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Det går jo alltid bra… eller?

Fra Helsetilsynets rapport: 
”Foretaket antar at sprøytene må 
ha blitt kontaminert i forbindelse 
med opptrekking i 
behandlingsdoser, siden det ikke 
ble påvist oppvekst av bakterier i 
pakningen som var blitt benyttet.” 



Legemidler til injeksjon og infusjon

Tilvirkning 
Fremstilling av legemidler til 
enkeltpasienter eller lagerhold på 
bakgrunn av tilvirkertillatelse fra 
Statens Legemiddelverk

Tilberedning
Fremstilling av legemidler til 
enkeltpasienter som på grunn av 
kort holdbarhet, må gjøres klar 
umiddelbart før bruk 

Sykehusapoteket i Bodø Medisinrom sykehusavdeling



Legemiddelhåndteringsforskriften med 
tilhørende rundskriv:
• Virksomhetsleder skal foreta 

risikovurdering for å sikre faglig 
forsvarlig tilberedning 

Oppdragsdokumentet til Helse Nord 2017 
og 2018:  
• Krav om risikoanalyser av tilberedning 

av legemidler
• Definere en standard for fasiliteter, 

rutiner og opplæring av personell som 
tilbereder legemidler

Bakgrunn



Mål
1. Sikre at legemidlers kvalitet 

opprettholdes ved tilberedning slik 
at de er trygge å bruke

2. Sikre at personell og omgivelser 
ikke eksponeres for virkestoff

Delmål
1. Utvikle et standardisert ROS-verktøy 

som gir støtte til sykehusavdeling i 
vurdering av egen risiko

2. Sikre regional implementering

Mål med forbedringsarbeidet 

RL6335



Metode

Utvikling av 
standardisert 
ROS-verktøy

PLAN

Identifisering av 
kjente 

risikoområder  
for tilberedning 

DO

Test av verktøy 
ved ulike avd. 

HSYK og 
St.Olavs
hospital

STUDY

Evaluering og 
analyse

ACT

Korrigering i 
verktøy

Deltakere
• Avdelingsleder 
• Farmasøyt 
• Hygienesykepl
• Sykepleier 
• Andre

Tidsforbruk 
• Planlegging: 

Ca.1 time 
• ROS-analyse: 

Ca. 4-5 timer 

Unntak 
Cytostatika



Definerte risikoområder
Risikoområder

Renhold/
hygiene

1 Renhold og desinfeksjon

2 Forurensing/krysskontaminasjon under tilberedning

3 Håndhygiene før tilberedning

HMS 4 Søl/eksponering under tilberedning

5 Bruk av beskyttelsesutstyr

6 Funksjon avtrekk/sikkerhetsbenk/medisinrom

Dokumentasjon/
kontroll

7 Kontroll før, under og etter tilberedning

8 Merking av bruksferdig produkt 

9 Sporbarhet etter tilberedning

Praktisk tilberedning 10 Kunnskap og ferdighet i tilberedning

11 Tilgang på oppdaterte oppskrifter for tilberedning

12 Forveksling under tilberedning

13 Forstyrrelser/avbrudd under tilberedning

14 Holdbarhet av legemidler og utstyr i lageret 

Nr Suksessfaktor Faremomenter 
Eksisterende 

tiltak 

S

1-3

K

1-3
Risiko Nye tiltak

RENHOLD/HYGIENE

1. Renhold og desinfeksjon - Renhold skal ikke avvike fra prosedyre basert på renholdsfaglig og smittevernfaglig kunnskap.

1.1

For å sikre god kvalitet på tilberedning 

av legemidler skal det finnes en 

prosedyre som beskriver rutiner for 

renhold av gulv, benker og utstyr på 

medisinrommet for å ta bort støv, skitt 

og mikrober. 

Det finnes ikke en prosedyre som 

beskriver rutiner for renhold av gulv, 

benker og utstyr på medisinrommet for å 

ta bort støv, skitt og mikrober. 

Overnevnte prosedyre er mangelfull. 

PR5450 beskriver renhold i 

institusjon. Prosedyren gir 

ingen spesifikk beskrivelse 

for renhold i medisinrom. 

2 2 4

Prosedyre må beskrive renhold 

av medisinrom, hyppighet og 

dokumentasjon av renhold. 

1.2

Et rent arbeidssted er viktig for å hindre 

forurensing i form av støv og skitt ved 

tilberedning av legemidler.  

