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Sak 59/19 Administrerende direktørs orienteringer 
 
Administrerende direktør ønsker å orientere om følgende saker: 
 
1. Oppfølging av alvorlige hendelser etter nedlegging av meldeplikt til Helsedirektoratet 
2. Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2019 
3. Rapport fra varslingsutvalget om behandling av varslingssaker i 2018 
4. Avvikssaker personvern og informasjonssikkerhet meldt i perioden januar 2018-august 

2019 
5. Strategi og handlingsplan for personvern og informasjonssikkerhet 2019 
 
 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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1. Oppfølging av alvorlige hendelser etter nedlegging av meldeplikt til 
Helsedirektoratet og utvidet varslingsplikt og varslingsrett til Helsetilsynet og 
Undersøkelseskommisjonen 

Meldeplikt etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 ble etablert i 2012. Formålet var å 
forbedre pasientsikkerheten. Effekten av meldeordningen ble senere evaluert og vurdert som 
usikker. Stortinget vedtok på denne bakgrunn at spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 skulle 
oppheves, noe som innebærer at meldeordningen for spesialisthelsetjenesten er avviklet. 
Lovendringene trådte i kraft 15. mai 2019. Utvidelse av varselordningen, etablering av en 
undersøkelseskommisjon og en tydeliggjøring av virksomhetenes selvstendige ansvar for å 
følge opp uønskede hendelser og avvik, er ansett å være bedre og mer treffsikre tiltak for å 
forbedre pasientsikkerheten. 
 
Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten har fra 1. juli 2019 plikt til å varsle alvorlige 
hendelser til Statens helsetilsyn og Undersøkelseskommisjonen (Ukom). Nytt er det at 
pasient, brukere og nærmeste pårørende har rett til å varsle slike hendelser til disse 
instansene. Ukom mottar også bekymringsmeldinger om alvorlige forhold i helse- og 
omsorgstjenesten, samt varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Alvorlige forhold 
omtales i Innst. 327 L (2016-2017) som omstendigheter eller sammenhenger som antas å 
kunne føre til alvorlige hendelser. Dette kan for eksempel være serie av hendelser eller 
nesten-hendelser som kunne ha ført til betydelig skade eller dødsfall. Ukom kan dermed 
følge opp hendelser som tidligere ble omfattet av meldeplikten etter 
spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. 
 
Den utvidede varslingsplikten og varslingsretten innebærer at Akershus universitetssykehus 
vil få ansvar for oppfølging av varsler meldt fra andre avsendere enn tidligere, for eksempel 
kommunale instanser, pasienter, pårørende og ansatte. Foretaket har lagt opp til at alle 
varsler etter ny utvidet ordning skal følges opp på samme måte som tidligere. Dette har dreid 
det seg om egenvarslede hendelser eller hendelser varslet av andre sykehus der Akershus 
universitetssykehus var berørt. 
  
En bekymring med avvikling av meldeordningen har vært at antall pasientrelaterte meldinger 
skulle gå ned. Akershus universitetssykehus har nå gode muligheter til å følge utviklingen på 
dette i foretakets dokument- og avvikshåndteringssystem (EQS) og en ny applikasjon i 
QlikLis. Oversikten i QlikLis viser at antall pasientrelaterte meldinger har ligget betydelig 
høyere i hele 2019 enn i 2018; 1932 meldinger fra februar til august i 2018 og 2877 i samme 
periode i 2019. 
   
