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Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til høring om strategi for intensivmedisin i 
Helse Nord 2022-2025. Vi takker for anledningen til å gi innspill. 
 
Strategien har vært på intern høring og det kom innspill fra Operasjons- og intensivklinikken, 
Hjerte- og lungeklinikken, Medisinsk klinikk og Diagnostisk klinikk, se vedlegg. 
 
UNN har følgende overordnede tilbakemeldinger: 

1. UNN er positive til at det utvikles en strategi for intensivmedisin i Helse Nord. Vi tror 
prosessen med strategien er avgjørende for å skape nye tanker om hvordan 
intensivvirksomheten kan drives. 

 
2. Mandatet for strategien angir at «Strategi for intensivmedisin er en delstrategi for 

Helse Nord RHF som setter retning og rammer…»  Strategien vil bli bedre dersom den 
tydeligere setter retningen for hvordan utfordringene skal møtes med tanke på blant 
annet bemanning av intensivenhetene, hvordan vi kan ha en intensivstruktur som lar 
seg bemanne, samt behovet for intermediærsenger. 

 
3. Den største utfordringen er tilgang på personell. Dette kan ikke løses alene ved 

rekruttering da det er mangel på offentlig godkjente sykepleiere både i kommunene og 
spesialisthelsetjenesten. Denne utfordringen er omtalt i strategien, f.eks. på side 41 der 
det står «For å etablere en bærekraftig utvikling for intensivsykepleie i framtiden er det 
nødvendig å tenke nytt. Arbeidsgruppen til strategidokumentet ble gjort kjent med 
innholdet i rapporten Etablert bærekraftig utvikling for intensivsykepleiere fra Helse 
Vest». UNN foreslår at strategien med utgangspunkt i rapporten fra Helse Vest 
omskrives og tydeliggjør hvordan vi kan levere intensivbehandling til pasientene som 
har behov for det med det helsepersonellet vi faktisk har tilgjengelig. Hvordan løses 
oppdraget i andre nordiske land? 

 
For øvrig viser vi til de vedlagte innspillene fra klinikkene. 
 
Haakon Lindekleiv 
Fagsjef 
 
Vedlegg: Tilbakemelding fra Operasjons- og intensivklinikken, Hjerte- og lungeklinikken, 
Medisinsk klinikk og Diagnostisk klinikk  

http://www.unn.no/
mailto:post@unn.no
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Tilbakemelding fra Operasjons- og intensivklinikken 
 
Innledning 
Operasjon- og intensivklinikken (OpIn) ved Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) 
viser til invitasjon til åpen høring på strategi for intensivmedisin i Helse Nord 2022-2025. 
Intensivmedisin utgjør en svært sentral del av OpIn-klinikkens oppdrag ved de tre 
sykehusene i UNN, og har den meste avanserte og største intensivenheten i regionen. 
Høringssvaret er utformet etter medvirkning fra alle tre intensivenhetene i klinikken. Med 
bakgrunn i dette ønsker OpIn-klinikken å gi innspill til den endelige versjonen av strategien. 

Generelt 

Tidsperioden for strategien bør revurderes. 3 år er kort tid. 2022 er snart ferdig. Mange av de 
utfordringene som finnes i regionen vil ta mye lengre tid å rette opp.  

Samsvar med nasjonale definisjoner (Norsk Intensiv og Pandemiregister) må være 
gjennomgående i dokumentet og presiseres.  

Nye sengepostkategorier er benyttet for de normerte sengetallene, men det er usikkert om 
disse er likt forstått i alle foretak. Det er heller ikke problematisert at sengekategori 1 også 
inngår i mange av regionens intensivenheter. Bruk av kategori 3 senger endrer det øvrige 
normerte tallet for enkelte intensivenheter når disse tas i bruk. Disse forholdene er ikke 
problematisert, og gir et for høyt normert sengetall. 

Mangel på intermediærsenger er underkommunisert i rapporten/strategien spesielt for NLSH 
og UNN. 

Rapporten har i for liten grad tatt opp problemer med dagens organisatoriske løsninger og 
alternative måter å organisere intensivvirksomheten. Den desentraliserte strukturen er en 
viktig driver for personellbehovet. Strategien bør i større grad ta inn over seg at en diskusjon 
omkring denne strukturen er nødvendig for å løse fremtidige utfordringer med å ha tilgang på 
nok personell.   

