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Sak 30/17 Administrerende direktørs orienteringer 
 
Administrerende direktør ønsker å orientere om følgende saker: 

1. Demensforskning (Tormod Fladby) 
2. Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget – ny struktur under arbeid 
3. Status ernæringsstrategi 2015-2020 
4. Forbedring av sykehusets internkontroll- og kvalitetsstyringssystem 
5. Tilsyn og revisjoner 
 
 
 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
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Dokumentet er elektronisk godkjent 

Vår ref: 17/00059-4 Side 1 av 5 
 



   

1. Dementia Disease Initiation- DDI (Tormod Fladby) 
Klinisk nevrofaglig forskningsgruppe ved Akershus universitetssykehus (CNG) implementerer 
forskning, innovasjon og klinisk utprøving som del av pasientforløpene ved nevroklinikken. 
Målsetningen er å oppnå bedre tidlig-diagnostikk og intervensjon ved sykdommer i 
nervesystemet. Det er etablert tre subgrupper som jobber med henholdsvis MS (leder Trygve 
Holmøy), cerebrovaskulære sykdommer (leder Ole Morten Rønning) og kognitiv svikt og 
demensgivende sykdommer (leder Tormod Fladby).  
 
Det er et stort udekket behov for intervensjon mot demensgivende sykdommer. For flertallet 
av demenstilfeller vet vi at sykdomsprosessene allerede har skadet hjernen gjennom tiår før 
demens oppstår, mens hjernen kompenserer for skaden ved å ta i bruk reservekapasitet mv. 
Dette gjelder blant annet Alzheimers sykdom, og sykdomsgruppen Lewy-Body (som 
Parkinsons sykdom, o.a.) som utgjør størstedelen av demenstilfellene.  
 
Når pasienten etter å ha utviklet mild kognitiv svikt nærmer seg terskelen for demens, 
inntreffer raskt nervecelledød, inflammasjon (betennelse) og gliose (dannelse av “arrvev”). 
Så langt har behandling først kunnet prøves ut på dette stadiet. Perioden forut for dette kan 
gi et vindu for behandling, men det krever presis tidlig-diagnostikk.  
 
For å møte behovet for tidlig-diagnostikk, med mål om utvikling av intervensjon, har 
forskningsgruppen sammen med nasjonale og internasjonale partnere bygget opp en stor 
kohort av pasienter og kontroll-personer som til dels har økt risiko for demens. Disse er 
undersøkt med kognitiv testing, billedundersøkelser (spesialisert MRI og positron-emisjons-
teknikker), genetiske undersøkelser og biokjemiske undersøkelser av blod og spinalvæske. 
Dette er state-of-the-art-teknikk for diagnostikk i dag og potensielle redskaper for tidlig-
diagnostikk. Ambisjonen er å følge disse pasientgruppene over tid, for å se hvilke typer 
undersøkelser som predikerer demens, og hvilke nye undersøkelser som kan benyttes til 
tidlig-diagnostikk.  
 
Fokus for forskningsgruppen er MRI-undersøkelser, spinalvæske- og 
blodprøveundersøkelser, samt database-basert utvikling av diagnostikk. Innlegget vil gi 
eksempler på hvordan CNG benytter disse teknologiene inn mot forskning og innovasjon, 
samt klinisk utprøving. 

 

2. Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet – ny struktur under arbeid 
Målet for kvalitet og pasientsikkerhet er at systematisk arbeid skal komme pasientene til 
gode i form av bedre pasientforløp og bedre koordinering på tvers. Dette er et løpende 
arbeid som krever innsats på mange felt. Viktige elementer er struktur, forbedringsmetodikk, 
utvikling av sykehusets system for forbedring og videreutvikling av pasientsikkerhetskulturen. 
Det arbeides med dette både på kort og lang sikt. 
 
Det planlegges å etablere en felles og enhetlig struktur for kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalg på tre nivåer, der det øverste nivået har en overordnet strategisk 
rolle. Ny struktur planlegges innført i løpet av 1. halvår 2017. Utvalgene skal ha en 
rådgivende funksjon, og linjeleders ansvar vil bli tydeligere.  
 
