedyre 
• Godkjenning av service- og vedlikeholdsrapporter for varelager- og plukkrobot av den som har fått 

delegert ansvaret i sykehusapoteket, bruk av loggbok, opplæringsplan for superbrukere, og signering 
av «Release Statement» før nye versjoner tas i bruk 

• Utarbeidelse av ny prosedyre for trallelegging for å sikre en enhetlig tjeneste av riktig kvalitet på 
dette området 

 
Systemansvarlig for varelager- og plukkrobot planlegger å igangsette arbeid med forbedring av prosedyrer. 
Forslaget til ny prosedyre for trallelegging er notert av fagsjef sykehusleveranser. 
 
Farmasøytiske tjenester  
Farmasøytiske tjenester arbeider nært med sykehusets ledere for eksempel med legemiddelsamstemming. 
Gjennomføring av arbeidet er godt organisert og iht. avtale med sykehusene. Farmasøytiske tjenester ved 
Sykehusapoteket Tønsberg arbeider spesielt godt med utvikling av tjenesten og arbeider tett med andre 
avdelinger i sykehusapoteket for å få en helhetlig tjeneste for pasientene. Dette bidrar til god 
pasientsikkerhet og forbedringskompetanse.  
 
Det er noen avvik som må tas tak i: 

• Mangelfull dokumentasjon av opplæring av ansatte  
• Manglende dokumentasjon i journalnotat i DIPS  

  
I tillegg til avvikene er det i de enkelte revisjonsrapportene gitt noen anbefalinger til forbedringer. De 
viktigste er: 

• Alle tjenestefarmasøytene bør tilbys yrkesvaksinasjon i forhold til eksponering i daglig arbeid på 
sykehuset 

• Når tjenestefarmasøyter forholder seg til sykehusets prosedyrer, må disse dokumenteres som «lest 
og forstått» (f.eks. innen smittevern, hygiene og legemiddelhåndtering) 
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• Det oppfordres til journalføring ved legemiddelgjennomgang; dette bidrar til økt pasientsikkerhet og 
synliggjøring av klinisk farmasi 

 
HMS 
HMS har vært integrert i flere revisjoner. Følgende observerte avvik under revisjonene er knyttet til HMS: 

• Esker, bakker ol lagres i høyden 
• Telefonnummeret som ansatte skal ringe i tilfelle brann/ branntilløp, framgår ikke av rømningsplan 

eller tiltakskort 
• Eksponeringsregisteret i Eco online er ikke benyttet ved søl av cytostatika 
• Årlige HMS-risikovurderinger er ikke gjennomført  
• Avvik identifisert under HMS vernerunder er ikke registrert og behandlet i Sokrates 

 
I tillegg til avvikene er det i de enkelte revisjonsrapportene gitt noen anbefalinger til forbedringer. De 
viktigste er: 

• Verneombud bør informeres om HMS-avvik og involveres i avviksbehandlingen; at dette er gjort, bør 
framgå av avviket 

• Ansvar som verneombud, stoffkartotekansvarlig og beredskapsansvarlig har, bør inkluderes på 
sykehusapotekets organisasjonskart 

 
Ytre miljø 
Ytre miljø har vært integrert i flere revisjoner. Det er generelt god bevissthet om avfallshåndtering og 
håndtering av retur av legemidler. Følgende avvik under revisjonene er knyttet til ytre miljø: 

• Manglende vedlikehold av stoffkartotek i forhold til registrerte kjemikalier, risikovurdering og 
substitusjonsvurdering 

 
Informasjonssikkerhet 
Informasjonssikkerhet har vært integrert i flere revisjoner. Bevisstheten i sykehusapotekene er generelt god.  
Følgende observerte avvik under revisjonene er knyttet til informasjonssikkerhet: 

• Tjenestefarmasøyt innhenter muntlig samtykke fra pasienter i medisinsk avdeling for å se 
kjernejournal, men samtykket dokumenteres ikke i journalnotat 

