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65-2010 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste som ivaretar de overordnede verdier 
om kvalitet, trygghet og respekt og med god tilgjengelighet. Tjenestene skal være av god 
internasjonal standard. Etablering av et regionalt traumesystem skal gi bedre kvalitet på 
behandling av de alvorligst skadde pasienter i landsdelen.  
 
Internasjonale og nasjonale studier og anbefalinger viser at et etablert system for 
behandlingskjeden som skisserer felles prosedyrer for diagnostisering og behandling og klare, 
entydige destinasjonskriterier (”hvem skal hvor”) gir større trygghet for et godt sluttresultat 
for pasienten. Samtidig er målsettingen å opprettholde nærhet til tjenestene og redusere 
ulempene for befolkning og lokalsamfunn.  
 
Saken er en oppfølging av styresakene 7-2009, 57-2010 og 65-2010 om organisering av 
alvorlig skadde pasienter – traumesystem i Helse Nord. Her presenteres det regionale 
traumeutvalgets rapport, innholdet i høringsuttalelsene og adm. direktørs vurdering og 
konklusjoner for etableringen av et regionalt traumesystem etter at høringsrunden er avsluttet.  
 
Bakgrunn/fakta 
Styret i Helse Nord RHF behandlet saken i februar 2009 (jf. styresak 7-2009) og sluttet seg til 
de overordnede prinsippene. I behandling av saken ble også Universitetssykehuset Nord-
Norge Tromsø vedtatt som regionalt traumesenter for Helse Nord. Styret ba videre om en ny 
sak om hvordan det nasjonale traumesystemet kunne tilpasses de lokale forhold i Nord-Norge.  
 
Organiseringen må sikre en systemkvalitet som gir befolkningen, så langt som mulig, en 
likeverdig sjanse til å få oppnå et resultat av behandlingen i tråd med det en faglig kan 
forvente. Med kvalitet forstås i denne sammenheng hvilken grad det som skjer av aktivitet og 
tiltak i helsetjenesten øker sannsynligheten for en ønsket helsegevinst for den enkelte og 
grupper av mennesker basert på dagens tilgjengelige kunnskap (Institute of Medicine 1990).  
 
Det ble opprettet en faggruppe, regionalt traumeutvalg, som utredet spørsmålet. Deres rapport 
forelå medio mai 2010. Rapporten ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styresak 57-
2010 Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – traumesystem, oppfølging 
av styresak 7-2009 Organisering av alvorlig skadde pasienter – traumesystem i Helse Nord i 
styremøte, den 31. mai 2010 og vedtatt utsatt til etter at det var avholdt dialogmøter med 
regionene.  
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Det ble gjennomført dialogmøter med regionråd, tillitsvalgte, verneombud og foretaksledelsen 
i helseforetakene. Styret i Helse Nord RHF behandlet deretter saken på nytt den 22. juni 2010 
og fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til saksutredningen og den vedlagte rapporten fra utvalget som har utredet 

forslag til regionalt traumesystem. Styret ber om at saken sendes ut på en bred høring.  
 
2. Styret ber om en sterkere begrunnelse for valg av traumesykehus og en avklaring av 

konsekvenser for luftambulansetjenesten. 
 
3. Styret ber om en beskrivelse av hvordan man unngår at traumepasienter blir behandlet 

ved sykehus med akuttkirurgisk beredskap, men uten tilstrekkelig traumekompetanse.  
 

4. Styret ber om at det inviteres til samarbeid med primærhelsetjenesten med mål om å bedre 
traumekompetansen. 
 

Adm. direktør i Helse Nord RHF har i sin saksutredning i styresak 65-2010 gitt klart uttrykk 
for at alle sykehus som i dag har kirurgisk akuttberedskap må beholde denne. I rapporten fra 
det regionale traumeutvalget var en hovedpremiss at alle sykehus med kirurgisk 
akuttberedskap skulle motta traumepasienter. Samtidig foreslo utvalget at det skulle være 
minimum fire sykehus som mottok traumepasienter i landsdelen. Sykehus som ikke skulle 
motta traumepasienter skulle heller ikke ha kirurgisk akuttberedskap. Geografi, avstander etc. 
nødvendiggjør en desentralisert kirurgisk akuttberedskap.  
 