Arbeidssted(er) der legemidler tilberedes 

rengjøres ikke daglig. 

Arbeidsbenk og avtrekk 

vaskes ikke fast hver dag.  
3 3 9

Innføre rutine for daglig vask 

av avtrekk og arbeidsbenk. 

Dette dokumenteres på egen 

sjekkliste.

1.3

Arbeidssted(er) der legemidler tilberedes 

skal desinfiseres med 70 % 

desinfeksjonssprit før hver tilberedning 

for å unngå mikrobiell forurensing av 

produktet. 

Arbeidssted(er) der legemidler tilberedes 

desinfiseres ikke rutinemessig med 70 % 

desinfeksjonssprit før hver tilberedning 

med desinfeksjonssprit. 

Dette gjøres ikke 

rutinemessig av alle ansatte 

i avdelingen. 

3 3 9

Fokusområde i avdelingen. 

Opplæring/informasjon til 

ansatte om at desinfeksjon 

skal utføres før hver 

tilberedning. 

1.4

Rene hyller og skap er viktig for å sikre 

gode oppbevaringsbetingelser for 

legemidler på medisinrommet.

Hyller og skap der legemidler oppbevares 

er ikke tilstrekkelig rengjort. 

Hyller og skap vaskes kun 

innimellom, ikke faste 

rutiner i avdelingen for 

dette. 

3 2 6

Innføre rutine for månedlig 

vask av hyller og skap der 

legemidler oppbevares. Dette 

dokumenteres på egen 

sjekkliste.

1.5

Renholdet av arbeidssted der legemidler 

tilberedes må kunne dokumenteres for å 

sikre rutiner for jevnlig gjennomføring. 

Renhold av arbeidssted der legemidler 

tilberedes blir ikke dokumentert. 

Det finnes en sjekkliste for 

medisinrom, men denne 

brukes ikke. 

2 2 4

Etablere sjekkliste der daglig 

vask av avtrekk og 

arbeidsbenk dokumenteres. 



Utdrag fra ROS-analyser

Områder med stor risiko ved flere avd.: 
• Mangelfulle rutiner for renhold av 

arbeidssteder   
• Mangelfulle rutiner for desinfeksjon av 

gummipropper/ampuller 
• Mangelfull håndhygiene 
• Ikke optimale forhold ved tilberedning 

av risikolegemidler, f.eks. 
- Tilsetninger til TPN 
- Legemidler som administreres 

epiduralt/spinalt/intravitrealt

Risikoreduserende 
tiltak under arbeid: 
• Opplæring 
• Prosedyrer
• Forbedre 

dokumentasjon 
• Sikre tilgjengelig 

utstyr for renhold 
og hygiene

• Ta i bruk ferdige 
løsninger fra 
produsent/ 
sykehusapotek

Områder med stor risiko ved flere avd.: 
• Mangelfulle rutiner for renhold av 

arbeidssteder  
• Mangelfulle rutiner for desinfeksjon av 

gummipropper/ampuller 
• Mangelfull håndhygiene 
• Ikke optimale forhold ved tilberedning 

av risikolegemidler, f.eks. 
- Tilsetninger til TPN 
- Legemidler som administreres 

epiduralt/spinalt/intravitrealt

Områder med stor risiko ved flere avd.: 
• Mangelfulle rutiner for renhold av 

arbeidssteder  
• Mangelfulle rutiner for desinfeksjon av 

gummipropper/ampuller 
• Mangelfull håndhygiene 
• Ikke optimale forhold ved tilberedning 

av risikolegemidler, f.eks. 
- Tilsetninger til TPN 
- Legemidler som administreres 

epiduralt/spinalt/intravitrealt

Risikoreduserende 
tiltak under arbeid: 
• Opplæring 
• Prosedyrer
• Forbedre 

dokumentasjon 
• Sikre tilgjengelig 

utstyr for renhold 
og hygiene

• Ta i bruk ferdige 
løsninger fra 
produsent/ 
sykehusapotek

Områder med stor risiko ved flere avd.: 
• Mangelfulle rutiner for renhold av 

arbeidssteder  
• Mangelfulle rutiner for desinfeksjon av 

gummipropper/ampuller 
• Mangelfull håndhygiene 
• Ikke optimale forhold ved tilberedning 

av risikolegemidler, f.eks. 
- Tilsetninger til TPN 
- Legemidler som administreres 