• På liste over nødekspedisjoner som ble oversendt i forbindelse med en revisjon, kan pasientnavn 
leses til tross for at en svart strek er satt over navnene 

• Med tanke på konfidensialitet er stoler plassert for nær reseptur  
 
I tillegg til avvikene er det i de enkelte revisjonsrapportene gitt noen anbefalinger til forbedringer. De 
viktigste er: 

• Det bør stå noe i informasjonssikkerhetsavvik i Sokrates om når og evt. hvordan de er fulgt opp, 
f.eks. på et avdelingsmøte 

• Med tanke på informasjonssikkerhet bør ikke Public 360 benyttes til å besvare henvendelser fra 
privatpersoner  

 
Annet 
Sykehusapoteket Ahus, Kongsvinger sitt dataskap er plassert i personalgarderoben. Døren til dataskapet stod 
på vidt gap på revisjonsdagen. Døren til garderoben må også stå åpen pga varmeutvikling. Det er registrert et 
avvik for dette for oppfølging av IT-avdelingen. 
 
Systemrevisjon – Leverandøravvik 
Meldekulturen for registrering av leverandøravvik ser generelt bra ut. Det ble imidlertid registrert følgende 
avvik: 

• Noen leverandøravvik registreres for sent i forhold til når de faktisk er oppdaget (> 5 dager) 
• Mange leverandøravvik har lang behandlingstid (> 6 måneder)  
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• De fleste leverandøravvik har ikke vedlagt dokumentasjon på når klage/ reklamasjon er sendt 
og/eller svar er mottatt, ei heller referanse til dokumentasjon  

For de to siste avvikene på listen ble det registrert avvik i Sokrates for Hovedkontoret og 6 av 
sykehusapotekene for videre oppfølging lokalt. Følgende avvik er per 15.11.2022 fortsatt åpne: 74442 
(Arendal), 74447 (Skien), 74448 (HK).   
 
Systemrevisjon – Etterlevelse av SIK-prosedyre 11290 
Revisjonen viste at prosedyre 11290 (Sik - Sikkerhetsprinsipper og -krav for IKT-infrastruktur og applikasjoner 
– Prosedyre) ikke etterleves for systemene i Sykehusapotekene HF. Prosedyren har vært gjeldende i 3 år, og 
den er kun etterlevet for ett av systemene i foretaket. Følgende avvik er per 15.11.2022 fortsatt åpne: 74015, 
74016, 74017 og 74019. Avvik 74018 er lukket. 
 

3 Konklusjon 
Ekspedisjonsarbeidet i Publikum og Sykehusleveranser er gjennomgående bra, men det observeres at 
prosedyrer ikke alltid etterleves, og at reviderte, gjeldende skjemaer tas sent i bruk. 
 
Farmasøytiske tjenester arbeider nært med sykehusets ledere. Arbeidet bidrar til god pasientsikkerhet og 
forbedringskompetanse.  
 
Produksjonsarbeidet i foretaket er stort sett bra. Det er en fordel for foretaket at lokale kvalitetsledere 
jobber i produksjon og/eller har erfaring fra praktisk produksjonsarbeid. Det observeres at prosedyrer og 
interne/ eksterne krav ikke alltid etterleves. Enkelte sykehusapotek avviker bevisst fra krav i sentrale 
prosedyrer uten at dette registreres og behandles som avvik. For et av sykehusapotekene som ble revidert i 
2022, vil det utføres en oppfølgingsrevisjon av produksjonsavdelingen i 2023, for å sikre at revisjonsavvik og 
tiltak blir tilfredsstillende lukket. 
 
Informasjonssikkerhet, ytre miljø og HMS har blitt revidert som en integrert del av revisjonene. Det er 
generelt god bevissthet i sykehusapotekene når det gjelder informasjonssikkerhet, ytre miljø og HMS, f.eks. i 
ekspedisjonsarbeidet.  
 
