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Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret i Sykehusapotekene HF 28. september 2022 
 
 
 
SAK NR 042-22 
BESLUTNINGSSAK: INNSPILL TIL REVISJONSPLAN 2023 FOR 
KONSERNREVISJONEN I HELSE SØR-ØST 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret ber administrasjonen gi følgende innspill for tema til revisjonsplan 2023 for 
konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst. 
 
I prioritert rekkefølge: 
 

1. Legemiddelberedskap 
2. Anbudsprosess og anskaffelse av produkter, utstyr og tjenester 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 21. september 2022 
 
 
Tore Prestegard 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Revisjonsutvalget anmoder administrasjonen i helseforetakene om å styrebehandle innspill til 
revisjonsplan 2023 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst. 
Sykehusapotekene har i styresak 049-2018, styresak 037-2019, styresak 042-2020 og styresak 048-
2021 gitt innspill til revisjonsplan for konsernrevisjonen. Med unntak av styresak 048-21 har 
legemiddelberedskap blitt satt som tema for innspill til revisjonsplan for Konsernrevisjonen 
Helse Sør-Øst i alle disse sakene. 
 
Revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst ba i brev av 1. juli 2022 (vedlegg 1) helseforetakene om å 
utforme styrebehandlede innspill til revisjonsplan for 2023 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst. 
Styreleder har i sakens anledning gjennomført møte med leder for konsernrevisjonen –Espen 
Andersen.  
Der ble innspill til revisjonsplan 2023 diskutert. 
Styreleder vil i styremøtet gi en oppsummering av dette møtet. 
Styreleder diskuterte legemiddelberedskap som tema til revisjonsplan 2023 for konsernrevisjonen 
i Helse Sør-Øst.  
Det bemerkes at medikamentell kreftbehandling (CMS) er gitt som innspill fra Sykehusapotekene 
HF i alle ovennevnte styresaker og er nå under gjennomføring i HSØ. 
 
Vurderingen om å løfte legemiddelberedskap som revisjonsområde er basert på diskusjon med 
konsernrevisjonen, tidligere innspill, diskusjon i ledergruppen, interne og eksterne revisjoner og 
fokus fra styringsstrukturen (Departementet, HSØ). 
 
RHF-AD’ene behandlet allerede i oktober 2020 en sak om samordning av beredskapslagre ifm ny 
grossistavtale gjeldende fra 1. februar 2021. 
De regionale helseforetakene ble gitt i oppdrag å levere en rapport om samordning av 
legemiddellagre og beredskap høsten 2021. Arbeidet ble ledet av Sykehusapotekene HF. 
Det ble i forkant av oppdrag avholdt flere møter mellom RHF’ene representert ved HSØ og 
HOD. Her møtte Fagdirektør i HSØ og adm.dir i Sykehusapotekene HF. 
Det er mange aktører involvert i legemiddelberedskap. HOD, Helsedirektoratet, SLV, RHF, HF, 
Mangelsenteret, Sykehusinnkjøp, Grossistadministrasjonen ++ 
Det er ikke satt opp tilstrekkelig robuste kommandolinjer med klart ansvar for å håndtere en 
pandemisituasjon som oppsto i mars 2020. 
Det har vært og er også generelt mange mangelsituasjoner uavhengig av uforutsette hendelser. En 
revisjon av dette temaet vil eventuelt vise forbedringsområder slik at vi i fremtiden er bedre rustet 
til å sikre en god legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten. 
 
Begrunnelse for prioritering av legemiddelberedskap som tema: 
 
Legemiddelberedskap er et tema som vi har spilt inn tidligere, og som fortsatt er aktuelt. I 
tillegg til Covid 19 er antall mangelsituasjoner og avbrudd i forsyningen av legemidler kritisk 
for pasientsikkerheten. Spesialisthelsetjenesten har i tillegg et stort antall beredskapslagre med 
forskjellige eiere og forskjellig forvaltning. Beredskapslagring er kritisk for 
spesialisthelsetjenesten både i det daglige og spesielt ved kritiske hendelser.  
 
Med en grad av sannsynlighet vil det etter at pandemien roer seg, bli en større inspeksjon av 
alt som innebefatter beredskap (inkl. legemidler). Da kan en revisjon hjelpe regionen til å 
være godt forberedt på dette. Forhold som bør inngå i en revisjon av legemiddelberedskap, er:  
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• Roller og ansvar 
• Forvaltning av lagre 
• Eierskap av lagre inkl. type lager og varighet 
• Samhandling mellom beredskapslagre for spesialist- og primærhelsetjenesten, ulike 

interessenter og involverte parter 
 
En gjennomgang av dette vil gi god innsikt i forbedringspotensialet i beredskapsarbeidet. 
 
Et annet tema der vi gjennom revisjoner, LGG og erfaring fra praktisk drift ser et tema som 
bør være gjenstand for konsernrevisjonen: 
 
Anbudsprosess og anskaffelse av produkter, utstyr og tjenester er et tema som er aktuelt. 
Noen anbudskonkurranser og anskaffelser gjøres lokalt av f.eks. Sykehusapotekene HF, 
regionalt eller nasjonalt, mens andre gjøres av f.eks. Sykehusinnkjøp HF på vegne av 
helseforetakene. Driften i Sykehusapotekene HF er avhengig av at riktige krav stilles i 
anbudsprosesser i forhold til gjeldende lovverk, og at kravene er spesifikke nok, slik at de kan 
verifiseres/ etterprøves.  
 
Kvalifisering av leverandører av produkter, varer og tjenester til produksjon i henhold til 
gjeldende lovverk og retningslinjer for Good Manufacturing Practice, er krevende å følge opp 
i Sykehusapotekene HF. Likeledes er oppfølging av leverandører utfordrende, spesielt når 
anbudene gjøres regionalt eller nasjonalt.  
 
Forhold som bør inngå i en slik revisjon er: 

• Roller og ansvar, involvering av ulike aktører 
• Kvalitetssikring, samsvar med myndighetskrav, håndtering av reklamasjoner og 

tilbakekallinger 
• Inngåelse av avtaler, inkl. kvalitetsavtaler 
• Oppfølging av leverandører, verifisering av krav og gjennomføring av revisjoner 

 

2. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør anbefaler at de områdene foretaket gir innspill til revisjonsplan 2023 for 
konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst i prioritert rekkefølge er:  
 

1. Legemiddelberedskap 
2. Anbudsprosess og anskaffelse av produkter, utstyr og tjenester 

 
 
2 vedlegg 
 
 
Vedlegg: 

Vedlegg 1: Brev om innspill til revisjonsplan 2023 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst 
Vedlegg 2: Revisjonsplan 2022 – Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 
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