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Sak 58/18 Administrerende direktørs orienteringer 
 
Administrerende direktør ønsker å informere om følgende saker: 
 
1. Ny tilnærming til behandling av eldre pasienter med hoftebrudd (Christian Pollmann) 
2. Konsekvens av regionale endringer i forbindelse med infrastrukturmodernisering 
3. Tilsyn og revisjoner 
4. Forhåndsvarsel til Datatilsynet (unntatt offentlighet jf. offentleglova § 24 andre ledd) 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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1. Ny tilnærming til behandling av eldre pasienter med hoftebrudd (Christian 
Pollmann) 

Eldre pasienter som gjennomgår enten et akutt eller planlagt hofteinngrep, utgjør en av de 
største pasientgruppene i ortopedisk kirurgi. Hoftebruddpasienter er en spesielt skjør gruppe 
med dødelighet etter 30 dager på opptil 10 prosent og dødelighet etter ett år på mellom 20 
og 30 prosent. Ortopedisk klinikk på Akershus universitetssykehus innførte et standardisert 
pasientforløp for hoftepasienter i 2013 for å prøve å øke pasientenes overlevelse. Det ble 
brukt en «fast track»-metodikk (hurtigspor) som legger vekt på pasientens underliggende 
sykdommer, stressreduksjon, opioidbesparende smertebehandling, kognitiv funksjon, 
ernæring og tidlig mobilisering. 

I forskningsstudien «New aspects in the operative and perioperative treatment of the elderly 
hip patient» sammenlignes to årskull før innføring av det standardiserte pasientforløpet med 
to årskull etter at det ble tatt i bruk. Data hentes fra Nasjonalt hoftebruddregister og 
elektronisk pasientjournal. Hovedutfallsmålet er 30-dagers dødelighet mens reoperasjon, 
postoperativ infeksjon og 30-dagers reinnleggelse er sekundære utfallsmål. 

Om lag 30 prosent av hoftebruddpasienter er demente, og 30 til 50 prosent av 
hoftebruddpasienter utvikler akutt forvirring (delir) under innleggelsen. Delir kompliserer 
behandlingen og øker risiko for forverring av demens. Mekanismene som fører til delir, er 
komplekse og så langt dårlig forstått. I forskningsprosjektet sammenlignes biomarkører i 
spinalvæsken hos pasienter med og uten delir for å belyse bakenforliggende årsaker. Det 
tappes spinalvæske fra hoftebruddpasienter som opereres med spinalbedøvelse, og 
pasientene monitoreres for utvikling av delir. 

Overgangen fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten er et viktig skritt i 
behandling og rehabilitering av hoftebruddpasienter. Både behandlingen på sykehus og 
kommunikasjon med primærhelsetjenesten påvirker denne overgangen. Det er igangsatt en 
prospektiv observasjonsstudie av 200 hoftebruddpasienter, der målet er å identifisere de 
underliggende årsakene til at noen pasienter har behov for sykehusbehandling i dagene etter 
hoftebruddkirurgi. Resultatene vil være beskrivende. De vil brukes til å forbedre det etablerte 
pasientforløpet og i videre forskning. 

Stadig flere pasienter som er oppegående og hjemmeboende når de får lårhalsbrudd ut av 
stilling, tilbys totalprotese av hoften. Hvilken kirurgisk tilgang til hofteleddet, som er best 
egnet til dette, er omdiskutert. En spesiell situasjon oppstår når protesen blir infisert. En del 
forskere mener at det funksjonelle resultatet etter bløtdelsrevisjon for en infisert hofte 
totalprotese er signifikant bedre ved bruk av såkalt bakre framfor såkalt direkte lateral tilgang 
til hofteleddet. For å undersøke dette identifiseres alle pasienter i Nasjonalt 
hofteproteseregister som har fått gjennomført innsetting av protese og bløtdelsrevisjon på 
grunn av infeksjon etter inngrepet. Pasientene får tilsendt et spørreskjema som omhandler 
hoftefunksjon og livskvalitet. Svarene kobles mot den metodikken som ble brukt ved 
operasjonen, slik at man kan sammenligne resultatene. 

