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HØRINGSSVAR FRA NORDLANDSSYKEHUSET: Hjerteinfarkt og PCI. 
Et likeverdig tilbud i Helse Nord?

Helse Nord RHF har sendt på høring utredningen: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et 
likeverdig tilbud? Bør det opprettes et PCI-tilbud i Nordlandssykehuset?

Utredningen og spørsmålet om opprettelse av PCI-tilbud i Nordlandssykehuset har vært til 
behandling i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) og Brukerutvalget i forkant av styrebehandling.

Overordnet samarbeidsutvalg (OSO) behandlet saken i møte 23.11.2016. 
Det ble gjort slikt enstemmige vedtak:

1. Overordnet samarbeidsorganet (OSO) mellom Nordlandssykehuset HF og de 21 
kommuner som sokner til Nordlandssykehuset HF som lokal og områdesykehus er sterkt 
opptatt av at det snarlig må etableres et godt PCI tilbud ved Nordlandssykehuset HF, 
Bodø. Det er et omfang på denne virksomheten i Nord-Norge som med god margin 
forsvarer at tilbudet gis både i Tromsø og i Bodø, et slikt tilbud vil også være langt mer 
pasientvennlig for alle angio pasienter i Nordland Fylke. 

2. Det er store geografiske forskjeller i tilbudet til PCI i landsdelen et, og Nordland Fylkes 
befolkning har over år hatt landets dårligste tilbud på dette behandlingstilbudet hvor 
tidsfaktoren er av avgjørende viktighet. Tid er viktig ikke bare i forhold til de aller 
dårligste (STEMI) pasientene, men også for det store antall pasienter med delvis 
tilstoppet blodåre til hjertemuskelen (NSTEMI). Denne pasientgruppen i Nordland fylke 
vil ha store helsegevinster ved å få PCI innen de nasjonale normer.

3. I dag oppnås dette for i overkant av 80 % av pasientene i Troms og kun for 37-57% 
pasientene i Nordland Fylke. Vi kan ikke akseptere en logikk som medfører at denne 
pasientgruppen skal nøye seg med et dårligere tilbud (trombolyse) enn hva tilsvarende 
pasientgruppe i Troms får, dvs PCI. Og vi kan ikke akseptere at denne 
forskjellsbehandlingen skal videreføres for nye årskull i befolkningen. 
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Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF behandlet saken i møte 9.12.2016.

Det ble gjort slikt enstemmige vedtak:

1. Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF er sterkt opptatt av at det snarlig må etableres 
et godt PCI tilbud ved Nordlandssykehuset HF, Bodø. 

2. Det er et omfang på denne virksomheten i Nord-Norge som med god margin forsvarer at 
tilbudet gis både i Tromsø og i Bodø, et slikt tilbud vil også være langt mer 
pasientvennlig for alle koronarangiografi-pasientene pasienter i Nordland Fylke. 

3. Det er store geografiske forskjeller i tilbudet til PCI i landsdelen. Nordland Fylkes 
befolkning har over år hatt landets dårligste tilbud på dette behandlingstilbudet hvor 
tidsfaktoren er av avgjørende viktighet. Tid er viktig ikke bare i forhold til de aller 
dårligste (STEMI) pasientene, men også for det store antall pasienter med delvis 
tilstoppet blodåre til hjertemuskelen (NSTEMI). Denne pasientgruppen i Nordland fylke 
vil ha store helsegevinster ved å få PCI innen de nasjonale normer. I dag oppnås dette for 
i overkant av 80 % av pasientene i Troms og kun for 37-57 % pasientene i Nordland 
Fylke (utenom Ofoten). 

4. Vi kan ikke akseptere en logikk som medfører at denne pasientgruppen skal nøye seg 
med et dårligere tilbud (trombolyse) enn hva tilsvarende pasientgruppe i Troms får, dvs 
PCI. Og vi kan ikke akseptere at denne forskjellsbehandlingen skal videreføres for nye 
årskull i befolkningen. 

Nordlandssykehuset mener koronar angiografi og PCI er et åpenbart eksempel på en 
høyvolumtjeneste som både kan og bør desentraliseres.  Innad i Helse Nord er tilbudet om 
behandling innenfor anbefalt tidsrom svært skjevfordelt.

Andel pasienter med NSTEMI som får PCI innen 72 timer:

Kilde: Norsk hjerteinfarktregister 2015
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Etablering av koronar angiografi og PCI i Bodø har et potensiale for kostnadsreduksjon for 
regionen knyttet til færre pasientreiser og mindre bruk av luftambulanse. For foretaket antas 
driften av et PCI-tilbud å være i balanse etter en etableringsfase på 3-4 år. Totalt sett vurderes 
økonomien ved etablering av PCI-senter i Bodø å være bærekraftig.
Denne saken handler primært ikke om økonomi, men å etablere et godt og likeverdig tilbud for
behandling av hjerteinfarkt og iskemisk hjertesykdom for befolkningen i Nordland fylke.

Styret i Nordlandssykehuset HF behandlet saken og høringsuttalelsen 13.desember 2016, 
med påfølgende enstemmig vedtak:

«Styret ved Nordlandssykehuset HF ber Helse Nord RHF legge til rette for oppstart av PCI ved 
Nordlandssykehuset Bodø i løpet av 2017.»

Med vennlig hilsen

Beate Sørslett
medisinsk direktør

Vedlegg:
Styresak 109-2016 Høringsuttalelse – Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig tilbud? 
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Styresak 109-2016  
Høringsuttalelse - Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig tilbud? 
 

 

  Vedlegg (t):  

1) Helse Nord. Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i 
Helse Nord? Bør det opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset? Helse Nord, 2016.  

2) Nordlandssykehuset. Etablering av PCI ved Nordlandssykehuset Bodø - vurdering av 
kostnader. Nordlandssykehuset, 2016. 

3) Sykehusbygg. Utredning av kostnad og plassering for PCI aktivitet i Bodø. 2016. 

