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Sak 54/17 Administrerende direktørs orienteringer 
 
Administrerende direktør ønsker å orientere om følgende saker: 

1. Hjertesvikt – en ny markør i blodet kan identifisere pasientene med dårligst prognose 
(Peder Langeland Myhre) 

2. 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. Hjertesvikt – en ny markør i blodet kan identifisere pasientene med dårligst 
prognose (Peder Langeland Myhre) 

Hjertesvikt er en tilstand der hjertet er svekket, slik at evnen til å pumpe blodet rundt i 
kroppen er dårligere enn normalt. Skader på hjertet etter hjerteinfarkt er den vanligste 
årsaken til hjertesvikt, men vi ser også tilstanden hos andre kritisk syke pasienter. Alvorlige 
hjerterytmeforstyrrelser som fører til hjertestans er den vanligste årsaken til død hos disse 
pasientene. Sykdomsutviklingen varierer veldig mellom pasientene; noen kan leve i årevis 
med stabil sykdom, mens andre har rask progresjon av sin hjertesvikt og dør etter kort tid. 

Secretoneurin (SN) er et protein som skilles ut av hjertet, og som kan måles i blod. 
Forskningsgruppen har funnet at SN stiger ved hjertesvikt, hjertestans og hjerterelatert 
pustesvikt - og at det er særlig høyt hos de pasientene som har dårligst prognose. 

Laboratorieforsøk med SN har vist at mekanismen bak antakeligvis er relatert til utvikling av 
alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Høye SN-verdier i blodet vil på den måte hjelpe legene å 
identifisere pasientene med dårligst prognose. For pasientene kan derfor SN-måling føre til 
livsforlengende tiltak som å intensivere behandling, samt tettere oppfølging med 
hjertekontroller. 

 
2. Tilsyn og revisjoner 

Mattilsynet 
Mattilsynet har varslet tilsyn 12.06.2017 med hovedkjøkkenet ved Ski sykehus. Formålet er å 
undersøke om virksomhetens praksis samsvarer med fastsatte rutiner i internkontrollen, og 
om dette medfører at regelverket blir oppfylt. 
 
Mattilsynet gjennomførte 24.05.17 inspeksjon hos ved Vestveien Rus og avhengighet (Follo 
ARA). Under tilsynet ble kontroll og styring med grunnforutsetninger som renhold, orden, 
personlig hygiene og kjølelagring vurdert.  
 
Det er varslet to vedtak om pålegg med frist innen august i år: 
- Det må påses at ansatte er kjent med gjeldende rutine for kjøkkendrift og at rutinene 

følges. 
- Det må utføres gjennomgang på alle avdelingskjøkken for kartlegging av 

vedlikeholdsbehov som inkluderer lokaler, utstyr og innredninger. Det må lages en 
forpliktende vedlikeholdsplan med gjennomføringsfrister.  

 
Politiet  
Rapport fra politiets årlige vandels- og dokumentkontroll av egenvakthold ved Akershus 
universitetssykehus er mottatt. I medhold av lov om vaktvirksomhet § 8 må den som skal 
utøve vakttjenester ha tilfredsstillende vandel. Øst politidistrikt hadde en vandelsanmerkning 
som det er bedt om redegjørelse for.  
 
Konsernrevisjonen  
Konsernrevisjonen gjennomfører en revisjon for å kartlegge og vurdere mulige årsaker til 
varierende bruk av prioriterte avtaler ved tildeling av enkelte typer behandlingshjelpemidler. 
Revisjonen retter seg i hovedsak mot Sørlandet sykehus HF og Sykehusinnkjøp HF. For å få 
et bredere grunnlag, gjennomføres en spørreundersøkelse ved utvalgte enheter ved alle 
helseforetakene i regionen samt intervju med utvalgte fagpersoner ved enkelte helseforetak, 
herunder Akershus universitetssykehus ved seksjonsleder på Behandlingshjelpemidler. 
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