epiduralt/spinalt/intravitrealt

RENHOLD OG HYGIENE



Områder med stor risiko ved flere avd.: 
• Mangelfull bruk av hansker ved 

håndtering av antibiotika
• Antibiotika tilberedes når det finnes 

ferdige løsninger fra produsent
• Lukkede overføringssett for antibiotika 

brukes ikke der det er mulig

Utdrag fra ROS-analyser

Områder med stor risiko ved flere avd.: 
• Mangelfull bruk av hansker ved 

håndtering av antibiotika
• Antibiotika tilberedes når det finnes 

ferdige løsninger fra produsent
• Lukkede overføringssett for antibiotika 

brukes ikke der det er mulig

Risikoreduserende 
tiltak under arbeid: 
• Opplæring 
• Bruke lukkede 

overføringssett for 
antibiotika

• Ta i bruk ferdige 
løsninger av 
antibiotika fra 
produsent

Områder med stor risiko ved flere avd.: 
• Mangelfull bruk av hansker ved 

håndtering av antibiotika
• Antibiotika tilberedes når det finnes 

ferdige løsninger fra produsent
• Lukkede overføringssett for antibiotika 

brukes ikke der det er mulig

Risikoreduserende 
tiltak under arbeid: 
• Opplæring 
• Bruke lukkede 

overføringssett for 
antibiotika

• Ta i bruk ferdige 
løsninger av 
antibiotika fra 
produsent

HMS



Områder med stor risiko ved flere avd.: 
• Mangelfull dobbeltkontroll
• Mangelfull dokumentasjon av 

opplæring
• Mangelfull sporbarhet av 

tilberedningsprosessen 

Utdrag fra ROS-analyser

Områder med stor risiko ved flere avd.: 
• Mangelfull dobbeltkontroll
• Mangelfull dokumentasjon av 

opplæring
• Mangelfull sporbarhet av 

tilberedningsprosessen 

Risikoreduserende 
tiltak under arbeid: 
• Opplæring
• Prosedyrer
• Forbedre 

dokumentasjon

Områder med stor risiko ved flere avd.: 
• Mangelfull dobbeltkontroll
• Mangelfull dokumentasjon av 

opplæring
• Mangelfull sporbarhet av 

tilberedningsprosessen 

Risikoreduserende 
tiltak under arbeid: 
• Opplæring
• Prosedyrer
• Forbedre 

dokumentasjon

DOKUMENTASJON OG KONTROLL



Områder med stor risiko ved flere avd.: 
• Det tilberedes flere legemidler 

samtidig
• Rotete arbeidssted
• Hyppige forstyrrelser
• Ikke nok kjennskap til sentrale kilder 

for fastsettelse av holdbarhet
• Mangelfull merking av åpnede 

hetteglass
• Mangelfulle oppskrifter på 

utblandinger (blandekort)

Utdrag fra ROS-analyser

Områder med stor risiko ved flere avd.: 
• Det tilberedes flere legemidler 

samtidig
• Rotete arbeidssted
• Hyppige forstyrrelser
• Ikke nok kjennskap til sentrale kilder 

for fastsettelse av holdbarhet
• Mangelfull merking av åpnede 

hetteglass
• Mangelfulle oppskrifter på 

utblandinger (blandekort)

Risikoreduserende tiltak 
under arbeid: 
• Opplæring
• Bedre organisering av 

medisinrom
• Standardiserte 

blandekort for voksne 
og barn

• Gjennomgang av 
arbeidsflyt for 
medisinrom

Risikoreduserende tiltak 
under arbeid: 
• Opplæring
• Bedre organisering av 

medisinrom
• Standardiserte 

blandekort for voksne 
og barn

• Gjennomgang av 
arbeidsflyt for 
medisinrom

Områder med stor risiko ved flere avd.: 
• Det tilberedes flere legemidler 

samtidig
• Rotete arbeidssted
• Hyppige forstyrrelser
• Ikke nok kjennskap til sentrale kilder 

for fastsettelse av holdbarhet
• Mangelfull merking av åpnede 

hetteglass
• Mangelfulle oppskrifter på 

utblandinger (blandekort)

PRAKTISK TILBEREDNING 



Viktig med fokus på riktig legemiddelhåndtering

• Mangelfulle rutiner for tilberedning 
kan gi stor risiko for: 
- Pasientskade 
- Unødvendig legemiddeleksponering

• Risikovurderinger kan bidra til bedre 
kvalitet på legemiddeltilberedning for 
pasienten og for ansatte på 
sykehusavdelinger i Helse Nord



Takk for oppmerksomheten! 