Revisjon av viktige leverandører til tilvirkningsområdene i foretaket er viktig for forbedring av kvaliteten av 
varer og tjenester som leveres, og for avklaring av forventninger. Planlagte revisjoner av leverandører som 
ikke ble revidert i 2022, er vurdert med hensyn til revisjonsprogrammet for 2023. Det vil bli utført en 
oppfølgingsrevisjon hos en av leverandørene som ble revidert i 2022, for å sikre god oppfølging og lukking av 
revisjonsavvikene. 
 
Revisjonene har blitt godt mottatt. Det er gitt uttrykk for at revisjonene er et positivt ledelsesverktøy i 
forbedringsarbeidet ved det enkelte sykehusapotek, og at de har bidratt til å få fokus på arbeidet med styring 
og kontr,oll. Tiltaksplaner er utarbeidet for å lukke revisjonsavvikene, og avvikssystemet i Sokrates er brukt 
for å dokumentere lukkingen av dem. Public 360 er brukt for lagring av revisjonsrapportene. 
 
Fagsjefer har deltatt på revisjonene i de ulike forretningsområdene. Dette har bidratt til forbedring av 
prosedyrer, og at mangler har blitt fulgt opp på tvers av sykehusapotekene i nettverkssamlingene. 
 
Gjennomgang av avvik fra foretakets revisjoner står på agendaen for kvalitetsforum én gang i året. Her har 
kvalitetsledere, kontrollfarmasøyter og fagsjefer deltatt. Kvalitetsledere har så fulgt opp videre i egen enhet. 
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4 Vedlegg: Resultat - Produksjon  
Oppsummering  
Tabell 2; Revisjonsavvik fordelt på følgende kategorier: 

Nr. Kategori Avvik knyttet til denne kategorien 
1.  Opplæring, kvalifisering • Stillingsbeskrivelse for administrasjonskonsulent var ikke 

signert/datert av den ansatte 
• Beskrivelse av ansvar og oppgaver i stillingsbeskrivelser for 

stedfortreder for avdelingsleder, stoffkartotekansvarlig 
og/eller verneombud mangler (flere apotek) 

• CV kunne ikke fremlegges for kontrollfarmasøyt  
• Ikke alle som jobber i avdeling produksjon er inkludert i 

underenheten «produksjon» i Sokrates 
• Apotekets navne- og signaturliste er ikke oppdatert de siste 2 

årene  
• Dato for gjennomgang av temaer angitt på plan for 

introduksjonsopplæring mangler 
• Det er mangler i opplæringsdokumentasjon som f.eks. 

sidenummerering, ansattes stilling/ rolle, dato for påbegynt 
og/eller avsluttet opplæring, og signering/ datering for 
kvalifisering til å utføre selvstendig arbeid; ingen konsistens i 
versjonsnummerering; dato for gjennomført opplæring er 
signert ut etter kvalifiseringsdato (flere apotek)   

• Sentralt skjema for oppsummering av kvalifisering i aseptisk 
arbeidsteknikk benyttes ikke på apoteket, og avvik fra sentral 
prosedyre er ikke registrert 

• Det er benyttet utgått versjon av evalueringsskjema knyttet til 
kvalifisering i aseptisk arbeidsteknikk med Klerkit  

• Det er mangler på arbeidssedler knyttet til (re)kvalifisering i 
aseptisk arbeidsteknikk med Klerkit som f.eks. signatur for 
operatørens sluttkontroll, dokumentasjon på gjennomgang av 
prosedyre 8435 – hygiene og bekledning 

• Det er ingen kontroll av Excel-ark med definerte formler for 
planlegging og oversikt knyttet til aseptisk (re)kvalifisering som 
medfører en risiko for ikke å overholde tidskrav på 6 måneder 

• Lokale driftsrelaterte dokumenter som f.eks. 
opplæringsplaner, årshjul for service og vedlikehold, 
virksomhetsbeskrivelse, skjema for miljøkontroller og sjekkliste 
for forsendelser er ikke utarbeidet som styrte dokumenter i 
Sokrates (flere apotek) 

• Det er sen (> 4 mnd) eller manglende implementering av 
sentrale dokumenter i Sokrates på avdelingsnivå og/eller 
ansattnivå (flere apotek) 

