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Sak 26/18 Administrerende direktørs orienteringer 
 
Administrerende direktør ønsker å informere om følgende saker: 
 
1. Informasjonssikkerhet og personvern 
2. Varslingsutvalgets årsrapport 
3. Overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune til 

Sykehuset Østfold  
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. Informasjonssikkerhet og personvern 
Innbyggerne skal ha tillit til at informasjon Akershus universitetssykehus mottar blir behandlet 
og lagret på en trygg og sikker måte. Helse Sør-Øst RHF har gjennom oppdrag og bestilling 
(OBD) for 2017 og 2018 gitt foretaket i oppdrag å holde seg orientert om arbeidet med ny 
personvernforordning (GDPR) og gjøre nødvendige forberedelser for innføringen.  
 
Et viktig tiltak for å oppnå og ivareta innbyggernes tillit er å etablere en strategi for 
informasjonssikkerhet og personvern som er tilpasset eksterne rammebetingelser og interne 
behov. Utgangspunktet for vurdering av interne behov er basert på foretakets utviklingsplan 
og andre strategiske dokumenter. 
 
I utarbeidelsen av strategien for informasjonssikkerhet og personvern gjennomføres det flere 
parallelle aktiviteter. Det er laget en årsplan for informasjonssikkerhet og personvern slik at 
planlagte aktiviteter kan utføres på en strukturert og systematisk måte. Det skal 
gjennomføres spørreundersøkelser blant ledere og ansatte for å måle bevissthet, kunnskap 
og risikoforståelse. Det skal også avholdes møter med de mest sentrale interessentene lokalt 
og regionalt, for innspill til strategiarbeidet. Den endelige strategien skal benyttes til å 
utarbeide konkrete handlingsplaner for ulike områder, samt gi innspill til årlig 
virksomhetsplan. Målsetningen er å løfte fagområdene informasjonssikkerhet og personvern 
til et strategisk nivå, og gjøre fagområdene relevante og nødvendige i ulike 
beslutningsprosesser. 
 
Det nye personvernregelverket som etter planen skal tre i kraft 25. mai 2018, legger vekt på 
ansvarlighet og internkontroll hos virksomheten fremfor forhåndskontroll fra Datatilsynet. 
Akershus universitetssykehus har valgt å organisere forberedelsene til GDPR som et 
prosjekt. Arbeidet startet opp i februar med sykehusledelsen som styringsgruppe og 
viseadministrerende direktør som prosjekteier.  
 
Prosjektet skal bidra til å sikre at organisasjonen forberedes på krav og plikter som følger av 
ny forordning, samt styrke internkontroll og kvalitetssikring innen personvern og 
informasjonssikkerhet. Arbeidet med forberedelser til GDPR koordineres med prosjektet 
internkontroll og kvalitetsstyring. Et tredje formål er å vurdere behov for og sikre 
gjennomføring av nødvendige tilpasninger og endringer i IT-systemer for å innfri krav om 
innebygd personvern. 
 
Det er foretatt en overordnet GAP-analyse av forordningens artikler for å få et bilde av 
graden av samsvar med forordningens krav. En viktig oppgave er å få oversikt over hvilke 
personopplysninger som behandles, hvordan de behandles og hvilke systemer og tjenester 
foretaket benytter for slik behandling. Dette er regulert i personvernforordningen artikkel 30. 
Kartleggingen er igangsatt og vil pågå en tid for å få en komplett oversikt. 
 