Innføring av et regionalt traumesystem kan ikke alene være årsak til å endre kirurgisk  
akuttberedskap. Når dette likevel er en utfordring er det fordi hensynet til behandlingskvalitet 
i noen tilfeller vil kunne gå på bekostning av nærhet til tjenestene. Dette kan skyldes  
mangelfull trening, hvis antallet skadde pasienter er lavt, eller mangel på nødvendig  
nøkkelpersonell og/eller vansker med å rekruttere og beholde disse eller et tilstrekkelig antall 
spesialister ved små sykehus. Disse dilemmaene er belyst i rapporten fra det regionale  
traumeutvalget. 
 
Traumeutvalgets rapport ble sendt ut på bred høring den 7. juli 2010. Det er kommet inn 68 
høringsuttalelser. 
 
Medbestemmelse 
Organisering av behandling av alvorlig skadde pasienter, etablering av regionalt 
traumesystem ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord 
RHF, den 6. desember 2010 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Alle lokalsykehus som i dag har kirurgisk akuttberedskap skal opprettholde denne. 

Kompetanse som skal være tilstede ved sykehus som har kirurgisk akuttberedskap 
framkommer av vedlagte liste med krav til prosedyrer som skal kunne gjennomføres. 

 
2. Definitiv (endelig) behandling av alvorlig/hardt skadde pasienter skal skje ved 

Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø etter gitte krav. 
 
3. Partene forutsetter at det blir gjennomført en revisjon av system og praksis et års tid etter 

at alt er på plass. 
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4. Utredning av konsekvenser av regionalt traumesystem for kommunehelsetjenesten, samt 
konsekvenser for kapasitet og kompetanse i de prehospitale tjenestene og AMK-
funksjonene, iverksettes og sluttføres innen sommeren 2011. 

 
5. Eventuell økning i kapasiteten i luftambulansetjenesten vurderes i forbindelse med 

evalueringen av ambulansetjenesten etter at nasjonale kvalitetskrav for tjenesten er 
innført.  

 
Vurdering 
Innføring av et formelt regionalt traumesystem som inkluderer bedre organisering, 
systematisk opplæring av helsepersonell og behandling etter evidensbaserte retningslinjer, har 
vist seg å øke overlevelsen etter alvorlige skader. Den viktigste begrunnelsen for å etablere et 
regionalt traumesystem er at det vil forbedre mottak og behandling av pasienter med alvorlig, 
eller mistanke om alvorlig, skade. Traumesystemet omfatter en relativt liten andel av 
pasientpopulasjonen. Totalt utløses traumeteamalarmen 500-600 ganger i Nord-Norge, hvorav 
gjennomsnittlig ca. 25 % av disse alarmene omfatter pasienter med alvorlig skade.  
 
Adm. direktør anser det som helt nødvendig å etablere et system for mottak og behandling av 
alvorlig skadde pasienter/pasienter med mistanke om alvorlig skade som er entydig og klart i 
forhold til hvor pasientene skal, kommunikasjonsprotokoller og som er tidssparende for de 
alvorligst skadde. Adm. direktør vil også sterkt understreke kravet til ledelse for å sikre at 
medarbeidere som er involvert i arbeidet med alle pasienter, også traumepasienter, har 
nødvendig kunnskap og er drillet i de prosedyrer som er etablert. Behandlingen av disse 
pasientene krever et team av høyt spesialiserte leger og annet helsepersonell og hvor øvelse 
gjør mester.  
 
Hovedpremissen for adm. direktørs forslag er i tråd med det regionale traumeutvalgets 
forslag. Pasienten skal raskest mulig bringes til det behandlingssted som kan utføre endelig 
(definitiv) behandling. For pasienter som ikke kan bringes raskt direkte fra skadested til 
endelig behandlingssted skal alle lokalsykehus som i dag har kirurgisk akuttberedskap kunne 
motta, stabilisere og/eller utføre livreddende behandling før transport til endelig 
behandlingssted. Det vises her til vedlagte oversikt som angir hvilke prosedyrer 
lokalsykehusene skal kunne håndtere, når pasienten av behandlingsmessige og/eller 
transportmessige grunner ikke kan sendes direkte til sykehus med kompetanse til å 
gjennomføre endelig behandling.  
 