• For desimaltallsrevisjoner, legges det fast inn en standard 
kommentar om at forrige heltallsversjon er implementert, helt 
uavhengig av revisjonsendringene som er gjort, hvor lang tid 
det er siden heltallversjonen ble gyldig, og hvem som faktisk 
implementerte heltallsversjonen 

• For flere lokale dokumenter med gyldighet lenger enn 3 år, er 
gyldighet forlenget uten å utarbeide en ny revisjon som 
godkjennes  
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Nr. Kategori Avvik knyttet til denne kategorien 
• Det er feil i dokumentegenskaper for lokale dokumenter, f.eks. 

tittel, hva skjer etter revisjonsfrist, utarbeidet ved enhet/ 
gjelder for enhet, prosedyre ikke påsatt implementerings-
støtte, feil påsatt implementeringsstøtte (flere apotek) 

• Én og samme person innehar alle roller ved utarbeidelse av 
lokale dokumenter (skriver, administrerer og godkjenner); 
høringsrunder er ikke alltid gjennomført (flere apotek) 

• Det er manglende sporbarhet mellom Sokrates dokument ID 
og vedlagte filer eller relaterte vedlegg (flere apotek) 

2.  Kvalitetskontroll og 
godkjenning av 
produksjon 

• Det er feil i virksomhetsbeskrivelsen inkl. vedlegg i forhold til 
hva apoteket har tillatelse til å produsere og selge 

• Gjeldende versjon av hovedforskrifter er ikke benyttet ved 
produksjon 

• Dok ID, gyldighetsdato, versjonsnr. og godkjennere på faktiske 
utskrifter av alle hovedforskrifter i Sokrates mangler 

• Farmasøytkontroll er ikke dokumentert på rekvisisjon/ resept 
(flere apotek) 

• «A» for alternativt plukk på plukklister fra CMS mangler, og 
påført tekst er ikke signert 

• Det er mangelfull dokumentasjonspraksis på arbeidssedler; 
f.eks. åpne felt, ingen signatur for soneklarering, farmasøytisk 
forkontroll, narkotikaregnskap og visuell kontroll av 
ferdigprodukt (flere apotek) 

• Det er feil i etikettregnskap 
• Etikett er bevisst ikke påsatt sprøyte (liten), og avvik fra krav i 

foretaksprosedyre er ikke registrert 
• Det mangler felt for signering av etikettregnskap på 

papirbaserte arbeidssedler (flere apotek) 
• Det mangler felt for dobbeltkontroll av batchnr. for angitte 

varer 
• Det er ikke alltid sammenheng mellom antall bestilte 

øyesprøyter og utleverte øyesprøyter, og ingen kommentarer 
er gitt (flere apotek) 

• Det er ikke praksis å klistre første og siste etikett som brukes, 
på forseglet intervoidposer for øyesprøyter på arbeidssedlene 

• Varenr./batchnr. for sprøyter til Eylea og Avastin 
(primæremballasje) er ikke inkludert i hovedforskriftene 

• Produksjonsfarmasøyt vurderer magistrelle bestillinger ift. 
parametere i en risikovurdering, men vurderingen er ikke 
dokumentert 

• Manglende dokumentasjon av vurderinger som er gjort for 
magistrelle bestillinger ift. parametere i tilhørende 
risikovurdering 

3.  Trending av 
mikrobiologiske data 

• Varselgrenser knyttet til mikrobiologiske data mangler helt 
eller er ikke basert på trending av reelle resultater (flere 
apotek) 

• Prøver som ikke er tatt, er ikke meldt som avvik 
• Fil med mikrobiologiske resultater er ikke tilstrekkelig 

tilgangsstyrt (flere apotek) 
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Nr. Kategori Avvik knyttet til denne kategorien 
• Fil med mikrobiologiske resultater (trenddata) er ikke komplett 

med de siste 2 års resultater 
• Det er ofte kort eksponeringstid for nedfallsskåler  
• Gjeldende lokale skjemaer benyttet ved miljøkontroller, 

samsvarer ikke med sentrale skjemaer, og i noen tilfeller er 
gamle versjoner av skjema benyttet (flere apotek) 

