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Høring- PCI-behandling i Nordland, sammendrag
Vedtak
Sør-Helgeland Regionråd støtter Fylkestinget i Nordland sin uttalelse om utredning om
behandling av hjerteinfarkt i Nord-Norge:
1. Det er et grunnleggende prinsipp i norsk helsetjeneste at alle skal ha tilgang til
likeverdige helsetjenester. Det kan ikke aksepteres at store deler av Nordland har et
dårligere tilbud enn resten av helseregionen når det gjelder behandling av
hjertesykdom.
2. Fylkestinget mener det må etableres en enhet for PCI-behandling ved
Nordlandssykehuset i Bodø.
3. Fylkestinget finner ikke at en desentralisert PCI-behandling gir grunnlag for
bekymring rundt kvaliteten i tjenesten. Det viser erfaringene fra andre land, deriblant
Sverige og Finland.
4. Dersom Helse Nord ikke etablerer en PCI-enhet i Bodø, anser fylkestinget at
hjertepasienter på Helgeland må tilbys behandling ved det sykehuset som ligger
nærmest; St. Olavs hospital i Trondheim.
5. Etablering av PCI-behandling i Bodø vil medvirke til å frigjøre
luftambulansekapasitet som i perioder kan være presset.
6. Tidsaspektet er viktig for god behandling, og det er avgjørende at organiseringen av
helsetjenester for denne pasientgruppen er optimal og tar hensyn til spredt bosetting,
lange avstander og transporttid.
7. I vurderingen av framtidig organisering av behandlingstilbud må det være fokus også
på livskvalitet for dem som overlever sykdommen, i tillegg til reduksjon i dødelighet.
8. Fylkestinget forventer at Helse Nord legger til rette for godt samarbeid mellom
sykehusene i Bodø og Tromsø for å utvikle disse behandlingstilbudene til beste for alle
innbyggerne i hele Nord-Norge.
9. Fylkestinget finner det positivt at alle sider ved behandling av hjerteinfarkt i NordNorge utredes. Dette må følges opp med at det etableres standardiserte pasientforløp
med faste felles prosedyrer for behandling av sykdommen og at likeverdig behandling
gjøres tilgjengelig for alle i landsdelen.
Enstemmig
Rett utskrift fra protokoll.
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