 

Innstilling til vedtak 
Styret ved Nordlandssykehuset HF ber Helse Nord RHF legge til rette for snarlig oppstart av PCI 
ved Nordlandssykehuset Bodø 

Bakgrunn 
Helse Nord RHF har sendt på høring: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig tilbud? Bør 
det opprettes et PCI-tilbud i Nordlandssykehuset? 
 
Helse Nord skal sikre en likeverdig spesialisthelsetjeneste til den nordnorske befolkning, også ved 
behandling av hjerteinfarkt. Med denne bakgrunn ble det nedsatt en prosjektgruppe for å se på 
forekomst og behandlingstilbudet til pasienter med hjerteinfarkt i Helse Nord, og samtidig vurdere 
opprettelse av et eventuelt PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø. Utredningen avdekket 
betydelige variasjoner, og fant at dagens tilbud til hjerteinfarktpasientene i regionen ikke er 
tilfredsstillende (vedlegg 1). 
 
Helse Nord ber om synspunkter/tilbakemeldinger på prosjektgruppens anbefalinger til forbedring av 
tilbudet for hjerteinfarktpasienter. Spesielt ønskes det kommentarer til en eventuell etablering av en 
PCI-enhet ved Nordlandssykehuset Bodø. Prosjektgruppen påpeker forhold som taler for og mot en 
etablering. Helse Nord RHF ønsker derfor særlig de ulike høringsinstansenes vurderinger av disse. 
 
  

Saksbehandler:  Beate Sørslett, Tony Bakkejord 
Dato dok: 07.12.2016 
Møtedato: 13.12.2016 
Vår ref:  2016/7 
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Direktørens vurdering 
Befolkningen i Nordland får PCI1 etter hjerteinfarkt vesentlig senere enn nasjonale anbefalinger og 
befolkning tilhørende opptaksområde til UNN HF.  Det er også forskjell i forbruksrate av koronar 
angiografi 2og PCI mellom sykehusenes opptaksområder som dårlig harmoniserer med hyppighet 
av hjerteinfarkt. 
 
Det vises til høringsutkastet og tilhørende vedlegg, som beskriver tungtveiende, faglige argumenter 
for etablering av PCI ved Nordlandssykehuset Bodø.  Regjeringen har i Nasjonal helse- og 
sykehusplan sagt at av prinsippene for oppgavefordeling mellom sykehusene er at funksjoner skal 
desentraliseres når dette er mulig. Dette harmoniserer også med Helse Nords strategi om å 
desentralisere høyvolumtjenester.   
 
PCI er et åpenbart eksempel på noe som både kan og bør desentraliseres til Nordlandssykehuset 
Bodø. 
 
PCI var og er fortsatt en spesialisert funksjon, men er etter hvert blitt en av de alle mest 
høyfrekvente prosedyrene som gjennomføres i et sykehus og har derfor klassiske kjennetegn ved 
seg som gjør at det bør desentraliseres der dette er fornuftig. Når tjenesten i tillegg viser seg å være 
så geografisk skjevfordelt må det være helsetjenestens ansvar å treffe tiltak som sikrer et mer 
likeverdig tilbud til befolkningen. Nordlandssykehuset HF ønsker oppstart av koronar angiografi og 
PCI som er samarbeidsprosjekt med UNN Tromsø. 
 
Etablering av koronar angiografi og PCI i Bodø har et potensiale for kostnadsreduksjon for regionen 
knyttet til færre pasientreiser og mindre bruk av luftambulanse. For foretaket antas driften av et 
PCI-tilbud å være i balanse etter en etableringsfase på 3-4 år. Totalt sett vurderes økonomien ved 
etablering av PCI-senter i Bodø å være bærekraftig.  
 
Denne saken handler primært ikke om økonomi, men å etablere et godt og likeverdig tilbud for 
behandling av hjerteinfarkt og iskemisk hjertesykdom 3for befolkningen i Nordland fylke. 
 
 
  

1 Perkutan koronar intervensjon (PCI) er en metode hvor man blokker opp trange partier i hjertets arterier 
(koronararterie) ved hjelp av et kateter som føres gjennom huden. 
 
2 Koronar angiografi er røntgenundersøkelse av hjertets arterier (koronararterie). Et kateter (tynt plastrør) føres fra et 
innstikk i en pulsåre inn i hovedstammen til koronararteriene, hvorfra det sprøytes inn kontrast og tas bilder. 
3 Iskemisk hjertesykdom, sykdom i selve hjertemuskelen som skyldes for liten blodtilførsel, vanligvis forårsaket av 
forandringer i hjertets arterier. Kan medføre både hjerteinfarkt og angina pectoris. 
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Nordnorske pasienters tilgang til anbefalt behandling ved hjerteinfarkt  
Tall fra SKDE og Norsk hjerteinfarktregister viser store forskjeller i behandlingstilbudet ved 
hjerteinfarkt, og at pasienter bosatt i nærheten av sykehus med et slikt tilbud om koronar angiografi/ 
PCI oftere får denne utredning/behandling enn pasienter som bor lenger unna.  
 

 

 

STEMI 
20-25% av hjerteinfarktene er STEMI (ST elevasjons myocard infarkt). Ved STEMI er blodåren 
helt tett, og alle hjertemuskelceller i forsyningsområdet mister tilgang til oksygen og dør. 
Kvalitetsindikator satt i Norsk hjerteinfarktregister på behandling er trombolyse 4innen 30 minutter, 
eller PCI innen 90 minutter. 

4 Trombolyse = ”plumbobehandling”.  Trombolyse betyr å løse opp en trombe, det vil i denne sammenhengen si løse 
opp den pluggen som tetter til koronararterien og fører til hjerteinfarkt. Ved trombolyse benyttes medikamenter som 
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Ved etablering av PCI-senter i Bodø, vil PCI-behandling være tilgjengelig uten avhengighet til 
lufttransport for et stort antall av innbyggerne fra Salten-regionen. I tillegg vil flere pasienter fra 
Lofoten, Vesterålen og Helgeland for øvrig kunne nå Bodø med ambulanse- eller 
redningshelikopter. 
 

