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Sak 87/22 Administrerende direktørs orienteringer 
 
Administrerende direktør ønsker å orientere om følgende saker: 
 

1. Post-Covid-19-syndrom (Vegard Bruun Bratholm Wyller) 
2. Tilsyn og revisjoner 
3. Trusselvurdering (u.off.) 

 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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1. Post-Covid-19-syndrom (Vegard Bruun Bratholm Wyller) 
Post-COVID-19 syndrom eller «Long COVID» er karakterisert av langvarige symptomer og 
funksjonshemming, og er et blitt et globalt helseproblem. Forekomst og risikofaktorer er imidlertid 
ufullstendig kartlagt, spesielt blant det store antallet unge mennesker som opplevde mild akutt 
COVID-19. Målet med LoTECA-prosjektet på Ahus var dels å bestemme forekomst av Long COVID 
seks måneder etter den akutte infeksjonen, og dels å utforske et bredt spekter av potensielle 
risikofaktorer.  
 
I LoTECA-prosjektet ble 404 ikke-innlagte personer i alderen 12-25 år med SARS-CoV-2-positiv test 
inkludert 10 til 28 dager etter første symptom, og undersøkt på nytt seks måneder senere. I tillegg 
ble 105 personer i samme aldersgruppe med SARS-CoV-2-negativ test fulgt på samme måte. Begge 
grupper gjennomgikk et standard undersøkelsesprogram ved inklusjon og oppfølging som bestod av 
klinisk undersøkelse, lunge-, hjerte- og kognitiv funksjonstesting, omfattende blodanalyser og 
utfylling av et spørreskjema.  
 
Hovedresultatene fra LoTECA-prosjektet er nå ferdig analysert, og vil bli presentert i møtet. 
 
 
2. Tilsyn og revisjoner 
 
Øst politidistrikt 
Det ble gjennomført besøkskontroll, inkludert dokument- og vandelskontroll for driften 2021 den 
15.09.22. I avsluttende rapport ble det gitt tre pålegg: (1) ansattlisten skal være oppdatert ved neste 
års innberetning; (2) det skal fremlegges en oppdatert liste over produserte legitimasjonskort som 
kun viser legitimasjonskort utstedt av sikkerhetstjenesten; (3) det skal redegjøres for hvilket foretak 
som vil utstede ansattes vekterlegitimasjon i fremtiden. 
  
Arbeidstilsynet 
Det ble utført tilsyn med krav i arbeidsmiljøregelverket ved Alderspsykiatrisk avdeling, Skytta den 
20.04.22. Arbeidstilsynet ga to pålegg: (1) utarbeidelse av plan for bedriftshelsetjenestens bistand i 
virksomheten; (2) utarbeidelse av planer og tiltak for å redusere risiko for at arbeidstakere blir utsatt 
for vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Dokumentasjonen er 
oversendt, og tilsynet er avsluttet. 
 
 
3. Trusselvurdering 
Saken er unntatt offentlighet, jf. offl. § 24, 3. ledd, jf. § 12, bokstav c. 
 
 
 
 


