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STYREMØTE 5. desember 2017 – SAKSNR 052/17 
 
Beslutningssak 
Revisjonsprogram 2018 for sykehusapotekene HF og foreløpig oppsummering av revisjoner 2017  
 
Saksbeskrivelse    
Aktiv bruk av interne revisjoner er et godt ledelsesverktøy for å få fokus på ulike forbedringsområder. Det 
er også en godt verktøy for å få et mer robust og effektivt styringssystem og gjøre det enkelte 
sykehusapotek bedre rustet til å ta imot tilsyn fra Statens legemiddelverk og andre tilsynsorganer. 
 
 
Revisjonsprogram 2018 
Revisjonsprogrammet for 2018 er basert på foreløpig oppsummering av revisjonsresultater for 2017, 
temaer/ områder som gjenspeiler risikoer slik de er vurdert i gjennomførte LGG’er i 2017, de viktigste 
fokusområdene for foretaket og systemet for periodisk oppfølging av sykehusapotekene og utvalgte 
leverandører.  
 
I revisjonsprogrammet framgår det hva fokusområdene vil være for de ulike revisjonene og hvilke enheter 
som skal revideres. De revisjonene som er vurdert som de vesentligste, er merket med A. Revisjoner som 
er merket med B, utføres hvis det er tid til dem. 
 
Foreløpig oppsummering av gjennomførte revisjoner 2017 
Endelig oppsummering av resultater fra de gjennomførte revisjonene i 2017 fremlegges som egen sak i 
styremøtet 28. februar 2018. 
Viser her oversikt over gjennomførte revisjoner i 2017 og foreløpig oppsummering da revisjonsplanen 2018 
i stor grad baserer seg på resultater fra disse revisjonene. 
 
Oversikt over gjennomførte revisjoner i 2017 
 

Revisjonstema Reviderende part Dato, gjennomført 

Tilvirkningsområdet – Med fokus 
på kvalitetskontroll og godkjenning, 
avvikshåndtering, validering/ 
kvalifisering, service/ vedlikehold 
(eg. CMS/MKB), monitorering og 
trending, risikostyring, 
endringskontroll, forsendelser 

SAO, Ullevål 
SAO, Radiumhospitalet 
SA Lørenskog 
SA Tønsberg 
 

25.10 og 17.11.2017 
09.11.2017 
26.10.2017 
07.11.2017 

Varesalg privat – Med fokus på 
opplæring, kontrollrutiner, 
forsendelser, avvikshåndtering, 
kundemøter, avfallshåndtering 

SA Bærum 
SA Østfold, Kalnes 
SA Kongsvinger 
SA Gjøvik 

05.09.2017 
13.03.2017 
22.03.2017 
08.02.2017 

Varesalg profesjonell –  
Med fokus på opplæring, 
ordrehåndtering (inkl. Delta), A- og 
B-preparater, forsendelser, 

SA Bærum 
SA Østfold, Kalnes 
SA Kongsvinger 
SA Gjøvik 
 

05.09.2017 
09.03.2017 
22.03.2017 
08.02.2017 



 

Revisjonstema Reviderende part Dato, gjennomført 

avvikshåndtering, oppfølging av 
avtaler  

 

Tjenester –  
Med fokus på oppfølging av 
avtaler, kvalitetssystem, opplæring, 
avvikshåndtering   

SA Bærum 
SA Østfold, Kalnes 
SA Kongsvinger 
SA Gjøvik 
 
(Papirrevisjon) 

17.02.2017 
17.02.2017 
15.02.2017 
15.02.2017 

Ytre miljø - Med fokus på 
stoffkartotek, avvikshåndtering, 
miljømål, miljøkartlegging, 
beredskap, ledelsens 
gjennomgåelse  

Alle sykehusapotekene  
(Papirrevisjon) 
 
Hovedkontoret   
 

03-05.04.2017 
 
 
19.06.2017 

Systemrevisjon – Oppfølging av 
tiltaksplaner fra internrevisjoner 

Systemrevisjon 
(Papirrevisjon) 
  

08-10.02.2017 

Hovedkontoret – IT 
Med fokus på tilbakespill på 
questback fra apotekene, 
temperaturovervåkning/ Mobile 
View, oppfølging av tidligere 
revisjon 

IT- avdelingen 
(Papirrevisjon) 

28.06.2017 

Eksterne leverandører av ulike 
varer og tjenester 
 

Swisslog, Italia (leverandør av 
endosesystem) 
Baxter, Nederland (leverandør av 
endosesystem) 
Sanivo Pharma AS (kontraktsprodusent) 
De forenede dampvaskerier, Danmark 
(mikrofiberkluter) 
Iron Mountain Norge AS (Recall AS) 

Flyttet til 2018* 
 
30.11.2017 
 
Ikke utført** 
22.06.2017 
 
08.03.2017 

HMS - revisjoner 
– Med fokus på sikkerhet  

SA Drammen 
SA Arendal 
SA Kristiansand 
SAO, Radiumhospitalet 

30.11.2017 
24.05.2017 
23.05.2017 
18.09.2017 

 
* Swisslog kunne ikke ta imot revisjon høsten 2017 som opprinnelig planlagt. Revisjon avtalt i februar 2018. 
** Utgår da Sanivo avvikles 
 