Definitiv traumebehandling av alvorlig/hardt skadde pasienter skal gjennomføres ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø, som regionalt traumesenter. I tillegg skal 
Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø kunne utføre endelig behandling av pasienter med 
alvorlige skader. Arbeidsdelingen mellom UNN Tromsø og NLSH Bodø må avklares 
nærmere. Det foreslås at det gjennomføres en revisjon av system og praktisering ved alle 
sykehusene ett års tid etter at arbeidsfordelingen er på plass og systemet er i funksjon.  
 
Helse Nord RHF må i samarbeid med kommunehelsetjenesten sikre felles forståelse av 
ansvarsforhold, destinasjonskriterier og rollefordeling mellom institusjonene, herunder krav 
til kompetanse og tilgjengelighet for legevaktslege. Det anbefales også et oppfølgende 
arbeid i fagmiljøene, ledet av regionalt traumesenter i samarbeid med NLSH Bodø og 
ressurser ved lokalsykehusene, for å utvikle en opptrappingsplan for kompetansebygging i 
hele traumesystemet/-kjeden. I dette arbeidet må en også belyse nærmere hva 
lokalsykehusene skal kunne gjøre og innarbeide dette i en faglig retningslinje. 
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Konklusjon 
Traumeorganiseringen i Helse Nord må ta utgangspunkt i kravene i rapporten ”Organisering 
av alvorlig skadde – nasjonalt traumesystem”. En avveining som tar hensyn til 
befolkningsstruktur, transportavstander, eksisterende kompetanse og infrastruktur ved de 
enkelte foretak og det lave antall alvorlig skadde pasienter i Nord-Norge tilsier at alle alvorlig 
skadde pasienter skal sendes så raskt som mulig til sykehus som skal yte endelig (definitiv) 
behandling av den alvorligste skaden hos pasienten. Dette betyr at de aller fleste 
traumepasienter skal behandles i UNN Tromsø eller NLSH Bodø.  
 
Samtidig er det avgjørende for å sikre en god tjeneste desentralt at kirurgisk akuttberedskap 
opprettholdes ved de sykehusene som i dag har det. Alle lokalsykehus som i dag har kirurgisk 
akuttberedskap skal ha kompetanse og ressurser til å ta i mot, diagnostisere og eventuelt 
stabilisere traumepasienter før transport til sykehus som kan gi endelig behandling.  
 
Kompetanse i livreddende behandling (A, B, C= Airways, Breathing, Circulation) skal være 
tilstede ved alle institusjoner og de prehospitale tjenester. Trening i mottak av traumepasienter 
skal gjøres regelmessig. Det vises her til vedlagt eksempel på hvilke prosedyrer dette 
omfatter, og hvilke krav til trening som må ivaretas.  
 
Sikring av kirurgisk akuttberedskap ved alle sykehus som i dag har det reduserer også behovet 
for økte luftambulanseressurser (Sør-Troms og Nordre Nordland), jf. regionalt traumeutvalgs 
rapport. En ev. økning av kapasiteten i luftambulansetjenesten må vurderes i forhold til 
prioriteringsforskriftens bestemmelser om tjenestens nytte, virkning og kostnad i forhold til 
innsats på andre områder. Det foreslås derfor at spørsmålet om økt luftambulansekapasitet 
vurderes ved en gjennomgang av ambulansetjenesten etter at nasjonale kvalitetskrav er på 
plass.   
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til regionalt traumeutvalgs rapport, høringsuttalelsene og 

saksutredningen. Styret i Helse Nord RHF har som hovedpremiss for sitt arbeid at alvorlig 
og/eller hardt skadde pasienter så vidt mulig skal sendes direkte og raskest mulig fra 
skadested til det sykehus som skal utføre endelig behandling.  

 
2. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø er regionalt traumesenter og skal ha 

kompetanse til endelig behandling av alle traumepasienter (unntak for ev. pasienter som 
trenger behandling ved sykehus med landsfunksjoner). 