Arealmessige forhold som bidrar til et for høyt personellbehov burde vært mer diskutert. 
Dette er kun tatt opp kortfattet i omtalen av erfaringer fra pandemien.  

Rapporten skisserer enkelte løsninger for å redusere behovet for spesialsykepleiere ved å 
introdusere nye grupper personell (farmasøyter, fysioterapeuter mm). Det er i liten grad 
problematisert om tilgangen på disse gruppene er god nok, og om det faktisk reduserer 
behovet for sykepleiere.  

Nåværende og fremtidig mangel på anestesiologer i regionen bør løftes mer frem. 

Regionalt samarbeid, koordinering og samordning er tatt inn flere steder i beskrivelse av 
dagens situasjon. Strategien burde mye tydeligere anbefale at det etableres et regionalt fagråd 
for intensivmedisin. Et annet klart strategisk tiltak er å innføre en regional koordinerende 
funksjon, ikke bare i en beredskapssituasjon. 

Rapporten er svak på tiltak knyttet til beredskap. Erfaringer fra Pandemien burde mye 
tydeligere få påvirkning på strategien. Forslag til inndeling og innhold er beskrevet seinere i 
høringssvaret. 

Mye av strategien er for lite konkret. Forslag til tydeligere og mer konkrete strategiske grep er 
foreslått seinere i høringssvaret. 

Oppbygging og struktur på strategien 
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Dokumentets oppbygging og struktur gjør at selve strategien gis liten plass og blir utydelig. 
Det er vanskelig noen ganger å se sammenhengen mellom utfordringene og strategien for å 
løse disse. Vi anbefaler derfor følgende strukturelle endringer: 

1) Selve strategien (pkt. 1) burde vært gitt egne underpunkter (de fem innsatsområdene). 
Hvert innsatsområde burde deles inn i: 

a) Dagens situasjon (oppsummert og kortfattet) 

b) Nåværende og fremtidige utfordringer (oppsummert og kortfattet) 

c) Strategi for 2022-2025 som skal søke å løse dagens og fremtidens utfordringer 

2) Punktene 2-4 bør komme før selve strategien og kortes ned. Disse punktene er en 
samsvarsvurdering, og bør ikke gis så mye plass. 

3) Beskrivelse av dagens situasjon (pkt. 5) utgjør en stor del av dokumentet. Denne kunne 
med fordel vært skilt ut som en egen rapport/vedlegg og lagt som et underlag for 
strategien. En kort oppsummering fra denne kan tas inn som beskrevet over (pkt. I. a og b) 

Innhold i strategien (pkt 1) 

Generelt er punktene for vage og lite konkrete. I tillegg til endring av struktur, ønsker OpIn-
klinikken å gi følgende forslag til innsatsområdene: 

Vi planlegger og styrer helhetlig og langsiktig 

HN skal de neste fire årene: 

 Gjennomføre regelmessige kartlegging av kapasitet og fremtidig behov for intensivmedisin 
jamfør nasjonal mal. 

 Ansette andre yrkesgrupper i intensivavdelingene for å overføre oppgaver fra 
intensivsykepleiere 

 Øke antallet intermediærplasser ved alle sykehus 

 Gjennomføre pasientforløpsarbeid som inkluderer tidlig intensiv rehabilitering og 
overføring til lavere behandlingsnivå 

 Gjennomføre tiltaksplaner for samiske pasienter og pårørende  

 Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger i intensivavdelingene for å redusere 
arbeidsbyrden til personell ved intensivavdelingene 

 Vurdere strukturendringer for intensivvirksomheten i Helse Nord. Vurdere muligheten til 
å redusere antall enheter som driver intensivmedisin med sengekategori 3. 

 Vurdere muligheter for arealendringer som reduserer behovet for personell og er bedre 
tilpasset en beredskapssituasjon 

 Framskrive personellbehov for intensivsykepleiere, anestesileger og annet personell og 
tilpasse utdanningsvolum etter dette 

 

Vi stiller krav til kvalitet i pasientbehandlingen 

HN skal de neste fire årene: 

 Øke kvalitet i registrering av data til NIPaR 
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 Benytte data fra NIPaR i forbedringsarbeid ved 
intensivavdelingene 

 Styrke kvalitet i intensivavdelingene ved å etablere 
fagnettverk og -råd som skal: 

