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Sak 69/16 Administrerende direktørs orienteringer 
 
Administrerende direktør ønsker å orientere om følgende saker: 

1. Regional infrastruktur for klinisk translasjonsforskning i Helse Sør-Øst (Hilde Nilsen)  
2. Kvalitetsarbeid ved Akershus universitetssykehus 
3. Avslutning av reklamasjonssak 
 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
  

Vår ref: 16/02038-6 Side 1 av 2 
 



   

1. Regional infrastruktur for klinisk translasjonsforskning i Helse Sør-Øst (SERIT) 
(Hilde Nilsen)      

Det er mulig å utføre rask og presis diagnostikk ved hjelp av genomikk, men man har fortsatt 
for liten kunnskap om funksjoner og sykdomsmekanismer til å kunne nytte dette potensialet 
fullt ut. Det er behov for en tverrfaglig tilnærming basert på innsamling av store mengder 
informasjon av ulike slag som kan kobles sammen ved hjelp av datateknologi. Det er etablert 
felles infrastruktur og plattformer som kan møte behovet forskningsmiljøene har for avansert 
teknologi. I tillegg er det nødvendig å ha en infrastruktur for funksjonell validering av 
resultater, slik at man kan vurdere den kliniske betydningen av dem eller undersøke om 
resultatene kan brukes til å forutsi visse sykdomsutfall.  

Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo, Campus Ahus, har derfor etablert en 
regional infrastruktur for klinisk translasjonsforskning i Helse Sør-Øst (SERIT). SERIT vil gi 
forskerne i regionen tilgang til høyt kvalifisert personell, teknologi og fasiliteter for funksjonell 
karakterisering av muterte gener og proteiner. Viktige aktiviteter vil være å undersøke nye 
varianter av gener og proteiner som er identifisert ved hjelp av next generation sequencing 
(NGS)-teknologi. Det vil være mulig å teste hvilken funksjon proteinene har, slik at man kan 
øke kunnskapen om hvordan fenotype (synlige egenskaper) og genotype (arveanlegg) 
henger sammen. Videre vil SERIT kunne tilrettelegge for studier av sykdomsmekanismer. 
Det er nyttig å gjøre funksjonell testing også av andre biologiske molekyler, såkalte 
biomarkører, som kan brukes til å stille bestemte diagnoser eller indikere hvor alvorlig en 
sykdom er. Mer kunnskap om disse biomarkørene kan bidra til bedre pasientbehandling. Det 
kan også skape grunnlag for forskningsdrevet innovasjon. 

Hovedmålene for SERIT er (1) å legge til rette for tolkning av hvilken betydning nye 
mutasjoner (varianter) som er oppdaget i pasientmateriale har for utvikling av sykdom, (2) 
styrke den kliniske forskningen ved å bidra med informasjon om funksjon og 
sykdomsmekanismer, (3) fremme innovasjon ved å bistå med overføring av forskningsfunn til 
innovasjonsprosjekter og (4) legge til rette for oppdagelse og validering av biomarkører. 
 
 
2. Kvalitetsarbeid ved Akershus universitetssykehus      

Helse Sør-Østs regionale strategi for arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet 2014-2016 
ligger til grunn for kvalitetsarbeidet ved Akershus universitetssykehus. I denne er det 
identifisert seks satsingsområder: 
- Pasientsikkerhetsprogrammet 
- Brukermedvirkning 
- Ledelse og styring 
- Resultater og åpenhet 
- Standardisering  
- Klinisk engasjement 

Det pågår arbeid innen alle områdene. I strategien fremheves også betydningen av 
kompetanseheving innenfor kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet. Opplæring av personell 
på alle nivåer i systematisk forbedringsarbeid vil derfor være et prioritert område for 
Akershus universitetssykehus fremover. Videre arbeides det med å styrke forankringen av 
kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet i lederlinjen. 

 

3. Avslutning av reklamasjonssak      

Muntlig orientering i møtet. 
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