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Sak 99/21 Administrerende direktørs orienteringer 
 
Administrerende direktør ønsker å orientere om følgende saker: 
 

1. Plan for velferdstiltak etter pandemien  
2. 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. Plan for velferdstiltak etter pandemien  
 
Det vises til styrets vedtak 17. februar 2021 om tiltak for ansatte etter pandemiperioden. En 
partssammensatt gruppe har arbeidet med forslag til innretning og tiltak for hvordan 
helseforetaket kan takke de ansatte for den store innsatsen som er lagt ned gjennom 
koronapandemien. Arbeidsgruppen har lagt vekt på at tiltaket skal anerkjenne de ansatte, og 
at det bør gi faglig påfyll og videreutvikle samarbeid i foretaket. Forslaget fra arbeidsgruppen 
er et todelt ettermiddags-/kveldsarrangementet som kan gjentas flere ganger, slik at de som 
ønsker får anledning til å delta. Del én foreslås som et ettermiddagsarrangement utenfor 
sykehuset, eksempelvis kinosal eller konferansesenter. Del to av arrangementet foreslås 
som et direkte påfølgende middagsarrangement. Alternativt foreslås det at del to av 
arrangementet gjennomføres lokalt, ved at det gis økonomisk støtte til gjennomføring på 
seksjons-/avdelingsnivå.  
 
Arrangementene skal ha til hensikt å anerkjenne de ansatte for deres innsats under 
pandemien, gjennom faglig påfyll og erfaringsdeling som bidrag til videreutvikling av 
samarbeid i foretaket. Det bør være en takk som er rettet mot alle medarbeidere, på tvers av 
yrkesgrupper, divisjoner og behandlingssteder; både de som har vært direkte og indirekte 
berørt av situasjonen. Arrangement vil kunne bidra til refleksjon og bedre kjennskap til og 
kunnskap om sykehuset, gjennom innlegg, stands, filmer, intervjuer, innlegg og lignende, og 
på den måten kunne understøtte godt samarbeid på tvers i foretaket. Arbeidsgruppen 
anbefaler at det nedsettes en program-/arrangementskomite som jobber videre med 
detaljering basert på arbeidsgruppens arbeid. 
 
 
2. Tilsyn og revisjoner  
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
DSB gjennomførte et tilsyn ved Akershus universitetssykehus 13.-16.09.21 hvor det ble 
avdekket 1 avvik: «Gjennomføringen av den systematiske opplæringen og dokumentasjonen 
på opplæring [av medisinsk utstyr] er mangelfull». DSB har på bakgrunn av foretakets 
tilbakemelding av 22.10.21 meldt tilbake at de aksepterer virksomhetens plan for oppfølging 
av avviket. Planen tar sikte på at alle tiltak i tilknytning til avviket er gjennomført innen 
01.04.22. DSB vil følge opp forholdet ved neste revisjon. 
 
Statens legemiddelverk (SLV) 
Statens legemiddelverk har varslet tilsyn ved blodbanken 23.-25. november 2021. Tilsynet 
omfatter blodbankens tilvirkning av blod og blodkomponenter med hjemmel i blodforskriften § 
5-1. Hensikten med tilsynet er å påse at tilvirkningen er i overensstemmelse med gjeldende 
regelverk. Blodbankvirksomhet ved Nordbyhagen, Kongsvinger og Gardermoen omfattes av 
tilsynet.   
 