 Utvikle systemer for hospitering og 
jobbutveksling mellom intensivavdelingene 

 Etablere virtuelle visitter 

 Utarbeide rutiner og metoder med kriterier for 
intensivbehandling 

 Revidere kriterier for overføring av pasienter 
mellom intensivavdelingene 

 Inngå i anskaffelser av maskinpark for 
samordning og standardisering i regionen 

 

Vi forbedrer gjennom samarbeid 

HN skal de neste fire årene: 

 Inkluderes i samhandlingsarenaer mellom HF-ene og kommunene for pasienter med 
avansert hjemmebehandling for å forebygge akutte innleggelser, og beskrive tiltak ved 
akutt forverring av tilstanden 

 Iverksette kompetansehevende tiltak for å ivareta barn på intensiv i samarbeid med 
barneintensivavdelinger i regionen og nasjonalt. 

 Utrede behovet for innføring av regional intensivkoordinator 

 

Vi legger til rette for attraktive arbeidsplasser 

HN skal de neste fire årene: 

 I samarbeid med utdanningsinstitusjonene øke utdanningskapasiteten til 
intensivsykepleiere i tråd med nåværende og fremtidig behov 

 Øke antallet LIS-stillinger anestesi i regionen for å fylle nåværende og fremtidig behov 

 Etablere nettverk for veiledere og utarbeide kompetanseplan for veiledere 

 Utarbeide regional bemanningsnorm for intensivavdelingene som tar høyde for 
avdelingenes behov for både spesialsykepleiere og offentlig godkjente sykepleiere 

 Utarbeide kompetansestige for offentlig godkjente sykepleiere ved intensivenhetene 

 

Vi er forberedt 

HN skal de neste fire årene: 
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 Gjennomgå og skape felles forståelse for konklusjonene i Rapport fra interregional 
arbeidsgruppe for intensivkapasitet 2022 i arbeidet med å revidere beredskapsplaner i HF-
ene og i HN RHF 

 Utarbeide felles struktur på kompetanseplaner for personell som omdisponeres til 
intensivavdelinger i en beredskapssituasjon 

 Gjennomgå og foreslå arealendringer ved intensivavdelingene for å øke kapasitet ved en 
beredskapssituasjon og som gir et lavere bemanningsbehov og sikrer tilstrekkelig 
isolering 

 

Innhold i punktene 2-5 

Generelt er innholdet i denne delen av dokumentet en god beskrivelse av nåværende og 
fremtidige utfordringer. OpIn-klinikken ønsker å gi følgende innspill til enkelte deler. 
Innspillene er knyttet til de ulike punktene og underpunktene i dokumentet: 

 

2.1. I nest siste avsnitt refereres det til de ulike sengepostkategoriene fra Rapport fra 
interregional arbeidsgruppe for intensivkapasitet. Det er verdt å merke seg at disse 
kategoriene er nye, og at forståelsen for denne inndelingen kan være ulik. Det er behov for en 
gjennomgang av disse regionalt for å ha en lik forståelse av kategoriene. Angivelse av 
kapasitet (normerte senger) tar utgangspunkt i disse kategoriene. Ved ulik forståelse vil 
antallet normerte senger være usikkert. Det er spesielt viktig å merke seg at kategori 1 senger 
normalt også eksisterer ved de minste enhetene, samt at antall normerte senger er dynamisk. 
Dersom en mindre enhet har en eller flere pasienter tilsvarende kategori 3, vil enheten 
samtidig ikke ha nok personell og kompetanse til det oppgitt tallet for sengekategori 2.  

3.3 Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger 
(spesialistforskriften) bør være med på listen over forskrifter. §4 definerer det regionale 
helseforetakets krav til å dimensjonere utdanning av spesialister. Nasjonal 
helseberedskapsplan bør inngå i listen over utredninger og rapporter. 

5.1 Følgende enheter med sengekategori 1 bør også angis for UNN Tromsø; Nevrokirurgisk 
overvåkning, nevrologisk slagenhet, Spedbarnintensiv, Barneavdeling med CPAP og fremtidig 
barneovervåkning.  

5.2.1 Tabell 2 bør også inneholde antall pasienter med non-invasiv ventilasjonsstøtte. Denne 
gruppen pasienter utgjør en relativt stor andel pasienter spesielt ved de mindre 
intensivenhetene. Tabell 4 viser en ulik forståelse for de ulike sengekategoriene. Det er 
spesielt påfallende ulikhet i angivelse av kategori 1. Tabellen bør gjennomgås med 
utgangspunkt i en felles forståelse for definisjonen på de ulike sengekategoriene.  