Endringen vil understøtte utviklingen av klinisk arbeid og bidra til positiv utvikling for 
pasientene. Gode prosjekter og resultater bør deles systematisk. Det samme gjelder for god 
forbedringsmetodikk og oppfølging av uønskede hendelser for å forebygge nye hendelser. 
Først når tiltakene gir effekt for pasientene oppnås reelle forbedringer. 
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Hensiktsmessig utvalgsstruktur vil bli sett i sammenheng med pågående arbeider for å 
forbedre sykehusets internkontroll. Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten konkretiserer kravene til kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. 
Det arbeides også med metodikk og verktøy i det systematiske kvalitetsforbedringsarbeidet.   
 
 
3. Status ernæringsstrategi 2015-2020 
Ernæringsutvalget ble etablert våren 2016 og skal gjennom sitt arbeid bidra til en enhetlig 
praksis innen ernæringsbehandlingen ved foretaket, og utarbeide en overordnet handlings- 
og tidsplan for implementering av Ernæringsstrategi 2015-2020. 
 
Ahus skal ha rutiner og kompetanse som sikrer at ernæring er en integrert del av 
behandlingstilbudet og at pasienter i ernæringsmessig risiko ivaretas. Ernæringsstrategien 
pekte på ulike utfordringer ved Ahus, disse er fortsatt gjeldende. Selv om det finnes gode 
lokale løsninger, mangler enhetlig praksis ved de ulike avdelingene, eksisterende tilbud og 
rutiner er ikke tilstrekkelig kjent, og kompetansen er ikke tilfredsstillende.  
 
Ernæringsutvalget anbefaler å iverksette følgende tiltak første halvår 2017: 
• Divisjoner og klinikker etablerer lokale ressurspersoner/nettverk som skal sikre 

kommunikasjon med ernæringsutvalget for enhetlig praksis og bidra til implementering av 
ernæringsstrategien. Lokale nettverks funksjon er nærmere beskrevet i 
ernæringsstrategien. 

• Ernæringsutvalget er involvert i ernæringsrettet virksomhet og bidrar til enhetlig praksis.  
• Kartlegge utfordringer og forbedringspotensialer for ‘matens vei’ fra kjøkken til pasient 

som grunnlag for videre arbeid for å sikre nødvendig fleksibilitet i mattilbudet og mulighet 
for nødvendig individuell tilpasning. 

• Gjennomføre punktprevalensundersøkelse av matrutiner på sengeområdene. 
 

Utvalgets plan for videre arbeid i 2017:  
• Utarbeide en overordnet handlings- og tidsplan for implementering av strategien, i første 

omgang arbeid med konkretisering av følgende tiltak: 
o Innføring av ernæringscreening ved bruk av validerte screeningsverktøy (NRS 

2002) i tråd med gjeldende retningslinjer  
o Utarbeide et system med foretaksovergripende prosedyrer for blant annet 

relevante ernæringstiltak for pasienter i ernæringsmessig risiko, kostregistrering, 
rutiner for mattilbud og servering, samt ernæringsplaner. 

o Utvikle og igangsette opplæringstilbud for ernæringstiltak, der e-læring vil være et 
av virkemidlene.  

o Vurdere bruken av eksisterende dokumentasjonssystemer og nåværende maler 
for dokumentasjon av ernæringsplan. 

o Utarbeide rutiner og verktøy for rapportering på relevante kvalitetsindikatorer i 
tråd med Pasientsikkerhetsprogrammet 

 
Tiltakene skal sikre at pasienter ikke får komplikasjoner som følge av utilstrekkelig 
ernæringstilbud, og at alle pasienter i ernæringsmessig risiko fanges opp og får nødvendig 
tilbud. Tilfredsstillende ernæringsbehandling fremmer behandlingseffekt, forebygger 
forekomst av underernæringsrelaterte komplikasjoner og kan hindre unødvendig økt liggetid 
og reinnleggelser.  
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4. Forbedring av sykehusets internkontroll- og kvalitetsstyringssystem 
Foretaksrevisjonen gjorde i 2016 en kartlegging og vurdering av tilstand for helseforetakets 
internkontroll. I kartleggingen ble det sett på grunnleggende deler av internkontrollen, det vil 
si forhold som må ivaretas i foretakets systemer for å planlegge, gjennomføre, følge opp og 
forbedre virksomheten, uavhengig av hvilket regelverk kravene til internkontroll og 
forbedringsarbeid er nedfelt i. Resultatene har særlig relevans for implementering av ny 
forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren som trådte i kraft 
1.1.17.  

