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1.

Hva saken gjelder

Saken gjelder tilleggsbestilling til oppdrag og bestillerdokumentet (OBD) Sunnaas sykehus HF 2021.
Det fremgår av OBD at det vil bli utarbeidet et tilleggsdokument med nye styringsbudskap fra Helse
Sør-Øst RHF etter foretaksmøtene for helseforetakene i februar 2021.
For Sunnaas sykehus vedkommende vises det til vedtak i foretaksmøte 15. juni 2021 for Helse SørØst RHF om tverrfaglige senfølgeklinikker etter covid-19 og informasjon til MS-pasienter om
muligheten for å delta i klinisk utprøving av stamcellebehandling i Norge.

2.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

a) Tverrfaglige regionale senfølgeklinikker etter covid-19
Annen oppgave 2021 til Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas
Sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i
Østfold HF, Sørlandet Sykehus HF, Vestre Viken HF, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale
Sykehus:
Helseforetakene skal sørge for at pasienter som henvises med senfølger etter covid-19 får et
behandlingstilbud tilpasset pasientens behov. Det vises her til veiledning for rehabilitering etter covid19 utarbeidet av Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst. Pasienter med langvarige,
komplekse og sammensatte symptomer etter covid-19-infeksjon og hvor funksjonsnivået påvirkes i
uttalt grad skal henvises til tverrfaglige regionale senfølgeklinikker. Sunnaas sykehus HF og
Sykehuset i Vestfold HF skal videreutvikle de tverrfaglige regionale senfølgeklinikker for utredning og
diagnostisering av pasienter som får langvarige, komplekse og sammensatte symptomer etter
akuttforløpet av covid-19, hvor funksjonsnivået påvirkes i uttalt grad. God samhandling med
primærhelsetjenesten bør vektlegges, både i organisering av tilbudet og i oppfølgingen av den enkelte
pasient. Det skal rapporteres på status for tilbudet innen 1. september 2021.
b) Forskning og innovasjon
Annen oppgave 2021 til Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas
Sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i
Østfold HF, Sørlandet Sykehus HF, Vestre Viken HF, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale
Sykehus:
Helseforetakene skal gi god informasjon til MS-pasienter om muligheten for å delta i klinisk utprøving
av stamcellebehandling i Norge, og vurdere strategier for å øke antall pasienter som deltar i den
pågående kliniske studien med stamcellebehandling i Norge.

3.

Administrerende direktørs anbefaling

Administrerende direktør anbefaler at styret tar tilleggsbestilling i Oppdrag og bestillerdokument
2021 for Sunnaas sykehus HF til etterretning. Det anbefales også at styret ber administrerende
direktør sikre at eiers styringskrav iverksettes og gjennomføres.
Vedlegg
Tilleggsbestilling OBD Protokoll foretaksmøte 15.06.2021

Side 2 av 2