NSTEMI 
Rundt 75% av hjerteinfarktene er NSTEMI. Ved NSTEMI er blodåren er ikke helt tett, men trang 
nok til at blodforsyningen er betydelig hemmet. Endel av hjertemuskelcellene i forsyningsområdet 
får da ikke nok oksygen, og disse hjertemuskelceller dør.  
 
Randomiserte studier har vist at invasiv 5utredning gir gevinst i form av redusert risiko for død og 
redusert tilbakefall av hjerteinfarkt, samt bedre livskvalitet i form av mindre angina pectoris.  
Kvalitetsindikator fra Norsk hjerteinfarktregister på behandling er PCI innen 72 timer.  
 
Retningslinjene fra European Society of Cardiology anbefaler at pasienter med NSTEMI som 
hovedregel tilrådes invasiv utredning innen 24 timer etter innleggelse. Det er diskusjon i 
kardiologimiljøet på hvor raskt utredning/ behandling bør skje, og det er ikke usannsynlig at den 
norske grensen på 72 timer vil bli utfordret fremover. En studie basert på Swedeheart (Svensk 
hjerteregister) har vist at tidlig PCI (innen 2-3 dager) er assosiert med lavere risiko for nytt 
hjerteinfarkt. 
 
Selv ved en 72-timersgrense til utredning/ behandling er tilbudet svært utilfredsstillende for 
Nordlands befolkning, som figurene under viser. 
 
Andel pasienter med NSTEMI som får PCI innen 72 timer (2015) 

 

 
 

(Tall fra norsk hjerteinfarktregister 2015)  

sprøytes inn i blodet før fortetningen i blodåren har rukket å bli fast og organisert. I beste fall kan man med denne 
metoden klare å åpne blodåren før det har skjedd varig skade. 
5 Invasiv utredning: Utredning med koronar angiografi og ved behov invasiv behandling (PCI).  Invasiv = inne i 
blodåren. 

64 
% 
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Optimalisert prehospital behandling 
Høringsutkastet fra Helse Nord RHF vektlegger betydningen av god prehospital behandling av 
hjerteinfarkt. Både god prehospital behandling, og behandling på sykehus uten tilgang til PCI, er 
viktig. Nordlandssykehuset vil delta på internrevisjon i Helse Nord vedrørende behandling av 
hjerteinfarkt, og vi har fokus på trombolysebehandling for STEMI pasienter. Vi skal gjennomgå vår 
behandling av hjerteinfarktpasientene i Vesterålen hvor siste rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter 
viste en lavere 30-dagers overlevelse ved første gangs hjerteinfarkt. Dette er kontinuerlig 
kvalitetsarbeid som foretaket vil videreføre, uavhengig av en eventuell etablering av PCI i Bodø.  
 

Størrelse på PCI-senter 
Det har vært stilt spørsmål ved hvorvidt man ved å etablere et PCI-senter i Bodø, fortsatt vil 
opprettholde et tilstrekkelig antall prosedyrer til å opprettholde kompetansen i regionen. 
European Society of Cardiology har anbefalt en nedre grense på 400 prosedyrer pr år for et PCI-
senter, og minst 75 prosedyrer pr operatør. 
 
Det er beregnet at det vil være grunnlag og kapasitet for om lag 700 undersøkelser ved dagtidsdrift i 
Bodø, økende opp mot 1000-1200 ved økte åpningstider på ettermiddag/ kveld og helg. 
Det totale antallet angiografier i Helse Nord – med dagens aktivitetsnivå - bør med god margin være 
tilstrekkelig for å sikre et volum som er i tråd med faglige anbefalinger. Dette er før man tar høyde 
for at andelen angiografier i Nordland forventes å øke for å nærme seg nivået i UNNs 
opptaksområde, og at det er et potensiale for å gi et tilbud til pasienter som per i dag reiser til andre 
helseregioner. 
 
Sverige har – etter mange runder med diskusjoner lik den som foregår i Norge nå - desentralisert 
PCI-behandling for flere år siden. Sammenligner man med svenske PCI-sentra, finner vi at man selv 
med dagens aktivitetsnivå på nærmere 3300 undersøkelser i Helse Nord, har tilstrekkelig grunnlag 
til å drive to relativt store PCI-sentra etter svensk målestokk. For Nordlandssykehuset vil det være 
naturlig å sammenligne seg med Sunderbyn i Norrbottens län, som startet med PCI i 2011. Med et 
befolkningsgrunnlag på ca 250.000 innbyggere og store geografiske avstander, har de betydelige 
likhetstrekk med Nordland. Sunderbyn har nå døgnkontinuering beredskap, og utfører godt over 
1000 PCI pr år.  
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Angiografi/PCI ved svenske PCI-sykehus i 2014/15 
 

 
Kilde: Swedeheart 

 

Økonomi 
Beregninger fra Sykehusbygg har vist at etablering av PCI i Bodø, vil ha en investeringskostnad på 
ca 17 millioner, hovedsakelig knyttet til utstyr og tilpasning av lokaler (vedlegg 2). 
På regionalt nivå må disse kostnadene ses opp mot et potensiale for kostnadsreduksjon. En stor 
andel av pasientgruppen som henvises til angiografi, kan enkelt inngå i dagtidsdrift, med 
påfølgende sparte reisekostnader. 
 
Redusert bruk av luftambulanse til denne pasientgruppen frigjør kapasitet ved ambulanseflyene. I 
tillegg vil redusert bruk av luftambulanse til hjerteinfarktpasienter legge til rette for økt bruk for 
andre grupper med nye behandlingsmuligheter, f.eks trombektomi ved hjerneslag. Det er ikke godt 
nok kartlagt hvorfor pasientene fra Nordland får PCI-behandling senere enn pasienter fra Troms.  
 
Dersom noe av forsinkelsen ved utredning/behandling skyldes venting på ambulansefly er det 
vanskelig å se for seg en bedring med dagens organisering av tilbudet, uten at denne pasientgruppen 
gis ytterligere prioritet til flyambulanse, alternativt at det må etableres økt flyambulansekapasitet.   
Både Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF vil redusere kostnadene for 
pasienttransport ved etablering av tilbud i Bodø. Merkostnad pr flyreise t/r Bodø-Tromsø er etter ny 
flyavtale i år i snitt 4021,- pr pasient. 
 