5.3.1 Tabell 5 bør kvalitetssikres. Definisjon på lege med spesialistkompetanse er uklar. 
Avklare om det skal være legespesialist i primærvakt.  

5.6.1 Når offentlig godkjente sykepleiere skal inngå i staben ved en intensivenhet, må 
virksomheten ha opplæringsplaner med kompetansestiger for å sikre tilstrekkelig 
kompetanse hos de som ikke er intensivsykepleiere. 

5.8.1 I siste avsnitt side 51, siste setning, virker å være snudd ift det som reelt skjedde. 
Pandemien ga i seg selv ikke redusert operasjonskapasitet. Det var behovet for å omdisponere 
personell til intensivenhetene som reduserte operasjonskapasiteten.  
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Beredskap 

Forslag tekst knyttet til ny rubrikk om beredskap:  

 

1. Forslag til strukturering: 

a. Formål med beredskapskapsplan: 

i. Øke kapasitet for å møte økt behov for intensivsenger  

ii. Unngå å påvirke øvrig drift så lenge som mulig 

b. Tiltak: 

i. Utvide basis intermediær og intensivkapasitet for å bli mer robust for både 
periodiske svingninger i behov og for beredskapssituasjoner som krever 
rask økning i kapasitet (akutt: massetilstrømning, subakutt: pandemi) 

ii. Utvide kapasitet i den enkelte intensivenhet (alle nivåer) ved å endre 
arealbruk og bemanningsoppsett uten å påvirke øvrig drift på 
sykehuset/foretaket  

1. Ha mer fleksible arealer i intensivenhetene som gir mulighet for å 
samle pasienter i flersengsrom 

2. Team-organisering av personell som reduserer bemanningsfaktor for 
intensivsykepleiere og ved ta i bruk annet støttepersonell i større 
grad (assistenter, farmasøyter, fysioterapeuter mm) 

3. Ha beredskapslager for nødvendig medisinsk teknisk utstyr, 
medisinsk forbruksmateriell og kritiske medikamenter som 
vedlikeholdes 

4. Systemer som rekrutterer inn intensivsykepleiere: 

a. Øke stillingsandel for de i redusert stilling 

b. Intensivsykepleiere i ikke-kliniske stillinger 

c. Endre turnus og vaktlengder for intensivsykepleiere 

d. «Flåtestyring» av intensivsykepleiere 

i. Foretak 

ii. Regionalt  

iii. Koordinere bruk av intensivsenger i foretak & region  

1. Vurdere funksjonsfordeling av intensivkapasitet mellom 
foretak/sykehus i region knyttet til det enkelte scenario 

2. Digitale løsninger for behandlingsstøtte for mindre sykehus for å 
redusere behov for overflytting mellom sykehus og tidligere kunne 
tilbakeføre pasienter 

3. Regional intensivkoordinator med tydelig myndighet. 
Koordinatorrollen bør tilhøre en fast struktur i normaldrift for 
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samarbeid mellom foretak i samme region (regionalt 
intensivnettverk) 

iv. Fortløpende prioritering av pasienter til intensivbehandling 

v. Utvide kapasitet ved å omdisponere opplært personell fra andre deler av 
virksomheten. Krever overordnet koordinering og prioritering i foretaket. 
Teoretisk opplæring, simulering og hospitering til faste intervaller kan være 
aktuelt. Opplæringen bør være slik at den ikke er spesifikt knyttet til en type 
scenario (generisk). Rollene til omdisponert personell må være klart 
definert. Fast personell må vite hvilken kompetanse omdisponert personell 
innehar, og hvilken rolle de skal ha i behandlingsteamene. 

1. Intensivsykepleier som arbeider ved andre avdelinger 

2. Anestesisykepleiere/operasjonssykepleiere 

3. Offentlig godkjente sykepleiere fra sengepost 

4. Andre: Farmasøyter, fysioterapeuter mm. 

vi. Plan for bruk av ekstra areal for å etablere kohorter til intensivbehandling. 
Fortrinnsvis bør dette arealet i minst mulig grad påvirke annen kritisk drift. 

