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Sak 36/16 Administrerende direktørs orienteringer 
 
Administrerende direktør ønsker å orientere om følgende saker: 

1. Lakunære hjerneinfarkter (Marianne Altmann) 
2. Orientering fra strategikonferanse med kommunene i opptaksområdet 
3. Rapportering på aktuelle tilsyn  
 
 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
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1. Lakunære hjerneinfarkter (Marianne Altmann) 
Slagenheten ved Akershus universitetssykehus er landets største slagenhet.  Enheten har 
ca. 1000 pasienter pr. år med hjerneslag, i tillegg til 3-400 pasienter med TIA (“drypp”). Det 
er 8 overleger som er tilknyttet slagenheten, hvorav 5 har doktorgrad. Forholdene ligger til 
rette for klinisk og pasientnær forskning. I perioden 2011-2013 ble alle pasienter med 
symptomer på lakunært hjerneinfarkt inkludert i studien “Lakunære hjerneinfarkter”. Studien 
var en del av Altmanns doktorgradsarbeid med tittelen “Lacunar infarcts. Clinical syndromes, 
risk factors and diagnostic aspects”. 

Lakunære infarkter er små infarkter lokalisert i dypet av hjernen, og utgjør ca. 25 % av alle 
hjerneinfarkter. Infarktene er forårsaket av tilstopping av en endearterie, som oftest på grunn 
av sykdomsprosesser lokalt i åreveggen; såkalt småkarsykdom. Høyt blodtrykk er den 
viktigste risikofaktoren for hjerneslag, og synes å være sterkt relatert til småkarsykdom. 
Lakunære infarkter og småkarsykdom er assosiert med kognitiv svikt og utviklingen av 
demens over tid. Kognitiv svikt hos pasienter med lakunære infarkter kan være like hyppig 
forekommende som motoriske eller sensoriske utfall, men kan lett bli oversett.  

I studien ble det påvist lav presisjon ved den kliniske diagnostikken av lakunært infarkt, og at 
MR-undersøkelse av hjernen er nødvendig for å stille riktig diagnose. Riktig diagnose er 
avgjørende for å kunne gi riktig behandling.  

Det ble også funnet en assosiasjon mellom lakunære infarkter og høyt blodtrykk. Funnet kan 
indikere at høyt blodtrykk som risikofaktor kan være sterkest relatert til lakunære infarkter. 
Videre har studien vist at høy pulsatilitetsindeks, som er et uttrykk for økt motstand i hjernens 
blodårer, er assosiert med redusert kognitiv funksjon. Ultralydundersøkelse kan dermed 
være et viktig hjelpemiddel i tidlig diagnostikk av kognitive utfall hos denne pasientgruppen. 

 

2. Orientering fra strategikonferanse med kommunene i opptaksområdet 
Muntlig orientering i møtet. 

 

3. Rapportering på aktuelle tilsyn 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Tilsynet, som er en oppfølging av DSBs revisjon ved Ahus i 2015, ble gjennomført i perioden 
14.-30. mars. Utkast til rapport for kommentarer er mottatt.  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Det er gjennomført tilsyn vedrørende utskriving av pasienter. Endelig rapport mottatt. 
Fylkesmannen har gitt ett avvik: Akershus universitetssykehus HF sikrer ikke forsvarlig 
utskrivning av pasienter som skrives ut til hjemmet med behov for kommunale helse- og 
omsorgstjenester.  

Fylkesmannen ber om foretakets vurdering av hvilke forhold som kan ha bidratt til avviket og 
om en plan for forbedringstiltak som skal iverksettes for å bringe virksomheten i samsvar 
med myndighetskravene. Frist er satt til 06.05.2016. 
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