På systemnivå er det fra før etablert strukturer med kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg på 
nivå 1 og 2, samt kvalitet- og arbeidsmiljøutvalg på nivå 3. Dette er viktige arenaer for 
oppfølging av hendelser som går på tvers av avdelinger, klinikker og foretaket. Det viktigste 
er å lære av det som har skjedd og forebygge nye hendelser, samt sikre god ivaretakelse av 
pasient, pårørende og ansatte som er involvert i hendelsene. Akershus universitetssykehus 
har de siste to årene hatt en stor satsning på opplæringstiltak i kvalitetsforbedring. Dette 
bidrar til at ledere og medarbeidere får økt kunnskap om metoder og verktøy i 
forbedringsarbeidet. Det har vært veldig god respons i organisasjonen på denne satsningen. 
Det planlegges også en ny opplæringsmodul for ledere om oppfølging av pasienter, 
pårørende og ansatte etter alvorlige hendelser, slik at det kan tilbys opplæring også på dette 
området i nær fremtid. 
 
 
2. Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2019 
Medarbeiderundersøkelsen ForBedring ble gjennomført i mars, og foretaket oppnådde en 
svarprosent på 80. Dette var samme nivå som i fjor. Alle enheter i organisasjonen får sin 
egen rapport som skal være utgangspunkt for et forbedringsarbeid. Formålet med 
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undersøkelsen, som er felles for alle sykehus i Norge fra og med 2018, er å forbedre 
arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur og å jobbe med dette i sammenheng. Undersøkelsen 
skal gi medarbeidere og ledere et verktøy for å jobbe helhetlig med å styrke både ansattes 
arbeidsforhold og kvaliteten i tjenestene. Undersøkelsen kartlegger ulike temaer innen 
psykososialt og fysisk arbeidsmiljø, og grad av modenhet i pasientsikkerhetskulturen.  
 
Alle enheter på Akershus universitetssykehus skal følge opp resultatene gjennom lokalt 
forbedringsarbeid og etablere tiltak i egne elektroniske handlingsplaner innen utgangen av 
uke 24. Per august er det 375 etablerte handlingsplaner. For å sikre god kvalitet i 
oppfølgingsarbeidet har de lokale rådgiverne i hver divisjon en rolle i å veilede og sikre god 
informasjon, ut over ressurser i de sentrale stabene. Arbeidsmiljøutvalgene både på nivå 1 
og 2 skal også ha blitt forelagt dokumentasjon, som antall handlingsplaner og tiltak for 
enheter med lav score på utvalgt tema. Medarbeiderundersøkelsen ForBedring sees i 
sammenheng med foretakets satsning på kvalitetsforbedring gjennom kompetanseheving i 
forbedringsmetodikk, tilbud om veiledning og læringsnettverk for forbedringsteam, og som 
fokus i lederskolen. 
 
 
3. Rapport fra varslingsutvalget om behandling av varslingssaker i 2018 
Varslingsutvalget har i 2018 bestått av Finn W. Halvorsen (HVO), Dina Robsrud/ Karl-Helge 
Storhaug f.o.m. juli 2018 (foretaksrevisjonen) og Rrahman Mjaki (foretakssekretariatet).  
 
I perioden fra 1. januar til 31. desember 2018 mottok varslingsutvalget 15 nye varsler.  
I tillegg ble seks av sakene mottatt i 2017 videreført for behandling i 2018, slik at 
varslingsutvalget totalt hadde befatning med 21 varsler i løpet av 2018. Dette var fra både 
ansatte og eksterne.  

- Seks av henvendelsene ble vurdert til ikke å være varslingssaker eller ble henvist til 
videre behandling etter andre eksisterende rutiner ved foretaket. 

- Én sak kunne ikke undersøkes nærmere fordi varsler trakk tilbake sitt opprinnelige 
varsel. Det ble i stedet igangsatt en generell arbeidsmiljøundersøkelse ved enheten.  

- To av henvendelsene ble etter forutgående vurderinger og undersøkelser henlagt 
som varslingssaker. Begge sakene var anonyme varsler med mangelfullt faktisk 
grunnlag og som ikke lot seg undersøke videre uten å kjenne til varslers identitet.  

