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Sak 26/16 Administrerende direktørs orienteringer 
 
Administrerende direktør ønsker å orientere om følgende saker: 

1. Anvendelse av magnetisk resonans (MR) i kreftdiagnostikk (Kathrine Røe Redalen) 
2. Ernæringsstrategien 
3. Pasientskader og pasientsikkerhetskultur 
4. Rapportering på aktuelle tilsyn 
5. Status for reklamasjonssak 
 
 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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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. Ernæringsstrategien 
Nyere norske undersøkelser viser at om lag 25-30 % av pasientene er i ernæringsmessig 
risiko, uten at det iverksettes tilstrekkelig ernæringsbehandling. I 2006 ble det gjennomført en 
spørreundersøkelse blant sykehuspersonell i de skandinaviske landene. Undersøkelsen 
viste at ernæringspraksis i norske sykehus ikke var tilfredsstillende i forhold til Europarådets 
anbefalinger. Bare i underkant av 1/5 av sykehusavdelingene i Norge rapporterte at de 
hadde rutinemessig kartlegging av ernæringsstatus.  

Europarådet har tidligere beskrevet fem hindre for god ernæringspraksis ved sykehus: 
o Uklare ansvarsforhold i planlegging og administrasjon av ernæringsbehandling 
o Utilstrekkelig kunnskap og utdanningsnivå innen ernæring i personellgrupper, herunder 

mangelfull tilgang på og bruk av klinisk ernæringsutdannet personell 
o Manglende pasientinnflytelse 
o Manglende samarbeid mellom personellgruppene 
o Manglende engasjement og involvering fra sykehusledelsen 
 
Barrierene som er avdekket ved Ahus under arbeidet med ernæringsstrategien sammenfaller 
med disse. Ernæringsstrategien for Ahus ble utarbeidet våren 2015, og vedtatt i direktørens 
ledergruppe i mai samme år. Ernæringsstrategien beskriver hvordan Ahus skal sørge for at 
pasientene sikres ernæringsmessig tilfredsstillende oppfølging. 
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Hovedmål 
Ernæringsstrategien skal bidra til at ernæringsarbeidet ved Ahus har en høy faglig kvalitet, 
og er en naturlig og integrert del av pasientbehandlingen. Nasjonale ernæringsfaglige 
retningslinjer og Helsedirektoratets anbefalinger legges til grunn i ernæringsarbeidet. Dette 
er omsatt til følgende effektmål: 
1. Alle pasienter vurderes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse, og veies ukentlig. I 

dagbehandling og ved poliklinikk kartlegges pasienter som er i særlig risiko. 
2. Pasienter i ernæringsmessig risiko har en målrettet ernæringsplan 
3. Pasienten medvirker i utforming av ernæringsplan, og sikres et forsvarlig mat- og 

ernæringstilbud 
4. De ansatte vet hvilke oppgaver de har ansvar for og har nødvendig 

ernæringskompetanse til å håndtere disse oppgavene med høy faglig kvalitet 
5.  Ernæringsarbeidet er en integrert del av behandlingstilbudet gjennom hele 

behandlingsforløpet i sykehuset 
6. Det er etablert god samhandling internt og eksternt, herunder at sykehuset ivaretar sin 

veiledningsplikt overfor kommunehelsetjenesten innenfor ernæringsarbeidet. 

Det er valgt ut syv strategiske satsningsområder som skal bidra til at Ahus når de 
overordnete målene for ernæringsarbeidet: 
1. Det opprettes et overordnet ernæringsutvalg 
2. Det etableres lokale, operative tverrfaglige ernæringsnettverk  
3. Mattilbud, spisemiljø og serveringsform utvikles og forbedres i henhold til faglige 

retningslinjer 
4. Pasientsikkerhet og kvalitet i varetas i henhold til faglige retningslinjer og 

kunnskapsbaserte fagprosedyrer  
5. Nødvendig kompetanse og hensiktsmessig oppgavefordeling sikres 
6. Ernæringsarbeidet inngår i helhetlige pasientforløp, og det sikres intern samhandling og 

ekstern samhandling mellom Ahus, kommuner og bydeler 
7. Kvalitetsindikatorer innføres og medisinsk koding for ernæring benyttes. 

Oppfølging 
Kvalitetsindikatorer på ernæring blir del av pasientsikkerhetsprogrammet.   
Følgende indikatorer bør etableres ved foretaket: 

• Andel pasienter som blir ernæringsscreenet 
• Andel pasienter i ernæringsmessig risiko 
• Andel pasienter i ernæringsmessig risiko som får en ernæringsplan 

For å sikre implementering bør rapportering til ledelse og styre skje i sammenheng med 
oppfølging av oppdrag og bestilling, der innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet 
inngår. Ansvaret for implementering og oppfølging påhviler lederlinjen, og bør inngå i den 
regulære rutinen for rapportering til ledelse og styre. 