• Prøvetakingsskjemaer mangler felt/ informasjon om start og 
slutt klokkeslett for eksponering av nedfallsskåler og/eller felt/ 
informasjon for omregning til 4 timers eksponering  

• Alle påkrevde prøvepunkter er ikke inkludert på prøvekart  
• Det er feil i lokale skjema-maler for mikrobiologiske 

kontrollprøver (renhetsklasse)   

4.  Service og vedlikehold • Dokumentasjon og/eller gjennomføring av planlagte aktiviteter 
mangler 

• Resultat utenfor krav knyttet til årlig kontroll av isolatorer er 
ikke registrert som avvik  

• Tidspunkt for faktisk gjennomført service, vedlikehold og andre 
rutinemessige oppgaver tilknyttet produksjon fremkommer 
ikke av årshjul/ logg    

• Servicerapporter er ikke signert av apoteket  
• Forsinkelse utenfor krav i forbindelse med service og 

vedlikehold meldes ikke som avvik 
• Det er ikke gjennomført vedlikeholdsrunder i produksjon 

 
Se også Befaring under. 

5.  Temperaturkontroll Se Befaring under. 
6.  Forsendelser • Årlige evalueringer av transportører er ikke gjennomført, og 

avvik er ikke registrert (flere apotek)   
• Gjeldende avtale med en transportør samsvarer ikke med 

foretakets krav/mal for denne type avtale og inneholder 
faktiske feil  

• Dokumentasjon på validering av kjøleenhet i relasjon til 
max/min temperatur i bil som transportør benytter, kunne ikke 
fremlegges  

7. 4 Avvikshåndtering • Det har ikke blitt krysset av for meldeplikt  
• Melding til SLV er sendt for sent 
• Det har blitt krysset av feil alvorlighetsgrad for meldepliktig 

avvik  
• Informasjon/ dokumentasjon på tiltak som ble gjort overfor 

NAV, forsikringsselskap, og hovedkontoret for et HMS-avvik, 
mangler 

• Det har blitt opprettet et tiltak om å informere på Workplace 
fremfor å endre styrt dokument  

• Sen registrering og/eller behandling av avvik, inkl. melde-
pliktige avvik (flere apotek) 

• Det er ikke meldt avvik i forhold til et bevisst valg om ikke å 
følge føringer fra foretaksprosedyre i forhold til innslusing av 
kun én produksjon av gangen 
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Nr. Kategori Avvik knyttet til denne kategorien 
• Det er ikke gjort noen rotårsaksanalyse knyttet til flere 

gjentakende avvik, og korrigerende tiltak er ikke innført (flere 
apotek) 

• Dokumentasjon på gjennomførte tiltak mangler (flere apotek) 
• Det fremgår ikke av HMS-meldinger om verneombud har vært 

involvert/ informert om avviket (flere apotek) 
• Leverandøravvik og kundeklager har ikke blitt registrert i 

Sokrates (flere apotek) 
• Trending/ systematisk oppfølging av avvik er ikke utført 
• Samme person har både rollen som meldingsansvarlig og 

lukkingsansvarlig; fagansvarlig eller avd. leder er ikke involvert 
i avviksbehandling (flere apotek) 

8. 5 Endringskontroll • Sen registrering av endringer ift. faktisk oppstart  
• Det er ulike personer som godkjenner endringer for oppstart, 

og som lukker endringer (flere apotek) 
• Kun én person involvert under hele håndteringen av endrings-

meldingen (flere apotek)   
• Godkjenning av endring før oppstart mangler (flere apotek) 
• Dokumentasjon/ konklusjon på gjennomførte tiltak mangler 

(flere apotek) 
• Det fremgår ikke av endringsmeldinger om verneombud har 

vært involvert/ informert om større endringer med betydning 
for f.eks. arbeidsmiljø ved ombygging, innføring av rengjøring 
med mikrofiber (flere apotek) 

