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Innspillsrunde – Rapport om utredning av fremtidig organisering av 
tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt 
hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst  

 
Beslutningsforum besluttet 25.4.2017 å videreføre mekanisk trombektomi ved 
hjerneinfarkt (31-2017):   
 

1. Mekanisk trombektomi kan videreføres til behandling ved truende eller manifest 
hjerneslag.  

2. Hver helseregion skal som følge av dette utrede organiseringen av 
hjerneslagbehandlingen og den prehospitale tjenesten for å ivareta sitt «sørge for» 
ansvar.  

3. Helseregionene skal etter en slik gjennomgang, som er anbefalt i punkt 2, samordne 
føringer for tilbud om mekanisk trombektomi slik at det er felles førende prinsipper 
på tvers av regionene. 

 
Helse Sør-Øst RHF har gjennomført en utredning av regionens fremtidig organisering av 
tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst. 
 
Det ble etablert en arbeidsgruppe som omfattet relevante fagmiljøer, brukere og 
tillitsvalgte fra Helse Sør-Øst. I tillegg har to fagpersoner fra henholdsvis Helse Vest, 
Helse Nord og Helse Midt-Norge deltatt i arbeidet. Arbeidet startet 18. desember 2017 
og en anbefaling skal behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF 14. juni, 2018. 
 
Arbeidet har vært strukturert i flere faser:  
 

 Fase 1: Utrede generelle krav/anbefalinger knyttet til faglige forutsetninger, 
avhengigheter, kritisk volum og tilgjengelighet for pasientene.  

 Fase 2: Anbefale lokasjon på bakgrunn av utredning i fase 1. 
 Fase 3: Utrede organisering av den prehospitale tjenesten og samhandling 

mellom prehospitale tjenester og sykehus. 
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Det er utarbeidet en delrapport for fase 1 og 2 som er oppsummert i vedlagt rapport. 
Når det gjelder fase 3 vil dette arbeidet fortsette parallelt med og i etterkant av 
styrevedtak om fremtidig organisering av trombektomi i Helse Sør Øst. 
 
 Helse Sør-Øst ønsker i denne innspillsrunden spesielt tilbakemeldinger på: 
 

 Anbefalingen om fremtidige lokasjoner slik de beskrives på kort og lang sikt i 
Delrapport fase 2 

 Hva vil være viktige utfordringer og suksessfaktorer for gjennomføringen? 
 Eventuelt andre innspill 

 
 
Høringssvar sendes til: postmottak@helse-sorost.no  med  kopi til tove.otterstad@helse-
sorost.no 
 
 
Svarfrist: 16.5.2018 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Helse Sør-Øst RHF 

 
Jan Frich Geir Bøhler 
direktør Medisin og helsefag konst. direktør fag kvalitet 

pasientsikkerhet 
 
 
 
 
      
Vedlegg: Rapport om utredning av fremtidig organisering av tilbud om mekanisk 
trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst 
 
 
 
 

Mottaker Adresse Post Kontaktperson 

Diakonhjemmet 
Sykehus AS 

Postboks 23 
Vinderen 

0319 Oslo            

Lovisenberg 
Diakonale 
Sykehus 

Postboks 4970 
Nydalen 

0440 Oslo            
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Helseforetakene i 
Helse Sør-Øst 

                                 

 


