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1. Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet 

Styret i Helse Nord RHF besluttet i møte 13. desember 2017 at det skal opprettes et 
tilbud om PCI-behandling ved Nordlandssykehuset Bodø.  
 
Saken er redegjort for i følgende styresaker: 
 
Styresak 137-2017 PCI-behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord – risikovurdering og 
supplerende informasjon 
 
Styresak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord 
 
Styrets vedtak legger rammer for arbeidet med etableringen (styrevedtak av 13. 
desember 2017): 

 

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset 
Bodø i en senter-satellitt-modell fra det regionale PCI-senteret ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. 

 

2. PCI-behandlingen ved Nordlandssykehuset Bodø etableres som dagtilbud med 
planlagt oppstart i 2019. Det forutsettes at etableringen av et PCI-tilbud i Bodø ikke 
svekker Universitetssykehuset Nord-Norge HFs posisjon som universitetssykehus i 
regionen. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering av tilbudet innen 
fem år etter styrevedtaket. 
 

3. Styret ber adm. direktør om å organisere etablering og implementering av et PCI-
tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø som et regionalt prosjekt. Styret ber adm. 
direktør om å utarbeide en tydelig milepælsplan for gjennomføringen av 
etableringen av et PCI-senter i Bodø. Det er en forutsetning at det hjertemedisinske 
miljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF styrkes, før igangsetting av PCI-
tilbudet i Bodø. 

 

4. Styret forutsetter at innsatsen for å øke andelen pasienter som får prehospital 
trombolyse prioriteres, og pasientflyten i hele behandlingskjeden forbedres i 
regionen - som en del av det regionale prosjektet. 

 

5. Videre bes adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø styrkes med ekstra stillinger (herunder 
overleger innen kardiologi, leger i spesialisering, spesialsykepleiere, merkantil 
ressurs) ved hjertemedisinsk avdeling for å delta i oppbyggingen av nytt PCI-tilbud 
og Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å ivareta utdanning og forskning. 
Investeringskostnadene ved Nordlandssykehuset Bodø og lønnsmidlene til de ekstra 
stillingene i begge helseforetak tilføres fra Helse Nord RHF.  

 

6. Økonomiske tilpasninger for foretaksgruppen som helhet justeres i økonomisk 
langtidsplan og i årlige budsjetter, første gang i mai 2018. Styret forutsetter at 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ikke blir økonomisk skadelidende som følge 
av etableringen av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø.  

https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter%202017/20171213/Styresak%20137-2017%20PCI%20i%20behandling%20av%20hjerteinfarkt%20i%20Helse%20Nord%20-%20risikovurdering%20og%20supplerende%20informasjon.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter%202017/20171213/Styresak%20137-2017%20PCI%20i%20behandling%20av%20hjerteinfarkt%20i%20Helse%20Nord%20-%20risikovurdering%20og%20supplerende%20informasjon.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter%202017/20171025/Styresak%20108-2017%20PCI%20i%20behandling%20av%20hjerteinfarkt%20i%20Helse%20Nord.pdf
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7. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utarbeides regionale retningslinjer for 
behandling av pasienter med NSTEMI, jf. anbefaling fra klinisk fagrevisjon. 

2. Prosjektets mål 

 Å etablere et dagtilbud for PCI-behandling ved Nordlandssykehuset Bodø innen 
utgangen av 2019. 

2.1 Prosjektets avgrensninger 
Prosjektet inkluderer ikke punkt 4 og 7 i styrevedtaket som omhandler prehospitale 

tjenester og utarbeidelse av retningslinjer for behandling av NSTEMI. Vedtakspunkt 4 vil 

kjøres som eget prosjekt, og vedtakspunkt 7 ivaretas av fagråd for hjertemedisin. 

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. 
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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   
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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 

   

 

4. Miljø 

Prosjektet i seg selv vil ikke påvirke det ytre miljø i nevneverdig grad. Vi legger opp til 
arbeid på e-post og Skype, med fysiske møter når det er nødvendig. 
 
Ambuleringen med legespesialister, og eventuelt sykepleiere, fra UNN til 
Nordlandssykehuset vil bety flere flyreiser. Dette kan oppveies noe av færre 
pasientreiser. 
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5. Organisering, roller og ansvar 
 

5.1 Prosjektorganisering 

Prosjekteier  
Lars Vorland, administrerende direktør, Helse Nord RHF 
 
Prosjektstyre 
Randi Spørck, leder og prosjektkoordinator, seksjonsleder somatikk, Helse Nord RHF  
Einar Bugge, konstituert viseadministrerende direktør, UNN  
Kristian Bartnes, klinikksjef Hjerte lunge klinikken, UNN  
Beate Sørslett, medisinsk direktør, Nordlandssykehuset  
Olaug Kråkmo, klinikksjef medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset 
Baard Einar Martinsen, konserntillitsvalgt 
Bengt Ole Larsen. konsernverneombud 
Brukerrepresentant fra RBU, Arne Ketil Hafstad 
 