Basert på signaler underveis har vi utført beregninger på oppstart dagdrift av koronar angiografi/ 
PCI med ca 700 prosedyrer årlig i oppstartsperioden.  Utgangspunkt er 2015 aktivitet for 

 
Styresak 109/16                            Møtedato:   13. desember 2016                                                           6 



befolkningen i vårt opptaksområde med fordeling av type pasienter og prosedyre, og samme 
fordeling er lagt til grunn av pasienter fra Helgeland.  
 
700 pasienter vil medføre økt inntekt6 for Nordlandssykehuset på ca 30 millioner kroner.  I tillegg 
kommer sparte kostnader på pasientreiser på i underkant av 2 millioner kroner. De økte kostnadene7 
ved dagdrift vil etter etablering ligge på 24-26 millioner kroner. 
 
For Nordlandssykehuset HF vil tilbudet når det er etablert og implementert bidra positivt 
økonomisk med 5-7 millioner kroner pr år.  
 
Ved å øke tilbudet til 24/7/365 vil både kostnadene og inntekten øke. Beregningene er ikke 
kvalitetssikret og vil avhenge av driftsmodell. Både drift via ambulering fra større senter og via 
egne ansatte (eventuelt kombinasjon) vil være økonomisk bærekraftig for Nordlandssykehuset HF 
med en årlig økonomisk gevinst på mer enn 5 millioner kroner. 
 
I en startfase forventes både økte kostnader og forsinket økonomisk dekning via 
mobilitetskomponenten8. For de første to år medfører dette manglende finansiering for foretaket på 
15-20 millioner kroner årlig, hvorav dette hovedsaklig skyldes mobilitetskomponenten. Etter 3-4 år 
vil dette være dette være økonomisk bærekraftig for Nordlandssykehuset HF. 
 

Referanser 
1) Norsk Hjerteinfarktregister. Årsrapport 2015. Trondheim: Nasjonalt sekretariat for Norsk 

Hjerteinfarktregister, 2016.  

2) Norsk cardiologisk selskap. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary 
syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Hjerteforum, 2016, 
29:2. 

3) Folkehelseinstituttet. Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. 
Resultater for 2015. Kvalitetsmåling. Folkehelseinstituttet, Seksjon for kvalitetsmåling i 
Kunnskapssenteret, 2016. 

4) European Society of Cardiology. 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial 
revascularization. European Heart Journal (2014) 35, 2541–2619. 

5) Swedeheart. Årsrapport 2015. Swedeheart, 2016. 

6) Lindholm D., Alfredsson J., Angerås O., Böhm F., Calais F., Koul S., Lagerquist B., Renlund 
H., Sarno G. and Varenhorst C. Timing of percutaneous coronary intervention in patients with 
non-ST-elevation myocardial infarction: a SWEDEHEART study; European Heart Journal – 
Quality of Care and Clinical Outcomes. 2016. Published online 28 August 2016 
(http://dx.doi.org/10.1093/ehjqcco/qcw044)  

 

6 Inntekt: ISF inntekt og mobilitetskomponent.  For pasienter fra eget opptaksområde gjort fratrekk av ISF fordi en høy 
andel av pasientene allerede har ett sykehusopphold, og angiografi/ PCI vil derfor i mindre grad gi økt ISF inntekt. 
7 Kostnader: Avskrivning, personellkostnader, driftsutgifter. 
8 Mobilitetskomponenten: En av komponentene i inntektsfordelingsmodellen.  Effekten av endret pasientstrøm mellom 
foretakene kommer ca 2 år etter at aktiviteten har funnet sted. 
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12. Vedlegg 2. Etablering av PCI i Bodø – notat fra NLSH 
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13. Vedlegg 3: Utredning av PCI-aktivitet Bodø. Plassering – 

investeringskost og framskriving 
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Innledning 
Bakgrunn 
Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset, Bodø starter nå på siste del av utbyggingen med 

oppgradering av AB-fløya. Dette byggetrinnet skal stå ferdig i 2020. Perkutan koronar intervensjon 

var ikke en del av planen for denne utbygginga. Det er utarbeidet en rapport av Helse Nord RHF: 

«Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord?» Denne 

utredingen avdekker forskjeller i forekomst av hjerteinfarkt og behandlingen av denne sykdommen. 

Direktørmøtet i Helse Nord bestilte 26.06.16 ytterligere analyser til denne rapporten.  

Nordlandssykehuset ved fagsjef Tony Bakkejord har gitt Sykehusbygg i oppdrag å utrede muligheter 

for etablering av PCI aktivitet ved sykehuset i Bodø og se på mulige arealer og kostnader i den 

forbindelse. Aktuelt areal som er angitt er stue 6 på dagkirurgisk enhet (DKI) med omkringliggende 

rom. Hovedfokus skal være egnethet av arealer, kostnad til utstyr og bygg, støttefunksjoner og 

pasientflyt. Omfanget av arbeidet ble begrenset i og med at det var meget kort tidsfrist – omtrent 3 

uker. 

Fremtidig PCI aktivitet i Bodø 
I ovennevnte rapport beskrives det i resultatet at andelen pasienter med STEMI som får reperfusjon 

(trombolyse, PCI, ACB) er lav i Hammerfest og Mo i Rana. For pasienter med NSTEMI er reperfusjonen 

raskest for de pasienter med boområde Tromsø. 30 dagers overlevelse varierer (85,1-92,1%) mellom 

sykehusene i Helse Nord. Dødeligheten er lavest i Tromsø og høyest i boområdet til Narvik og Rana. 

Derfor er det ønsket å vurdere en etablering av PCI behandling i Bodø som kan dekke behovet for 

befolkningen i Helgelandssykehuset og Nordlandssykehusets opptaksområder. Flere ulike arealer har 

vært diskutert for PCI aktivitet i Bodø. De fleste alternativer er ikke aktuelle før ca. 2020. Det som er 

aktuelt og som bør kunne realiseres innen 12 måneder etter beslutning, er arealet på DKI som 

tidligere har vært utredet som et alternativ til hybridlab (Hybrid operasjonsstue – 

Nordlandssykehuset Bodø, SINTEF 2013-05-14). Det er dette arealet denne rapporten vil omhandle. 

