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Åpen høring - Strategi for intensivmedisin i Helse Nord 2022 - 2025  
 
Nordlandssykehuset takker for muligheten til å gi tilbakemelding på utkast til Strategi for 
intensivmedisin i Helse Nord 2022-25. Nedenfor er våre innspill beskrevet. 
 
Korreksjon av intensivkapasitet i Nordlandssykehuset HF, s 31 i strategien 
Etter en ny gjennomgang av intensivkapasiteten i Nordlandssykehuset, er har vi kommet fram til 
følgende kapasitet ved de tre sykehusene: 
 

Navn på sykehus Bodø 
Sykehustype Stort akuttsykehus 
Helse foretak Nordlandssykehuset HF 
Regionalt helseforetak Helse Nord RHF 
Befolkningsgrunnlag i opptaksområdet Ca. 75.000 

 
Bodø  Normal drift Økt kapasitet Beredskapskapasitet 

Generelle 5 8 14 Ant. Sengeplasser 
kategori 3 Spesialiserte 0 0 0 
Ant. Sengeplasser 
kategori 2* 

 6 10 13 

Ant. Sengeplasser 
kategori 1** 

 8 8 12 

*inkluderer senger ved medisinsk overvåkning og barn overvåkning 
**inkluderer intermediærsenger nevrologi, medisinsk overvåkning/lungemedisin og barn overvåkning 
 

Navn på sykehus Vesterålen 
Sykehustype Akuttsykehus 
Helse foretak Nordlandssykehuset HF 
Regionalt helseforetak Helse Nord RHF 
Befolkningsgrunnlag i opptaksområdet Ca. 30.000 
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Vesterålen  Normal drift Økt kapasitet Beredskapskapasitet 
Generelle 0 0 0 Ant. Sengeplasser 

kategori 3 Spesialiserte    
Ant. Sengeplasser 
kategori 2 

 2 3 5 

Ant. Sengeplasser 
kategori 1 

 2 2 5 

 
Navn på sykehus Lofoten 
Sykehustype Akuttsykehus 
Helse foretak Nordlandssykehuset HF 
Regionalt helseforetak Helse Nord RHF 
Befolkningsgrunnlag i opptaksområdet Ca. 24.000 

 
Lofoten  Normal drift Økt kapasitet Beredskapskapasitet 

Generelle 0 0 0 Ant. Sengeplasser 
kategori 3 Spesialiserte    
Ant. Sengeplasser 
kategori 2 

 2 3 4 

Ant. Sengeplasser 
kategori 1 

 1 1 4 

 
Kommentarer knyttet til antall intensivsenger og intensivkapasitet: 

 Befolkningsgrunnlag Bodø er satt til 75.000. Dette er for lokalsykehusfunksjonen. I 
tillegg betjener Bodø både Lofoten, Vesterålen og Helgeland med kategori 3 senger. Det 
gjør at befolkningsgrunnlaget endres til ca. 210.000,-. Dette er viktig fordi vi erfarer at 
kapasitetene ved disse lokalsykehusene er av en slik art at pasientene raskt sendes til 
Bodø. Internt i vårt eget foretak er dette avklart, mens vi erfarer at det mot Helgeland 
ikke er det i like stor grad. Vi stiller derfor spørsmål ved om kapasiteten angitt ved 
lokalsykehusene er reell? 

 I definisjonen av de ulike kategoriene er det ikke beskrevet at det er et krav om minst 1 
intensivsykepleier per seng per vakt, men at krav til kompetanse skal være oppfylt. For 
de angitte kategori 2 sengene i Nordlandssykehuset HF, vil det ikke være slik at vi har 
1:1 intensivsykepleiere, men kompetansekravene er likevel oppfylt. For kategori 1 senger 
vil de fleste av disse være uten intensivsykepleiere, men ivaretas av sykepleiere ev med 
annen videreutdanning. 

 Nordlandssykehuset mener det er viktig å diskutere hvilke pasienter som kan «ligge» i 
hvilke senger.  Strategien bør beskrive eksempler på type pasienter som utelukkende 
krever kategori 3 seng ev også kategori 2 seng. I tillegg er det er det stor forskjell på 
hvilke organer som er rammet (kategori 2 og 1). Hvis det er kombinasjon av CNS og 
hjerte kan det være en helt annen type pasient enn hvis det er kombinasjon av lunge og 
hjerte eller hjerte og nyre. Både krav til/behov for kompetanse og overvåkning kan derfor 
endres i betydelig grad ut fra pasientens tilstand.  

 Ref. punktet over ser vi at flere av lokalsykehusene til UNN, FIN og HSYK angir 
kategori 3 senger som ikke er beskrevet i intensivplanen fra 2008. Har det forekommet en 
slik økning kategori 3 senger og dermed også i intensivkapasitet ved disse 
lokalsykehusene i perioden fra 2008? 

 Når det gjelder kategori 1 senger, er jo strengt svært mange av sengene på sykehusene 
kategori 1 ved at de behandler svikt i et organsystem. Vi ser at det det generelt er angitt et 
svært lavt antall senger i denne kategorien hos øvrige foretak. Skyldes det lave antallet at 
de andre foretakene kun har inkludert senger på intensiv, eller er det andre årsaker? Vi 
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har rapportert (som angitt i skjema) overvåkningssenger i medisin, barn og nevrologi i 
kategori 2 og 1, alle med nødvendig kompetanse og overvåkningsutstyr slik som 
beskrevet i definisjonen. Det er likevel viktig å se vår rapportering opp mot hvordan de 
andre foretakene har tenkt – slik at den samsvarer. Gi oss derfor tilbakemelding hvis vi 
skal tenke på en annen måte.  

