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Sak 78/16 Administrerende direktørs orienteringer 
 
Administrerende direktør ønsker å orientere om følgende saker: 

1. Helsetjenesteforskning (Hilde Lurås) 
2. Pasientsikkerhetsprogrammet (Marie Brudvik) 
3. Rapportering på aktuelle tilsyn 
 
 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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1. Helsetjenesteforskning (Hilde Lurås) 

Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) har utgjort en viktig del av forskningsaktiviteten 
ved Akershus universitetssykehus siden styret i Helse Øst vedtok å opprette et regionalt 
kompetansesenter for helsetjenesteforskning i desember 2004. Etter at det ble besluttet å 
samle all regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst på Oslo universitetssykehus fra 2011, har 
imidlertid HØKH vært et rendyrket forskningsmiljø. Siden 2013 har HØKH vært 
koordinerende miljø for det nasjonale nettverket i helsetjenesteforskning, som er ett av seks 
nettverk forankret gjennom prosesser i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning. 

Tematisk er forskningsaktiviteten i HØKH innenfor tre områder: (1) behandlingskvalitet og 
klinisk epidemiologi, (2) organisering, samhandling og ressursanvendelse i helsetjenesten og 
(3) operasjonsanalyse. Problemstillingene det forskes på, analyseres med en tverrfaglig 
tilnærming. HØKHs kompetanse dekker medisin og helsefag, samfunnsvitenskap, økonomi, 
humaniora og naturvitenskapelige fag som matematikk, statistikk og informatikk. For å styrke 
helsetjenesteforskningens kvalitet og relevans har HØKH opprettet et brukerpanel på 10 
personer. Panelet er satt sammen av pasienter, pårørende, helsepersonell, 
beslutningstakere (nasjonalt, regionalt og kommunalt) og representanter fra pasient- og 
interesseorganisasjoner.  

Omtrent 50 % av forskningsaktiviteten kommer fra eksterne (konkurranseutsatte) midler, 
mens finansiering fra Helse Sør-Øst, Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus 
utgjør basis.  

HØKH består for tiden av 30 personer. Av disse er 13 PhD- eller post doc-stipendiater 
eksternfinansiert på midlertidige kontrakter, og 12 ansatt i kombinerte stillinger enten mot 
klinikk eller akademia. Ytterligere flere blir ansatt i disse dager som følge av en stor 
bevilgning fra Forskningsrådet. 

 

2. Pasientsikkerhetsprogrammet (Marie Brudvik) 

Det femårige, nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7 (2014 - 2018) 
skal redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak både i spesialisthelsetjenesten og i 
kommunehelsetjenesten. For å forebygge pasientskader har pasientsikkerhetsprogrammet, i 
samarbeid med eksperter fra helsetjenesten, utviklet tiltakspakker for en rekke 
innsatsområder. Innsatsområdene er sammenfallende med områder i helsetjenesten der det 
er særlig utfordringer med pasientsikkerheten.  

I trygge hender 24/7 er nå over halvveis inn i programperioden. I den forbindelse pågår det 
en prosess som skal lede til justering av strategien for programmet. Noen av punktene er: 

• Mer vektlegging av pasientsikkerhetsarbeid i kommunene 
• Bygge kompetanse i pasientsikkerhet og systematisk forbedringsarbeid 
• Slå sammen medarbeiderundersøkelsen og pasientsikkerhetskulturundersøkelsen  

I tillegg etableres det tre nye innsatsområder som også berører spesialisthelsetjenesten: 
• Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis 
• Tidlig oppdagelse av forverret tilstand 
• Ernæring 

Akershus universitetssykehus er representert med ett medlem i hver av ekspertgruppene for 
ernæring (Brita Haugum, ernæringsfysiolog) og tidlig oppdagelse av forverret tilstand (Henrik 
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Eikås, overlege anestesi). Våren 2017 vil det bli holdt læringsnettverk for de tre områdene. I 
tillegg vil det bli arrangert læringsnettverk for brukermedvirkning.  

Marie Brudvik er ansatt som ny programleder for pasientsikkerhetsprogrammet ved Akershus 
universitetssykehus. Hun kommer fra en stilling som seniorrådgiver i sekretariatet for det 
nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. 

Det gjenstår fremdeles å få tiltakene implementert i alle relevante enheter. For å få dette til er 
det nødvendig å revitalisere strukturer som tidligere er etablert rundt 
pasientsikkerhetsprogrammet ved Akershus universitetssykehus. I tiden fremover vil det bli 
jobbet med å 

• implementere innsatsområder i resterende enheter 
• vedlikeholde implementerte innsatsområder 
• delta i læringsnettverk for nye innsatsområder  
• bygge kompetanse i pasientsikkerhet og systematisk forbedringsarbeid 

 

3. Rapportering på aktuelle tilsyn og revisjoner 

Riksrevisjonen 
• Det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon av myndighetenes arbeid med å sikre god 

henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten. Akershus 
universitetssykehus er bedt om å gi innspill og bistand til en planlagt spørreundersøkelse 
som skal rettes mot et utvalg ansatte i spesialisthelsetjenesten. 

 
• Den planlagte oppfølgingen av Riksrevisjonens undersøkelse om effektivitet i sykehus 

skal kartlegge hvordan den tidligere undersøkelsen om effektivitet i sykehus er fulgt opp, 
herunder strykning av operasjoner og årsaker til disse.  
 

• Riksrevisjonen har innhentet opplysninger fra lønns- og personalsystemet for utvalgte 
grupper ansatte i august for å undersøke håndteringen av bierverv.  
 

Konsernrevisjonen 
Det er varslet en revisjon av tiltaksarbeidet etter revisjoner. Målet er å kartlegge og vurdere 
om helseforetakets tiltaksarbeid etter revisjoner og tilsyn er satt i system, og om revisjoner 
utført av Konsernrevisjonen har bidratt til læring og forbedring. Revisjonen planlegges 
gjennomført i perioden januar-mars 2017. Det planlegges et innledende møte med 
administrerende direktør i november for redegjørelse og nærmere avklaring av revisjonen, 
før styret informeres om revisjonen i styremøte 14.12.2016. 
 
Statens legemiddelverk 
Statens legemiddelverk vil gjennomføre GCP-inspeksjon av ett klinisk studium 
(“Postoperative analgesia with oxycodone after caesarean section”) i uke 41. Hensikten er å 
påse at studiet er gjennomført i henhold til gjeldende regelverk, og at sponsor/hovedutprøver 
etterlever myndighetenes krav.  
 
Statens Strålevern 
Heads of European Radiological Protection Competent Authorities (HERCA) har besluttet å 
gjennomføre tilsyn av hele berettigelsesprosessen innen røntgendiagnostikk. Tilsynet ved 
Akershus universitetssykehus vil gjennomføres 11. november 2016. Det skal anvendes en 
felles mal utarbeidet av HERCA. Funn fra tilsynet vil følges opp på grunnlag av nasjonalt 
regelverk. Resultatene fra tilsynene vil evalueres både på nasjonalt og europeisk nivå, og 
virksomhetene vil orienteres om resultatene fra denne evalueringen. 
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