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Høring – Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig tilbud? Bør det 

opprettes et PCI-tilbud i Nordlandssykehuset? 

Høringsuttalelse fra Nordland fylkes eldreråd 

 

Nordland fylkes eldreråd svarer Ja på spørsmålet om det bør opprettes et PCI-

tilbud ved Nordlandssykehuset. Vi mener et slikt tilbud bør opprettes så snart 

som mulig, og det bør i utgangspunktet være et døgnåpent tilbud. 

 

Begrunnelse 

Det er mange gode grunner til å opprette PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset: 

1. Hensynet til Pasientens helsetjeneste 

Dette er helseminister Bent Høies kongstanke. Dersom dette skal ha noen 

mening, bør den beste behandling gjøres tilgjengelig for så mange som mulig, 

og ikke gjøres avhengig av bosted. Slik er det ikke i dag når det gjelder pasienter 

med hjerteinfarkt i Nord-Norge. 

2. Krav om likeverdig helsetilbud 

Et likeverdig helsetilbud er et grunnleggende prinsipp i norsk helsetjeneste, og 

det er viktig for å realisere pasientens helsetjeneste. Det er uakseptabelt at en 

stor del av befolkninga i Nord-Norge ikke har tilgang til den beste behandlinga 

når man rammes av hjerteinfarkt. Dette er utrykk for en helt urimelig 

forskjellsbehandling som ikke kan fortsette. 

3. Aldrende befolkning i Nord-Norge 

Den demografiske utviklinga i Nord-Norge viser at antall eldre er raskt økende. 

Dette tilsier at behovet for PCI-behandling i landsdelen vil øke i tida framover. 

4. Tilgang til PCI-behandling i landsdelen fordobles   

Dersom det opprettes PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset, vil antall pasienter 

som får tilgang til denne type behandling i landsdelen bortimot fordobles. I dag 

har vel 100.000 tilgang til PCI-behandling ved UNN i Tromsø. Et dagtilbud ved 

Nordlandssykehuset vil øke dette med ca 80.000 – 100.000 iflg 

høringsdokumentet.  

5. Hensynet til spredt bosetting 

Fylkeseldrerådet synes det er merkelig at man i Norge har valgt å sentralisere 

denne type behandling sammenligna med hva våre naboland Sverige og Finland 

har valgt å gjøre. Og det til tross for at Norge har et langt mer spredt 

bosettingsmønster enn f. eks. Sverige. Norge har i dag tilbud om PCI-behandling 

på 8 steder, Sverige på 27 steder.  



Vi kan ikke se at det å etablere et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset vil føre til 

svekka kvalitet på tilbudet, jf erfaringene fra Sverige. 

6. Oppretting av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset vil ha positive 

konsekvenser for luftambulanseberedskapen. 

 

Andre momenter 

Fylkeseldrerådet støtter forslaget om å innføre standardiserte behandlingsforløp 

med felles prosedyrer for behandling av hjertesykdom. Dette vil bidra til å sikre 

likeverdig behandling for befolkninga i landsdelen. Men dette kan ikke være et 

alternativ til å opprette PCI-behandling ved Nordlandssykehuset.    

 

En konsekvens av ikke å opprette PCI-behandling ved Nordlandssykehuset, kan 

være at antall pasienter fra Helgeland som får PCI-behandling ved St. Olavs 

hospital i Trondheim, vil øke. Dette vil være uheldig av flere grunner: det vil 

redusere pasientgrunnlaget for slik behandling i Nord-Norge, og det vil ha 

uheldig økonomiske konsekvenser for Helse Nord. 

 

Fylkeseldrerådet håper at opprettelse av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset kan 

skje i samarbeid med UNN i Tromsø, f. eks. gjennom ambulering av personale. 

Dersom dette skulle vise seg vanskelig, bør man vurdere andre løsninger.  

 

Fylkeseldrerådet støtter for øvrig høringsuttalelsen fra Nordland 

fylkeskommune. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Kari Sletten 

(sign.) 

Leder av Nordland fylkes eldreråd   
 

  