Det arbeides med å utarbeide nødvendige prosedyrer, retningslinjer, prosesser og verktøy 
for å sikre at foretaket etterlever GDPR. Blant annet utvikles risiko- og sårbarhetsvurderinger 
(ROS) og personvernkonsekvensvurderinger (DPIA), for å ivareta krav om innebygget 
personvern. Ansvar og eierskap gjennomgås, og det skal bygges kompetanse og bevissthet 
gjennom opplæring, veiledning og informasjon. GDPR-prosjektet skal pågå ut 2018. 
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2. Varslingsutvalgets årsrapport 2017 
Varslingsutvalget ved Akershus universitetssykehus ble opprettet 28. mars 2017. Samtidig 
ble det også implementert ny varslingsrutine og retningslinjer for behandling av 
varslingssaker i foretaket. Varslingsutvalget har ansvaret for å følge opp behandlingen av 
varslingssakene. Utvalget består pr. januar 2018 av følgende medlemmer: Finn W. 
Halvorsen (hovedverneombud), Dina Robsrud (internrevisor) og Rrahman Mjaki 
(foretaksjurist).  
 
I perioden fra 28. mars til 31. desember 2017 mottok varslingsutvalget 18 varslinger om 
kritikkverdige forhold. Dette var fra både ansatte og eksterne. Ni av henvendelsene ble 
vurdert til ikke å være varslingssaker. Noen av sakene ble henvist til videre behandling etter 
andre av foretakets rutiner. Én henvendelse ble etter forutgående vurderinger og 
undersøkelser vurdert til ikke å omfatte Akershus universitetssykehus.   
 
Åtte av henvendelsene ble vurdert til å være varslingssaker. Disse fordeler seg som følger: 
- mulige brudd på straffeloven og helsepersonelloven: 4 
- arbeidsmiljøproblematikk: 4 
 
Syv av varslingssakene ble lagt til saksbehandling i linjen og én av sakene ble lagt til 
saksbehandling hos Foretaksrevisjonen i samarbeid med Sekretariatet. Samtlige nye 
henvendelser i 2017 ble behandlet internt uten bistand fra eksterne advokat- eller 
konsulentfirmaer. 
 
Sammenlignet med perioden før ny varslingsrutine trådte i kraft og varslingsutvalget ble 
etablert, har det vært en markant økning i både antall henvendelser og varslingssaker. Dette 
skyldes trolig økt oppmerksomhet og lettere tilgjengelig informasjon rundt foretakets 
varslingsrutine. Det ble sendt epost med informasjon om rutinen til alle ansatte, en nyhetssak 
om rutinen ble publisert på intranettet og det ble etablert en særskilt «varslingsknapp» på 
intranettets forside.  
 
Til sammenligning mottok Sekretariatet 6 henvendelser om angivelige kritikkverdige forhold i 
2015 og 6 henvendelser i 2016.  
 
 
3. Overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune til 

Sykehuset Østfold 
Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i sak 090-2014 at spesialisthelsetilbudet for befolkningen i 
Vestby kommune i Akershus skal overføres fra Akershus sykehusområde til Østfold 
sykehusområde. Tidspunktet for overføringen er senere fastsatt av administrerende direktør i 
Helse Sør-Øst til 2. mai 2018. Det er etablert prosjekter for arbeidet med overføringen både 
fra avgivende (Akershus universitetssykehus HF) og mottagende helseforetak (Sykehuset 
Østfold HF).  
 
Aktivitetsendringen som følge av bortfall av Vestby kommune utgjør ca. 3 % av 
totalaktiviteten ved Akershus universitetssykehus. Aktivitetsreduksjonen må sees i 
sammenheng med årlig vekst i opptaksområdet, og kapasiteten ved den somatiske delen av 
virksomheten og sykehusfunksjonene i psykisk helsevern er ikke planlagt endret. 
 
Det lokalbaserte tilbudet innen psykisk helsevern til innbyggerne i Nesodden, Oppegård, Ski, 
Frogn, Ås og Vestby er lokalisert sentralt i Ski med tilbud innen voksenpsykiatri (døgntilbud 
og poliklinikk), barn og unges psykiske helsevern (poliklinikk) og rus og avhengighet 
(poliklinikk). Vestby kommunes andel av Follo-området utgjør ca. 13 %. Overføringen vil 
derfor medføre nedtak av kapasitet. Dette er gjennomført planmessig over tid, og vil ikke føre 
til overtallighet. 