• Endringskontroll for avvikling av system mangler 
• Informasjon om dato for implementering/ ibruktakelse av nytt 

system mangler i meldingen  
• Der er ikke registrert lokale endringsmeldinger for større 

sentrale endringer hvor lokale tiltak er påkrevd   
9. 6 Ytre miljø • Avfallsfraksjoner er ikke merket 

• Avfall er sortert feil  
• Avfallsfraksjon for plast er ikke plassert ut  
• Substitusjonsvurdering av enkelte kjemikalier mangler (flere 

apotek) 
• Gjennomgang/ vedlikehold av stoffkartoteket er ikke utført, og 

avvik er ikke registrert (flere apotek) 
• Miljøkartlegging er ikke gjennomført  

10.  HMS-temaer • HMS-risikoanalyser er ikke gjennomført (flere apotek)  
• Eksponeringsregisteret i Eco online er ikke benyttes ved søl av 

cytostatika  
• Avvik identifisert under HMS-vernerunder er ikke registrert/ 

behandlet i Sokrates (flere apotek) 
11.  Risikoanalyser • Det gjennomføres ingen systematisk oppfølging av 

risikoanalyser i forhold til gjennomføring og resultatet av 
identifiserte tiltak og/eller registrerte avvik  
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Nr. Kategori Avvik knyttet til denne kategorien 
12.  Befaring • Det er ingen klokke installert i sluse 

• Legemidler er oppbevart i bunnen av et kjøleskap som ikke er 
kvalifisert/ validert i forhold til slik plassering av varer  

• Det er ikke etablert loggbok for isolator 
• Det er ingen skilt eller merking som viser hvor tag skal være 

plassert i kjøleskap 
• Telling av A- og B-preparater i enkelte måneder er ikke utført 
• Gjennomføring og/eller dokumentasjon av månedlige 

holdbarhetskontroller mangler 
• Dokumentasjon på kontroll av utstyr (f.eks. kjøleskap, vekt og 

inkubator) mangler  
• Frist for kontroll av brannslange er passert 
• Revisjonsfrist for tiltakskort ved brann som er slått opp på 

vegg, er passert 

 
 

5 Vedlegg: Resultat – Publikum   
Oppsummering  
Tabell 3; Revisjonsavvik fordelt på følgende kategorier: 

 
Nr. 

Kategori Avvik knyttet til denne kategorien 

1.  Opplæring • Introduksjonsplan for nyansatt er ikke ferdigstilt innen 6 
måneder eller mangler (flere apotek)  

• Dato og signatur for gjennomføring av opplæring på 
opplæringsplaner mangler (flere ansatte) 

• Dokumentasjon (kompetansebevis) for tjenesten 
influensavaksinering mangler  

• Dokumentasjon på resertifisering for tjenesten 
inhalasjonsveiledning mangler  

• Prosedyrer er ikke dokumentert implementert (f.eks. 
håndtering av nødekspedisjoner og uregistrerte legemidler) 

2.  Ekspedering • Resultatet av kontroll av lager iht. salgsstoppmelding og dato 
for oppfølging er ikke dokumentert  

• Internhandelsskjemaer mangler; de skal oppbevares i 5 år 
• Internhandelsskjemaer er ikke komplett utfylt, f.eks. er ikke 

begrunnelse for internhandelen og om det er lagt med 
temperaturmåler dokumentert (flere apotek)  

• Årsak og begrunnelse går ikke fram av dokumentasjon av 
nødekspedisjoner i FarmaPro (flere apotek) 

3.  A- og B-preparater • A-preparat oppbevares i kjøleskap som ikke er låst på dagtid 
(flere apotek)  

• Etterspurt dokumentasjon på telling av A- og B-preparater for 
3 påfølgende måneder mangler 

4.  Forsendelser • Gjeldende, lokalt skjema for dokumentasjon ved 
taxiforsendelser benyttes ikke; isteden brukes et utgått skjema 

• Avtaler om varetransport med taxisjåfør er ikke signert for av 
sjåfør 

• Mottak av forsendelse av legemidler dokumenteres ikke 
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Nr. 

