
 

Vedlegg 12: Spesialiteter i et akuttsykehus og spesialiteter i et 
helseforetak 
Vedlegg til styresak 137-2019 Helgelandssykehuset 2025 – struktur og lokalisering 
 
Helse Nord RHF har vurdert hvilke spesialiteter som bør finnes i et akuttsykehus. 
 
Tabell 1 Spesialiteter i et akuttsykehus 

Spesialitet Beskrivelse Merknad 
Anestesiologi Tilgjengelig anestesilege i vakt 

for bistand til akutte kirurgiske 
og indremedisinske tilstander i 
tillegg til anestesi ved kirurgiske 
inngrep. Systemansvar ved 
intermediær eller 
intensivposter. 

Ved flere akuttsykehus er denne 
funksjonen kombinert med 
luftambulansetjeneste. 

Akutt- og mottaksmedisin Systemansvar for klinisk ledelse 
og triage i akuttmottak 

Kan inngå i generell medisinsk 
vakt. 

Hjertemedisin Systemansvar for 
overvåkingsenhet. Utredning og 
behandling av kardiologiske 
lidelser med ekkokardiografi, 
arbeids-EKG, 24-timers EKG, 24-
timers blodtrykk samt logistikk 
for prehospital og intrahospital 
trombolyse. Pacemakerkontroll. 

Poliklinikk og sengepost. 

Indremedisin 
 

Utredning og behandling av 
akutte og kroniske 
indremedisinske tilstander, 
infeksjoner og hjerneslag 
(slagenhet). Logistikk for 
trombolysebehandling av 
hjerneslag 

Poliklinikk og sengepost 

Gastroenterologisk kirurgi Akutt og elektiv behandling og 
utredning av akutte og kroniske 
gastrokirurgiske lidelser. 
Kreftkirurgi etter regional 
funksjonsfordeling. 

Poliklinikk og kirurgisk 
sengepost. 
Vaktkompetanse for akutt 
kirurgi. 

Generell kirurgi Akutt og elektiv utredning og 
behandling av generelle 
kirurgiske lidelser. 
Skadepoliklinikk. 

Poliklinikk og kirurgisk 
sengepost. 

Radiologi Akutt og elektiv radiologisk 
utredning med konvensjonell 
røntgen, ultralyd, CT og MR. 
Samhandling ved slagalarm. 
Intervensjon (punksjoner, 
drenasje). 

Radiologisk vaktberedskap kan 
organiseres i nettverk. 
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Et helseforetak bør samlet kunne tilby følgende spesialiteter i tillegg til spesialitetene i 
et akuttsykehus: 
 
Tabell 2 Spesialiteter i tillegg til spesialitetene i et akuttsykehus i helseforetaket samlet 

Spesialitet Beskrivelse Merknad 
Barnemedisin Elektiv og akutt utredning og 

behandling av pediatrisk 
sykdommer. Bistand til 
fødeavdeling og stabilisering av 
nyfødte i påvente av transport 
til nyfødtintensivavd. Bistand til 
Statens barnehus. 

Poliklinikk og sengepost 

Barnehabilitering Behandling og utredning av 
barn og unge med tidlig 
ervervede funksjonsnedsettelse 
med behov for tjenester fra flere 
sektorer. 

Ikke egen spesialitet, men viktig 
fagområde der barns behov bør 
løses i nettverkssamarbeid. 

Fordøyelsessykdommer 
(gastroenterologi) 

Elektiv og akutt utredning og 
behandling av   mage- og 
tarmsykdommer. Akutte og 
elektive 
endoskopiundersøkelser.  
Biologisk behandling.  

Poliklinikk. I de fleste 
avdelingene er senger integrert 
i generell indremedisin. 
Infusjonsenhet evt. i samarbeid 
med hud og revumatologi 

Fysikalsk medisin og 
rehabilitering 

Spesialisert rehabilitering.  
Bistand til slagenheter. 

Poliklinikk og sengepost 

Fødselshjelp og 
kvinnesykdommer 

Forløsning fra uke 32 selektert 
til fødeavdeling. Oppfølging og 
kontroll av alle fødende. 
Systemansvar for fødestuer og 
fødeavdeling. Utredning og 
behandling av akutte og 
kroniske gynekologiske lidelser 
unntatt IVF og onkologi. 
Kjemoterapi etter avtale med 
UNN. 

Poliklinikk og sengepost 

Geriatri Teambaserte enheter for 
geriatrisk utredning. Bistand til 
slagenhet. Kompetanse og 
bistand til andre avdelinger og 
kommuner (f.eks. ortogeriatri). 

Poliklinikk. Senger integrert i 
generell indremedisin.  
Ambulant virksomhet og 
rådgiving til 
kommunehelsetjenesten 

Hud og veneriske sykdommer Utredning og behandling av 
hudlidelser. Lysbehandling. 
Biologisk behandling. 

Poliklinikk med lysbehandling. 
Infusjonsenhet evt. i samarbeid 
med gastroenterologi og 
revmatologi 

Kreftsykdommer I samarbeid med 
kreftavdelingene oppfølging og 
behandling av kreftsykdommer, 
lindrende behandling og 
seinvirkninger etter behandling 

Poliklinikk, dagpost for 
kjemoterapi, bistand til andre 
avdelinger for kurativ og 
lindrende behandling 



 3 

Lungesykdommer Utredning og behandling av 
akutte og kroniske 
lungesykdommer, infeksjon og 
respirasjonssvikt 

Poliklinikk med basal 
respirasjonsfysiologisk 
utredning og bronkoskopi. 
Generell medisinsk sengepost. 

Nevrologi Utredning og behandling av 
akutte og kroniske nevrologiske 
lidelser.  Bistand til 
slagenhetene. 

Poliklinikk 

Nyresykdommer Utredning, behandling og 
oppfølging av akutte og 
kroniske nyresykdommer.  
Dialyse (hemodialyse og 
peritonealdialyse) i 
dialyseavdelinger og ambulant. 

Poliklinikk.  Dialysebehandling 
på dagpost og ambulant. 
Senger integrert i generell 
indremedisin. 

Ortopedisk kirurgi Akutt og elektiv behandling av 
akutte og kroniske ortopediske 
lidelser.  Samhandling med 
fys.med. og geriatri. 

Poliklinikk og sengepost. 

Revmatologi Utredning og behandling av 
akutte og kroniske 
revmatologiske lidelser.  
Samhandling med fys.med. 
Biologisk behandling. 

Poliklinikk.  Infusjonsenhet evt. i 
samarbeid med 
gastroenterologi og hud. 

Urologi Utredning og behandling av 
akutte og kroniske urologiske 
lidelser. Samhandling med 
onkologisk avdeling i 
kreftpakkeforløp 

Poliklinikk og kirurgisk 
sengepost. 

Øre-nese-halssykdommer Utredning av akutte og kroniske 
tilstander i Øre-nese-
halsområdet inkl. hørselstap. 
Samhandling med audiograf. 

Poliklinikk med audiometri.  
Dagkirurgi evt kirurgisk 
sengepost 

Øyesykdommer Utredning og behandling av 
akutte og kroniske 
øyesykdommer 

Poliklinikk, dagkirurgi 

 
 
 


	Vedlegg 12: Spesialiteter i et akuttsykehus og spesialiteter i et helseforetak