En eventuell flytting til andre arealer etter, eller i sammenheng med ferdigstilling av AB-fløya, er ikke 

vurdert i denne rapporten og vil eventuelt måtte komme på et senere tidspunkt. Dette var en føring 

gitt i møte Bodø 08.09.16 med Tony Bakkejord, Eivind Solheim og Hanne Bjørnstad. Arealet på 

Dagkirurgen og hjertemedisin har støttearealer der det forutsettes at sykehuset har kapasitet til å gi 

nødvendig forberedelse før og overvåkning etter behandling for PCI pasientgruppen. Dette behovet 

er omtalt spesielt i kapittelet lokalisering. 

Metode 
For å få mer informasjon, og danne oss ett bilde av PCI behandling herunder hvilke arealer som 

trengs ved etablering av PCI har Sykehusbygg HF, Andreas Ystgaard og Anneli Tyvold, vært i møte 

med klinikksjef, prof. Dr. Med.  Rune Wiseth ved St Olavs hospital. Videre har vi snakket med 

fagmiljøet i Sørlandet sykehus, Arendal, Stavanger Universitetssykehus, Universitetssykehuset i 

Tromsø. 

Rapporten gir et bilde av dimensjoneringsbehov med beskrivelse av pasientforløp, krav til bygg og 

arealbehov ved en eventuell etablering av PCI ved Nordlandssykehuset, Bodø. Data for arealbehov og 
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utstyrsbehov er hentet fra eksisterende aktivitet i Tromsø og St. Olavs Hospital, rapporten 

"Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon(PCI)", og leverandørmarkedet ved GE healthcare 

Norge – Siemens healthcare – Philips healthcare og St. Judes medical. Alle unntatt St. judes medical 

tegnet inn forslag til løsning innen eksisterende areal.  

Det er laget budsjett for investering av utstyr basert på priser hentet inn fra ovenfor nevnte 

leverandører. Videre ble det i samarbeid med utbyggingsavdelingen laget budsjett for ombygging av 

arealet. Denne beregningen er lagt ved som vedlegg. 

Som underlag for å vurdere kapasitetsbehovet for dagkirurgi har Sykehusbygg utført en framskriving 

av aktiviteten på DKI. Dette gir et bilde av fordelingen mellom dagkirurgisk aktivitet og aktivitet på 

sentral operasjonsavdeling, samt behov for operasjonsstuer på dagkirurgisk avdeling. 

Rapporten har utredet ett alternativ, lokalisering på Dagkirurgen, stue 6. For denne løsningen er 

konsekvensene for pasientforløp og areal vurdert. Det er ikke vurdert hvilke konsekvenser dette vil 

ha for den dagkirurgiske virksomheten ut over reduksjon i kapasitet. For etablering av PCI i Bodø er 

det forutsatt at den elektive og øyeblikkelig hjelp av PCI behandling i oppstartsfasen skal utføres på 

dagtid.  

Erfaring og informasjon fra St. Olavs Hospital 
PCI behandling er en personell og utstyrskrevende behandling. Oversikt over utstyr som kreves er 

beskrevet i kapittel løsning og aktuelle leverandører. Det stilles ikke krav til nærværelse av en 

thoraxkirurg ved utførelse av PCI behandling.  Anestesipersonell må være lett tilgengelig, men må 

nødvendigvis ikke befinne seg i nærliggende arealer. Ved pasient med STEMI, hjertestopp, hjertesvikt 

eller med andre puste problemer eller livstruende tilstand i forbindelse med PCI blir 

anestesipersonell tilkalt.  

I de nasjonale retningslinjene anbefales PCI i intervallet 24-72 timer for NSTEMI. I rapport "Bør det 

opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset?" er det skrevet at Helse Nord og Helse Sør-Øst har 

valgt en strengere anbefaling med utredning av NSTEMI innen 24 timer.  

Rapporten viser at andelen pasienter med NSTEMI, som har fått gjennomført angiografi utredning 

innen 24 timer, kommer Helse Nord gjennomsnittlig godt ut i forhold til de øvrige regioner, men det 

er utvilsomt ulikheter innad i regionen og økt avstand til UNN gir lengre utredningstid. En firedel av 

pasientene får denne utredningen innen 24 timer.  

For NSTEMI mener Rune Wiseth at det finnes tilfeller som har akutt behov av PCI, dersom ECCO-

cor(ultralyd) viser hjerteinfarkt. Det beskrives i rapporten at pasienter med høy risiko, klinisk ustabile 

(ustabil angina) med vedvarende symptomer, eller alvorlig hjertesvikt, livstruende hjerterytme 

forstyrrelser burde utredes med angiografi uten opphold (< 2timer).  

Aktivitet og kapasitetsbehov 
 
PCI 
Med opptaksområde Nordland og Helgeland har man som mål i Nordlandssykehuset, Bodø å 

behandle 5 pasienter/stue per dag med PCI. Dette samsvarer med kapasitet Angio/PCI 
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pasientbehandlinger som gjøres i Helse Stavanger HF Stavanger universitetssykehus, Sørlandet 

sykehus Arendal og St. Olavs Hospital. Dagens aktivitet tilsier i underkant av 3 pasienter per dag med 

230 åpningsdager/år. Dette gjelder PCI pasienter, coronar angiopasienter er ikke inkludert. (411 

pasienter fra opptaksområdet Nordland og 238 pasienter fra opptaksområde Helgeland ble 

behandlet med PCI i 2015.) 

 

 

Dagkirurgi 

Ved en etablering av PCI lab der dagens stue 6 på dagkirurgisk enhet er lokalisert, betyr det en 

reduksjon i kapasitet fra 6 til 5 dagkirurgiske operasjonsstuer. Dagens aktivitet tilsier at kapasitet ikke 

er fullt utnyttet i alle operasjonsstuene. Framskrivingen for dimensjoneringen av operasjonsstuene 

forutsatte et ambisjonsnivå på ca. 75 % dagkirurgi av all elektiv kirurgi.    