Prosjektgruppe/prosjektdeltakere 
Thor Trovik, UNN, prosjektgruppeleder 
Amjd Iqbal, seksjonsoverlege invasiv kardiologiUNN 
Truls Myrmel, Professor kardiovaskulær medisin, og overlege thoraxkirurgi, leder av 
hjerte-lungeklinikkens forskningsutvalg, UNN 
Tor Magne Gamst, seksjonsoverlege thoraxanestesiolog, UNN 
Andreas Kristensen, invasiv kardiolog, UNN (plasstillitsvalgt DNLF (overlegeforeningen)  
Linn Tangen, klinikkverneombud, UNN 
Siw Anita Lillevik, avdelingsleder card,lab, UNN 
Hanne Bjørnstad, avdelingsoverlege hjertemedisin Nordlandssykehuset 
Anders Hovland, kardiolog, Nordlandssykehuset 
Knut Tore Lappegård, Nordlandssykehuset 
Hallvard Cock, avdelingsleder hjertemedisin Nordlandssykehuset 
Lis – Nordlandssykehuset 
Rita Elisabeth Karlsen, klinikkverneombud NSF, Nordlandssykehuset 
Bente Arntzen, klinikktillitsvalgt, Nordlandssykehuset 
 
Referansegruppe 
Fagråd for hjertemedisin 

 

Prosjektstøtte 
Jann Georg Falch, rådgiver fagavdelingen, Helse Nord RHF 
Anne May Knudsen, kommunikasjonsdirektør, Helse Nord RHF 
 
Rollebeskrivelser: https://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/rolle  

6. Strategi for gjennomføring 

 
 Kvalitetsstrategi 

https://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/rolle
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[Her beskrives kort hvordan kvaliteten på leveransene i prosjektet skal ivaretas og 
måles.] 
 
 

 Strategi for implementering og overføring til linjen 
[Her beskrives kort hvordan systemet skal innføres, hvordan innholdet skal spres og 
hvordan prosjektet skal overføres til linjen.] 
 
 
 

 Gjennomføringsstrategi 
Prosjektet er organisert med sterk tilknytning til relevante fagmiljø. De som gjør dette 
arbeidet i det daglige, er de som best kan få på plass et kvalitativt, godt tilbud. Prosjektet 
er organisert enklest mulig og med fornuftig bruk av ressurser. 
 

7. Prosjektets avhengigheter og forutsetninger 

[Oppsummer kort prosjektets viktigste interne og eksterne avhengigheter (for eksempel 
til andre IT-systemer, prosesser, prosjekter, strategier, felleskomponenter etc). Hvis 
prosjektet for eksempel er en del av et program er dette en avhengighet. Sett inn 
eventuell figur eller tegning som viser avhengighetene. Angi også viktige forutsetninger 
som er lagt til grunn for prosjektets planlegging. Dette kan være spesielle forhold eller 
veivalg som prosjektet oppfatter som en del av sine eksisterende omgivelser som 
prosjektet må forholde seg til.] 
 
Avhengigheter og forutsetninger 

Avhengigheter og 
forutsetninger 
 

Kort beskrivelse av 
avhengighet 

Prosjekteier/ 
systemeier  

Håndtering av 
avhengighet  
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8. Risikovurdering 

a) Risiko 
 

Mulig hendelse Virkning hvis ingen tiltak 
iverksettes 

Tiltak som vil redusere hendelsens 
sannsynlighet og/eller konsekvens 

Oppsplitting av PCI 
virksomhet i Nord-Norge 
til to separate sentra. 

Reduksjon av kompetanse – 
lavere kvalitet / høyere risiko i 
pasientbehandlingen. 

Organisere virksomheten innenfor en 
faglig og administrativ enhet. 

   

   

   

 
b) Muligheter 
 
Mulig hendelse Virkning hvis hendelsen 

inntreffer 
Stimulerende tiltak 

   

   

   

   

 
 
 



  

9. Interessenter 

 

[Hvem er prosjektets viktigste interne og eksterne interessenter? Ta utgangspunkt i prosjektforslagets kapittel 4, og verifiser, oppdater 

og detaljer dette basert på planleggingsfasens oppdaterte interessentanalyse. Bruk Prosjektveiviserens veiledning om interessenter, og 

mal for interessentregister. 

 Hvem vil kunne påvirke prosjektet, og på hvilken måte? 
 Hvem vil kunne bli påvirket av prosjektet eller prosjektets resultater, og på hvilken måte?] 

9.1 Interessentoversikt 

Organisasjon/ 
Enhet/Gruppe 

Navn og linjerolle Hovedkategori 
(type 
interessent) 

Tilknytning/relasjon 
til prosjektet 

Forventning og 
holdning til prosjektet 

Interesse og vilje/evne 
til samarbeid 

Innflytelse og makt/vilje 
til påvirkning 

       

       

       

       

       

 
[Henvis eventuelt til separat interessentanalyse.] 
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9.2 Kommunikasjonstiltak 

[Beskriv kort interessenten, mål med kommunikasjon mot interessenten, det mest sentrale budskapet, egnet kommunikasjonsform, 
viktige milepæler for kommunikasjon og hvem som er ansvarlig for å gjennomføre tiltaket.] 
 
Interessent (navn) Mål med kommunikasjonen Budskap Kommunikasjonsform Når? / Ved milepæl? Ansvarlig 

      

      

      

      

      

 
 
[Henvis eventuelt til separat kommunikasjonsplan



  

 


