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Sak 90/16 Administrerende direktørs orienteringer 
 
Administrerende direktør ønsker å orientere om følgende saker: 

1. Ny nettløsning med pasientene i sentrum 
2. Rapportering på aktuelle tilsyn og revisjoner 
3. Tilsetting av ny direktør for Barne- og ungdomsklinikken 
 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
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1. Ny nettløsning med pasientene i sentrum 
Akershus universitetssykehus fikk helt nye nettsider 1. november. De er skreddersydd for 
pasienter og pårørende. Det legges vekt på orientering om diagnoser og sykdom, og om hva 
som skjer før, under og etter behandling.  

De nye nettsidene er en del av en nasjonal felles nasjonal løsning for 
spesialisthelsetjenesten på plattformen helsenorge.no. Nettsidene til Ahus beholder sin egen 
identitet, men får endret design og struktur. Generell informasjon om sykdom ligger på 
helsenorge.no, mens informasjon om behandling ligger på foretakets egne hjemmesider. 
Helse Sør-Øst er siste region ut, og har hatt stor nytte av å innhente relevant og 
kvalitetssikret helseinformasjon som er utarbeidet av helseforetakene i de øvrige regionene. 

Pasienter og pårørende har ikke noe aktivt forhold til helseforetakenes interne organisering. 
De forventer tilgjengelighet og medbestemmelse, og bruker internett aktivt for å finne 
helseinformasjon som er relevant for deres egen situasjon. Dette har vært førende for 
utformingen av de nye nettsidene. Det er lagt vekt på kort å omtale hva de enkelte klinikker 
og avdelinger driver med, og hvilke behandlinger de har. Beskrivelsen av behandlingene er 
det vesentlige, supplert av informasjon om rutiner og praktiske opplysninger. 

I tillegg skal fastleger finne viktig informasjon på en enkel måte. De nye nettsidene gir også 
plass til fag-til-fag-kommunikasjon under området “helsefaglig”, men skal i mindre grad enn 
før være et informasjonsarkiv for ulike fagmiljøer.  

Informasjon om klinikker og divisjoner og over 200 behandlingstekster er til nå lagt inn ut på 
nettsidene. Flere behandlingstekster vil komme etter hvert. Tekstene gjennomgås av en 
egen språkgruppe for å sikre felles stil, tone og tilnærming.  

 

2. Rapportering på aktuelle tilsyn og revisjoner 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Tilsyn med identifisering og behandling av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis i 
akuttmottaket ble gjennomført 4.-6. oktober 2016. Dette er del av et landsomfattende tilsyn. 
Det er påpekt ett avvik knyttet til overholdelse av tidsfrister for igangsetting av 
antibiotikabehandling. 

Statens helsetilsyn 
Tilsyn med håndtering av celler og vev samt aktivitet knyttet til organdonasjon ble 
gjennomført 16. august 2016. Tilsynet avdekket ikke avvik. Det bemerkes imidlertid at det 
forutsettes at sykehusets ledelse følger opp at prosedyrer, retningslinjer og 
godkjenningsdokumenter er oppdaterte og gyldige, og at helseforetaket bør tydeliggjøre 
hvordan oppgaver, ansvar og myndighet er fordelt. 

Statens legemiddelverk 
Statens legemiddelverk gjennomførte GCP-inspeksjon av et klinisk studium (“Postoperative 
analgesia with oxycodone after caesarean section”) 11.-12. oktober 2016. Det ble avdekket 
24 avvik fra regulatoriske krav.  
 
 
 
 
3. Tilsetting av ny direktør for Barne- og ungdomsklinikken 
Erik Borge Skei er tilsatt som ny direktør for Barne- og undgomsklinikken med tiltredelse  
1. januar 2017. 
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