Tall fra 2014 viser kirurgisk DRG (opphold med operasjonsstuekrevende prosedyrer) på 6 895 

behandlede pasienter i Nordlandssykehuset, Bodø inklusiv øye operasjon. 3 232 inngrep av 6 895 var 

utført dagkirurgisk.  Det gir et dagkirurgisk aktivitetsnivå på 47 %. Dersom sykehuset skal oppnå 

dagkirurgisk ambisjonsnivå på 75 %, må dagkirurgiske inngrep øke med 1 939 inngrep/år.  

 

 

  

PCI Opptaksområde Nordlandssykehuset HF   

      

    Feiring andre HF UNN Total 

2014 

uten AMI 19 6 168 193 

med AMI 0 9 172 181 

Total 19 15 340 374 

2015 

uten AMI 13 5 179 197 

med AMI 0 9 205 214 

Total 13 14 384 411 

      

      
PCI Opptaksområde Helgelandssykehuset HF   

      

    Feiring andre HF UNN Total 

2014 

uten AMI 10 8 73 91 

med AMI 0 8 92 100 

Total 10 16 165 191 

2015 

uten AMI 4 13 100 117 

med AMI 1 10 110 121 

Total 5 23 210 238 
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2014 Kir. DRG totalt: 6 895 inngrep 

Antall  

dag kirurgiske 

pasienter, inkl. øye 

pasienter 

 

3 232 

 

4 137 

 

4 827 

 

5 171 

% 47% 60% 70% 75 % 

 

Kapasitetsbehov 2014 

Prosent Antall Pasienter Tid per 

operasjon(h) 

Dager / år Åpningstider (h) Kapasitetsbehov 

47 % 3232 1,5 230 8 3 

75 % 5171 1,5 230 8 5 

 

Med 3 232 pasienter og beregnet total prosedyretid per pasient på 1,5 time, åpningstid 8 timer i 230 

dager gir det et kapasitetsbehov på 3 operasjonsstuer i dag. 

Med ambisjonsnivå på 75 % og 5 171 pasienter, samt beregnet total prosedyretid per pasient på 1,5 

time, åpningstid på 8 timer i 230 dager, gir det et kapasitetsbehov på 5 stuer i dag.  

Opphold gruppert til Kirurgisk DRG, Nordlandssykehuset Bodø. Antall opphold i 2014, demografisk 

fremskrevet 2020 og 2030. Fordelt på dag (registrert inn og ut samme dag) og døgn (minst en 

overnatting). 

 

 

 

 

Opphold gruppert til Kirurgisk DRG i HDG 2 "Øyesykdommer", Nordlandssykehuset Bodø. Antall 

opphold i 2014, demografisk fremskrevet 2020 og 2030. Fordelt på dag (registrert inn og ut samme 

dag) og døgn (minst en overnatting). 

  2014 2020 2030 

dagkir 587 685 843 

døgnkir 40 48 59 

Total 627 733 902 

andel dag 93,6 % 93,5 % 93,5 % 

 

Opphold gruppert til Kirurgisk DRG, ekskl. HDG 2 "Øyesykdommer", Nordlandssykehuset Bodø. Antall 

opphold i 2014, demografisk fremskrevet 2020 og 2030. Fordelt på dag (registrert inn og ut samme 

dag) og døgn (minst en overnatting). 

  2014 2020 2030 

dagkir 3 233 3 530 3 801 

døgnkir 3 662 4 126 4 660 

Total 6 895 7 657 8 462 

andel dag 46,9 % 46,1 % 44,9 % 
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  2014 2020 2030 

dagkir 2 646 2 846 2 958 

døgnkir 3 622 4 079 4 602 

Total   6 268 6 925 7 560 

andel dag 42,2 % 41,1 % 39,1 % 

 

Lokalisering 
Planene for etablering av PCI aktiviteten omfatter Stue 6 (K02.066) og møte/ pause DKI(K02.062). Det 

anbefales at arealene for PCI stenges mot grønn sone. Pasienter som skal til PCI skal komme fra 

korridor A420K0-22 som er på motsatt side av grønn sone. For å ivareta pasientintegriteten bør kun 

pasienttransport komme rett inn på lab og all annen trafikk bruker adkomst til lab fra manøverrom. 

På denne måten unngår man innsyn ved åpning av dør in til PCI LAB etter ankomst av pasient. 

 

Pasientforløp og logistikk: 
Etablering av PCI på stue 6 i DKI, innebærer korte avstander til anestesipersonell og recovery. Det vil 

være pasienter som kommer fra hjerteovervåkningen i etasje 3 fløy B og pasienter fra akutt mottak i 

etasje 1 fløy A. For å komme til stue 6 går transportveien via en sentral heis A03.K21 (delvis skjermet 

fra publikum) i midten av fløy AB eller akutt heisen K03 (helt skjermet fra publikum) i fløy A. Videre 

inn i gang K02. K08/09. Pasienten må krysse den grønne sonen, korridor K02.K10. Videre 

gjennomgang K02.K17. (Se tegning.) 

 

    

Fløy  B 

Medisinsk overvåking 
 etasje 3 

Fløy A 

Fra akutt mottak 
1 etasje 

Fløy K 

Recovery 

 

Medisinsk 
sengeområde 
etasje 3 fløy AB 
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Pasientflyt: 
Akutt pasient: 
Helikopter: Omlastning skjer på flyplassen. Akutt-pasienter hentes av ambulanse og kjøres til 
sykehuset, tid 7-8 min. Fra mottak går pasienten direkte til PCI, enten via den sentrale heisen (delvis 
skjermet fra publikum) eller den nyetablerte akutt heisen (2016) lokalisert mellom A og B (avskjermet 
fra publikum) til stue 6.  
 
Pasient fra mottak: Fra akuttmottak i AB fløya går pasienten direkte til PCI, enten via den sentrale 

heisen (delvis skjermet fra publikum) eller den nyetablerte akutt heisen (2016) lokalisert mellom A og 

B (avskjermet fra publikum) til stue 6. For pasienter med trombolysebehandling skal pasienten innom 

overvåking for overvåke/observere eventuelt reperfusjon.  

