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Sak 57/16 Administrerende direktørs orienteringer 
 
Administrerende direktør ønsker å orientere om følgende saker: 

1. Dobbeltgransking i norsk sykehusradiologi (Peter Lauritzen) 
2. Rapportering på aktuelle tilsyn og revisjoner 
 
 
 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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1. Dobbeltgransking i norsk sykehusradiologi (Peter Lauritzen) 

Ved norske sykehus er det tradisjon for at tolkningsarbeidet til røntgenlegene kvalitetssikres 
ved at to røntgenleger tolker den samme undersøkelsen. Metoden kalles dobbeltgransking. I 
en spørreundersøkelse til avdelingsledere og radiologer i norske sykehus fant vi at ca. 1/3 av 
radiologiske undersøkelser kvalitetssikres på denne måten, og at 20-25 % av arbeidstiden til 
overlegene brukes til dette. Vi fant også at dobbeltgransking brukes mer på avanserte 
undersøkelser som CT og MR enn andre undersøkelser, og mer på universitetssykehusene 
enn på andre sykehus. Det var ingen sammenheng mellom bruken av dobbeltgransking og 
bruken av andre kvalitetssikringstiltak. 
 
I to multisenterstudier sammenlignet vi foreløpige radiologisvar med de endelige 
svarrapportene som ble signert etter dobbeltgransking. Hos indremedisinske pasienter fant vi 
rettelser som var av betydning for utredning og kontroll av pasienten i 7 % i svarrapportene 
fra CT-thorax (hjerte/lunge). Det var rettelser med betydning for behandling i 1,5 % og av 
kritisk betydning i <0,5 %. Hos kirurgiske pasienter fant vi rettelser som var av betydning for 
utredning og kontroll av pasienten i 10 % av svarrapporter fra CT-abdomen (mage). Det var 
rettelser med betydning for behandling i 3 % og av kritisk betydning i <0,5 %. Vi fant også at 
leger med spesiell spisskompetanse oftere gjorde rettelser innenfor egne spesialfelt, og at 
det ble gjort flere rettelser i øyeblikkelig hjelp undersøkelser. 
 
Det er altså omfattende, men usystematisk bruk av dobbeltgransking i norsk 
sykehusradiologi. Metoden har betydning for noen pasientforløp, men kan organiseres mer 
effektivt. 

 

2. Rapportering på aktuelle tilsyn og revisjoner 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Tilsynet, som er en oppfølging av DSBs revisjon ved Ahus i 2015, ble gjennomført i perioden 
14.-30. mars. Forhåndsvarsel av pålegg om lukking av avvik er mottatt. Avviket gjelder 
dokumentasjon av at alle som bruker elektromedisinsk utstyr har påkrevd kompetanse. Ahus 
har bedt om at fristen for lukking settes til 1. september 2016. 
 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Det er mottatt varsel om tilsyn med identifisering og behandling av pasienter med sepsis eller 
mistanke om sepsis i akuttmottaket. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2016 og 
2017. Tilsynsbesøket ved Ahus vil finne sted i perioden 22. september – 6. oktober 2016. 
Målet er å undersøke om helseforetaket gjennom sin styring sikrer at kravene i 
helselovgivningen blir oppfylt når det gjelder akuttmottakets identifisering og behandling av 
pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis. Pasientsikkerhet og krav til forsvarlig 
virksomhet er sentrale elementer. Tilsynet er begrenset til aktiviteter i selve akuttmottaket og 
aktiviteter som planlegges og bestilles fra akuttmottaket, men vil omfatte flere divisjoner.  
 
Det er gjennomført tilsyn vedrørende utskriving av pasienter. Ahus har oversendt en 
handlingsplan innen fristen som var 10.mai 2016. Det avventes tilbakemelding på denne. 
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