Videre bør det etableres rutiner for systematisk og korrekt diagnose- og prosedyrekoding av 
ernæringsrelaterte tilstander. Enhet for medisin og helsefag v/ fagdirektør har ansvar for at 
overordnet ernæringsutvalg opprettes.  

Status  
Et lokalt nettverk er på plass, og det er gjennomført opplæring i regi av seksjon for ernæring. 
Det er imidlertid forsinkelse knyttet til enkelte andre tiltak. Det er ikke opprettet et sentralt 
ernæringsutvalg, og felles rutiner for screening er ikke etablert.  

Noen enheter er i gang med screening og kostlister. Neste trinn er å innføre kalorimåling. 
Senter for kliniske fellesfunksjoner har fått ansvar for å skaffe oversikt over vekter og foreslå 
nødvendige tiltak for å realisere dette målet.  
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3. Pasientskader og pasientsikkerhetskultur 
Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet « I trygge hender 24-7», har som mål å 
redusere andel pasientskader med 25 prosent innen utgangen av 2018, samt å forbedre 
pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Hvert år publiseres Rapport fra nasjonal 
journalundersøkelse, som er en nasjonal oversikt over frekvensen av pasientskader målt ved 
metoden Global Trigger Tool (GTT). Rapporten Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak 
og sykehus er den første i sitt slag. Som basis for resultatene i denne rapporten er det brukt 
et spørreskjema. 
 
Om Global Trigger Tool  
Journalundersøkelsen omfatter alle 19 helseforetak og fem private sykehus. Resultatene for 
2014 omfattet 36 GTT-team fra 19 helseforetak og fire private sykehus. Undersøkelsen 
omfattet 8 804 pasientopphold avsluttet i tidsrommet 1. januar til 31. desember 2014. De 
undersøkte pasientoppholdene ble tilfeldig trukket fra totalt 565 345 pasientopphold i 
somatisk helsetjeneste. Pasientopphold innen rehabilitering, pediatri og psykiatri er holdt 
utenfor, siden GTT ikke er tilpasset disse tilbudene.  
 
Metoden gir en indikasjon på utviklingen. Samlet tall for pasientskader i Norge var på 13,9 % 
i 2014; opp fra 13,0 % i 2013. Ahus hadde en gledelig nedgang fra 15,4 % i 2013 til 8 % i 
2014. Figuren viser månedlig fordeling av dataene fra 2011. 
 

 
 
 
Om pasientsikkerhetskultur 
Pasientsikkerhetskultur gjenspeiles i verdier, holdninger, handlinger, oppfatninger, 
adferdsmønstre, rutiner, organisering og kompetanse i helsetjenesten. 
Pasientsikkerhetskulturen kommer til uttrykk i hva ledere og medarbeidere på en 
arbeidsplass anser for å være innenfor og utenfor grensene for akseptabel klinisk og 
organisatorisk praksis.  
 
Resultatene for Ahus fra 2014 er at 47 % av enhetene rapporterte om et modent 
sikkerhetsklima, mens 60 % rapporterte om et modent teamarbeid-klima. Imidlertid var 
svarandelen på pasientsikkerhetskulturundersøkelsen i både 2012 og 2014 på bare 60 % 
eller lavere for Ahus. Det er dermed knyttet noe usikkerhet til resultatene.  
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4. Rapportering på aktuelle tilsyn 

Riksrevisjonen 
Forvaltningsrevisjon om medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten 
Akershus universitetssykehus HF er valgt ut til koderevisjon i 2. kvartal.  

Forvaltningsrevisjon om bruk av bildediagnostikk  
Varsel om revisjon er mottatt. Revisjonen skal vurdere om bruken av poliklinisk 
bildediagnostikk bidrar til god ressursutnyttelse i spesialisthelsetjenesten ved å sikre at det 
ikke gjøres unødvendige bildediagnostiske undersøkelser.  

Forvaltningsrevisjon av konsulentbruken i staten 
Varsel om revisjon er mottatt. Revisjonen skal kartlegge omfang, årsaker og hvilke forhold 
som påvirker effektiviteten ved bruk av konsulenter.  

 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
Varsel om tilsyn er mottatt. Tilsynet er en oppfølging av DSBs revisjon ved Akershus 
universitetssykehus HF i 2015. 
 

5. Status for reklamasjonssak 
Muntlig orientering i møtet 
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