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Sak 86/20 Administrerende direktørs orienteringer 
 
Administrerende direktør ønsker å orientere om følgende saker: 

1. Forbedret behandling av fremre korsbåndsskade gjennom registerbaserte 
randomiserte kontrollerte studier (Rune B Jakobsen) 

2. Tilsyn og revisjoner 
 
 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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1. Forbedret behandling av fremre korsbåndsskade gjennom registerbaserte 
randomiserte kontrollerte studier (Rune B Jakobsen) 

 
Skade i fremre korsbånd er den hyppigst forekommende idretts- eller aktivitetsskaden på 
verdensbasis. Funksjonen til fremre korsbånd er å stabilisere kneet i forbindelse med 
vridningsaktivitet. Det anslås at om lag 4000 personer i Norge skader korsbåndet årlig 
hvorav omtrent halvparten opereres.  
 
Det er gjort svært mye forskning på resultater av ulike treningsprogram og 
operasjonsteknikker, men vi vet ikke hvilken behandling som gir best knefunksjon og færrest 
bivirkninger. Målet med prosjektet er å få et bedre bilde over hvem som bør opereres tidlig 
og hvem som kan klare seg med treningsterapi alene slik at leger og pasienter sammen kan 
velge behandling med så god informasjon tilgjengelig som mulig.  
 
Alle pasienter med en fremre korsbåndsskade mellom 16 og 50 år er i utgangspunktet 
aktuelle for inklusjon i studien. Studien er en multisenter registerbasert randomisert 
kontrollert studie (RCT), der behandlingen blir bestemt av en loddtrekning mellom 
treningsterapi og tidlig operasjon eller treningsterapi i 6 måneder. RCT er gullstandarden for 
klinisk effektforskning der man ønsker å kunne si noe om forskjellen i effekt mellom to 
behandlinger.  
 
Utfallsmålet i studien er pasient-rapportert knefunksjon og risiko for reoperasjon og andre 
komplikasjoner samt helseøkonomiske forhold. Studien vil bruke Norsk korsbåndregister til 
registrering av utfallsmål. Norsk korsbåndregister er nasjonalt kvalitetsregister for 
korsbåndskirurgi (obligatorisk) og korsbåndsskader (frivillig) med tilhørighet til Nasjonal 
kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd ved Helse Vest i Bergen.  
 
I tillegg til å gi svar på hvilken strategi man bør velge for pasienter med korsbåndsskader i et 
design med høy ekstern validitet, vil studien bidra til å etablere registerbasert RCT (R-RCT) 
som metode. Dette vil kunne få stor betydning for hvordan ortopedisk forskning utføres i de 
kommende årene. 
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2. Tilsyn og revisjoner 
 
Arbeidstilsynet 
• Arbeidstilsynet har varslet postalt tilsyn etter mottatt henvendelse fra ass. 

foretakshovedverneombud vedrørende avvik og kvalitetsmangler ved personlig 
smittevernsutstyr for ansatte ved sykehuset. Hensikten med tilsynet er å undersøke om 
Akershus universitetssykehus i tilstrekkelig grad sikrer at ansatte ikke blir utsatt for 
biologiske helseskadelige faktorer. Fristen for innsending av etterspurt dokumentasjon er 
16.10.20. 

 
• Det er mottatt rapport fra tilsyn med forebygging av vold og trusler ved alderspsykiatrisk 

avdeling på Skytta. Tilsynet ble gjennomført på video den 19.08.20. Arbeidstilsynet 
vurderer at virksomheten arbeider systematisk for å forebygge, håndtere og følge opp 
risiko for vold og trusler. Det ble ikke funnet brudd på regelverket. 

 
Riksrevisjonen 
Riksrevisjonen har varslet revisjon om helse-, utdannings- og velferdstjenester til innsatte i 
norske fengsler. Målet er å vurdere om innsatte i og løslatte fra fengsler mottar tjenester som 
er tilpasset behovene og som fremmer tilbakeføring til samfunnet, samt å peke på årsaker til 
eventuelle mangler i tjenestetilbudet. Riksrevisjonen vil undersøke omfanget av 
helsetjenester som blir gitt under soning og etter løslatelse fra fengsler og om følgende 
grupper har tilstrekkelig tilgang til helsetjenester: innsatte med rusproblemer, innsatte med 
psykiske lidelser, innsatte med somatiske sykdommer. 
 