 Vi ønsker også å poengtere at vi ikke har tatt hensyn til ev sykefravær hos eget personell i 
rapporteringen. Hvis behovet for økt kapasitet skyldes f. eks en ulykke vil ikke dette 
ramme eget personell, men hvis det skyldes en ny pandemibølge vil også eget personell 
rammes (slik vi har sett gjennom koronapandemien) og da vil intensivkapasiteten 
reduseres tilsvarende siden tilgangen på personell utenfor eget foretak er lav.  

 
Øvrige tilbakemeldinger 

 S 9-10: Vedrørende tiltak knyttet til kompetanseheving for barn som er i behov av 
intensivbehandling er det viktig å påpeke at intensivutdanningen har begrenset 
teoriundervisning og barn og ingen praksis ved barneavdelinger. Dette bør det absolutt 
gjøres noe med for å styrke kompetansen om barn på intensiv. I tillegg er ikke simulering 
og ferdighetstrening nevnt som et mulig tiltak for kompetanseheving – det bør inkluderes. 

 S 10: Vedrørende første kulepunkt. Per i dag registreres ikke prosedyrer og kvalitetsdata 
(eks NIV døgn) på pasienter i kategori 2 senger utenfor intensivavdelingen. F. eks ved 
hjerteovervåkningen i Bodø som har 6 kategori 2 senger og driver blant annet NIV 
behandling av pasienter blir ikke denne behandlingen rapportert til register fordi 
behandlingen ikke er på en intensivavdeling. Dette gjør at kvaliteten ikke følges over tid 
på samme måte som ved intensiv. 

 S 10: I kulepunkt syv er det angitt at behovet for regional koordinator skal utredes. I 
teksten er det ikke beskrevet hvorfor dette tiltaket er satt opp, eller hvilken effekt det skal 
ha. Vi er spørrende til hva en slik regional koordinator skal koordinere og hvordan det 
medisinsk faglige ansvaret skal vurderes opp mot en regional koordinator. Gjennom 
pandemien ble det prøvd en ordning med regional koordinator, som etter vår vurdering 
ikke fungerte. Vi ser det derfor ikke som nødvendig å utrede en ordning med regional 
koordinator 

 S 11: I kulepunkt to er det beskrevet konsensusmøter og tverrfaglige diskusjoner. Her kan 
strategien være mer konkret og knytte dette kulepunktet til andre fagmiljø enn intensiv. 
Generelt er samarbeidet mellom intensivmiljøene og spesielt de indremedisinske 
fagmiljøene lite ivaretatt når det kommer til konkrete tiltak i strategien. Ved 
lokalsykehusene er fagmiljøene utenfor intensiv (og da i særstilling 
indremedisin/infeksjonsmedisin) svært viktige samarbeidspartnere, spesielt siden ofte 
anestesilegen har hjemmevakt deler av døgnet. Dette kunne med fordel vært løftet mer i 
strategien. 

 S 12: Hva betyr egentlig formulering i kulepunkt 1? Er det ment at flere personer per å 
skal ta videreutdanning innenfor anestesi (inkludert leger) og intensivsykepleier? 
Nordlandssykehuset erfarer at vi snart nærmer oss maksgrensen for samtidig uttak av 
sykepleiere til intensivutdanning av hensyn til driften. Dette må derfor sees i 
sammenheng med øvrig drift, utdanning og organisering. Slik dette kulepunktet står i dag 
er det vagt og kan gi rom for misforståelser/ulik forventning. 

 S 12: Kulepunkt 5 er egentlig overflødig, da dette gjelder alle enheter i sykehusene. 
 S 12: Formuleringene knyttet til ledelse er utydelige (blant annet kulepunkt 6). Det er 

betydelige utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde ledere på intensiv. Dette gjelder 
også assisterende enhetsledere. Dette igjen får betydning for arbeidsforholdene til de 
ansatte for øvrig. Det viser seg krevende å rekruttere ledere med den nødvendige 
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robusthet og utholdenhet til å stå i lederjobber. Assisterende enhetsledere skal – bortsett 
fra å sørge for korrekt bemanning – også fungere som en lederstøtte for enhetsleder. 
Intensivenhetene innebærer stor kompleksitet i daglig drift noe som igjen medfører en 
krevende arbeidssituasjon for ledere. 

 S 21: Formuleringen: I Helse Nord kan Nordlandssykehuset Bodø omtales som et stort 
akuttsykehus er for vag. Erstatt kan med er og fjern «omtales som». 

 S 25: Vedrørende Nordlandssykehuset Vesterålen og registrering i Norsk intensivregister, 
er det registeret selv som har gitt tilbakemelding om at avdelingen ikke oppfyller 
inklusjonskriteriene til registeret. Gjelder dette flere av lokalsykehusene i Helse Nord? 

 S 32/33: Belegget ved Nordlandssykehuset Bodø er ikke riktig og må korrigeres, da det 
slik data presenteres nå ser ut som om vi har en stor uutnyttet kapasitet – som ikke 
stemmer med den kliniske hverdagen 

 S 40: Kirurgisk klinikk; Nordlandssykehuset gir tilbakemelding om at de har god oversikt 
over arbeidsstyrken på Intensiv. Gjennomsnittlig alder på de ansatte er om ca. 45 år. 
Innmelding av utdanningsbehov for intensivsykepleiere sees opp mot 
alderssammensetning i arbeidsstyrken.  

 S 42: Vi slutter oss til formuleringene vedr oppgavedeling. Det er sannsynlig at dette 
arbeidet må forsterkes vesentlig i tiden som kommer. Videre ser en for seg at det kan 
være delte oppfatninger innenfor intensivfeltet om hensiktsmessigheten av slik 
oppgavedeling, men at det kommer til å være et viktig tiltak framover.  

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Tonje Elisabeth Hansen 
fagdirektør 
Direktøren 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


