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STYREMØTE 29. februar 2016 – SAKSNR 009/16 
 
 
Orienteringssak  
Status tilsyn og avvik  
 
  
Saksbeskrivelse    

I det etterfølgende redegjøres det for status på tilsyn/revisjoner, avvik og feilekspederinger/-
produksjoner.  

 
Tilsyn/revisjoner i 2016: 

 

Myndighet/ 

organisasjon 

Sted Dato Omfang Antall avvik 

(ulike kategorier) 

Status 

Arbeidstilsynet SAO, Ullevål 

 

14.01.2016 Varesalg Privat: 

Fremkommelighet, 

verneombud 

0 Lukket 

SLV SA Moss 22.01.2016 Sentrale områder 

av apotekets 

faglige virksomhet 

Rapport mottatt:  

3 avvik ble gitt 

klassifisert som 

«Andre» (dvs. 

små) og 1 

anbefaling (totalt 

4 observasjoner) 

Rapport 

mottatt. 

Tilsvar må 

sendes SLV 

innen 1.mars. 

1 avvik ble 

lukket på 

revisjonsdagen 

SLV SAO, 

Radiumhospitalet 

– nye lokaler 

26.01-

28.01.2016 

Tilvirkning Rapport ikke 

mottatt 

Rapport ikke 

mottatt 

 

Kommentar f.eks. på gjentagende avvik og oppfølging i foretaket: 

 

SLV tilsyn ved SAO, Radiumhospitalet – nye lokaler: 

Omfanget av revisjonen på SAO, Radiumhospitalet var tilvirkning av legemidler, avviksbehandling, 

endringskontroll, kvalifisering og validering av nye lokaler og nytt utstyr, varemottak og lager, og deltagelse 

i kliniske studier. Revisjonen ble utført av to legemiddelinspektører og strakk seg over tre dager. Totalt ble 

det gitt 27 observasjoner. Da ikke all kvalifiserings- og valideringsdokumentasjonen er på plass, ønsker SLV 

et oppfølgingsmøte på SAO, Radiumhospitalet i juni. 

 

De vesentligste avvikene var knyttet til: 

 Håndtering av godkjenningsfritak og bruk av uregistrerte legemidler 

 Import av legemidler 

 Legemidler til kliniske studier 

 Kvalifisering og validering av nye lokaler og nytt utstyr 

 Datasikkerhet 



 
   

 

    

   

 

    

 

 

 

SLV tilsyn ved Sykehusapoteket Østfold, Moss: 

Omfanget av tilsynet var sentrale områder av apotekets faglige virksomhet. Revisjonen ble utført av to 

legemiddelinspektører og varte kun én vanlig arbeidsdag. Rapport er mottatt, og det ble gitt 3 avvik 

klassifisert som «Andre» (dvs. små) og 1 anbefaling (totalt 4 observasjoner). Tilsvar må sendes SLV innen 

1.mars. 1 avvik ble lukket på revisjonsdagen. 

 

Avvikene var relatert til: 

 Oppbevaring av A-preparater 

 Innsending til reseptregisteret 

 Dokumentasjon av tilvirkning   
 

 

Meldingskultur (antall registrerte avvik): 

 

Måned Antall avvik 

per mnd i 2015 

Antall avvik 

per mnd i 2016 

Januar 366 422 

Februar 418  

Mars 545  

April 441  

Mai  424  

Juni 441  

Juli 304  

August 305  

September 397  

Oktober 412  

November 496  

Desember 482  

 

 

Kritiske, alvorlige og meldepliktige avvik per 08.02.2016: 

 

År Antall kritiske avvik Antall alvorlige avvik  Antall meldepliktige avvik 

til SLV 

2014 3 

 

63 50 

2015 2 

 

96 32 

2016 0 

 

9 2 

 

Kommentar på kritiske avvik i 2016 og oppfølging i foretaket, samt på meldepliktige avvik: 

 

Meldepliktige avvik : 

Smertekassetter utlevert til feil pasienter, men ikke administrert   

Feil dose Deksametoson utlevert og gitt til pasient 



 
   

 

    

   

 

    

 

 

 

Antall feilekspederinger til sykehusavdelinger og private kunder og feilleveranser fra produksjon av 

legemidler på sykehusapotek per 08.02.2016:  

 

Område 

 

2015 2016  

 Totalt Kritiske Alvorlige Totalt Kritiske Alvorlige 

Feilekspedering 

sykehusavdelinger 

603 0 5 
3)

 10 0 1 
5)

 

Feilekspedering 

private kunder 

117 0 24 
1)

 1 0 1 
6)

 

Feilleveranser 

produksjon av 

legemidler 

175 2 
4)

 14 
2)

 15 0 4 
7)

 

  

Kommentar på type feil: 
1)

 feil dosering, feil styrke, feil styrke og mengde, ekspedert e-resept til feil kunde, feil type produkt utlevert, 

ikke bestilt produkt utlevert, feil bruksanvisning, ekspedert for mye på resept, feil dosering på 

etikett, registrert medisin på feil pasient    
2)

 QC resultater utenfor krav ved holdbarhetsoppfølging, levert ut preparat med feil holdbarhet, feil mengde 

tilsetning, mix av kurer til pasienter, feil kur, feil dose, feil styrke angitt på etikett, feil preparat, feil 

etikett, feil i bestilling, feil styrke utlevert   
3)

 feil etikett, feil preparat, forsinket levering, feil styrke  
4) 

feil virkestoff, 2 ulike preparater i samme dosepakk 
5)

 mangel av kritisk legemiddel på ASL-lager 
6) 

feil styrke 
7) 

produkt utlevert til feil person, feil styrke, feil dose, feil på etikett 

 

 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar saken til orientering. 

 