Kategori Avvik knyttet til denne kategorien 

5.  Avviksbehandling • Avvik fra prosedyrer blir ikke registrert og behandlet i Sokrates 
(flere apotek)  

• Reklamasjon av legemiddelpakke som hadde en teknisk feil, er 
ikke avviksregistrert og behandlet i Sokrates 

6.  HMS • Esker, bakker ol lagres i høyden 
7.  Informasjonssikkerhet • På liste over nødekspedisjoner som ble oversendt i forbindelse 

med revisjon, kan pasientnavn leses til tross for at en svart 
strek er satt over navnene  

• Stoler er plassert for nær reseptur mhp. konfidensialitet 
 
 

6 Vedlegg: Resultat – Sykehusleveranser   
Oppsummering  
Tabell 4; Revisjonsavvik fordelt på følgende kategorier: 

Nr. Kategori Avvik knyttet til denne kategorien 
1.  Opplæring • Introduksjonsplan for nyansatte er ikke ferdigstilt innen 

tidsfrist; flere av temaene som f.eks. skulle vært gjennomgått 
og signert for den første måneden etter ansettelse, er først 
signert for etter 4 måneder eller ikke signert for (flere apotek) 

• Prosedyrer er ikke dokumentert implementert (f.eks. 
håndtering av ASL og uregistrerte legemidler) 

2.  Ordrehåndtering • Signatur for uregistrerte legemidler som kan notifiseres, er 
ikke innhentet fra lege innen fristen 15.02 (flere apotek). For 
et apotek er listene sendt ut etter 15.02 

• ASL-basislister revideres ikke årlig (flere apotek)  
• Internhandelsskjemaer mangler; skjemaene skal oppbevares i 

5 år 
• Internhandelsskjemaer er ikke komplett utfylt/ mangler 

dokumentasjon, for eksempel er ikke begrunnelse for 
internhandelen og om det er lagt med temperaturmåler 
dokumentert, og da sykehusapoteket gikk tom for 
temperaturmålere, ble det ikke gjort noen vurdering av 
legemiddeltransport eller tatt noen forholdsregler som er 
dokumentert (flere apotek) 

• Utfasede skjemaer for internhandel er benyttet (flere apotek)  
3.  A- og B-preparater • A-preparat oppbevares i kjøleskap som ikke er låst på dagtid, 

og det er ikke utført noen risikovurdering (flere apotek) 
• Etterspurt dokumentasjon på telling av A- og B-preparater for 

3 påfølgende måneder mangler 
4.  Temperaturkontroll • Temperaturvalidering er ikke utført i apoteklokaler etter 

ombygging  
• Dokumentasjon på plassering av temperaturtagg i varemottak 

mangler 
5.  ASL- holdbarhetskontroll • Holdbarhetskontroll er ikke gjennomført iht. plan/ avtale med 

sykehuset (flere apotek) 
6.  Varelager- og plukkrobot • Drift- og vedlikehold er ikke dokumentert (utførelse av 

støvtørking, støvsuging, sjekk av transportbånd og ukentlig 
restart) 
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Nr. Kategori Avvik knyttet til denne kategorien 
• Sokrates brukes ikke systematisk til å registrere og behandle 

avvik 
• Service Level Agreement (SLA) med leverandør foreligger ikke 

lokalt 
7.  Avviksbehandling • Avvik fra prosedyrer blir ikke registrert og behandlet i 

Sokrates (flere apotek)  
 
 

7 Vedlegg: Resultat – Farmasøytiske tjenester  
Oppsummering 
Tabell 5; revisjonsavvik fordelt på følgende kategorier: 

Nr. Kategori Avvik knyttet til denne kategorien 
1 Opplæring • Implementering av prosedyrer er mangelfull, for eksempel er 

ikke prosedyre 10707 (avviksprosedyren), 1455 
(undervisningsprosedyren) og 11116 (rådgivnings-
prosedyren) dokumentert implementert i Sokrates  

