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Sak 12/16 Administrerende direktørs orienteringer 
 
Administrerende direktør ønsker å orientere om følgende saker: 
 
1. Anvendelse av magnetisk resonans (MR) i kreftdiagnostikk (Kathrine Røe Redalen) 
2. Høring vedrørende ny forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten 
3. Skadelegevakttilbudet ved Akershus universitetssykehus HF 
4. Rullering av økonomisk langtidsplan 2017-2020 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
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1. Anvendelse av magnetisk resonans (MR) i kreftdiagnostikk                
(Kathrine Røe Redalen) 

Innen kreftbehandling er det fortsatt mye å hente på bedre utnyttelse av alle mulighetene 
moderne bildediagnostikk gir. Innføring av pakkeforløp for kreft gjør det også relevant å 
forske på utvikling av mer presis bildediagnostikk. Ved å anvende avansert fysikk forskes det 
på bedre anvendelse av MR i kreftdiagnostikk, med vekt på endetarmskreft. I dag brukes MR 
hovedsakelig til å se på svulstenes plassering og utbredelse. Målet for forskningen er å 
utvikle ikke-invasive metoder som også kan brukes til å karakterisere svulstenes biologiske 
innhold. Særlig forsøkes det å fange opp pasienter med svært aggressiv kreftsykdom. Dette 
gjøres gjennom kartlegging av kreftsvulsters biologiske funksjoner, som 
blodgjennomstrømning, funksjon og størrelse av blodkar, vevsoksygenering, metabolisme 
(stoffskifte) og celletetthet. Ved hjelp av denne metodikken kan man tilrettelegge for mer 
optimal og individuelt tilpasset behandling, og dermed bedre behandlingseffekt, som også er 
kostnadseffektiv.  

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) har den største andelen pasienter med 
endetarmskreft i Norge, noe som gir en unik mulighet for klinisk uttesting av forskningen. Et 
pågående klinisk studium (OxyTarget) har samarbeidspartnere ved flere avdelinger og 
divisjoner. Studiet startet i 2013, og involverer blant annet en forsker (prosjektleder, fysiker), 
fire PhD-stipendiater (to leger, en MR-fysiker, en biolog), en masterstudent (radiograf), en 
post doc (biolog), en forskerlinjestudent i medisin, studiesykepleier (20 %) og MR-fysiker (50 
%). Alle er finansiert med eksterne forskningsmidler (hovedsakelig fra Helse Sør-Øst RHF), 
supplert med Interne strategiske forskningsmidler og fond/legater. 

Strålebehandling er den viktigste formen for kreftbehandling. I OxyTarget-studiet 
samarbeider forskere fra Ahus og Oslo universitetssykehus HF om å undersøke hvordan 
MR-bildene kan brukes til å forutsi og evaluere effekt av strålebehandling, samt planlegge 
strålebehandlingen bedre. For eksempel vil påvisning av særlig aggressive svulster eller 
områder innad i svulster indikere behov for økt stråledose for å oppnå god behandlingseffekt. 
Eksperimentell/preklinisk uttesting og validering foregår i EpiGen sine laboratorier ved Ahus. 
Laboratoriet har blant annet strålemaskin for cellekulturer. MR av forsøksdyr foregår ved 
Oslo universitetssykehus HF. 

 
2. Høring vedrørende ny forskrift om styringssystem i helse- og 

omsorgstjenesten 
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å erstatte forskrift om internkontroll i helse- og 
omsorgstjenesten med en ny forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten. 
Bakgrunnen er at gjeldende forskrift ikke etterleves godt nok. Den nye forskriften vil i det alt 
vesentlige være en videreføring av den gjeldende, men bestemmelsene knyttes sterkere opp 
mot virksomhetenes styringssystem. Det er tydeliggjort at aktiviteter skal planlegges, 
gjennomføres, evalueres og korrigeres. Målet er at den nye forskriften skal gi ansvarlige på 
ulike nivåer i helse- og omsorgstjenesten et bedre verktøy med tydeligere og mer 
tjenestetilpassede krav. 

I høringsnotatet presenteres også forslag til modeller for hvordan en eventuell 
kvalitetssertifiseringsordning for sykehus kan utformes. Det er tenkt at forskrift om 
styringssystem skal være et sentralt normativt dokument ved slik sertifisering, sammen med 
eventuelle andre kravdokumenter. Departementet kommer tilbake til denne saken, men 
ønsket innspill fra høringsinstansene.  
 
Høringssvaret som ble levert til fristen 1. februar, er vedlagt saken.  
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3. Skadelegevakttilbudet ved Akershus universitetssykehus HF 
Legevakttilbudet til befolkningen faller ikke inn under spesialisthelsetjenestens oppgaver. 
Under skiftende eierskap og oppgavefordeling har det ortopediske fagmiljøet ved Akershus 
universitetssykehus HF (Ahus) likevel videreført et tilbud om skadelegevakt både på 
Nordbyhagen og i Ski.  
 
