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Sak 77/17 Administrerende direktørs orienteringer 
 
Administrerende direktør ønsker å orientere om følgende saker: 

1. Inflammatorisk tarmsykdom (Jørgen Jahnsen) 
2. Ny struktur for kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet 
3. Nye rutiner for informasjonssikkerhet og personvern  
4. 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. Inflammatorisk tarmsykdom (Jørgen Jahnsen) 
Inflammatoriske tarmsykdommer (IBD) omfatter ulcerøs kolitt (UC) og Crohns sykdom (CD). 
Dette er kroniske inflammatoriske sykdommer i fordøyelseskanalen som vanligvis medfører 
mye plager og redusert livskvalitet. Forekomsten er økende, og vi regner i dag med at 
nærmere en prosent av den norske befolkningen er rammet. Majoriteten er unge voksne 
fordi IBD oftest debuterer i aldersgruppen 15-35 år. IBD er utvilsomt den største gruppen av 
kronisk syke innen medisinsk gastroenterologi som i perioder vil ha behov for tett oppfølging 
av spesialisthelsetjenesten. 

Årsaken til IBD er fortsatt ukjent, men flere faktorer har vist seg å ha betydning for 
sykdomsutvikling. En arvelig disposisjon er grunnleggende og aktivering av immunsystemet 
som følge av manglende toleranse for tarmens naturlige bakterieflora synes og ha en meget 
sentral rolle. Ulike miljøfaktorer ser også ut til å kunne bidra og i tillegg påvirke 
sykdomsforløpet. 

Avdeling for fordøyelsessykdommer på Akershus universitetssykehus er en av Norges 
største gastromedisinske avdelinger. IBD har lenge vært avdelingens viktigste 
satsningsområde innen forskning. Forskningsaktiviteten er meget bred og omfatter studier 
innen basalvitenskap, klinikk, epidemiologi og utprøving av nye legemidler. Vi prøver å ha en 
balanse mellom de ulike områdene, slik at man ved kompetanseskapende- og 
kompetansehevende aktivitet innen et område vil påvirke de andre. For eksempel vil 
industrifinansiert forskning gi god kompetanseheving, og i tillegg generere økonomi til å 
starte og gjennomføre egeninitiert forskning basalt, så vel som klinisk. 

 
2. Ny struktur for kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet 
Foretakets struktur for å bistå lederlinjen i lukking av pasientavvik har hittil bestått av 
kvalitets-og arbeidsmiljøutvalg på avdelingsnivå og et sentralt kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalg ledet av administrerende direktør. Det har vært en svakhet at det 
ikke har vært et utvalg på divisjons-/klinikknivå.  For å sikre en gjennomgående struktur for 
arbeid med kvalitets- og pasientsikkerhet, etableres det nå kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalg på nivå 1-3. Med denne endringen vil konkrete saker kunne 
håndteres nært klinikken, mens man på foretaksnivå kan finne felles løsninger på mer 
overordnede og strategiske problemstillinger, herunder overvåking av risikoområder. 
Gjennom arbeidet i kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalgene vil lederne få bedre verktøy til å 
oppsummere risiko knyttet til pasientsikkerheten, identifisere områder der en må jobbe med 
forbedring og følge opp resultatene av forbedringsarbeidet.   

Det skal være brukerrepresentasjon i utvalgene på divisjons- og foretaksnivå.  

Saksbehandleransvaret for saker fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE-saker), klager og 
avvik fra kommunehelsetjenesten knyttet til utskrivning og krav om erstatning for tapte 
eiendeler, legges til divisjonene. Dette vil bidra til å tydeliggjøre linjens ansvar knyttet til 
uønskede pasientrelaterte forhold. 

Det er utarbeidet en opplæringsplan som skal sikre bred kompetanseheving innen 
systematisk pasientnær kvalitetsforbedring, basert på følgende tiltak med oppstart grunnkurs 
høsten 2017: 

1. Opplæring av veiledere i avdeling/divisjon/klinikk 
2. Grunnkurs i forbedringsarbeid for ansatte 
3. Oppstart av læringsnettverk  
4. Verktøykasse gjøres tilgjengelig på intranett   
5. Utvikling av felles Dashboard for resultatfremvisning 
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Med bakgrunn i foretaksrevisjonens kartlegging av internkontroll samt forskriften om ledelse 
og kvalitetsforbedring i helse-og omsorgstjenesten, er det startet et omfattende prosjekt 
«Internkontroll og kvalitetsstyringssystem» som blant annet skal gi oss en felles prosedyre 
for avvikshåndtering som må sees i sammenheng med ovenstående. Styret vil bli nærmere 
orientert om dette tidlig i 2018.          