• Opplæringsdokumentasjon i legemiddelsamstemming 
mangler for tjenestefarmasøyt som utfører samstemming 

• Kvalifisering i utførelse av revisjoner er ikke dokumentert for 
tjenestefarmasøyt som utfører dette, dvs. utfylling av 
«Kvalifiseringsskjema revisor og revisjonsleder» 

• Utfylling av «Kvalifiseringsskjema revisor og revisjonsleder» 
for ansatte i Farmasøytiske tjenester som utfører revisjoner, 
er gjort i ettertid og er ikke signert/ godkjent av leder 

2 Stillingsbeskrivelse • Tidligere stillingsbeskrivelse for tjenestefarmasøyt kunne ikke 
framvises. Det er ikke sporbarhet til denne i gjeldende 
stillingsbeskrivelse  

3 Legemiddelsamstemming • Legemiddelsamstemming er ikke dokumentert i journalnotat i 
DIPS iht. gjeldende prosedyre 

4 HMS • Telefonnummeret som ansatte skal ringe i tilfelle brann/ 
branntilløp, framgår ikke av rømningsplan og tiltakskort 

5 Informasjonssikkerhet • Tjenestefarmasøyt innhenter muntlig samtykke fra pasienter i 
medisinsk avdeling for å se kjernejournal, men samtykket 
dokumenteres ikke i journalnotatet 
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8 Vedlegg: Implementering av prosedyrer 
 
Under fremleggelse av oppsummering av revisjoner i styremøtet i fjor, kommenterte styret at det bør 
komme tydeligere fram hvor stor andel av sykehusapotekene som har en utfordring mhp. implementering av 
prosedyrer. Dette er derfor beskrevet mer detaljert for revisjonene som er utført i 2022. 
 
I revisjonene som ble utført i 2022, var resultatet som følger: 

Område Antall 
prosedyrer 
sjekket i 
revisjonen 

Avvik Kommentar 

Publikum 
 

8 Et av fem apotek:  
Prosedyrer er ikke dokumentert 
implementert (f.eks. håndtering av 
nødekspedisjoner og uregistrerte 
legemidler) 

Sen implementering, 
mer enn 1 mnd, men 
dette gis det ikke alltid 
avvik for 

Sykehusleveranser 
 

9 Et av fire apotek:  
Prosedyrer er ikke dokumentert 
implementert (f.eks. håndtering av ASL og 
uregistrerte legemidler) 

Sen implementering, 
mer enn 1 mnd, men 
dette gis det ikke alltid 
avvik for 

Farmasøytiske 
tjenester 
 

5 Et av tre apotek:  
Implementering av prosedyrer er 
mangelfull, for eksempel er ikke prosedyre 
10707 (avviksprosedyren), 1455 
(undervisningsprosedyren) og 11116 
(rådgivnings-prosedyren) dokumentert 
implementert 

Sen implementering, 
mer enn 1 mnd, men 
dette gis det ikke alltid 
avvik for 

Produksjon 
 
 

Mange 
dokumenter 
per apotek 

Fire av seks apotek:  
Implementering av prosedyrer og 
arbeidsflyter er ikke dokumentert (f.eks. 
for aseptisk arbeidsteknikk, tilbakekalling, 
logistikk, risikostyring, dokumentstyring, 
substitusjons- og risikovurdering av 
kjemikalier) 
 
Ett apotek hadde kun implementert et 
fåtall produksjonsdokumenter og 
støttedokumenter   

Sen implementering av 
mange dokumenter, 
mer enn 4 mnd (krav 1 
mnd), og avvik ble gitt  
 

 
Under revisjonene ble det kun gjort stikkprøvekontroll på om sentrale prosedyrer var implementert på 
sykehusapotekene eller ikke. For å få et mer utfyllende bilde av implementeringsstatus, kan det gjøres en 
egen gjennomgang/ revisjon på dette temaet, men det er ikke prioritert i revisjonsprogrammet for 2023.  
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