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Sak 82/18 Administrerende direktørs orienteringer 
 
Administrerende direktør ønsker å orientere om følgende saker: 
 
1. Demensvennlig sykehus (Marit Kirkevold) 
2. Planlagte endringer i foretaksrevisjonen for å styrke arbeidet med internkontroll 
3. 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. Demensvennlig sykehus: Støttet pasientforløp for pasienter med kognitiv svikt, 
demens og delirium (Marit Kirkevold) 

Hensikten med prosjektet er å utvikle og prøve ut et tilpasset pasientforløp for bedre 
organisering, tilrettelegging og behandling av pasienter med kognitiv svikt eller demens. 
Videre er det et mål å bidra til økt kompetanse blant sykehuspersonell om kognitiv svikt, 
demens og delirium. 
 
Prosjektet skal bidra til økt kunnskap om 
1. hvordan pasienter med kognitiv svikt/demens og deres pårørendes erfarer akutt 

sykehusinnleggelse og oppfølgingen under sykehusoppholdet 
2. effektiv tilnærming for tidlig identifisering av pasienter med kognitiv svikt og/eller delirium 

ved akutt innleggelse i sykehus, 
3. effektiv organisering for å sikre systematisk oppfølging av pasienter med kognitiv svikt og 

demens, samt forebygge utvikling av delirium og andre komplikasjoner ved akutt 
sykehusinnleggelse og ved overføring til primærhelsetjenesten. 

 
Prosjektet er organisert i tre delstudier. De to første er kartleggingsstudier, hvorav en 
kvantitativ og en kvalitativ. Delstudie 3 er en ikke-randomisert intervensjonsstudie med 
historisk kontrollgruppe. 
 
Delstudie 1 er en ikke-randomisert klinisk kartleggingsstudie med hensikt å identifisere og 
beskrive forekomst og karakteristika ved sårbare pasienter med mulig redusert kognitiv 
funksjon og/eller delirium som innlegges som øyeblikkelig hjelp. Delstudien vil også fungere 
som historisk kontroll for intervensjonsstudien. I september og oktober 2018 vil alle 
øyeblikkelig hjelp-pasienter over 75 år som innlegges på hjerte- og lungeavdelingene 
kartlegges for delir, demens, sykdommer, medikamenter, behandling m.m. med 
standardiserte instrumenter. Studien vil totalt omfatte ca. 150 pasienter.  
 
I delstudie 2 vil det anvendes en kvalitativ, fortolkende metode for å avdekke pasienter med 
kognitiv svikt eller demens, deres sårbarhet for delirium, samt pårørendes erfaringer med 
sykehusinnleggelsen og oppholdet. Ca. 15-20 pasienter og pårørende vil intervjues. 
 
Delstudie 3 er en ikke-randomisert intervensjonsstudie med utprøving av tilrettelagt 
oppfølging av personer med kognitiv svikt, demens og sårbarhet for delirium. 
Intervensjonsgruppen omfatter alle personer over 75 år med positiv screening (= MMSE 26 
eller lavere), totalt 100 pasienter. Kontrollgruppen omfatter pasienter med positiv screening 
som følges etter standard plan på sengepost i hjerte- og lungeavdelingene. Intervensjonen 
utformes i nært samarbeid med de involverte avdelingene, samt med brukere. 
 
 
2. Planlagte endringer i foretaksrevisjonen for å styrke arbeidet med internkontroll 
Foretaksrevisjonen ble opprettet i 2014 som administrerende direktørs uavhengige 
kontrollorgan (styresak sak 27/14). Hovedoppgavene er å planlegge, utføre og følge opp 
interne revisjoner. Hensikten er å bidra til å ivareta administrerende direktørs 
internkontrollansvar gjennom å kontrollere at oppgaver som utføres i lederlinjen 
gjennomføres i tråd med gjeldende lover og retningslinjer og foretakets interne prosedyrer, 
og at internkontrollsystemet fungerer. I tillegg er foretaksrevisjonen tillagt ansvaret for å 
samordne all tilsyns- og revisjonsaktivitet i foretaket.  

I de snart fire årene som foretaksrevisjonen har eksistert, har den påvist at sykehuset bør 
styrke internkontrollen på flere områder. Dette gjelder blant annet pasientbehandling, 
forskning og personvern. Sykehusledelsen har derfor besluttet å samle systemansvaret for 
virksomhetsstyring og internkontroll under viseadministrerende direktør. Målet er å styrke og 
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forbedre helseforetakets arbeid på disse områdene og legge bedre til rette for å støtte 
divisjonene og klinikkene.   

Som ledd i dette arbeidet planlegges det endringer i foretaksrevisjonens rolle og oppgaver 
fra 1. desember 2018. Foretaksrevisjonen vil dreies fra å være en uavhengig enhet med 
internrevisjon som hovedoppgave, til å bli en operativ avdeling under viseadministrerende 
direktør med ansvar for blant annet å koordinere internkontrollarbeid, risikostyring, herunder 
ledelsens gjennomgang, interne revisjoner på foretaksnivå, oppfølging av eksterne tilsyn og 
revisjoner, samt dokument- og avvikshåndteringssystemet EQS.  