Pasient fra avdeling: Hjerteovervåkningen ligger i B3 (3.etasje), etasjen over stue 6 som er koblet 
sammen med en bro. Her vil det bli en midlertidig forflytting til fløy A for ombygging av B3 i 2018. 
Den midlertidige flyttingen vil ikke føre til endring i transporttid mellom avdeling og stue 6. 
 
Elektiv pasient:  
Pasient kommer fra avdeling eller hjemmefra før Angiografi/PCI behandling. Disse pasientene vil gå 
via recovery eller hjerteovervåkningen til preoperative forberedelser.  
Recovery ligger i samme etasje omtrent 20 meter fra stue 6.  
 
NSTEMI pasienter observeres (puls og blodtrykk) med tanke på blødning fra innstikksstedet i noen 
timer etter prosedyren. Ukompliserte NSTEMI overvåkes med telemetri og er inneliggende til neste 
dag. 
 

Pasienter med STEMI (økt troponin, EKG elevasjon, sykehistorie) er inneliggende i 1 døgn på 

medisinsk overvåkning og deretter foretas ny vurdering med eventuell overflytting til sengepost eller 

lokalsykehus. (Dette i henhold til gjeldende praksis) 
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 Støtterom til PCI LAB:  

 

 

Utstyr og arealbehov 
Det må i denne rapporten påpekes at man har forutsatt at arealet på stue 6 (k02.066) og møte 

pauserom (k02.062) på DKI anvendes til PCI formål i sin helhet. Hvordan dette påvirker øvrig drift på 

DKI er ikke vurdert i denne rapporten, men kan påvirke drift på DKI. 

De arealene det primært er behov for og tatt høyde for i denne rapporten er for selve aktiviteten 

som skal gjennomføres med nødvendige rom til dette: 

- PCI laboratoriet 

- teknisk rom der kabinetter med elektronikk og kjøling av angiografiutstyr må plasseres 

- manøverrom der det forutsettes at man også kan sitte og analysere gjennomførte 

undersøkelser.  

Det er i tillegg på noen tegninger lagt inn et lite lager for lagring av noe MTU og engangsutstyr for 

supplering til skap på lab. Alle andre funksjoner slik som kontor for kontorpersonale, oppvåkning 

etter inngrep og klargjøring før inngrep forutsettes løst i eksisterende arealer på sykehuset. Dette er 

også bekreftet i møte med fagmiljøet for kardiologi i Bodø 08.09.16. 

Siemens, GE, Philips og St. Jude medical ble forespurt om å komme opp med budsjettpriser for det 

utstyret som behøves for å få en fullverdig PCI lab. Philips og Siemens har i tillegg tegnet ut et forslag 

på hvordan utstyret kan passe inn i de eksisterende arealene på stue 6. Tekniske krav og arealkrav er 

oppgitt og lagt til grunn for tegnet forslag. Tegninger ligger vedlagt i slutten av denne rapporten. 

Det er innhentet informasjon om dagens løsning på St. Olavs Hospital og hvordan funksjonen er løst 

og hvilke arealer og utstyr som anvendes for å løse oppgaven. Det er også oppgitt hvilket utstyr man 

PCI LAB
manøverrom

Arbeidsrom/ Bilde gjennomgang, EPJ

Teknisk rom

Dag Areal/ 
Overvåkingsrom 

Lagerplass

Innkommende 

Pasient  

 

Pauserom 

Avdeling Kardiologi/ 

Overvåknings seng 

Kontor 

/koordinator 
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ser behov for i rapporten «Hjerteinfarkt og percutan koronar intervensjon» datert 15.08.16. 

Areal stue6 og omkringliggende arealer på DKI  
Det er tatt utgangpunkt i å løse PCI funksjonen ved å bruke følgende arealer i dagens lokaler som 

disponeres av dagkirurgi (DKI): 

Stue 6 operasjon DKI(K02.066):    45,1m2 

Møte/ pause DKI(K02.062):   35,4m2 

Sum      80,5m2 

Disse to rommene på DKI er valgt ut fra at man skal kunne løse behovet for lab, manøverrom og 

teknisk rom for PCI aktiviteten. Det foreslås også at man etablerer et lite lager til kateter som skal 

anvendes på lab og teknisk utstyr det ikke er behov for på alle prosedyrer etter erfaring fra St. Olavs 

Hospital. Manøverrom etableres så stort at det også blir plass til å gjøre analyser/evaluering av bilder 

etter undersøkelser der. Se tegningsforslag fra Philips og Siemens og GE tegnet inn i eksisterende 

arealer vedlagt Tegning 1, 2 og 3. Disse arealene er i tråd med anbefalt størrelser fra leverandørene. 

Det foreslås at man stenger passasje inn mot grønn sone og bruker adkomst bare til korridor K02.k16 

Pasienter med ankomst fra medisinsk overvåking eller akutt mottak kommer til å passere i korridor 
utenfor garderober i grønn sone. Dette for å ha kortest vei og minst transportvei i 
publikumsområder. 

 

Bygningsmessige tilpasninger/ krav: 
Slike byggeprosjekter er kompliserte og vil kreve stor grad av samhandling mellom leverandør- 

teknisk prosjektering og brukere i prosessen med å tilpasse bygget til løsninger. Leverandør av utstyr 

bør være på plass før man starter tilpasning av bygget i dette prosjektet fordi man må ta hensyn til 

både bruk og utstyrsutforming for å oppnå optimale løsninger. Under er det satt opp noen 

punkter/krav som må ivaretas 

- Mellom manøverrom og lab må det etableres et stort blyglass slik at man får god kontakt 

mellom rommene. 

- Det etableres blyskjerming i lab tilsvarende 2 mm blyekvivalent i alle retninger tak-vegg og 

gulv (Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur, Statens Strålevern)  

- Teknisk rom må etableres med vegger og lydisolasjon. Tilknytning til strøm gjøres på teknisk 

rom og det kreves 1 kurs på 63A og en kurs på 50A i tillegg til stikkontakter og datauttak. 