 
3. Nordlandssykehuset Bodø skal oppfylle alle kravene til nivå 2 i traumesystemet og kunne 

sluttbehandle traumepasienter som ikke trenger nevrokirurgisk behandling. 
 
4. Styret i Helse Nord RHF legger til grunn at alle sykehus som i dag har kirurgisk 

akuttberedskap skal fortsette å ha det. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til regionalt 
traumeutvalgs konklusjon om at alle sykehus som har kirurgisk akuttberedskap skal ha 
kapasitet og kompetanse til å motta og kunne utføre stabiliserende/livreddende 
behandling, når pasienten ikke kan transporteres direkte til sykehusene som skal utføre 
endelig behandling. 

 

Styremøte Helse Nord RHF - 14. desember 2010 side 4



5. Regionalt traumesystem etableres i tråd med anbefalingene i Nasjonal Traumerapport. 
Kompetanse må bygges opp på alle ledd i traumesystemet. Tiltak som å etablere 
traumekomiteer/utvalg og å implementere de anbefalte kommunikasjonsprotokollene og 
destinasjonskriteriene gjennomføres så snart som mulig i hvert helseforetak.  

 
6. Kompetanseheving som krever tilførsel av ressurser gjennomføres etter en 

opptrappingsplan i hvert helseforetak, slik at traumesystemets krav til nivåene i systemet 
innføres innen 1. januar 2012.  

 
7. Styret i Helse Nord RHF vil understreke kravet til en sterk faglig ledelse som sikrer at 

medarbeiderne har nødvendig kompetanse og at alt personell, også vikarer, har nødvendig 
kunnskap om systemet. 

 
8. Styret ber adm. direktør i Helse Nord RHF om å sikre at det blir gjennomført en revisjon 

av system og praksis ett års tid etter at alt er på plass.  
 

9. Ansettelse av regional traumekoordinator ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
gjøres snarest. Regional traumekoordinator skal legge til rette for å innføre regionalt 
traumesystem i Helse Nord, drive kvalitetssikrings- og utviklingsarbeid innenfor 
traumesystemet og bidra til traumatologisk forskning i regionen.  
 

10. Utredning av konsekvenser av regionalt traumesystem for kommunehelsetjenesten, samt 
konsekvenser for kapasitet og kompetanse i de prehospitale tjenestene og AMK-
funksjonene, iverksettes og sluttføres innen sommeren 2011. 

 
11. En eventuell økning av kapasiteten i luftambulansetjenesten vurderes i forbindelse med 

evaluering av ambulansetjenesten etter at nasjonale kvalitetskrav for tjenesten er innført.  
 

 
Bodø, den 7. desember 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Lokalsykehus som har kirurgisk akuttberedskap og som skal kunne 

motta alvorlig tilskadekomne og pasienter som mistenkes å ha alvorlig  
skade – krav til prosedyrer, oversikt 
 
Rapport fra regionalt traumeutvalg 

                           Oppsummering av høringsuttalelser 
 

Vedleggene (rapporten og oppsummeringen) er lagt ut på våre  
hjemmesider – se: http://www.helse-nord.no/article67513-1079.html  

 
Utrykte vedlegg:  Høringsuttalelser 
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UTREDNING 
 
Innledning  
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste som ivaretar de overordnede verdier 
om kvalitet, trygghet og respekt og med god tilgjengelighet. De faglige utredningene om nye 
og strengere kvalitetskrav bygger på den beste faglige kunnskap og praksis og målet er å gi et 
best mulig behandlingstilbud, oppdage faresignaler tidlig og redusere risikoen for at ulykker 
og tap av liv skal skje. Etablering av et regionalt traumesystem dreier seg derfor om optimal 
kvalitet i behandlingskjeden og redusert risiko for død. Samtidig er målsettingen å 
opprettholde nærhet til tjenestene og redusere ulempene for befolkning og lokalsamfunn.  
 