 

Eva-Hanne Hansen     Snorre Manskow Sollid 

Klinikksjef      Fungerende klinikkoverlege 

Operasjon- og intensivklinikken   Operasjon- og intensivklinikken 

UNN HF      UNN HF 
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Tilbakemelding fra Hjerte- og lungeklinikken 

 

- Det brukes stor plass til situasjonsbeskrivelse samt skissering av utfordringer, mens 
planlagte tiltak for å nå mål er viet langt mindre plass. En rekke utfordringer fremstår 
dermed nærmest som ubesvart, noe vi mener er utilstrekkelig beskrevet som strategi. 
F.eks. står det at retningslinjer for overflytting av intensivpasienter mellom 
intensivavdelinger / sykehus må revideres. Man bør i strategien legge føringer for 
pasientfordeling. F.eks. at de mest komplekse pasientene behandles ved de 
spesialiserte intensivavdelingene ved Universitetssykehuset, mens man sikrer god 
utnyttelse av kapasitet ved lokalsykehusene for akutt håndtering / stabilisering og 
senere tidlig overføring for nedtrapping av ressursbruk hos avklarte pasienter med 
planlagte forløp. 

- Det skisseres behov for økte spesialiserte ressurser, samtidig som det i liten grad 
erkjennes at tilgangen på intensivsykepleiere vil være begrenset i forhold til ønsker ut 
fra dagens praksis. Det etterlyses f.eks. mer ressurser til rekruttering og til dels 
stabilisering av intensivsykepleiere. Strategiplanen bør i større grad beskrive behovet 
for alternativ organisering og arbeidsmetoder som kan anses som bærekraftig gitt 
demografiske forhold og utviklingstrekk. Det bør i større grad tydeliggjøres hvordan 
digitalisering og oppgaveglidning må tas mer i bruk for å nå målene. Gode eksempler 
med bærbare dataverktøy og bruk av videooverføringsverktøy er nevnt. Det bør 
tydeliggjøres behov for at offentlig godkjente sykepleiere inngår i strukturert 
opplæring / kompetansestiger som vil gjøre de i stand til å jobbe i hel eller 
deltidsstillinger ved intensivenhetene.  

- Digitalisering som ledd i bevaring av kompetanse er viktig, sammen med f.eks. 
simulatortrening ved intensivenhetene med færrest pasientbehandlinger. Hospitering 
og ambulering kan også være svært nyttige metoder for å utveksle eller øke 
kompetanse blant personell. Dette kan også være særlig nyttig for engasjerte 
medarbeidere i tillitvalgtapparat og ledere, for å lære hvordan andre enheter, gjerne 
utenfor regionen løser tilsvarende utfordringer.  

- Det står at det er viktig med samarbeid mellom avdelinger og sykehus. 
Universitetssykehuset bør ta initiativ til å holde kurs / seminarer med deltakere fra 
øvrige intensivavdelinger i regionen for å bedre samarbeidet i intensivnettverket. Den 
moderne forløpsbaserte organiseringen med tverrfaglige team i spesialisert avdeling 
for medisinske pasienter kan ha overføringsverdi, og er nyttig å kjenne til.  

- Det står at pasienthendelser må meldes, gjør man ikke dette allerede i dag? Vanskelig å 
se hvilken plass dette har i en strategisk rapport.  
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Tilbakemelding fra Medisinsk klinikk  

 

Innspill Strategi for intensivmedisin i Helse Nord RHF 2022- 2025 

 

- Oppfattes som lite strategi (kun noen sider i starten), resten av teksten er mer en 
rapport om status i HN.  

- Det nevnes flere steder at Intensivmedisinsk avdeling ved UNN Tromsø er den største 
og at Intensivavdelingen i Bodø er nest størst. Hvordan er dette beregnet? Ved UNN 
Tromsø er det 2 intensivavdelinger med hver 10 senger, hvordan kan man da 
konkludere med at den ene er mindre enn den andre? Respiratordøgn? Antall 
sykepleiere? Antall pasienter gjennom avdelingene? 

- Strategien diskuterer intensivsykepleiere, jobbgliding og utdanning av helsepersonell. 
Mangel på leger nevnes med at det er blitt flere helikopterbaser som kan gjøre det 
vanskelig å rekruttere anestesileger. Det konkluderes med at i framtiden vil 
intensivpasienten være eldre, multisyk og kreve bred kompetanse. Hva er strategien i 
HN om hvilke leger vi skal ha på en intensivavdeling? Internasjonalt satses det på 
tverrfaglighet (grunnutdanning i anestesi, hjerte, infeksjon osv) med 
intensivkompetanse på toppen. Dette jobbes det også med å bygge opp ved Medisinsk 
Intensiv og hjerteoppvåkning ved UNN- Tromsø og det sees en veldig bra rekrutering 
av indremedisinere som nå tar internasjonal intensiveksamen.  