- I løpet av 2018 har varslingsutvalget fulgt opp 12 saker som har blitt behandlet i tråd 
med varslingsrutinen. Disse fordeler seg som følger: 

o mistanke om misligheter: 2 
o mulig brudd på helselovgivning: 2 
o mulig brudd på andre strafferettslige regler: 1 
o kritikkverdige forhold ved arbeidsmiljøet: 7 

 
10 av varslingssakene ble lagt til saksbehandling i linjen, én av sakene ble lagt til 
saksbehandling hos foretaksrevisjonen i samarbeid med foretakssekretariatet og én av 
sakene ble lagt til behandling hos foretakssekretariatet. Av de 12 sakene som ble fulgt opp i 
2018, ble åtte saker ferdigbehandlet innen utgangen av 2018.  
 
Til sammenligning mottok foretaket følgende antall varsler tidligere år: seks i 2015, seks i 
2016, og 18 i 2017. Den markante økningen i antall varsler i 2017 kan forklares med at ny 
varslingsrutine ble implementert samtidig som at temaet varsling fikk betydelig økt 
oppmerksomhet i foretaket. Til sammenligning med 2018 ble syv av de 18 mottatte varslene i 
2017 ikke vurdert som reelle. Varslingsutvalget har i 2018 kun mottatt to ikke-reelle varsler 
fra samme eksterne avsender. Det vurderes derfor at det også i 2018 har vært en økning i 
antall nye varsler. Som det også ble påpekt i årsrapporten for 2017 har økningen i antall 
saker medført betydelig økt ressursbruk internt.  
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4. Avvikssaker personvern og informasjonssikkerhet meldt i perioden januar 2018-
august 2019 

Avvik innen personvern og informasjonssikkerhet skal som andre avvik behandles og lukkes 
på laveste nivå. På systemnivå vurderes og håndteres dette normalt av personvernombudet 
og informasjonssikkerhetsleder. Et velfungerende avvikssystem er viktig for å ivareta 
personopplysningsvernet. 
 
Innkomne meldinger om avvik er økende. I 2018 ble det meldt 157 avvik på dette området. 
Tilsvarende tall i 2017 var 103. I perioden januar til august 2019 er det innkommet 148 avvik.  
 
Kategorisering av avvik 
Avvik er en uønsket hendelse som er i strid med gjeldende regelverk. Det kan for eksempel 
være brudd på helselovgivningen, personvernregelverket, eller det kan være brudd på 
foretakets egne interne rutiner. For å forenkle hva et avvik er, kan man grovt sett 
kategorisere avvik inn i tre kategorier; tilgjengelighet (i), integritet (ii) og konfidensialitet (iii). 
 

i. Brudd på personopplysningers tilgjengelighet er tilfeller hvor det har vært et utilsiktet 
eller ulovlig tap av tilgang til, eller tilintetgjøring av opplysninger. Eksempler på slike 
brudd kan være hvor autoriserte brukere ikke får tilgang til systemer, eller tilfeller der 
opplysninger permanent blir tapt eller tilintetgjort. Planlagt systemvedlikehold, hvor 
opplysninger ikke er tilgjengelig i et begrenset tidsrom, er imidlertid ikke et avvik. 
 

ii. Brudd på integritet vil si at det har skjedd en utilsiktet eller ulovlig endring av 
opplysninger. Det har til nå innkommet få avvik i denne kategorien. Eksempel på slike 
avvik er hvor autorisert personell endrer opplysningene ved uhell/overlegg.  

 
iii. Brudd på konfidensialitet vil si at det har vært en utilsiktet eller ulovlig utlevering av 

eller tilgang til opplysninger. Avvik som innkommer av denne typen, er ofte hendelser 
hvor utgående brev fra foretaket inneholder feil, for eksempel at brevet er adressert til 
feil henvisende lege, eller at brevet inneholder opplysninger om en annen pasient enn 
den pasienten brevet er stilet til. Dette kan også være avvik der ansatte som har gått 
over i annen stilling, har tilganger til systemer den ikke lenger skulle hatt tilgang til. 
Fellestrekket for disse avvikene er at det har forekommet brudd på taushetsplikten 
etter helsepersonelloven. 