Revisjonen viste at det flere steder er uklart for lederne hva internkontrollansvaret omfatter 
og hvilke oppgaver som må ivaretas som ledd i dette. En rekke prosedyrer og retningslinjer 
som skal gi ledere og medarbeidere støtte til gjennomføring av oppgaver, er utdaterte, har 
motstridende innhold og er vanskelig tilgjengelig på grunn av dokumentstyringssystemets 
funksjonalitet. Det er ikke etablert en tilfredsstillende praksis for å bruke tilgjengelig kunnskap 
om feil, svikt og mangler til å skape forbedringer på tvers av områder og enheter.  

Så lenge internkontroll-, tiltaks- og forbedringsarbeidet ikke er helhetlig, må det brukes 
ressurser på å rette opp feil, fremfor å drive forebyggende arbeid slik at risiko for uønskede 
hendelser reduseres. Dermed blir det også vanskelig å innfri den nye forskriftens krav til 
systematisk styring av virksomheten. 

På bakgrunn av funnene fra revisjonen er det igangsatt et prosjekt for å utvikle og 
implementere et bedre system for internkontroll og kvalitetsstyring. Målet er at helseforetaket 
med dette i større grad kan 
- bidra til å forebygge feil, svikt og mangler  
- bidra til å sikre god faglig kvalitet og ressursutnyttelse  
- bidra til sikre måloppnåelse for oppdrag fra eier og interne mål i sykehuset  
- oppfylle krav til internkontroll og forbedringsarbeid som følger av lov- og regelverk  

Foretaksrevisor frikjøpes for å lede prosjektet, som planlegges gjennomført i løpet av 2017 
og 2018. Det legges opp til tre innsatsområder: 

1. Forankring av internkontroll- og forbedringsarbeid hos ledere og medarbeidere  
2. Forbedring av dokumentstyring og tilgang til prosedyrer og retningslinjer  
3. Enhetlig prosess/system for behandling og oppfølging av avvik og tiltaksplaner  

For hvert innsatsområde etableres det en arbeidsgruppe med representasjon fra aktuelle 
stabsenheter, divisjoner og klinikker. Løsningene skal i så stor grad som mulig integreres i 
sykehusets eksisterende systemer og prosesser for å styre og følge opp virksomheten. 
Forbedringer og korrigerende tiltak planlegges implementert frem mot sommeren 2018, 
mens siste halvår vil brukes til å evaluere effekten av disse.  
 
 

5. Tilsyn og revisjoner 
Riksrevisjonen 
Undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene 
Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis ble oversendt Stortinget 23. mars 
2017 (Dokument 3:5 (2016-2017)). Undersøkelsen omfattet blant annet koderevisjon 
gjennomført i ti helseforetak, herunder Akershus universitetssykehus. Hensikten har vært å 
undersøke om det er samsvar mellom journaldokumentasjonen og de tilstandene og 
prosedyrene helseforetakene har rapportert til NPR. Koderevisjonen gir informasjon om 
hvilke konsekvenser feilkoding kan ha for finansiering og styring. Ahus har mottatt en 
underlagsrapport bestående av to generelle deler som sendes alle helseforetak for læring og 
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forbedring samt en detaljert del med resultatene fra gjennomgang av 60 opphold ved Ahus.  
 
Undersøkelse av bruken av poliklinisk bildediagnostikk 
Rapporten er sendt Stortinget til orientering. Formålet med undersøkelsen var å vurdere om 
det bildediagnostiske tjenestetilbudet bidrar til å oppnå likeverdige helsetjenester for hele 
befolkningen, og i hvilken grad det gjøres unødvendige polikliniske CT- og MR-
undersøkelser. 
 
 
Konsernrevisjonen 
Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen 
Endelig rapport er mottatt. Rapporten vil fremlegges for styret i mai. 
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