- Det er innført en ny spesialitet i Norge, Akutt og mottaksmedisin. Dette er en 
spesialitet som har grunnutdanning i indremedisin, tung vaktkompetanse for så å få 
kompetanse innen kirurgi, radiologi, ortopedi, hud, øye, barn og psykiatri. Medisinsk 
klinikk utdanner disse ved UNN Tromsø nå. Denne spesialiteten har bredden og 
kompetansen til å drifte spesielt intermediærpasienter i HN. Dette er ikke nevnt i 
høringen og tyder på at arbeidsgruppen ikke har vært klar over denne muligheten. 
Dette bør HN mene noe om i en strategi fram mot 2025.    

 

Innspill til hva som burde tas inn:  

Strategien sier lite eller ingen ting om dagens inndeling av sykehus og fordeling senger er 
hensiktsmessig/fordelaktig, skal det være slik i fremtiden? Skal vi ha dagens struktur eller 
skal vi endre strategi. Nordlandssykehuset oppfattes å sentralisere intensivpasientene til 
Bodø (tube og sende) betydelig mer enn UNN gjør, skal dette vedvare til 2025? Dette betyr 
mye for rekrutteringen/stabilisering av de andre fagområdene f.eks i Harstad og Narvik.  

 

Det kommer heller ikke godt nok frem nødvendigheten av å opprettholde mange små 
intensivenheter pga. vår geografi og værforhold. Å sette sin lit til lufttransport vet vi godt på 
lokalsykehus at ikke holder. Vi er altså avhengig av å kunne ivareta intensivpasienter på 
lokalsykehus, i hvert fall midlertidig, men altså ofte minimum i 24 timer i vente på bedre vær 
o.l. Å foreslå virituelle visitter for støtte og felles undervisning o.l. tenker vi at kan være en god 
idè.  

 



Side 10 av 13

Der hvor de omtaler ventilasjonsstøtte skriver de at Narvik hadde < 10 pasienter i 2020 med 
ventilasjonsstøtte, samtidig som de har definert ventilasjonsstøtte til å også innbefatte non-
invasiv ventilasjonsstøtte. Dette kan umulig stemme. Representanter fra intensivavdelingen i 
Narvik har i eget innspill gitt tilbakemelding hvor de presiserer dette. Det er verdt at vi også 
nevner at dette må være feile tall.  

Å ta utgangspunkt i 2020 er uheldig, da dette var et år med lav aktivitet. Vi hadde ingen 
dårlige covid-19 pasienter innlagt i denne perioden, samtidig som det var færre innlagte 
pasienter av «vanlige» indremedisinske tilstander. 

Ellers er det jo helt klart intermediærpasienter vi har mest av, og det bør nok presiseres også 
fra oss at dette må komme tydelig frem som det man på lokalsykehus må ha god kapasitet til å 
ivareta. Med mulighet for kortvarig intensivbehandling på nivå 3.  

 

En annen ting som vi møter med skepsis til er at de under «vi forbedrer gjennom samarbeid» 
på side 11  i den blå rubrikken skriver at de skal revidere «Retningslinjer for overflytting av 
intensivpasienter» og «sjekkliste overflytting av pasienter mellom intensivavdelinger». Jeg 
kjenner ikke til innholdet i disse per i dag, men å bare skrive at de skal revideres uten hva 
innholdet skal være synes for meg litt utrygt. Her synes jeg at denne revisjonen også skal være 
på høring når den kommer. Hvis ikke kan de jo skrive hva som helst som kan bli førende for 
oss.  

 

Hvordan skal man utnytte/utvide intensivkapasiteten i Tromsø? Pr dd. sendes pasienter til 
Bodø for resp.avvenning og ved prismabehandling. Ressurskrevende og kostbart.  

- Hva skal lokalsykehusene drive med? Respiratoravvenning/rehabilitering -> kan være 
en flaskehals for intensivkapasitet UNN Tromsø  

- Dokumentet konkluderer med at det er en betydelig mangel på Intermediærkapasitet -  
Hvordan skal disse enhetene drives, av hvem og hvor? Jf. Punktet over med akutt og 
mottaksmedisin. Hvor bør intermediærsengene lokaliseres? Bør de samlokaliseres 
med intensivavdelingene eller bør det være mer nærhet til akuttmottakene i HN? 
Nasjonal veileder i drift av akuttmottak har vært på høring og åpner opp for 
intermediærsenger i tilknytning til akuttmottakene for bedre pasientflyt og redusere 
«trykket» inn mot de tyngre intensivavdelingene. Dette kan sikre bedre seleksjon til de 
tyngre intensivavdelingene som igjen vil være god kvalitet og ressurseffektivt.  

