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Høringssvar – Strategi for intensivmedisin Helse Nord RHF 2022 – 2025 

Anestesilegene ved UNN Tromsø stiller seg bak høringssvaret fra Operasjons- og intensivklinikken 

ved UNN, men har noen tillegg vi ønsker å få med: 

1. Strategidokumentet er ufokusert og lite konkret. 
 
2. Tiltak for å beholde og stabilisere arbeidsstokken av intensivsykepleiere er sentralt.  

Dette bør konkretiseres. En reduksjon av behovet for intensivsykepleiere ved omdisponering av 
personell eller teknologi er en avledning og adresserer ikke det akutte problemet. 

 
3. Økning i kirurgiske intermediærplasser ved UNN Tromsø og NLSH Bodø.  

Det er en prekær mangel på kirurgiske intermediærplasser ved UNN Tromsø og NLSH Bodø. 
Etablering av dedikerte intermediærposter på landsdelens største sykehus bør prioriteres. En slik 
etablering må ikke gå på bekostning av antall generelle kategori 3 intensivsenger. 

 
4. Anestesilegene er faglige premissleverandører ved intensivavdelingene. 

Det er anestesilegene som er de faglige premissleverandørene når det gjelder håndtering av 
både tunge intensivpasienter og intermediærpasienter. Dette bør komme tydeligere frem i 
strategidokumentet. 

 
5. Robuste generelle intensivavdelinger fungerer ved massetilstrømning. 

I nasjonal intensivutredning 2022 ble generelle intensivenheter beskrevet som bærebjelkene i 
økt kapasitet og økt beredskap. Dette ble tydelig under pandemien. For pasientsikkerhet og 
beredskap for pandemier og masseskade-situasjoner er det viktig med langsiktig strategi som 
legger opp til større, robuste generelle intensivenheter i Helse Nord. 

 
6. Begrenset pasientgrunnlag nødvendiggjør satsing på den generelle intensivenheten. 

Pasientgrunnlaget i hele Helse Nord er mindre enn pasientgrunnlaget til Akershus 
Universitetssykehus. Dette peker igjen mot nødvendigheten av å satse på robuste generelle 
intensivavdelinger. 

 
7. Koordinering og regionalt intensivnettverk. 

Det bør opprettes en regional intensivkoordinator med tydelig myndighet, vi foreslår at denne 
funksjonen bør legges til anestesilege bakvakt ved intensivavdelingen i Tromsø. En slik funksjon 
ble prøvd ut under pandemien med stort hell.  

 
8. Avklaring av behandlingsnivå. 

Avklaring av behandlingsnivå for pasienter utenfor og i sykehus bør være en viktig del av 
strategien. Tiltak/planer bør problematiseres og formuleres klarere. 

 

Vennlig hilsen 

Anestesilegeavdelingen ved OPIN, UNN Tromsø  

v/Jan Harald Nilsen, Avdelingsoverlege. 