Gjennom disse endringene vil foretaksrevisjonens kompetanse og ressurser på en enda mer 
hensiktsmessig måte enn i dag kunne bidra til å understøtte administrerende direktørs 
internkontrollansvar. Foretaksrevisjonen vil også fremover ledes av foretaksrevisor, og 
samtidig styrkes med to stillinger ved intern omstilling in sentral stab.  

Endringene reiser viktige spørsmål om foretaksrevisjonen vil kunne opprettholde tilstrekkelig 
habilitet og uavhengighet for å ivareta oppgaver med internrevisjon i sykehuset, så som å 
etablere årlig revisjonsplan, sørge for at det etableres revisjonsteam som kan planlegge, 
utføre og rapportere revisjoner på oppdrag fra administrerende direktør.   

Ettersom endringene i foretaksrevisjonen innebærer ansvar for oppgaver som ledelsens 
gjennomgang og kvalitetssystemet, kreves det av habilitetshensyn at det utvises stor 
forsiktighet i forbindelse med internrevisjon. Foretaksrevisjonens mandat vil derfor bli 
innskrenket, slik at den ikke kan revidere systemer den selv har bidratt til å utarbeide eller 
har operativt ansvar for. Dersom det vil være aktuelt å revidere slike områder må det enten 
rettes forespørsel til konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst eller engasjeres en ekstern part. 
Administrerende direktør vurderer dette behovet til å være begrenset, slik at nytten ved å 
gjøre endringene i foretaksrevisjonens ansvar og oppgaver klart overstiger ulempene. 
Revisjon av hvordan divisjonene og klinikkene etterlever krav til virksomhetsstyring og 
internkontroll vil kunne fortsette som i dag. 

Organisering av foretaksrevisjonen direkte under administrerende direktør vurderes ikke som 
en avgjørende forutsetning for uavhengighet, men det er nødvendig å sikre tilfredsstillende 
uavhengighet for hvert enkelt revisjonsoppdrag. For å ivareta dette, vil det i et revidert 
mandat for foretaksrevisjonen tydelig nedfelles at revisjonsleder for et oppdrag har anledning 
til å ha en direkte linje til administrerende direktør som er oppdragsgiver. Dagens praksis er 
at revisjonsleder hentes fra et etablert nettverk med ressurspersoner fra divisjonene og 
klinikkene, og leder et revisjonsteam i sykehuset. Endringen i mandatet innebærer at 
revisjonsleder, dersom forhold skulle tilsi behov for det, ikke vil være nødt gå igjennom 
foretaksrevisor og viseadministrerende direktør. I andre helseforetak er ganske vanlig å 
organisere interne revisjoner på denne måten. 

 
3. Tilsyn og revisjoner 
Statens helsetilsyn   
Det er mottatt varsel om tilsyn med helseforetakenes blodbankvirksomhet og håndtering av 
celler og vev. Tilsynet vil finne sted 13.-16. november 2018. Formålet er å undersøke om 
ledelsen ved Akershus universitetssykehus sørger for at kravene i helselovgivningen blir 
etterlevd for områdene som omfattes av tilsynet. Statens legemiddelverk vil i samme periode 
gjennomføre tilsyn med blodbankvirksomheten. De to tilsynene vil samarbeide om praktisk 
gjennomføring og ha felles åpnings- og sluttmøter. Samarbeid relatert til blodtransfusjon 
mellom Akershus universitetssykehus og kommunehelsetjenesten i Aurskog-Høland vil også 
bli sett på i forbindelse med dette tilsynet.  
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Konsernrevisjonen 
Det skal gjennomføres en kartlegging av status for innføring av den nye 
personvernforordningen (GDPR) på alle helseforetak og det regionale helseforetaket. 
Resultatene vil presenteres i en rapport spesifisert per helseforetak, per område i 
forordningen og samlet for hele foretaksgruppen. Kartleggingen vil gi grunnlag for å vurdere 
behovet for eventuell videre oppfølging av GDPR i foretaksgruppen. I tillegg vil den benyttes 
for å innrette en ordinær revisjon i 2019.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus - miljøvernavdelingen 
Det ble gjennomført tilsyn med avfallshåndteringen 19. september 2018, som del av en 
landsdekkende aksjon for å følge opp håndtering av avfall fra sykehus og laboratorier. Det er 
foreløpig ikke mottatt rapport. 
 
Helse Sør-Øst RHF 
Helse- og omsorgsdepartementet følger opp de regionale helseforetakenes arbeid med å 
lukke avvik knyttet til tilgangsstyring for elektronisk pasientjournal (EPJ) og 
informasjonssikkerhet knyttet til medisinsk-teknisk utstyr. Helse Sør-Øst RHF har derfor bedt 
om rapportering av status og planer for lukking av avvik etter Riksrevisjonens 
forvaltningsrevisjoner i 2013 og 2014. 
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