 

2. Konsekvens av regionale endringer i forbindelse med infrastrukturmodernisering 
Akershus universitetssykehus har en infrastruktur som ikke er modernisert etter at det nye 
sykehusbygget ble ferdigstilt i 2008. Som følge av iMOD-programmets terminering er det 
etablert fire større prosjekter gjennom linjen i Sykehuspartner HF. Disse skal utbedre og 
sikre stabil drift ved Akershus universitetssykehus i påvente av en større modernisering i 
regionen. Det er samtidig satt økt fokus på driftsstabilisering gjennom Sykehuspartner HF. 
Tiltak og status skisseres oppsummert nedenfor.  
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Trådløs nettverk (WIFI) 
Akershus universitetssykehus benytter eldre trådløse nettverkspunkter som ikke lenger er i 
salg. Dette skaper utfordringer ved nødvendig vedlikehold av utstyr. Tjenester som blant 
annet telefoni, bærbare pcer og AGVer med flere er avhengig av et stabilt trådløst nettverk.  

Prosjektet er i en gjennomføringsfase, hvor det er en pågående pilot i Konsulatet. Resultatet 
av denne piloten vil være avgjørende for når man kan gå i gang med å skifte ut trådløse 
punkter på Nordbyhagen for øvrig. Prosjektet vil frem mot planlagt ferdigstillelse i Q2-2019 
skifte ut ca. 2000 aksesspunkter.  

Telefoni 
Det er et stort antall aldrende telefonapparater og ett meldingssystem som skal ivareta ulike 
kommunikasjonsfunksjoner, slike som meldingstjenester fra pasientsignal, overfallsalarm, 
brannvarsling, AGV-meldinger, portørtjenesten, med flere. Mottak av disse meldingene på de 
gamle håndsettene har vært av en uakseptabel ytelse. Dette skaper risiko for sikkerheten til 
både pasienter (sykesignal) og ansatte (overfallsalarm), samt stort tap av effektivitet. 

Sykehuspartner har igjennom prosjektet planer om å skifte ut ca. 700 meldingstelefoner, 
hvorav av ca. 350 er skiftet per i dag. Prosjektet planlegger også å skifte ut ytterligere 500 
telefoner som kun er beregnet til bruk for tale. Fremdriften ligger noe etter opprinnelig plan. 
Gjenværende aktiviteter overføres til WIFI-prosjektet med replanlegging av gjenværende 
restanser i uke 33.  

Regional Arbeidsflate 
Akershus universitetssykehus har i dag store utfordringer med å tilpasse mottak av de 
regionale tjenestene på en infrastruktur som ikke lenger støttes av leverandørene. Dette 
skaper sikkerhetsmessige utfordringer. Sykehusets Citrix-servere fra 2003 ikke lenger vil bli 
oppdatert med nødvendig sikkerhetsoppdateringer, noe som er nødvendig for å forebygge 
og hindre inntrenging av ondsinnet programvare.  

Sykehuspartner leverte i fase 1 av prosjektet i Q2-2017 grunnmuren til en ny regional 
arbeidsflate. I fase 2 bygger man videre på denne, med stabilisering av plattformen og 
tilgjengeliggjøring av nye og flere tjenester. En stabil arbeidsflatetjeneste er en forutsetning 
for å sikre effektiv og god brukeropplevelse. 

Prosjektet har per 16. august etablert 126 tjenester på ny Regional Arbeidsflate. Etter hvert 
som tjenestene blir etablert, vil disse ikke lenger være tilgjengelig for brukerne på den gamle 
arbeidsflaten til Akershus universitetssykehus (sikker- og internsone), og serverparken fra 
2003 termineres.  

Prosjektet var opprinnelig planlagt å avsluttes 30. september. På grunn av ustabilitet på 
plattformen er ny sluttdato satt til 31. oktober.  

Multifunksjonsskrivere 
Akershus universitetssykehus har hatt et kritisk behov for å skifte ut aldrende og utslitte 
multifunksjonsskrivere (MFS), som fortsatt har vært i drift siden åpningen av Nye Ahus i 
2008. Dette har vært et viktig tiltak for å sikre en effektiv arbeidsdag for foretakets brukere, 
og for å redusere dyre kostnader til vedlikehold av utdatert utstyr.  

Prosjektets opprinnelige omfang var å anskaffe og skifte ut 60 enheter som er på kritisk linje, 
med levering fordelt på perioden august 2017 til desember 2018. Prosjektet har utplassert 65 
enheter fordelt på de ulike avdelinger. Prosjektet er gjennomført på budsjett og avsluttet.  
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Driftsstabilisering 
Brukerne opplever at foretakets IKT-løsninger er ustabile, og med til dels store tregheter. I 
månedsskiftet mai / juni 2018 etablerte Sykehuspartner en «driftssjef»-rolle med ansvar for å 
igangsette og koordinere nødvendige stabiliseringstiltak. Den som innehar denne rollen 
jobber tett med Sykehuspartners kundeansvarlig og servicemanager, og rapporterer hver 14. 
dag til et styre bestående av representanter fra ledelsen for Akershus universitetssykehus og 
Sykehuspartner.  