 
Et avvik kan omfatte én eller en kombinasjon av disse tre kategorier av brudd. 
 
Avvik innen personvern/informasjonssikkerhet 
Innkomne avviksmeldinger blir fortløpende gjennomgått av personvernombudet eller 
informasjonssikkerhetsleder. Det blir ført en oversikt over kategorier av brudd og 
reaksjonstiden på melding om hendelsene. Flertallet av avvikene gjelder brudd på 
konfidensialitet, ved at uvedkommende har fått tilgang til sensitiv informasjon om pasienter. 
Dette skjer som oftest ved at brev blir feilsendt eller at prøvesvar sendes til feil rekvirent.  
 
Det har også forekommet brudd på tilgjengeligheten, ved nedetid av systemer som fore 
eksempel DIPS og Metavision. Et eksempel hvor det har forekommet brudd på integriteten til 
de opplysningene som er lagret i våre systemer, er en hendelse hvor vi hadde feil 
telefonnummer registrert på en pasient. Påminnelser om time ble derfor sendt til annen 
mottaker enn til pasienten. 
 
Etter personvernforordningens artikkel 33 skal brudd på personopplysningssikkerheten som 
medfører middels eller høy risiko for de registrertes rettigheter eller friheter, meldes til 
Datatilsynet innen 72 timer. Det foreligger derfor liten tid til rådighet for å vurdere, samt 
melde hendelsen til Datatilsynet. Mange er flinke til å melde uønskede hendelser når de 
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avdekkes. Imidlertid er det enkelte avvik som meldes lenge etter at noen ved foretaket fikk 
kjennskap til hendelsen. 
  

 Totalt innkomne 
avviksmeldinger 

Tilfeller 
hvor brudd 
forelå 

Gjennomsnittlig 
meldetid i dager 
(timer) 

Lengste 
meldetid i 
dager 

Hendelser meldt 
samme dag som 
noen ved Ahus ble 
klar over hendelsen 

Mai 2019 28 25 3,8 (91,2 t) 17 12 
Juni 2019 25 22 1,9 (45,6 t) 8 17 
Juli 2019 11 7 2,3 (55,2 t) 7 7 
August 2019 15 13 4,6 (110,4 t) 27 8 
Totalt 79 67 3,1 (74,4 t) -  44 
 
Det er startet et arbeid med en gjennomgang av prosedyrer og skjema for å øke 
sannsynligheten for at hendelsen blir meldt innen fristen på 72 timer. 
 
Avvik som er meldt til Datatilsynet 
Det er meldt 30 avvik til Datatilsynet fra forordningen trådte i kraft og frem til 31. august 2019. 
Av de meldte avvikene til Datatilsynet, omhandler 29 av avvikene brudd på konfidensialitet.  
 
Lukking av avvik 
Enkelte avvik er av en slik karakter at det ikke kan lukkes i den seksjon eller avdeling hvor 
hendelsen skjedde. Eksempler på slike avvik er hvor det foreligger feil ved systemer som 
benyttes, eller der dørene til medisinrom settes åpen. Disse avvikene må behandles på 
foretaks- eller divisjonsnivå for lukking. Avvik knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet behandles 
i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) nivå 2 og nivå 1. Ansatte- og HMS-avvik vil 
behandles i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) nivå 2 og nivå 1.  
 
Arbeid med avvikshåndtering fremover 
I henhold til strategi for personvern og informasjonssikkerhet er kommunikasjon og 
bevisstgjøring innen personvern og informasjonssikkerhet et uttalt satsningsområde. I den 
forbindelse, og i sammenheng med at sikkerhetsmåneden oktober markeres ved sykehuset, 
er Opplæringspakken 2019 bestilt fra NorSIS (Norsk senter for informasjonssikring) til alle 
ansatte ved Akershus universitetssykehus. I tillegg til de åtte modulene e-læring pakken 
inneholder, vil det være en rekke ulike arrangementer i løpet oktober som en markering av 
sikkerhetsmåneden. 
 
