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UTTALELSE FRA HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG SOSIAL ALTA KOMMUNE - TIL HELSE 
NORD HJERTEINFARKT OG PCI - ET LIKEVERDIG TILBUD I HELSE NORD? 
 
 

1. Ved gjennomgang av Perkutan Coronar Intervensjon (PCI)-tilbudet i Nord-Norge og 
en eventuell opprettelse av et eget tilbud ved Nordlandssykehuset i Bodø, må dette 
vurderes på bakgrunn av en samlet effekt på fagmiljø og pasientsikkerhet i hele 
Nord-Norge. En svekkelse av tilbudet på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) 
og dermed pasientsikkerheten i Nord-Norge kan ikke aksepteres.  

2. Alta kommune har forståelse for at både pasienter og ansatte i Nordland ønsker å 
opprette et behandlingstilbud nærmere der de bor. Det er imidlertid viktig at slike 
endringer i tjenestetilbudet i regionen ikke forringer verken det totale tilbudet eller 
tilbudet til den mest rammede og mest perifert beboende befolkningen; 
Finnmarkspasientene. 

3. For å sikre et best mulig tilbud for flest mulige innbyggere i Nord-Norge, bør det 
satses på standardisering og kvalitetssikring av prehospital trombolyse i nært 
samarbeid med kommunehelsetjenesten. Sjekklister og pakkeforløp for ulike typer 
hjertepasienter bør etableres og gjennomarbeides.  

4. Disse sjekklistene bør også innebefatte prehospital behandling. Ettersom 
Hammerfest sykehus har erfart problemer med å få sine hjerteinfarktpasienter med 
behov for overføring til UNN tilstrekkelig høyt prioritert til å få ambulansefly, må 
disse sjekklistene/ pakkeforløpene også innebefatte rutiner for prioritering hos 
Flykoordineringssentralen i Tromsø.  

 
 
Hørings-rapporten dokumenterer ikke en styrking av det totale tilbudet i regionen, verken 
faglig eller økonomisk. Rapporten beskriver heller ikke hvilken konsekvens en oppbygging av 
et PCI- tilbud ved NLSH vil kunne få for PCI-tilbudet ved UNN. Med bakgrunn i denne 
rapporten stiller Finnmark fylkeskommune seg svært tvilende til opprettelsen av et PCI-
tilbud ved NLSH 
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Det er et mål at befolkningen skal ha tilgang på likeverdige helsetjenester uavhengig av 
bosted og geografiske forhold. Dette er sterkt vektlagt i Helse Nords visjon og strategi, og 
UNNs rolle er viktig i realisering av strategien.  
 
Alta kommune mener at beslutninger i denne saken må bygge på et vitenskapelig 
dokumentert kunnskapsgrunnlag og faglige vurderinger. 

 
Når en pasient får hjerteinfarkt er det av stor betydning at pasienten får rask behandling. 
Dette får flere til å argumentere for at det også må opprettes et PCI-tilbud ved 
Nordlandssykehuset. Problemet er at tilbudet i Tromsø, som det eneste i helseregionen, 
allerede har et lite pasientgrunnlag sammenlignet med PCI-sentere i andre helseregioner. 
For å opprettholde god kvalitet på disse spesialistene, må det være et relativt høyt antall 
inngrep.  
 
Ved å opprette et PCI-senter også i Nordland vil dette kunne bidra til å svekke tilbudet i 
Tromsø og to slike sentre i helseregionen vil neppe ha nok pasientgrunnlag til å ha den 
samme kvaliteten som ett miljø kan opprettholde. Det vil kunne gå ut over tilbudet i hele 
Nord-Norge. Dessuten vil det ikke bli slik at man sikrer at en stor del av Nord-Norge får 
«umiddelbar nærhet» til slik behandling. Finnmark som har den største forekomsten vil 
fortsatt henvises til Tromsø, men vil da kunne Få et betydelig svekket tilbud. 

 
Alta kommune viser til rapporten ”Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et 
likeverdig tilbud i Helse Nord? Bør det opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset?  
Alta kommune støtter opp om høringsuttalelsene fra Styret ved Universitetssykehuset Nord-
Norge, Finnmark Fylkeskommune, Troms Fylkeskommune og Finnmarkssykehuset. 
 
Rapporten viser prehospital behandling i løpet av de første 2–3 timene etter symptomdebut 
har erfaringsmessig god effekt i opp mot 70 % av tilfellene.  
Alta kommune støtter Helse Nord RHFs beslutning om at helseforetakene må iverksette 
felles tiltak for å sikre at gjeldende retningslinjer etterleves. 
 
Alta kommune viser til at pasienter med NSTEMI bør ha kontrastrøntgen og eventuelt PCI 
innen 72 timer, og forutsetter at disse pasientene tas imot uten opphold ved UNN Tromsø. 
Alta kommune anbefaler videre at helseforetakene samarbeider med 
flykoordineringstjenesten om forbedringer i transportlogistikken for denne pasientgruppen. 
 
Rapporten dokumenterer ikke at opprettelse av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø 
vil gi vesentlig helsegevinst. Etablering av et slikt tilbud medfører risiko for fragmentering av 
fagmiljøet, redusert erfaringsgrunnlag for den enkelte operatør og redusert kvalitet i det 
helhetlige tilbudet i regionen.  
 
Alta kommune fraråder derfor etablering av PCI ved Nordlandssykehuset dersom dette går 
på bekostning av dagens tilbud ved UNN. 

Et nytt tilbud i Bodø vil kunne kreve ambulering fra invasive kardiologer fra UNN i en 
oppstartfase. Alta kommune er kritisk til at en eventuell oppstart i Bodø skal hente ressurser 
fra Tromsø. 
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Dette vil innebære en reduksjon av PCI-tilbudet som i dag er etablert på UNN, og som 
kommer pasientene i hele landsdelen til gode. 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Alta kommune 
 
Gro Anita Parken 
Servicemedarbeider 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
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