 
3. Nye rutiner for informasjonssikkerhet og personvern  
I Oppdrag og bestilling 2017 er følgende oppgaver nevnt: 

1. «Innbyggerne skal ha tillit til at opplysninger blir behandlet og lagret på en trygg og 
sikker måte. Personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av 
foretakenes håndtering av helseopplysninger. EUs personvernforordning innføres i 
mai 2018. Akershus universitetssykehus (Ahus) skal holde seg orientert om arbeidet 
med forordningen og gjøre nødvendige forberedelser for innføringen.» 

2. «Ahus skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med utgangspunkt i 
vurdering av risiko og sårbarhet samt oppfølging gjennom internkontroll.» 

3. «Helseforetaket skal innen utgangen av første kvartal 2017 sørge for at felles 
regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet er innført i eget 
dokumentstyringssystem.» 

 
Med ny personvernforordning og innføring av regionalt styringssystem for 
informasjonssikkerhet er det gjennomført flere bevisstgjørende aktiviteter på ledernivå: 

- Tre saker i sykehusledelsen om personvern og informasjonssikkerhet, herunder 
vektlegging av systemeieransvaret 

- Presentasjon av personvernarbeidet for øverste ledelse 
- Møter i divisjonsdirektørenes ledergrupper om informasjonssikkerhet 
- Innsamling og oppstilling av systemer og registre som inneholder helse- og 

personopplysninger 
 
Akershus universitetssykehus har et personvernombud, og ansatte i år en ny 
informasjonssikkerhetsleder. Disse deltar aktivt i forberedelsene til implementering av ny 
personvernforordning gjennom deltakelse på kurs og seminarer. Datatilsynet bidrar med 
veiledning. Det ventes også at Direktoratet for e-helse vil utarbeide veiledere for det nye 
regelverket. 
 
Videre arbeides det med å etablere en intern prosess for risikovurdering og håndtering av 
tiltak, samt vurdering av personvernkonsekvenser ved innføring av nye systemer. Dette 
gjøres primært for å kartlegge hvilket ansvar Akershus universitetssykehus har for å 
behandle helse- og personopplysninger med tilfredsstillende informasjonssikkerhet.  
 
Akershus universitetssykehus deltar aktivt i ulike regionale fora for informasjonssikkerhet, for 
å sikre harmonisering med regionale prosesser. På bakgrunn av anbefalinger fra PwC, skal 
den regionale prosessen for risikovurdering forbedres. Dette arbeidet vil ledes av 
Sykehuspartner HF. 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å etablere et regionalt styringssystem for 
informasjonssikkerhet (sak 047-2016). Akershus universitetssykehus skal benytte det lokale 
dokumenthåndteringssystemet EQS til dette. Arbeidet vil sluttføres innen utgangen av 
oktober 2017. Når styringssystemet er etablert, vil det informeres bredt ut i organisasjonen. I 
tillegg vil det gjøres lokale tilpasninger. Det er ventet noen justeringer i det regionale 
styringssystemet for informasjonssikkerhet, slik at det er i samsvar med den nye 
personvernforordningen. 
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4. Tilsyn og revisjoner 
Riksrevisjonen 
I forbindelse med selskapskontrollen for 2017-2018 skal det gjennomføres en 
forvaltningsrevisjon av hvorvidt helseforetakenes styring bidrar til en effektiv bruk av 
legeressursene i den somatiske virksomheten. Resultatet planlegges rapportert til Stortinget 
høsten 2018 i Dokument 3:2 (2018-2019). 

Undersøkelsen omfatter de somatiske sykehusene, og vil ta utgangspunkt i aktivitet ved 
poliklinikkene innen fagområdene nevrologi, gastroenterologi, gastrokirurgi og ortopedi.  

Øst politidistrikt 
Det ble gjennomført besøkskontroll knyttet til egenvakthold 09.10.17. Slik besøkskontroll 
gjennomføres minst hvert annet år i medhold av lov om vaktvirksomhet. Relevant 
dokumentasjon vurderes, eksempelvis rutiner/prosedyrer for vaktvirksomhet, 
rapporteringsskjema, forsikringer, loggføring ved bruk av fysisk makt, dokumentasjon på 
vekterutdanning og skjema for vandelskontroll. 

Mattilsynet 
Det ble gjennomført et tilsyn med hovedkjøkken Ski og Follo 12.06.17. Det ble gitt vedtak om 
pålegg vedrørende utbedring av mangler med innholdet i HACCP og rutinebeskrivelser. 
Akershus universitetssykehus har oversendt reviderte dokumenter og rutiner. Mattilsynet har 
konkludert med at alle påpekte mangler er tilstrekkelig utbedret og har avsluttet tilsynet.  

Øvre Romerike brann og redning 
Ved ordinært tilsyn 27.09.17 ved Jessheimklinikken, avdeling Elvestad, ble det ikke påvist 
avvik. 
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