- Varme som må avledes fra utstyr er omtrent; teknisk rom: 5 kW, Manøverrom: 2 kW, 

laboratorium: 2 kW 

- Renhetskrav på slike stuer i St. Olavs Hospital er 100CFU og vi anbefaler det samme for stuer 

i Bodø. 

- Montering av unistrut skinner for oppheng i tak forutsettes utført av byggherre. 

- Lage kabelføringer mellom de forskjellige rom og utstyr må etableres enten med, eller som 

en kombinasjon av, kjerneboringer- slissing eller kabelkanaler/føringer.  
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Løsninger aktuelle leverandører 
Det er 3-4 forskjellige leverandører som leverer angiografiutstyr som anbefales til slike typer inngrep 

og leverandørene kan tilby litt forskjellige løsninger. Philips og Siemens har både gulvmontert og 

takmontert løsning. GE har kun en løsning der stativet står på gulvet. For PCI undersøkelser vil begge 

løsninger fungere godt.  

I tillegg til selve angioutstyret er det en hel del ekstra utstyr man må ha for å gjøre coronare 

undersøkelser. Dette er måling av ekg og trykk (FFR - Fractional flow reserve), intravaskular 

ultralyd(IVUS) IABP (intraAortic ballongpumpe) og OCT (Optical coherence tomography).  

I tillegg kommer løsning for lagring av bilder. Her bør det planlegges med en løsning der man kobler 

sammen den løsningen Tromsø bruker i dag, Siemens Syngo Dynamics. En slik løsning vil gi tilgang til 

bildene både i Bodø og Tromsø slik at man kan samarbeide tett. Denne løsningen er diskutert med 

Siemens og er tatt inn i budsjett. 

De store leverandørene leverer nå løsninger med storskjerm der man får mikset inn alle bildene på 

denne ene skjermen alt etter hva de ønsker å presentere under prosedyren. Dette er løsninger som 

koster mellom 500.000 og 800.000 kroner i tillegg sammenliknet med vanlige enkeltstående 

monitorer. Denne løsningen er tatt med i budsjetterte løsninger. 

Budsjettering av utstyr 
Basert på innkomne budsjettpriser fra de nevnte leverandører utformes budsjett for de forskjellige 

utstyrstyper som man mener behøves. Alle priser oppgitt eks mva: 

Angio system inkludert følgende:     7.000.000 

- Storskjermsløsning 

- Takhengt blyskjeming 

- Hemodynamikksystem 

- Kontrastinjektor 

IVUS ( intravakulær ultralyd):         650.000 

Ultralyd tradisjonelt:          400.000 

Syngo Dynamics (Siemens lagrings og bearbeidingsløsing)*:     900.000 

FFR (Fractional flow reserve) og otc (optical coherence tomography):    900.000 

Sum:           9.850.000 

Sum inkl 25% MVA:       12.312.500  

*Syngo dynamic er løsningen som anvendes for lagring I Tromsø i dag. Løsningen kan sannsynligivs gjennomføres slik at man samarbeider 

med Tromsø om lagringssystem og dokumenterer i samme system uavhengig av hvilken leverandør som velges på angiografi. Dette vil 

redusere kostnadene for systemet til Siemens, men muligens påføre noe it kostnader. Pris settes dermed slik at det inkluderes ca. 500.000 

til it kostnader. Man kan også anvende løsninger fra andre leverandører om dette er ønskelig.  
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Ombyggingskostnader, estimat 
Etter møte med Terje Winther ved utbyggingsavdelingen på Nordlandssykehuset har de kommet opp 

med et estimat for ombygging som er basert på tegninger fra Siemens. Denne tegningen samt krav til 

bygget som beskrevet i kapittelet, bygningsmessige tilpasninger/ krav, ligger til grunn for 

estimeringen av pris. Inkludert i prisen vil all jobb med prosjektering og tegning, prosjektledelse og 

byggeledelse samt utførelse av byggeprosjektet være inkludert.  

Byggekostnad:         3.264.300 

Byggekostnad er tatt inn med sikkerhetsmargin – og inklusive MVA. Spesifisert som vedlegg tabell 1. 

 

Oppsummert kostnadsestimat: 

I utstyrsberegningen skal det være tatt høyde for det utstyret som det tradisjonelt vil være behov for. 

Eventuell kostnad med anskaffelse er ikke tatt med i kalkulasjonen. For bygg er som tidligere nevnt 

alt inkludert. 

Utstyrkostnad inkl MVA:       12.312.500 

Ombygging inkl MVA:         3.264.300 

Sum Etablering av PCI i Bodø etablert i areal stue 6 i DKI inkl mva: 15.576.800  
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Vedlegg: 

 

Tegning1: Forslag layout Philips 
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Tegning2: Forslag layout Siemens 
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Tegning3: Forslag layout GE 

  



Utredning av PCI aktivitet Bodø: 
Plassering- investeringskost og framskriving 
 

 

 

15 
 

 

Post Spesifikasjon/konto Kostnader  

      

1 Felleskostnader kr          418 500  

2 Bygning kr          630 000  

3 VVS-installasjoner kr          360 000  

4 El-kraft kr          315 000  

5 Tele og automasjon kr           90 000  

  Huskostnad kr       1 813 500  

7 Utomhusarbeider kr                    -  

  Entreprisekostnad kr       1 813 500  

8 Generelle kostnader. (Planlegging byggeledelse, adm) kr          362 700  

  Byggekostnad kr       2 176 200  

9 Spesielle kostnader (mva) kr          544 050  

  Grunnkalkyle kr       2 720 250  

0.1 Reserver, forventede tillegg (10%) kr          272 025  

  Forventet prosjektkostnad bygningsmessige 
arbeider 

kr       2 992 275  

0.2 Sikkerhetsmargin (10 %) kr          272 025  

  TOTAL RAMMEKOSTNAD kr       3 264 300  

Tabell 1: Budsjett for ombygging av DKI arealer til PCI funksjonalitet 
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