Hensynet til pasientenes trygghet, en helhetlig forvaltning av menneskelige og 
økonomiske ressurser, samt faglige prioriteringer tilsier at det er behov for en fast og 
forutsigbar struktur på traumeberedskapen i landsdelen. Det er nødvendig å sikre 
robuste fagmiljø med stabil og forutsigbar kompetanse og regelmessig teamtrening, for 
å redde liv ved alvorlig skade. Det er et lite antall pasienter i landsdelen som rammes av 
alvorlig skade og med behov for livreddende behandling. Kartlegging av status på 
forutsigbar kompetanse og trening ved sykehusene våre viser at det er nødvendig med 
en betydelig oppgradering på sykehus som skal ta i mot og behandle alvorlig skadde, 
slik at pasientene ivaretas på en optimal måte og med den kvalitet på behandlingen som 
er skissert i de nasjonale kravene. Denne saken omhandler etableringen av et regionalt 
traumesystem hvis målsetting er å sikre at den alvorlig skadde pasienten blir behandlet 
på rett sted til rett tid og av de rette spesialistene. 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet saken i februar 2009 (jf. Styresak 7-2009) og sluttet seg til 
de overordnede prinsippene. I behandling av saken ble også Universitetssykehuset Nord-
Norge Tromsø vedtatt som regionalt traumesenter for Helse Nord. Styret ba også om en ny 
sak som utredet hvordan det nasjonale traumesystemet kunne tilpasses de lokale forhold i 
Nord-Norge. Det ble derfor opprettet en faggruppe, regionalt traumeutvalg, som utredet 
spørsmålet og deres rapport forelå medio mai 2010. Rapporten ble behandlet av styret i Helse 
Nord RHF i styresak 57-2010 Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – 
traumesystem, oppfølging av styresak 7-2009 Organisering av alvorlig skadde pasienter – 
traumesystem i Helse Nord i styremøte, den 31. Mai 2010 med følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til saksutredningen og den vedlagte rapporten fra utvalget som har utredet 

forslag til regionalt traumesystem. 
 
2. Før endelig behandling i styret i Helse Nord RHF vil styret sikre nødvendig forankring i 

helseforetakene og hos berørte regioner/regionråd.  
 

3. Styret vil behandle regionalt traumesystem i styremøte, den 22. Juni 2010. 
 
I etterkant av styremøtet har det vært gjennomført dialogmøter med regionråd, tillitsvalgte, 
verneombud og foretaksledelsen i helseforetakene. Styret behandlet deretter saken på nytt den 
22. juni 2010 og fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til saksutredningen og den vedlagte rapporten fra utvalget som har utredet 

forslag til regionalt traumesystem. Styret ber om at saken sendes ut på en bred høring.  
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2. Styret ber om en sterkere begrunnelse for valg av traumesykehus og en avklaring av 
konsekvenser for luftambulansetjenesten. 

 
3. Styret ber om en beskrivelse av hvordan man unngår at traumepasienter blir behandlet 

ved sykehus med akuttkirurgisk beredskap, men uten tilstrekkelig traumekompetanse.  
 
4. Styret ber om at det inviteres til samarbeid med primærhelsetjenesten med mål om å bedre 

traumekompetansen. 
 

Adm. direktør i Helse Nord RHF har i sin saksutredning i sak 65-2010 gitt klart uttrykk for at 
akuttkirurgisk døgnberedskap skal opprettholdes på alle sykehus som har det i dag. Kirurgisk 
akuttberedskap er en av grunnpilarene for lokalsykehus i forhold til å skape trygghet i 
befolkningen for at de får hjelp når det oppstår behov for øyeblikkelig hjelp ved sykdom eller 
skade. Å opprettholde denne beredskapen på det nivå det er faglig grunnlag for, anses derfor 
som svært viktig for lokalbefolkningen. En endret akuttkirurgisk beredskap vil ha store 
konsekvenser for andre pasientgrupper enn de alvorligst skadde og konsekvensene for disse 
pasienter er ikke tilstrekkelig utredet. Hvis en slik beslutning skal tas en gang i fremtiden, må 
de totale konsekvenser av en slik eventuell endring måtte vurderes nøye.  
 