Vår ref: 18/01826-2 Side 3 av 5 
 



   

Det er utarbeidet et felles styringsdokument mellom Akershus universitetssykehus og 
Sykehuset Østfold for overføring av spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommunes 
befolkning. Avtale om prinsipper for pasientoverføring mellom foretakene ble signert 
15.10.17. Det er laget en felles kommunikasjonsplan for de to helseforetakene, og det er 
gjennomført møte mellom Sykehuset Østfold, Akershus universitetssykehus og Vestby 
kommune for å sikre informasjon og dialog. Fagdirektør ved Sykehuset Østfold, 
viseadministrerende direktør ved Akershus universitetssykehus og prosjektledere fra begge 
foretak har ukentlige statusmøter for å følge opp fremdrift i henhold til felles 
styringsdokument. 
 
Det er etablert kontaktpersoner mellom samtlige fagområder ved begge foretak. 
Pasientforløp er gjennomgått fagområde for fagområde med Sykehuset Østfold, og 
enkeltpasienter som krever særskilt oppfølging er identifisert. Veiviser for ø-hjelpinnleggelser 
korrigeres, og det gjøres nødvendige tilpasninger på samhandlingsområdet med tanke på 
blant annet elektronisk flyt mellom kommune og spesialisthelsetjeneste (PLO).  
  
Det er inngått en avtale om overføring av kopi av pasientdata til Sykehuset Østfold og 
overtakelse av ansvar for behandlingshjelpemidler gitt befolkningen i Vestby kommune. Kopi 
av pasientinformasjon for behandling etter 1.1.2015 planlegges overført. Samtlige pasienter 
behandlet i perioden fikk før påske tilsendt et brev om dette med et vedlagt 
reservasjonsskjema (ca. 9.000 brev). Den tekniske overføringen av (kopi av) pasientdata er 
under arbeid, og rapporteres å ville holde dato for endelig overføring 29.04. Akershus 
universitetssykehus har igangsatt arbeid for å sikre at det blir færrest mulig usignerte 
journaldokumenter ved overføringstidspunktet for pasientinformasjon. 
 
I styremøter 16. mars og 9. april vurderte styret for Sykehuset Østfold planer og 
forberedelser knyttet til mottak av pasientansvaret. Styret anbefalte 9. april Helse Sør-Øst om 
å utsette overføring av somatikk slik at planlagte tiltak for at mottak av pasienter skulle få 
tilstrekkelig effekt. Etter dialog med ledelsen ved begge foretak konkluderte Helse Sør-Øst 
fredag 13. april med at:  

• Ansvaret for all pasientbehandling for pasienter fra Vestby kommune skal fortsatt 
overføres fra Akershus universitetssykehus til Sykehuset Østfold 2. mai 2018. 

• Akershus universitetssykehus skal fram til 3. september 2018 avlaste Sykehuset 
Østfold ved å ta i mot akuttinnleggelser innen indremedisin, kirurgi og ortopedi. Det 
utarbeides en egen avtale mellom foretakene for denne avlastningsperioden. 

 
 
4. Tilsyn og revisjoner 
Arbeidstilsynet 
- Det ble gjennomført tilsyn etter melding om arbeidsulykke ved en tøyautomat i november 

2018. Det ble gitt varsel om ett pålegg knyttet til sikkerhetsopplæring. På bakgrunn av 
tilbakemelding fra sykehuset er tilsynet avsluttet fra Arbeidstilsynets side. 

 
- Det er varslet tilsyn knyttet til arbeidsmiljøet ved bryst- og endokrinkirurgisk avdeling. 

Tilsynet gjennomføres på bakgrunn av en bekymringsmelding fra vernetjenesten ved 
Akershus universitetssykehus. Arbeidstilsynet har bedt om arbeidsgivers vurdering av 
arbeidsmiljøsituasjonen ved avdelingen, samt oversikt over tiltak for å ivareta en 
forsvarlig balanse mellom oppgaver og ressurser på kort sikt. 