Lover og forskrifter slår fast at det er kommunene som skal sikre befolkningen et 
kvalitetsmessig godt legevakttilbud. I en utfordrende kapasitets- og ressurssituasjon kan 
Ahus vanskelig yte denne typen ekstratilbud til befolkningen i en begrenset andel av 
opptaksområdet.  
 
Våren 2015 ble det derfor opprettet et prosjekt ledet av leder av skadelegevakten i 
ortopedisk klinikk, som har vurdert mulighetene for å legge om tilbudet om skadelegevakt/-
poliklinikk til skademottak for pasienter som er vurdert av primærhelsetjeneste/prehospitale 
tjenester. For å sikre et fortsatt godt tilbud om skadelegevakt i hele opptaksområdet har 
representanter for primærhelsetjenesten inngått i prosjektgruppen. Sykehusledelsen sluttet 
seg til prosjektgruppens anbefalinger 19. januar 2016. 
 
Prosjektet er delt inn i to faser:  
 
I fase en vurderes og beskrives en overføring til kommunene av skadelegevaktens  
tjenestetilbud som faller utenom spesialisthelsetjenestens område, på en måte som sikrer et 
fortsatt godt tilbud om skadelegevakt til befolkningen. Sluttrapport for denne fasen ble 
presentert for sykehusledelsen 16. januar. 
 
I fase to vil det bli beskrevet hvilket tilbud ortopedisk klinikk skal gi i framtiden, herunder 
bruken av den tidligere skadelegevakten. Beskrivelsen vil inkludere samspillet med 
akuttmottaket, slik at omleggingen kan skje på en mest mulig hensiktsmessig og trygg måtte.  
 
Prosjektgruppen anbefalte i sin rapport at kommunene fra 1. september 2016 tar ansvar for å 
vurdere pasientene før de eventuelt henvises til Ahus. Fra samme tidspunkt vil Ahus legge 
om sine tjenester for å gi et best mulig tilbud til pasienter som er vurdert av 
primærhelsetjenesten. Det vil også omfatte tilbakeføring av skadepoliklinikken på dagtid ved 
Ski sykehus til Nordbyhagen fra og med 1. april 2016. Overføringen innebærer ingen 
overføringer av personell eller øvrige ressurser til kommunen.  
 
I fasen før og etter 1. september 2016 vil partene samarbeide for å få til en smidig 
omlegging. Pasienter som henvender seg til Ahus uten henvisning etter 1. september 2016 
fortsatt vil bli vurdert (triagert) til beste effektive omsorgsnivå (BEON). Som ledd i en faglig 
forsvarlig overføring av behandlingsansvaret tilbyr Ahus våren 2016  
kompetansestyrkende tiltak til kommuner, som emnekurs i skadekirurgi for legevaktsleger.  
 

4. Rullering av økonomisk langtidsplan 2017-20 

Helse Sør-Øst RHF (HSØ) har i budsjettskriv nr. 1-2016 orientert om prosessen for 
utarbeidelse av foretakenes økonomiske langtidsplan (ØLP) for perioden 2017-20. Styret i 
HSØ vil i møte 10. mars fastsette de planmessige forutsetningene for medisinskfaglige 
prioriteringer og aktivitetsvurderinger, HR- området, forhold knyttet til IKT/ Sykehuspartner 
samt budsjettmessige inntektsforutsetninger for perioden. 
 
Frist for leveranse av helseforetakenes ØLP til HSØ er 14.april. HSØ har et administrativt 
dialogmøte med Akershus universitetssykehus HF 19.april. Senere vil foretakets forslag til 
ØLP behandles i et ordinært oppfølgingsmøte. HSØ forutsetter at ØLP behandles av 
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foretaksstyrene, fortrinnsvis før leveranse 14.april, men senest før 31.mai 2016. 
Styrebehandlingen skal omfatte drifts- og investeringsbudsjett, likviditetsbudsjett, samt en 
samlet vurdering av foretakets bæreevne og likviditetssituasjon. 
 
Administrerende direktør har i februar satt i gang et arbeid med en konsekvensjustert og 
oppdatert økonomiske langtidsplan for perioden 2017-20 (se vedlegg). Det legges opp til å 
behandle føringer og innhold i økonomisk langtidsplan på styremøtet i april. For å ha en god 
prosess med styret vil arbeidet med rullering av økonomisk langtidsplan fremlegges på 
møtene i mars og april, samt i juni. Administrerende direktørs forslag til ØLP 2017-20 legges 
frem for styret til endelig behandling i møtet 27. april.  
 
Økonomisk langtidsplan vil videre være utgangspunktet for arbeidet med budsjett 2017. 
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