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Sak 46/16 Administrerende direktørs orienteringer 
 
Administrerende direktør ønsker å orientere om følgende saker: 

1. Barn som pårørende (Torleif Ruud) 
2. Status vedrørende implementering av pakkeforløp for kreft 
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Styret tar saken til orientering. 
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1. Barn som pårørende (Torleif Ruud) 
Forsknings- og utviklingsavdelingen i divisjon psykisk helsevern ved Akershus 
universitetssykehus HF har ledet den største studien om barn som pårørende som hittil er 
gjort i Norge. Studien er gjennomført i samarbeid med Vestre Viken, Sørlandet sykehus, 
Helse Stavanger/Rogaland A-senter, Nordlandssykehuset, RBUP Øst og Sør, og Barns 
Beste (nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende). Prosjektet er finansiert av 
Forskningsrådet, Helsedirektoratet og helseforetakene. Prosjektleder er 
avdelingssjef/professor Torleif Ruud ved Akershus universitetssykehus.  

I studien ble det inkludert barn og foreldre fra 534 familier der en forelder var pasient ved et 
helseforetak. Pasientene ble rekruttert fra somatiske avdelinger (nevrologi, kreft), psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Både barn/ungdommer, foreldre, klinikere 
og lærere fylte ut spørreskjemaer.  

Resultatene ble presentert på en nasjonal dagskonferanse som Helsedirektoratet, Barns 
Beste og Akershus universitetssykehus arrangerte 30. november 2015. Det var omtrent 500 
deltakere på konferansen. Samtidig ble det publisert en omfattende rapport som har fått mye 
oppmerksomhet i media, inkludert på Dagsrevyen nyttårsaften. Anbefalingene og resultatene 
fra rapporten brukes i en rekke nasjonale prosjekter og sammenhenger, og i 
forbedringsarbeid i helseforetak og kommuner.  Forskere og fem stipendiater i prosjektet 
arbeider med publisering av vitenskapelige artikler. 

Resultatene fra studien viser at sykdom og rusmiddelproblemer påvirker hverdagen for barn 
og unge. Mange barn og unge tar mye ansvar og omsorgsoppgaver for syke foreldre. 
Behandlerne i spesialisthelsetjenesten undervurderer utfordringer og behov for hjelp som 
barn og familie har, og spesialisthelsetjenesten følger i varierende grad opp de lovpålagte 
oppgavene med å identifisere slike behov og følge opp barna.  

En delstudie viser at helseforetakene har ulik praksis for oppfølging av barn og familier som 
rammes av sykdom eller rusmiddelproblem. På oppdrag fra Helsedirektoratet er det derfor 
også gitt anbefalinger i rapporten om hvordan helseforetak og kommuner kan forbedre sin 
oppfølging av barn og familier der foreldre er syke. 

 
 
2. Status vedrørende implementering av pakkeforløp for kreft 
Implementeringen av pakkeforløp for kreft på Akershus universitetssykehus er gjennomført 
etter nasjonal implementeringsplan. Den sentrale ressursgruppen organisert og ledet av 
enhet for medisin og helsefag, har bistått med prosess-støtte, oppfølging av resultater, 
opplæring og informasjonsutveksling. Ressursgruppen har bidratt til å løse flaskehalser og 
utfordringer internt, mellom avdelinger og mellom sykehus. Sykehusledelsen har vært 
involvert og tatt beslutninger på riktig nivå, alt etter hvilke endringer som har vært påkrevet. 

Forløpskoordinering er innført. Dette har bidratt til bedre samarbeid og koordinering av 
tjenestene. Tilbakemeldinger fra pasientene har vært positive. Tverrfaglige møter (MDT) var 
allerede innført for mange av fagområdene, og behovet for disse møtene er blitt ytterligere 
forsterket. Det er etablert tidsvinduer på røntgen for alle pakkeforløpene. Disse vurderes 
fortløpende. Til og med 1. tertial 2016 har 6402 pakkeforløp blitt startet ved Akershus 
universitetssykehus. Av disse har 2315 fått kreftdiagnose. Det er viktig å fremheve 
betydningen av at svært mange pasienter med begrunnet mistanke om kreft, raskt får 
avkreftet kreftmistanke som følge av pakkeforløp for kreft.  

 

 

Vår ref: 16/02038-4 Side 2 av 3 
 



   

Resultater  
De nasjonale målsetningene som foretaket måles på, er todelt:  

1. 70 % av nye krefttilfeller skal være inkludert i pakkeforløp for kreft. I perioden 
1.1.2015 til 30.04.2016 ble 79 % av pasientene inkludert i pakkeforløp. 

2. 70 % av de med kreft skal ha startet initial behandling innen standard forløpstid. I 
perioden 1.1.2015 til 30.04.2016 fikk ca. 59 % av pasientene i pakkeforløp sin 
behandling igangsatt innen forløpstid. 

Figuren nedenfor viser samlede resultater i Helse Sør-Øst for de 28 pakkeforløpene: 

 
 
Tiltak 
Det jobbes systematisk med å redusere forløpstidene i alle kreftforløpene, og flaskehalser er 
identifisert. Akershus universitetssykehus vil få sin fjerde MR i full drift fra september 2016.  

Ca. 30 % av pasientene som bor i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus, får 
igangsatt sin behandling på Oslo universitetssykehus. Sistnevnte arbeider med å øke 
kapasiteten på stråling og kirurgi. Dette tiltaket vil ha stor betydning for muligheten til å innfri 
kravene til forløpstider. Dette gjelder særlig prostatakirurgi med robot, der det er betydelige 
kapasitetsutfordringer ved Oslo universitetssykehus. Det er derfor igangsatt en prosess med 
tanke på kjøp av robot ved Akershus universitetssykehus for å kunne tilby samme tjeneste 
her. Dette vil bidra til å redusere forløpstiden for prostatakreft. 

Det arbeides også med å redusere tiden det tar å overføre pasienter fra Akershus 
universitetssykehus til Oslo universitetssykehus, og felles tverrfaglige videomøter med Oslo 
universitetssykehus for noen forløp for å redusere forløpstiden.  
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