
Håndteringen av pandemien og 
konsekvenser for pasienttilbudet 

– hva vet vi om situasjonen i Helse Nord og 
hvilke refleksjoner gjør vi oss?

Geir Tollåli, 
Fagdirektør 
Helse Nord RHF





Mars- ordren

• Iverksett beredskapsplaner

• Sikre tilstrekkelig 
behandlingskapasitet

• Ta ned og utsett planlagt 
aktivitet

• Opplæringstiltak for nye 
funksjoner

• Smittevernutstyr

• Respiratorer



Nasjonal veileder for beslutninger og anbefalinger 
relatert til  koronavirus - somatikk

• Pasienter må i størst mulig grad behandles på sitt lokalsykehus

• Planlagte inngrep (innleggelser, dagbehandling) reduseres til et absolutt 
minimum.

• Operasjoner der det må benyttes respiratorer eller ha respiratorberedskap 
eller der det vil bli behov for intensivbehandling postoperativt må vurderes 
kritisk

• Oppmøte til planlagte polikliniske konsultasjoner begrenses til et «absolutt 
nødvendig nivå».

• Organiserte masseundersøkelser mot kreft opphører inntil videre’

• Intensiv behandling vil være den viktigste begrensende faktoren

• Sykehusene må være forberedt på å avlaste hverandre



Psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig 
spesialist rusbehandling (TSB)
• Det polikliniske tjenestetilbudet og dagbehandling bør opprettholdes ut fra 

en samlet faglig vurdering av risiko, smittevernhensyn og kapasitet. Det bør 
som hovedregel benyttes telefonkonsultasjon eller videomøter. 
Oppmøtekonsultasjoner må begrenses til kun der det er behov for å 
ivareta liv og helse.

• For pasienter med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse bør det legges til 
rette for ambulant oppfølging ved for eksempel ACT/FACT team. Planlagte 
døgninnleggelser innen PHV og TSB kan gjennomføres der det er etablert 
forsvarlige smittevernrutiner, men bør avgrenses.

• Spesialisthelsetjenesten må samarbeide med kommunen ved utskrivelse 
fra døgnopphold og ha en økt oppmerksomhet på faren for overdose eller 
suicid i tiden etter utskrivelse.



Utvikling fristbrudd ventende 



SKDE rapport  oktober 2020

• Planlagt somatisk aktivitet
• Betydelig nedgang mars     mai 2020

• Tilnærmet normalisering fra juni 2020

• Betydelig økning i antall ventende
• MEST i Helse Nord



Akutte innleggelser 13. mars – 30 april 2020

• Barn - 39 %

• Voksne - 24 %

• Hjerteinfarkt  - 17%

• Hjerneslag - 6%

Etter juni 2020 samme nivå som 2019  



Kreftbehandling

• Nasjonalt kreftdiagnoser
• Mars – september - 12,7 % 
• Mars - mai - 16 %

• Brystkreft 
• Pause mammografiscreening

• Lungekreft   

• Hudkreft og blodkreft
• - flere tilfeller







Psykisk helse og rus

• Sterk økning i telefon- og videokonsultasjoner

• Totalt antall konsultasjoner uendret

• Planlagte og akutte innleggelser redusert

• Alvorlig psykisk syke
• Økt mengde polikliniske og dagbehandling

• Redusert antall innleggelse

• Pandemien har i seg selv skapt betydelig økt belastning for barn og unge
• Spiseforstyrrelser

• Alvorlig psykisk sykdom



Brukernes tilbakemelding

• Sårbare grupper
• 70 % angir mindre tjenester

• Lite kontakt utenfor egen bolig
• Isolasjon

• Pårørende:
• Bortfall av tjenester
• Uforutsigbarhet
• Flere oppgaver til familie / pårørende
• Uklar medvirkning ved endringer

• Informasjon !



Oppsummert

Læringspunkt

• Forberedelse og prioritering av 
nedtak av elektiv virksomhet

• Ulike forutsetninger for 
gjennomføring av planer for 
styrket intensivkapasitet

• Nasjonalt plangrunnlag for lokal 
planlegging av unntakstilstanden

Bevaringspunkt

• Prioriterte pasientgrupper

• Økt andel digitale konsultasjoner

• Stor oppmerksomhet mot 
beredskapsplanlegging og 
smittevern

• Regional samhandling

• Evaluering fortløpende

Sørge-for ansvaret er ivaretatt.



Takk for meg!

Navn:

E-post:

Telefon:
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