Rekruttering, hvordan?  

o Nytter ikke å utdanne når man ikke klarer å beholde intensivsykepleiere.!  

o UNN har ingen «faste plasser» på hvert kull til intensivsykepleiere, det hadde 
man tidligere. Dette bør tilbakeføres. 

o Antall studieplasser – begrensede faktorer: tilgang praksisfelt/veiledere 

Stabilisering, hvordan? 

o Mangler konkrete tiltak for intensivsykepleiere.  

o Mangler konkrete tiltak for leger- Stabil legedekning har mye å si for 
lokalsykehusene, pasientbehandling og stabilisering av intensivsykepleiere.  
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- Styrke kompetanse til sykepleierne på sengepost- > Vil påvirke kapasitet intensiv og 
intermediær, samt hindre reinnleggelser 

- Mobilt intensivteam? Hvordan og av hvem. Suksess av flere andre sykehus 

- Mye fokus på jobbglidning – lite på hvordan beholde intensivsykepleiere.  

- Styrke føringer på samarbeid mellom intensivleger og moderavdeling om 
behandlingsnivå 

 

Vi legger til rette for attraktive arbeidsplasser 

o Individuelle og fleksible arbeidsordninger -> Helt urealistisk! Når man i 
utgangspunktet har knapphet på ressurser 

o Må utfylles med realistiske tiltak, eks. jobb hver 4. helg? Øke andelen i 
kombistillinger?  

 

 

Vurderinger om det er riktig å tilby pasienter intensivmedisinsk behandling 

 – man må sikre støtte/veiledning til leger som står i disse situasjonene 

Vennlig hilsen  

 

David Johansen 

Klinikksjef 
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Innspill fra Diagnostisk klinikk 

 

Det fremkommer lite i dokumentet om behov for tjenester fra Transfusjonsmedisin, 
diagnostiske tjenester og bruk av medisinskteknisk utstyr.  

Under kapittel 4. Regionale mål og rammer. 

Utarbeidelse og implementering av «Patient Blood Management» (PBM)-program vil gi bedre 
ressursutnyttelse av intensivkapasiteten.   

Under kapittel 5. Dagens situasjon – utviklingstrekk og utfordringer. 

Kliniske laboratorier ved sykehus utfører øyeblikkelighjelp prøvetaking og analysering av 
blodprøver og annet biologisk materiale. Det tas blant annet mange blodkulturer, 
hematologiske prøver, utredning for blødningsforstyrrelser og blodprøver for 
transfusjonsmedisin. 

I tråd med teknologisk utvikling og strategisk utviklingsplan har Laboratoriemedisin UNN 
Tromsø startet med persontilpasset medisin for intensivpasienter i form av 
platefunksjonstester og pasientnære koagulasjonstester. Dette bør nevnes som et 
satsningsområde. 

Både geografiske og demografiske forhold i landsdelen medfører betydelige utfordringer i å 
opprettholde blodberedskapen.  

Under kapittel 5,4 Samhandling burde diagnostiske tjenester også nevnes 

Samhandling mellom diagnostiske avdelinger og Intensivmedisin bør være prioriterte 
områder, og burde nevnes i dokumentet.  

Det er grunnleggende å ha et nært og godt samarbeid med laboratorietjenestene på alle 
sykehus i Helse Nord, blant annet for å sikre optimal blodprøvepraksis (inkl PNA-analyser), 
røntgendiagnostikk, transfusjonsbehandling og hemostaseutredning/Rotem ved større 
sykehus.  

Medisinsk teknisk utstyr (Lite nevnt i dokumentet) 

Medisinsk teknisk utstyr er utbredt på Intensivsengeposter, og bruken av blant annet 
pasientnære analyseinstrumenter øker. Det er viktig at det også er fokus på kompetanse 
innen dette. Men det er lite referanser til dette, eller samhandling med MTA.  Det er under 
referanser ikke henvist til lovdata «Forskrift om medisinsk teknisk utstyr».  

 

 

 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur. 
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