 
5. Strategi og handlingsplan for personvern og informasjonssikkerhet 2019 
Utarbeidelse av strategi for personvern og informasjonssikkerhet med påfølgende årlige 
handlingsplaner er viktig for å arbeide strukturert og planlagt, der hensikten er å sikre god 
måloppnåelse for utviklingsplanen til Akershus universitetssykehus. Strategien og 
handlingsplaner er samtidig en suksessfaktor for å håndtere risiko på en god måte, slik at 
foretaket unngår avvik eller uønskede hendelser som truer pasientsikkerhet, omdømme og 
mulighet for finansielle tap.  
 
Strategien for personvern og informasjonssikkerhet er inndelt i seks hovedområder, som vist 
i figuren nedenfor:  
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Tre av hovedområdene er pekt ut som satsninger for 2019: 

• Organisering og arbeidsmåte 
• Gode prosesser for risikohåndtering 
• Kommunikasjon og bevisstgjøring 

Foretaket vil arbeide med oppgaver knyttet til alle hovedområdene, men ressursbruk og 
prioritering av aktiviteter retter seg mot de tre nevnte områdene. Ved utarbeidelsen av 
handlingsplanen har flere divisjoner og enheter vært involvert, men bare de 
virksomhetsovergripende oppgavene er inkludert i handlingsplanen for 2019. Dette 
innebærer at aktivitetsnivået innen personvern og informasjonssikkerhet er høyere enn det 
som vises i denne handlingsplanen.  
 
Handlingsplanen vil i noen tilfeller beskrive aktiviteter som starter i 2019 og fortsetter neste 
år. De prioriterte aktivitetene er: 

• Implementere styrende dokumenter tilpasset «Orden i eget Ahus» (foretakets 
styringssystem for internkontroll) 

• Forbedre prosess for risikohåndtering 
• Sikkerhetsmåned – oktober 
• Revidere eksisterende og vurdere ytterligere bruk av e-læringsmoduler 
• Styrke tilsyns- og kontrollfunksjonen 

Det vil årlig utarbeides en samlet handlingsplan for personvern og informasjonssikkerhet for 
Akershus universitetssykehus. Handlingsplanen skal fortrinnsvis være utarbeidet og 
behandlet i sykehusledelsen tilpasset den årlige budsjettprosessen. Av overordnede 
satsningsområder de kommende årene er det særskilt lagt vekt på: 
 

a) Kontinuerlig og årlig satsning på sikkerhetskultur 
b) Styrke internkontrollaktiviteter innen personvern og informasjonssikkerhet 
c) Styrke foretakets rolle som kunde og bestiller ved å arbeide aktivt opp mot Normen, 

samt bruke ISO 27001 som veiledning i arbeidet med intern forbedring 
d) Styrke den interne kompetansen i organisasjonen og prosjekter innen personvern og 

informasjonssikkerhet 
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Handlingsplan personvern og informasjonssikkerhet 2019  
 
 
Prioriterte aktiviteter 

1. Implementere styrende dokumenter tilpasset «Orden i eget Ahus» 
 
Ansvar: Foretakssekretariatet 
Behov for deltagelse fra: EMH, DDT, HR, FID, FR 
Tidsaspekt: Medio 2020 
 
Beskrivelse av aktivitet: Utarbeide virksomhetsovergripende styrende dokumenter innen 
internkontroll personvern og informasjonssikkerhet, innenfor rammene av «Orden i eget 
Ahus». Utarbeide styrende dokumenter innen definerte kontrollområder, der spesifikke krav til 
personvern og informasjonssikkerhet beskrives. Eksempel på kontrollområder er 
tilgangskontroll, fysisk sikkerhet, leverandørforhold, osv. Normen for informasjonssikkerhet i 
helsesektoren og ISO 27001 blir også viktige referanser til dette arbeidet. Som del av dette 
arbeidet inngår tydeliggjøring av omfanget arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet 
har ved Ahus, herunder hvordan arbeidet organiseres med ulike funksjoner og tilhørende 
ansvar. 
 

