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Torsdag den 30.06.2016 ble det oppdaget bakterievekst i miljøprøver som rutinemessig 
ble tatt 20.06.2016 i et av produksjonslokalene ved Sykehusapoteket i Stavanger. I dette 
rommet produseres hovedsakelig steril parenteral ernæring (TPN). Produksjonslokalet 
ble stengt og produkter som var produsert i lokalene ble tilbakekalt fra brukerne. 
Stikkprøver fra de tilbakekalte produktene ble sendt til analyse ved Avdeling for 
medisinsk mikrobiologi, SUS. Det ble ikke påvist bakterievekst.  

Sykehusapoteka Vest (SAV) satte beredskapsnivå til gul. Rommet ble desinfisert i 
henhold til egne prosedyrer. Prøver tatt etter desinfeksjon av lokalene var negative og 
produksjonen i lokalet ble gjenopptatt og beredskapssituasjonen ble avsluttet 
04.07.2016. Det er usikkert om det forelå kontaminasjon av produksjonsarealene eller 
om bakterieveksten skyltes håndtering av prøvene i etterkant.  

Den 21.07.2016 ble det igjen funnet bakterievekst i rutineprøver, tatt 18.07.2016, i 
samme rom som tidligere. Produkter ble tilbakekalt og produksjonslokalet stengt og 
desinfisert. SAV satte gul beredskap. Lokalet ble vasket og desinfisert i flere omganger 
på bakgrunn av ny bakterievekst i kontrollprøver. Kontrollprøver tatt 17.08.2016 var 
negative og SAV besluttet 22.08.2016 å åpne lokalet for produksjon og 
beredskapshendelsen ble avsluttet. 

Det ble gjennomført en rotårsaksanalyse/CAPA for å identifisere mulig årsaker til 
hendelsen og det ble iverksatt tiltak i henhold til dette før en gjenåpnet lokalene. Man 
kunne i denne analysen ikke påpeke en enkelt årsak, men flere faktorer ble vurdert.  

Den 30.08.2016 ble det igjen påvist bakterievekst i rutineprøver. Produksjonslokalet ble 
stengt og produkter ble tilbakekalt fra brukerne. SAV satte gul beredskap og ytterligere 
tiltak ble iverksatt.  

 



Produksjon av TPN til Helse Stavanger ble ved hendelsene i juni og juli gjort i alternative 
lokaler ved begge hendelsene, i perioder med bistand fra sykehusapotekene i 
Haugesund og Bergen. Det samme gjelder ved hendelsen nå i august. 
 
Det ble ikke identifisert komplikasjoner hos noen pasienter ved SUS eller i kommunene 
etter hendelsene i juni og juli, og heller ikke så langt etter hendelsen i august.  
 
Sykehusapoteket i Stavanger har håndtert hendelsen i henhold til god praksis og har 
fulgt råd fra smittevern ved SUS. Ledelsen i Helse Stavanger har vært løpende orientert 
under hendelsene. 
 
 