Foreløpige erfaringer og oppfølging er som følger: 
Det har vært mye fokus på god avviksbehandling i 2017 og herunder nødvendigheten av å utføre detaljerte 
rotårsaksanalyser og identifisere og følge opp tiltak for å hindre at avvik gjentar seg. Kvalitetsavdelingen 
ved hovedkontoret har gitt opplæring i rotårsaksanalyse, og mange ansatte har deltatt på dette (over 60 
personer). Prosedyrene for avviksbehandling har blitt revidert slik at det nå er krav til at rotårsaksanalyser 
alltid skal gjøres ved kritiske og alvorlige avvik og meldepliktige avvik. Det er også satt krav til at 
avviksbehandlingen skal starte innen 5 dager fra avviket blir registrert. Avvik har vært tema både på 
kvalitetsforum og kontaktmøter med kvalitetsledere, på nettverkssamlinger og på apotekermøte for å sikre 
læring på tvers gjennom året. Behandling av meldepliktige avvik er også tatt opp med alle ledere for 
tilvirkning. Kvalitetslederne på apotekene følger avviksbehandlingen tett opp lokalt. Dette fokuset ser vi 
effekten av i revisjonene. Teamet vil også inngå i revisjonene i 2018. 
 
Mange apotek har lenge slitt med å dokumentere implementering av prosedyrer. Det varierer om dette 
gjøres elektronisk i Sokrates eller på papir. Årets revisjoner viser at mange apotek har tatt tak i 
dokumentering av implementeringen og følger dette tett opp. For mange apotek oppleves 



 

kvalitetssystemet veldig omfattende og krevende. Det vil bli initiert et arbeid i 2018 for å se på hvordan 
kvalitetssystemet kan forenkles (f.eks. færre dokumenter og færre dokumenter med 
implementeringsstøtte).  
 
Den automatiske temperaturmonitoreringen er ikke tilfredsstillende i alle apotek, f.eks. er ikke 
temperaturfølere alltid plassert der legemidler oppbevares eller iht. kartleggingsskjema for 
temperaturovervåkning. Ekstra temperaturtagger har ikke vært å få tak i en periode, og dette har gjort det 
vanskelig for apotekene å følge opp avvikene. Avtale med ny leverandør er nå på plass. Dette teamet vil 
fortsatt få fokus i 2018. 
 
Det har blitt observert under revisjoner at apotekene oppbevarer returnerte legemidler på mange ulike 
måter. Dette gjelder også returnerte A- og B-preparater. Vareflyt ved hovedkontoret har nå gjort en 
risikoanalyse for foretaket mht. oppbevaring av kasserte A- og B-preparater utenom FG-godkjent 
sikkerhetsskap og kommet med anbefalinger til oppbevaring. Dette temaet vil også bli revidert i 2018. 
 
Revisjoner har vist at stoffkartoteket/ ECOonline ikke alltid blir fulgt opp som det skal, f.eks. med hensyn til 
substitusjonsvurdering av kjemikalier. Som en følge av dette har prosedyrene for foretaket blitt oppdatert 
for å beskrive kravene klarere, og de ansatte har fått tilbud om elæring i ECOonline. Kjemikaliehåndtering 
vil også bli revidert i 2018, 
 
Gjennomgang av salgsstoppmeldinger blir ikke alltid dokumentert. Det er derfor laget en egen 
foretaksprosedyre for hvordan salgsstoppmeldinger skal følges opp. Det vil bli verifisert under revisjonene i 
Varesalg Privat og Prof at prosedyrene følges. 
 
Ved revisjoner er det ofte mangler når det gjelder opplæring av nyansatte og vikarer.  HR-avdelingen 
arbeider med forbedring av introduksjonsprogrammet for nyansatte så det er klarere hva som forventes. 
Dette temaet må også revideres i 2018. 
 
Det er observert ved revisjon at strekkodekontrollen ikke blir utført som den skal ved ekspedering av 
legemidler. Prosedyrer for dette er under utarbeidelse av Apotekdrift. Andre prosedyrer for Varesalg Privat 
blir også gjennomgått, både fordi prosedyrene har passert revisjonsfrist og fordi det er observert avvik, f. 
eks. knyttet til dokumentasjon av nødekspedisjoner og dobbeltkontroll ved ekspedering av cytostatika. 
Prosedyrene for antibiotikatilberedning er også revidert. Ekspedisjonsarbeid og antibiotikatilberedning vil 
bli fulgt opp i revisjonene i 2018. 
 
Det er oppdaget noen tilfeller av at pasientdata blir lagret ved avvik i Sokrates. Dette har vi ikke tillatelse til 
å gjøre fra Datatilsynet, og dokumentasjon blir fjernet/anonymisert etter hvert som det oppdages. Det er 
også observert tilfeller av at pasientdata sendes på epost, og at skjemaer fra legemiddelgjennomganger og 
samstemminger ikke oppbevares i låst skap. Detter er avvik mhp. informasjonssikkerhet. Nye prosedyrer 
for informasjonssikkerhet er utarbeidet for foretaket og er under implementering. Det vil bli fokus på 
informasjonssikkerhet i revisjonene i 2018 og utført en systemrevisjon. 
 
 
Forslag til beslutning 
Revisjonsprogrammet 2018 besluttes gjennomført som beskrevet (vedlegg). Styret ber om en 
oppsummeringsrapport etter at internrevisjonene er gjennomført. 
 
 
Vedlegg 

- Revisjonsprogram 2018 for Sykehusapotekene HF 