2. Forbedre prosess for risikohåndtering 
 
Ansvar: Foretakssekretariatet 
Behov for deltagelse fra: DDT, DFM, FR 
Tidsaspekt: Q4 2019 
 
Beskrivelse av aktivitet: Utarbeide og gjøre kjent en forbedret prosess for håndtering av risiko 
ved anskaffelse av lokale IKT-løsninger, mottak av regionale IKT-løsninger og 
etablering/endring av lokale arbeidsprosesser. EQS 5670 Ahus IK-Risikovurdering innfører to 
nye roller; Risikoeier og Tiltaksleverandør. Det må defineres hvem som innehar de rollene, og 
hva de to rollene har av ansvar i prosess for risikohåndtering. For bedre å skape innsikt i 
betydningen av risiko innenfor personvern og informasjonssikkerhet, skal to nye styrende 
dokumenter utarbeides: a) trusselvurdering for Ahus og b) vurdering av verdien i informasjon, 
prosesser og IKT-systemer for Ahus. 
 

3. Sikkerhetsmåned – oktober 
 
Ansvar: Foretakssekretariatet 
Behov for deltagelse fra: Alle 
Tidsaspekt: Oktober (gjentagende hvert år) 
 
Beskrivelse av aktivitet: Planlegge og utføre konkrete aktiviteter som setter søkelyset på ulike 
tema innen personvern og informasjonssikkerhet. Utgangspunktet er NorSIS sitt opplegg 
rundt nasjonal sikkerhetsmåned. Eksempel på aktiviteter kan være stand i glassgata, 
foredrag, utdeling av informasjonsmateriell og andre bevisstgjørende tiltak. Hver enkel 
divisjon eller enhet melder inn egne planer for aktiviteter i oktober til Foretakssekretariatet, 
som vil koordinere gjennomføringen og tildele tidspunkter for de ulike innslagene. Etter 
planen skal sikkerhetsmåneden innledes med 3-4 foredrag fra eksterne foredragsholdere, 
med varighet inntil en halv dag. Det må tas høyde for handlingsplanen utarbeidet etter GDPR 
prosjektet, der flere enheter er ansvarlig for å gjennomføre bevisstgjørende aktiviteter. 
 

4. Revidere eksisterende og vurdere ytterligere bruk av e-læringsmoduler 
 
Ansvar: Foretakssekretariatet 
Behov for deltagelse fra: EMH, DFM, DDT, HR, FR 
Tidsaspekt: Q4 2019 
 
Beskrivelse av aktivitet: Dagens e-læringsmodul «Ahus – Informasjonssikkerhet» som er 
obligatorisk for alle nyansatte må oppdateres. Det bør i tillegg vurderes e-læringsmoduler 

https://norsis.no/nsm/


som alle ansatte må gjennomføre med jevne mellomrom. I denne aktiviteten inngår samtidig 
oppdatering av intranettsiden, samt opplæring av ulike målgrupper. 
 

5. Styrke tilsyns- og kontrollfunksjonen 
 
Ansvar: Foretaksrevisjonen 
Deltagende enheter: Foretakssekretariatet 
Tidsaspekt: Q4 2019 
 
Beskrivelse av aktivitet: Utarbeide en kontrollplan for områdene personvern og 
informasjonssikkerhet i henhold til prinsipielle føringer vedtatt i «Orden i eget Ahus». 
Kontrollplanen skal beskrive kontrollspennet til personvernombud og 
informasjonssikkerhetsleder. Det vil utarbeides en plan for gjennomføring av kontroller som 
ikke er en del av Foretaksrevisjonens årlige revisjonsplan. 
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