Det er igangsatt en rekke aktiviteter definert som kortsiktige- og langsiktige tiltak innenfor 
områdene fagapplikasjon (Dips, Metavision), infrastruktur og kompetansehevende tiltak for 
ansatte. Arbeidet skal pågå ut 2019. 

 

3. Tilsyn og revisjoner 
Arbeidstilsynet 
Etter tilsyn med ACT-teamet ved Follo DPS 22.02.18 ble det gitt fire pålegg. Arbeidstilsynet 
har lukket påleggene på bakgrunn av skriftlig tilbakemelding fra Akershus 
universitetssykehus. Saken anses avsluttet fra tilsynets side.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
- Tilsyn med spesialisthelsetjeneste til personer med psykisk lidelse og samtidig ruslidelse 

ble gjennomført ved DPS Groruddalen i perioden 24.-27. april. Det ble avdekket ett avvik 
knyttet til systematisk styring og ledelse. En plan for forbedringstiltak skal oversendes 
innen 1. oktober 2018. 

 
- Det ble opprettet tilsynssak mot Gastrokirurgisk avdeling 28.03.2014, og et tilsynsbesøk 

ble gjennomført 11. -13. november 2014. Bakgrunnen var spørsmål om helseforetaket 
sikret at pasientene fikk forsvarlige helsetjenester. Det ble gitt ett avvik. Fylkesmannen 
vurderer at det er lagt ned mye arbeid med å iverksette tiltak og ser at det fortsatt 
arbeides med forbedringstiltak. Videre forutsettes det at helseforetakets ledelse gjennom 
sin internkontroll følger med på situasjonen ved avdelingen. Tilsynet er derfor avsluttet. 

 
- Fylkesmannen har anmodet om tilbakemelding på kommentarer mottatt fra overleger ved 

Bryst- og endokrinologisk avdeling i forbindelse med tidligere korrespondanse om 
pasientbehandlingen. Det er satt en frist til 25. august. 

 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
Tilsyn med virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ble gjennomført 
3.-9. mai. Det er gitt forhåndsvarsel om vedtak for et avvik en anmerkning knyttet til plan for 
og dokumentasjon av opplæring i reparasjon av elektromedisinsk utstyr. DSB har akseptert 
oppfølgingen av dette, og anser tilsynet for avsluttet.  
 
Datatilsynet 
Det ble i rapport av 28.02.18 gitt varsel om vedtak knyttet til tilgangsstyring av pasientjournal. 
På bakgrunn av tilbakemelding fra Akershus universitetssykehus er tilsynet avsluttet, med en 
anbefaling om at det utarbeides generelle prinsipper for tilgangsstyring i en rutine som inngår 
i foretakets internkontroll. 

 
Konsernrevisjonen 
Det er mottatt foreløpig rapport etter revisjon av likeverdig og forutsigbar helsehjelp i psykisk 
helsevern for barn og unge (BUP). Konsernrevisjonen vil presentere den endelige rapporten i 
styremøtet 24.10. 
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Kommunalt brannvesen 
Det er mottatt rapporter etter tilsyn med Follo DPS døgn og Sykehusveien 25, henholdsvis 3. 
og 30. mai. Det ble gitt ett avvik på hver av lokalitetene, samt noen avvik. Internt tiltaksarbeid 
pågår. En hytte eid av Ahus i Vestfold, Fagerheimveien 38, Færder, har også vært 
kontrollert. Rapport er ikke mottatt.  
 
Hafslund nett 
HMS-tilsyn ble gjennomført på Skytta og Bråten skole henholdsvis 29. mai og 5. juni. 
Rapport er ikke mottatt.   
 
Politiet 
Politiet gjennomfører en årlig dokument- og vandelskontroll av egenvaktholdet ved Akershus 
universitetssykehus. Ved gjennomgang av ansattlisten mot arbeidsgiverregisteret er det 
funnet to forhold som har resultert i en merknad. 
 
 
4. Forhåndsvarsel til Datatilsynet (u.off.)  
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