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I dokumentet brukes det en god del plass på å beskrive dagens virksomhet og man beskriver 

her på en utmerket måte mangfoldet innad i regionen med blant annet flere meget små 

intensivavdelinger. Helse Nord har noen helt spesielle utfordringer med tanke på geografi, og 

derfor logistikk. Tilnærmet all pasienttransport mellom sykehusene må skje luftbåren. 

Værforhold er minimalt omtalt i dokumentet men er like fullt en svært viktig og avgjørende 

faktor, da særlig med tanke på tilbakeføring av pasienter fra et høyere til et lavere 

behandlingsnivå (for eksempel fra UNN Tromsø til Finnmarkssykehuset). Vi ser at 

lufttransportmulighetene er økt i seinere år og dette taler for at man stort sett vil kunne 

overføre pasienter fra mindre til større enheter tidlig i forløpet av et intensivforløp.  

 

Tabell 2 (side 28 i dokumentet) beskriver virkeligheten meget godt der man for eksempel i 

Narvik i 2020 behandlet <10 pasienter med invasiv ventilasjon som IKKE ble overflyttet til 

annet sykehus. Det tilsvarer mindre enn én (1) pasient per måned, og slike lave tall er i seg selv 

problematisk med tanke på kvalitet, og denne problemstillingen går igjen hos lokalsykehusene 

i regionen. Kun Bodø og Tromsø synes å ha et rimelig antall pasienter for å opprettholde faglig 

kompetanse over tid, hos pasienter som krever intensivbehandling.    

 

Helse Nords dokument omhandler intensivkapasitet som et isolert pasientbehov, men det er en 

kjensgjerning at pasienter som trenger intensivbehandling også trenger spesialisert helsetilbud 

med til dels avanserte og spesialiserte prosedyrer. Vårt eget fag med angiografi, PCI, mekanisk 

sirkulasjonsstøtte, ablasjon, pacemaker/ICD implantasjoner, avansert hemodynamisk 

monitorering etc. utgjør kun et eksempel. For andre pasienter kan det være behov for 

nyreerstattende behandling (også utover kontinuerlig hemofiltrasjon), nevrologisk utredning og 

behandling, nevrokirurgi, infeksjonsmedisiner og så videre. Dette er det kun UNN Tromsø og i 

noen grad Nordlandssykehuset Bodø som har tilgjengelig i Helse Nord. 

 

Dokumentet beskriver dagens ordning der man i Nordlandssykehuset synes å praktisere 

«spoke-and-hub» der de mindre sykehusene stabiliserer pasienten før transport til Bodø. 

Finnmarkssykehuset synes, til tross for at de har de minst spesialiserte avdelingene utenfor 

intensivavdelingen og laveste pasientgrunnlag, å ha flere intensivplasser - dog med en 

påfallende lav beleggsprosent (se side 32). Dette vil nødvendigvis medføre faglige utfordringer 

over tid. UNN har desidert høyest beleggsprosent (se side 32) i regionen. En beleggsprosent 

rundt 30 % slik som Finnmarkssykehuset synes lite effektivt faglig, men også med tanke på 
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kostnader.  

 

Utover angitte momenter med tydelig behov for et spesialisert helsetilbud utover 

intensivmedisin, foreligger det føringer der for eksempel behandling og oppfølging av 

hjertestansoverlevere er anbefalt sentralisert1. Med spesialisert kunnskap og muligheter for 

tidlig utredning vil man naturlig nok også kunne avslutte behandling tidligere dersom 

behandling videre fremstår som meningsløs. Dette er viktig, både utfra det menneskelige/etiske 

perspektiv, men selvsagt også utfra et ressurs-perspektiv. Det er altså helt naturlig at pasienter 

som trenger spesialisert behandling overføres til en spesialisert/større enhet. Vår erfaring er at 

dette også gjelder en stor andel av intensivpasienter der man initialt ikke tydelig har identifisert 

et slikt behov.  

 

Vi mener at man fremover må satse på å bygge opp kvaliteten og antall intensivplasser på de 2 

store enhetene (Bodø/Tromsø). Dette til det beste for pasientene i regionen. De mindre 

intensivenhetene i Helse Nord bør stabilisere pasienter og ha enkel og prioritert tilgang til å 

overføre pasienter til et høyere behandlingsnivå. Dette vil sikre god tverrfaglig behandling, og 

ved behov avansert intensivbehandling. Man kan allerede i dag sende ut «ECMO-team» (der 

pasienten legges på mobil hjertelungemaskin før transport) fra Tromsø for å hente inn de 

dårligste pasientene. Det vil selvsagt være mye mindre resurskrevende å sende pasienter tidlig 

før slikt behov oppstår.  

 

Rekruttering og stabilisering av personell på de meget små intensivavdelingene som tilhører 

lokalsykehusene i Helse Nord vil være vedvarende vanskelig, og vi tror lav terskel for 

overflytting til et høyere behandlingsnivå også vil trygge de ansatte over tid, og dermed 

stabilisere personell.  

 

Svaret er utarbeidet av styret i Norsk Cardiologisk Selskap med tett kommunikasjon med det 

hjertemedisinske miljøet ved UNN Tromsø.  

 
På vegne av Norsk Cardiologisk Selskap. 

 

 

 

Ole Christian Mjølstad   Njord Nordstrand 

Leder Norsk Cardiologisk Selskap  Leder NCS AG akutt og intensiv kardiologi 
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