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Sak 42/17 Administrerende direktørs orienteringer 
 
Administrerende direktør ønsker å orientere om følgende saker: 

1. Status for programmet Digital fornying  
2. Redelighetsutvalg for forskning 
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1. Status for programmet Digital fornying i Helse Sør-Øst RHF; mottak på Akershus 
universitetssykehus 

Spesialisthelsetjenesten og sykehusene er høyteknologiske virksomheter hvor informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi (IKT) er blitt kritiske verktøy i pasientbehandlingen. Digital 
fornying er Helse Sør-Østs regionale program for fornying og standardisering av 
arbeidsprosesser og teknologi.  

Satsingen skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling 
mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å 
møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening. 

Digital fornying består av en rekke større og mindre prosjekter, og er organisert i tre 
programmer; Regional klinisk løsning, Virksomhetsstyring og Regional IKT for forskning.  

For å gjennomføre digitaliseringen må regionen modernisere en aldrende og sammensatt 
IKT-infrastruktur. Programmet for modernisering av infrastruktur i Helse Sør-Øst (iMod) er 
ansvarlig for modernisering og standardisering av foretaksgruppens samlede IKT-
infrastruktur og standardisering og forenkling av programvareomfanget ved sykehusene i 
regionen.  

I regionens plan for modernisering av kliniske løsninger og infrastruktur, er Akershus 
universitetssykehus høyt prioritert, og har stor aktivitet på dette området. Helseforetaket 
gjennomførte i 2016 et omfattende forberedelsesarbeid i samarbeid med Sykehuspartner 
HF, blant annet gjennom oppgradering av nettverket, bytte av 6500 pc’er og sanering av 30 
% av applikasjonsporteføljen.  

Sammen med iMod-programmet har sykehuset startet kartlegging og foreløpig planlegging 
av infrastrukturmoderniseringen. Det er fire hovedretninger innen moderniseringsarbeidet 
som planlegges ivaretatt: nettverk, telefoni, arbeidsflate og applikasjonsportefølje-
konsolidering.  

Under program for regional klinisk løsning vil det være stor aktivitet i inneværende år. 
Sykehuset skal ta imot regional EPJ standardisering, regional kurve og medikasjon, forbedret 
RIS/regionalt PACS, oppstart regional lab avgrenset til applikasjon for patologi, samt delta i 
regionale grupper innen øvrige regionale kliniske prioriterte satsningsområder.  

Nylig er det etablert regionalt felles arbeid i forbindelse med prosjektet Digitale 
innbyggertjenester, hvor mål og veikart er under etablering.   

Sykehuset har på oppdrag fra eier etablert IKT-områdeplan for perioden 2017-2021, som 
oppdateres årlig. Områdeplanen skal synliggjøre for hele foretaket hvilke oppgaver Akershus 
universitetssykehus står ovenfor. For å lykkes med innføringen av de regionale satsningene, 
er det svært viktig med god forankring både i ledelsen og i det kliniske miljøet. Innføringen av 
regionale løsninger vil primært påvirke arbeidshverdagen til ansatte i klinisk drift. Dette vil 
merkes mer gjennom innføring av felles regionale standarder, enn innføring av IKT systemer. 
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2. Redelighetsutvalg for forskning 

Landets første forskningetikklov fra 2007 ble vedtatt i kjølvannet av noen alvorlige saker 
knyttet til vitenskapelig uredelighet både i Norge og internasjonalt. Disse sakene viste at det 
var et behov for en sterkere regulering av det forskningsetiske arbeidet i Norge. Først og 
fremst var det behov for å etablere et nasjonalt apparat for behandling av vitenskapelig 
uredelighet på alle fagfelt, gjennom opprettelsen av et nasjonalt granskingsutvalg. Dernest 
var det et ønske om å lovfeste det eksisterende etikkomitésystemet og komitéenes faglige 
uavhengighet. 

Basert på erfaringer fra de ti årene som har gått, har loven blitt justert, og ny 
forskningsetikklov trådte i kraft 1. mai 2017. Den største endringen er en presisering av 
forskningsinstitusjonenes ansvar for at forskningen gjøres i henhold til anerkjente 
forskningsetiske normer. God forskningspraksis fremmes både gjennom forebyggende 
arbeid og behandling av uredelighetssaker. Institusjonene får ansvar for opplæring av 
personell som skal utføre eller delta i forskning, slik at de blir kjent med og kan etterleve 
kravene til god forskningsetikk. 

Videre stilles det krav om at forskningsinstitusjonene skal behandle saker om mulige brudd 
på anerkjente forskningsetiske normer. Institusjonene skal opprette egne faglig uavhengige 
redelighetsutvalg. Det vil være opp til institusjonene selv å bestemme nærmere hvordan 
utvalgene skal brukes. Uttalelser som konkluderer med at en eller flere forskere har opptrådt 
vitenskapelig uredelig, kan påklages til det nasjonale granskingsutvalget.  

Forskningsmiljøene ved Akershus universitetssykehus samarbeider tett med forskere ved 
Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. De tre institusjonene har lenge hatt et felles 
forskningsombud, som er et lavterskeltilbud for forskere som har behov for råd eller mekling i 
forskningsetiske spørsmål. Det er derfor naturlig å samarbeide også om et redelighetsutvalg. 
En arbeidsgruppe bestående av jurister fra de tre institusjonene har i løpet av våren 
utarbeidet et forslag til mandat og saksbehandlingsregler for et slikt felles redelighetsutvalg. 
Institusjonene vil i fellesskap oppnevne utvalgets medlemmer. Det vil også bli opprettet et 
sekretariat og utnevnt lokale kontaktpersoner som skal bistå med å innhente dokumentasjon 
i saker som redelighetsutvalget får til behandling. Utvalgets arbeid vil tentativt komme i gang 
høsten 2017.   
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