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STYREMØTE 29. februar 2016 – SAKSNR 006/2016  
 
 
Beslutningssak 
Korrigert revisjonsplan 2016 og samlerapport fra gjennomførte revisjoner 2015 
 
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 ulike tilsynsorganer. 
 
Liste over gjennomførte internrevisjoner i 2015 

Revisjonstema Reviderende part Dato, gjennomført 

Tilvirkningsområdet – fokus på 
kvalitetssystem inkl. avtaler, 
kvalitetskontroll, endringskontroll, 
avvikshåndtering, god 
dokumentasjonspraksis og 
tilvirkningsdokumentasjon  

SAO Radiumhospitalet 
SA Bærum 
SA Skien* 
SA Kristiansand* 
SA Kongsvinger* 
SA Gjøvik 

07.05.2015 
26.02.2015 
03-04.02.2015 
05-06.02.2015 
16-17.03.2015 
11.03.2015 

Tilvirkningsområdet - fokus på 
validerings- og kvalifiserings-
dokumentasjon 

SA Østfold (Kalnes) – papirrevisjon 
 

09.10-12.11.2015 

Varesalg privat og profesjonell og 
Tjenester – fokus på 
kvalitetssystem, kontrollrutiner, 
god dokumentasjonspraksis, 
opplæringsdokumentasjon, 
avvikshåndtering, endringskontroll 
og avtaleoppfølging mot sykehuset 

SA Tønsberg (Prof/Priv/Tj) 
SA Kristiansand (Priv/Prof/Tj) 
SA Hamar (Priv/Prof/Tj) 
 

09-10.11.2015 
29-30.10.2015 
12-13.10.2015 

Sokrates (A): Avvikshåndtering - 
fokus på årsaksanalyser og 
meldepliktige avvik 

Systemrevisjon 
  

04-20.03.2015 

FarmaPro (A): System og 
dokumentasjonsgjennomgang, 
inkl. endringskontroll 

Systemrevisjon 
 

10.12.2015 

Ytre miljø 
For å søke bekreftelse på at 
miljøledelse er etablert i enheten 
og følges som forutsatt 

SA Skien* 
SA Kristiansand* 
SA Moss  
SA Kongsvinger* 
SA Elverum 

03-04.02.2015 
05-06.02.2015 
25.03.2015 
16-17.03.2015 
11.05.2015 

Eksterne leverandører 
 

Alliance Healthcare (A),  
Fresenius Kabi (A),  
Baxter (A),  
3. partslager NMD (B),  
Swisslog (B) 

01.06.2015 
03.09.2015 
21-22.10.2015 
09.10.2015 
Prioritet B ikke utført 

Hovedkontoret – fokus på Fag og forretningsutvikling 19.08.2015 



 

Revisjonstema Reviderende part Dato, gjennomført 

kommunikasjon og FoU  

HMS – fokus på etterlevelse og 
system av hele HMS systemet (de 
tre første apotekene) og på 
sikkerhet (de to siste) 

SA Lørenskog  
SA Skien 
SA Lillehammer 
SAO Ullevål 
SAO Rikshospitalet  
SA Elverum 

26.11.2015 
04.11.2015 
Ikke utført 
29.10.2015 
26.10.2015 
Ikke utført 

HMS-vernerunder 
Oppsummeres av HR og beskrives ikke her 

Alle enheter/sykehusapotek 
 

 

 
Alle internrevisjonene med prioritet A, ble gjennomført med unntak av 2 HMS-revisjoner. 
Sykehusapotekerne på Sykehusapoteket Lillehammer og Elverum ba om utsettelse av HMS-revisjon 
pga. stort arbeidspress. Revisjonene er satt på revisjonsprogrammet for 2016. Behov for 
internrevisjoner med prioritet B ble vurdert i løpet av året, og en revisjon ble gjennomført hos i NMDs 
3. partslager.  
 
Resultatene fra gjennomførte revisjoner er oppsummert i vedlagte rapport. Revisjonene som ble utført 
i 2015 bekrefter utfordringer og forbedringspotensialer innenfor følgende hovedområder: God 
dokumentasjonspraksis, avviksbehandling, risikoanalyse, dokumentasjon av opplæring og 
implementering av prosedyrer, utarbeidelse av stillingsbeskrivelser, produksjonslokaler, ulike 
kontrollaktiviteter, avtaler og oppfølging av leverandører. 
 
Områder som har blitt bedre, er bla. risiko- og substitusjonsvurdering av kjemikalier ved at ECOonline 
har blitt tatt i bruk, risikovurdering ved at ny prosedyre og nye skjemaer er blitt tatt i bruk, og 
kvalifiserings- og valideringsdokumentasjon ved at det har blitt arbeidet jevnlig med dette over tid. 
 
Som et resultat av revisjonene, har ulike prosesser med tilhørende prosedyrer blitt vesentlig forbedret 
det siste året, f.eks. kontroller i tilvirkning av legemidler, ordrehåndtering, logistikk, 
temperaturovervåkning, risiko- og substitusjonsvurdering av kjemikalier, leverandørkvalifisering, 
risikovurdering, validering, dokumentstyring, samsvarsvurdering, miljøkartlegging, med mer.  
  
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 2015 tas til etterretning. Styret forutsetter at 
nødvendige tiltak iverksettes, og at internrevisjonene lukkes innen fastsatte tidsfrister. 
 
Revisjonsprogrammet 2016 besluttes gjennomført som beskrevet. Styret ber om en samlerapport etter 
at internrevisjonene er gjennomført. 
 
 
Vedlegg 

- ”Samlerapport, Internrevisjoner 2015” 
- ”Revisjonsprogram 2016, Sykehusapotekene HF” 


