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Høringsuttalelse ”Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI).
Et likeverdig tilbud i Helse Nord?”
I Norge er det et viktig prinsipp at helsetilbudet er likt, og så langt som mulig uavhengig av bosted.
Helse Nord skal sikre en likeverdig spesialisthelsetjeneste til befolkningen i Nord-Norge. NSF
finner det godt dokumentert at det ikke er tilfellet i dag, spesielt for denne pasientgruppen.
Avstandene i Nord-Norge er store, og akutte hendelser som hjerteinfarkt krever rask behandling.
Dette er avgjørende for ikke bare for overlevelse, men også for livskvaliteten for de som skal leve
videre etter akutt hjerteinfarkt. Tidlig PCI-behandling kan bety forskjellen på om pasienten
fortsetter sitt normale liv, eller vil ha ytterligere behov for helsetjenester som for eksempel lengre
rehabiliteringsopphold, få redusert arbeidsevne, eller sågar uføretrygd. Slik tilbudet er organisert
i dag, vil pasienter fra Nordland – spesielt sør i fylket – ha dårligere forutsetninger for god
livskvalitet i etterkant av gjennomført behandling, gitt at de i det hele tatt overlever i første
omgang.
Argumentet om at pasientgrunnlaget i Nord-Norge er for lite til å opprettholde kvaliteten på to
behandlingssteder samtidig, mener vi ikke kan tillegges vekt. Erfaringer fra Sverige, Finland og
Tyskland viser at er fullt mulig å ha god kvalitet på slik behandling også om tilbudet
desentraliseres. Dette faglighetsargumentet mener vi også er vanskelig å forsvare rent etisk, da
konsekvensen av dagens organisering gir så ulike resultater som tallene viser.
NSF tolker utredningen slik at økonomi på ingen måte står i veien for å opprette tilbudet. Tvert
imot. Det vil være god økonomi for Helse Nord i seg selv, men også for samfunnet i sin helhet å
opprette dette tilbudet.
I sum finner NSF svært gode grunner for å opprette PCI-tilbud i Bodø. Det er absolutt fornuft i
andre tiltak også; bedre rutiner for utredning, pakkeforløp med videre, men UNN kommer ikke
nærmere Helgeland av den grunn. De få argumentene som taler mot, er på langt nær vektige
nok til å rokke ved konklusjonen som må bli at tilbudet opprettes.
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