
3. Beskrivelse av tiltak og nødvendige arbeidsoppgaver 

 
For å lykkes med etableringen er det identifisert følgende nødvendige forutsetninger: 

 

Hovedaktiviteter 
 

Beskrivelse 
 

1. Rekruttere og utdanne 
invasive kardiologer 

Det er små og sårbare fagmiljø. UNN og 
Nordlandssykehuset ønsker å utdanne egne kardiologer. 
Det er beste strategi for å beholde kompetanse og 
bærekraft for hjertefaget i regionen.  

2. Rekruttere og utdanne 
kardiologer 

Det er også viktig å gjøre et strategisk arbeid for å utdanne 
kardiologer til de andre sykehusene, med særskilt vekt på 
Finnmarkssykehuset. 

3. Rekruttere og utdanne 
sykepleiere 

Det må kartlegges hvilket behov for sykepleiere 
Nordlandssykehuset vil få og hvordan dette behovet skal 
løses. 

4. Ambulering  Det vil være behov for ambulering av kardiologer fra UNN fra 

oppstart og en periode framover. Dette kan også bli aktuelt for 

sykepleiere. Regelmessig ambulering av leger og 

sykepleiere fra Nordlandssykehuset til UNN, siden 

opplæring, vedlikehold av kompetanse og faglig 

videreutvikling skal skje ved Hjertemedisinsk avd., UNN.  

 

5. Anbud for Lab  

6. Lokaler i 
Nordlandssykehuset 

Nordlandssykehuset må redegjøre for om renoveringen av 
sykehuset i Bodø vil kunne påvirke tidslinjen i prosjektet. 

7. Følgeforskning Sykepleier tilsettes i 50% stilling  

8. Kommunikasjonsprotokoller Hvilke pasienter skal hvor når? Sikre at henviserne i 
primærhelsetjenesten og på lokalsykehusene kjenner 
tilbudet i detalj inkl tilgjengelighet. 

9. Nordlandssykehuset 
etablerer intermediær-/ 
overvåkningskapasitet 
tilpasset PCI-virksomhet  
  

 

10. Etablere døgnkontinuerlig 
cardiologisk vaktlinje inkl. 
ekkocardiografi 

 

11. Tilgang til heart team Internasjonale retningslinjer anbefaler at det bør være 
tilgang til tverrfaglig team for å sikre et optimalt, 
individualisert behandlingstilbud tilpasset den enkelte 
pasientens helsetilstand og preferanser. Dette innebærer 
at en stor andel av pasientene bør konsultere et team 
bestående av generell cardiolog, invasiv cardiolog og 
hjertekirurg. Videokonferanse er nærliggende. Eksempler 
på beslutninger vil være om pasienten skal behandles med 



PCI eller coronar bypasskirurgi, og om PCI skal utføres ved 
NLSH eller ved UNN (aktuelt ved kompleks patologi og ved 
behov for særlig ekspertise, spesialutstyr eller 
sirkulasjonsassistanse/hjertepumpe). 

 

3.1 Milepælsplan 

 
Delaktiviteter Tidsrom Hoved leveranser Ansvar Tilhører 

hoved-
aktivitet 

Utdanne invasive 
kardiologer 

2020-2024 Invasive kardiologer Thor og 
Hanne 

1 

Utdanne 
kardiologer 

2019-2020 Kardiolog til lokalsykehus UNN 1 

Utdanne 
sykepleiere 

 Avklare hvor mange sykepleiere 
det er behov for i 
Nordlandssykehuset, og deres 
kompetanseprofil 

 2 

    

   
 

 

Ambulering  Praktisk ordning for de invasive 
kardiologene som skal ambulere 
fra UNN til Nordlandssykehuset, 
og omvendt. Tilsvarende ordning 
må etableres for sykepleierne.  

UNN v/ 
klinikksjef 

3 

 Avklare om sykepleiere fra 
Nordlandssykehuset skal 
utdannes ferdig i UNN slik at 
sykepleiere fra UNN slipper å 
ambulere. 

 3 

    

Lokaler i 
Nordlands-
sykehuset 

 Anbud Lab   

    

Økonomiske 
innspill 

Mai 2018 Gi økonomiske innspill til RHF-
ets økonomiske langtidsplan 

UNN  
Nordlands
sykehuset 

Alle 

Følgeforskning   Truls 
Myrmel 

5 

Kvalitet  Harmonisere retningslinjer som 
berører utøvelsen av hjertefaget 
på alle nivå i Helse Nord. Det skal 
utarbeides regionale prosedyrer 
der dette er naturlig. 

Fagråd 
hjerte 

5 

 Øke den samlede kompetansen i 
hjertefaget i regionen, f. eks. ekko. 

  

  Utarbeide en quality & safety 
checlist for bruk i kliniske 
studier. Det gir mulighet for å 
monitorere prosjektet underveis. 

Truls 
Myrmel 
Anders 
Hovland 

 



Knut Tore 
Lappegård 

Heart team     

7. 
Kardiologisk 
vaktlinje inkludert 
ekkokardiografi 

Januar 
2019  

  10 

Komplikasjons 
håndtering 

 Håndtering av komplikasjoner: 
Protokoll for perikardiocentese 
(utstyr og trening lokalt for å 
avlaste hjertet ved blodansamling 
i hjerteposen), for hemostase ved 
blødning fra tilgangskar og for 
overføring til hjertekirurg ved 
UNN. 

  

Første pasient 
behandlet i 
Nordlands-
sykehuset 

Innen 
utgangen 
av 2019 

   

Evaluere etter fem 
år 

Innen 
13.12.2022 

   

     

 
 

 


