
Regional Intensivutredning. Høringssvar 
 
 
 
Desentralisert akuttstruktur og basal intensivmedisin er rigget for Nord Norges ustabile klima og 
lange avstander. Den er utviklet og testet gjennom flere ti år og bestått alle prøver. Det faktum at 
UNN Tromsø nå har to Intensivavdelinger er ikke konskvensutredet eller vurdert i et større Nord 
Norsk perspektiv og vår påstand er at den på sikt kan undergrave lokalsykehusenes 
intensiv/respiratorkompetanse. 
 
 
Intensivenhetene med anestesiologisk kompetanse ved lokalsykehusene er en viktig resurs innen 
Nord Norsk Intensivmedisin. For å bibeholde den grunnleggende intensivkompetasen kreves et visst 
volum pasienter som behandles med respirator (invasiv respirator behandling). Utover egne 
pasienter som ferdigbehandles har også lokalsykehusene fått tilbakeført respiratorpasienter fra 
Tromsø og Bodø som ikke lengre har hatt behov for høyspesialisert intensivbehandling. En slags 
«Step Down» behandling innen intensivmedisin.  
 
Ordningen har avlastet Nord Norges to store Intensivenheter og bidratt til et økt volum av 
respiratorpasienter ved lokalsykehusene som har vært viktig i et kompetanseperspektiv 
 
 
I 2020 åpnet Medisinsk Intensiv Hjerte overvåkning (MIHO) i Tromsø. Foruten post operativ 
hjerteovervåkning er pasientklientellet svært likt det som lokalsykehusene bedriver. Man har 
hovedsakelig Intermediærpasienter og ukompliserte respiratorpasienter. 
 
Tall fra Norsk Intensivregister viser en betydelig oppgang av Intensivopphold ved MIHO Tromsø og 
parallelt en nedgang på så godt som samtlige lokalsykehus. 
 

 
 
 
 
 
 



Etableringen av en lett Intensivenhet MIHO i Tromsø i 2020 undergraver den desentraliserte 
Intensivmodellen som har tjent Nord Norge godt i mange år og som viste seg spesielt viktig under 
pandemiens mest kritiske fase. 
 
 
Som Anestesileger på lokalsykehusenes intensivenheter vil vi på det sterkeste advare mot utviklingen 
som utfordrer den desentraliserte Intensivmodellen som har tjent Nord Norges befolkning vel i flere 
ti år. 
Det kan ikke være opp til hvert enkelt sykehus og etablere nye avdelinger dersom det leder til 
negative konsekvenser for en hel landsdel. 
Man må tørre å spørre seg om UNN Tromsø trenger to intensivenheter hvorav MIHO behandler 
intensivpasienter i samme kategori som lokalsykehusene. Vi anmoder Helse Nord om å foreta en 
konsekvensutredning. 
 
Dokumentet avdekker behov for et tettere og bedre samarbeid mellom intensivavdelingene i Helse 

Nord. Fagråd i Helse Nord er rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i faglige spørsmål med 

relevans for behandlingskjeder innad og på tvers av foretaksgrensene og for oppgavefordeling 

mellom helseforetakene. Fagråd skal gi råd om viktige faglige og strategiske veivalg i tjenesten, ut fra 

aktuell situasjon for fagområdet og regionale og nasjonale planer og vedtak. Anestesilegekollegiet i 

Helse Nord har lenge etterlyst etablering av fagråd og stilt seg disponibel for å bidra. Dette må 

inkluderes i dokumentet.  
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