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Høring- Rapport: Akutt og subakutt behandling av pasienter med hjerneslag i Helse SørØst 2016 – ”Sykehus i nettverk”.
Brukerutvalget takker for invitasjon av 5. april 2016 til å avgi høringsuttalelse til overnevnte
rapport. Brukerutvalget vedtok i sak 066-2016, møte 19. mai 2016 følgende uttalelse:
Brukerutvalget i HSØ RHF støtter forslagene om en mulig framtidig modell for slagbehandling i
hele Helse Sør-Øst. Rapporten synliggjør tydelig at det er behov for et samordnet og likeverdig
tilbud til slagrammede i vår region.
Vi mener at en akutt og flere subakutte slagenheter i nettverk i Oslo sykehusområde og HFslagsenter i nettverk med lokalsykehus i det øvrige Helse Sør-Øst vil legge grunnlaget for en
likeverdig og god akuttbehandling av slagpasienter i regionen.
Brukerutvalget støtter forslagene til funksjonsfordeling som fremgår i rapporten. Vi støtter også
forutsetningen om at de foreslåtte slagsentrene må ha døgnkontinuerlig radiologservice på et høyt
nivå. Likeledes må en velfungerende teleradiologi på plass for at rask og pålitelig overføring av
radiologiske data mellom sykehusene på døgnbasis, være på plass.
For slagpasientene er det særs viktig å få rask akuttbehandling på riktig nivå, og det forutsetter gode
faglige prosedyrer i AMK-sentralene og blant ambulansepersonell. Vi vil peke på utviklingen og
erfaringen med prosjektet i Østfold der slagpasienter vurderes utenfor sykehus av spesialutdannete
anestesileger i slagambulanse med CT integrert i ambulansen. Det kan se ut som at dette i årene
framover vil være et godt akuttbehandlingstiltak som vil redde liv og forhindre store
funksjonsnedsettelser.
Når det gjelder rehabiliteringsforløpet av slagpasienter, vil vi peke på behovet for et faglig godt og
samordnet opplegg for hver enkelt pasient. Det forutsetter gode fagkunnskaper og deling av
kunnskap mellom avdelinger og nivåer. Vi ser fram til det egne fagutvalgets framlegg av et slikt
opplegg. Vi mener at hele kjeden av fagpersoner som er involvert i akutt- og subakuttbehandling og
rehabilitering må bygges opp til en enhetlig modell i regionen.
I tillegg til at teknologi og kommunikasjonsutstyr trenger oppgraderinger og nyinvesteringer, er det
viktig med god kompetanse hos alle involverte medarbeidere. Medarbeidernes faglige kompetanse,
vurderingsevne og handlekraft er avgjørende for hver enkelt slagpasient. Vi vil også minne om hvor
viktig det er å involvere den slagrammede og pårørende i behandlingsforløpet.
Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse
Sør-Øst RHF, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse SørØst RHF.

Brukerutvalget vil presisere at gjennomføringen av forslagene i rapporten om likeverdig behandling
av pasienter med hjerneslag må igangsettes raskt og at plan om rehabilitering må inngå i opplegget.
Med vennlig hilsen
Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF
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