 
- Det er gjennomført tilsyn med HMS-arbeid ved Follo DPS, ACT-team, Ski. Formålet var å 

kontrollere om virksomheten jobber systematisk og forebyggende med HMS, med særlig 
vekt på forebygging av dårlig inneklima i arbeidslokalene. Støykilder som kan forårsake 
helseskader ble inkludert på bakgrunn av funn avdekket i befaringen. Det er mottatt 
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tilsynsrapport med varsel om fire pålegg. To av disse er relatert til støy, ett til luftkvalitet 
og ett gjaldt bedriftshelsetjenestens rolle i bistand til påleggsgjennomføring. 

 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
- Fylkesmannen har på bakgrunn av en henvendelse fra leger ved bryst- og 

endokrinologisk avdeling om det de anser som uforsvarlig pasientbehandling. 
Fylkesmannen har bedt om å få oversendt en del opplysninger, samt virksomhetens og 
avdelingsledelsens uttalelse med vurdering av forholdet. 

 
- Statens helsetilsyn har besluttet at det i 2017-2018 skal gjennomføres landsomfattende 

tilsyn med spesialisthelsetjenestetilbudet til personer med psykisk lidelse og mulig 
samtidig ruslidelse. Det skal undersøkes om helseforetakene sikrer at krav i 
helselovgivningen blir oppfylt. Krav til forsvarlig virksomhet, pasientsikkerhet og 
pasientmedvirkning er sentralt, herunder krav til ledelse og kvalitetsforbedring. Tilsynet 
gjennomføres i divisjon for psykisk helsevern, DPS Groruddalen i perioden 24.-27. april.  

 
Konsernrevisjonen 
Det er mottatt varsel om revisjon av likeverdig og forutsigbar helsehjelp i barne- og 
ungdomspsykiatri. Målet med revisjonen er å undersøke og vurdere hvordan helseforetaket 
sikrer etterlevelse av pasient- og brukerrettighetsloven innenfor psykisk helse for barn og 
unge, herunder at pasientene gis likeverdige og forutsigbare helsetjenester. Revisjonen 
planlegges gjennomført i perioden april-juni, med påfølgende styrebehandling. 
 
Riksrevisjonen 
Det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon knyttet til uønsket variasjon i forbruk av 
spesialisthelsetjenester. Målet er å beskrive årsaker til uønsket variasjon i forbruk av 
somatiske helsetjenester i spesialisthelsetjenesten, og hvordan de regionale helseforetakene 
og helseforetakene ivaretar sitt ansvar for å sikre likeverdig tilgang til helsetjenester. 
Resultatet planlegges rapportert til Stortinget høsten 2019 i Dokument 3:2. 
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
Det er mottatt varsel om tilsyn med utgangspunkt i virksomhetens systematiske helse-, miljø- 
og sikkerhetsarbeid. Tilsynet vil finne sted 3.-9. mai, og ha hovedvekt på HMS-perspektivet 
relatert til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Oppfølging fra tidligere 
revisjon er også på dagsorden. 
 
Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) 
Det ble gjennomført tilsyn med antibiotikastyring 15. mars. Fagdirektør, ledere og klinisk 
personell ved utvalgte kliniske enheter og antibiotikateamet ble intervjuet. Det er foreløpig 
ikke mottatt rapport. 
 
Mattilsynet 
Det ble gjennomført en uanmeldt rutineinspeksjon ved fem avdelingskjøkken og to te-
kjøkken 23.01.18. Det ble varslet to vedtak om pålegg. Samme dag ble det også gjort 
uanmeldt tilsyn ved Lyspunktet cafe. Det er varslet ett vedtak om pålegg. Felles for begge 
tilsynene er at Mattilsynet anser tilbakemeldingene om iverksatte tiltak som tilfredsstillende, 
og de er nå avsluttet uten at vedtak ble fattet. 
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