Innføring av et regionalt traumesystem kan ikke alene være årsak til å endre akuttkirurgisk 
beredskap. Når dette likevel er en utfordring er det fordi hensynet til kvalitet på behandlingen 
i noen tilfeller kan gå på bekostning av hensynet til nærhet til tjenestene. Dette kan skyldes 
mangelfull trening hvis antallet skadde pasienter er lavt, eller det kan skyldes mangel på 
nødvendig nøkkelpersonell og/eller vansker med å rekruttere disse eller et tilstrekkelig antall 
spesialister ved små sykehus. Disse dilemmaene er godt belyst i rapporten fra det regionale 
traumeutvalget. 
 
Traumeutvalgets rapport ble sendt ut på bred høring den 7. juli 2010. 
 
Sammendrag av traumeutvalgets rapport 
Det regionale traumeutvalget ble etablert for å gi anbefalinger om å etablere et regionalt 
traumesystem basert på prinsippene i den nasjonale traumerapporten. Utvalget har kartlagt 
dagens håndtering av traumepasienter og status ved sykehusene i forhold til de nasjonalt 
fastsatte krav til kompetanse og system for traumebehandling. Målsettingen med arbeidet har 
vært at alle enheter i behandlingskjeden skal oppfylle de nasjonale kravene gjennom 
etableringen av et formelt regionalt traumesystem.  
 
Et regionalt traumesystem innebærer  
 
• organisatorisk:  

o kompetansebyggende tiltak 
o tiltak for å bedre samhandlingen i behandlingskjeden 
o et erfaringsbasert system inkludert traumeregister for å evaluere og justere elementene  

 
• strukturelt: 

o oppgradere noen av regionens sykehus til et spesifisert kompetansenivå 
o oppgradere den prehospitale tjenesten, inkludert sikre nødvendig kapasitet innen 

prehospital transport med spesialkompetanse 
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I Nord-Norge er det omkring 130 alvorlig skadde pasienter (traumepasienter) årlig. 
Skadeomfanget er ofte uklart initialt. Dette gjør at antall aktiveringer av traumeteamene i 
regionen er omkring 500-600 årlig. De alvorlig skadde pasientene trenger en snarlig 
diagnostisering og eventuell stabilisering på skadestedet og transport til sykehus som kan 
gjennomføre endelig behandling i henhold til de faglige krav. Behandlingen av disse 
pasientene krever kompetente team av spesialiserte leger og annet helsepersonell. Det er en 
forutsetning at teamene gjennomfører regelmessige øvelser på traumehandtering og har et 
behandlingsvolum som sikrer at kompetanse vedlikeholdes og utvikles.  
 
Rapporten ”Regionalt traumesystem for Helse Nord” foreslår hvordan behandlingstilbudet til 
traumepasienter kan bygges opp og forbedres. Forslaget tar utgangspunkt i kravene skissert i 
nasjonalt traumesystem. Det nasjonale traumesystemet er bygget opp gjennom 4 nivåer og det 
er skissert spesifikke krav for kompetanse og kvalitet for det enkelte nivå. De fire nivåene er: 
 
Nivå 4: Akutt rehabilitering 
Nivå 3: Regionalt traumesenter 
Nivå 2: Akuttsykehus 
Nivå 1: Prehospitalt nivå 
 
I rapporten blir begrepet ”traumepasient” benyttet om en alvorlig skadd pasient eller en 
pasient med mistanke om alvorlig skade. Pasienten har pådratt seg åpenbart alvorlige skader 
og/eller er sirkulatorisk/respiratorisk ustabil og/eller har vært utsatt for fall fra stor høyde, 
kollisjon/utforkjøring i stor fart etc. Med åpenbart alvorlig skade menes store blødninger eller 
knusninger, dislokerte bekkenbrudd eller brudd i lange rørknokler, ustabil brystkasse, stikk- 
og skuddskader over albue og kne samt store brannskader. En traumepasient trenger med 
andre ord avansert medisinsk behandling. 
 
Kliniske beslutninger om behandlingsnivå er ofte upresise da de må tas innenfor et kort 
tidsvindu uten støtte i komplett diagnostikk. Behandlingskjeden vil derfor også omfatte en 
betydelig andel pasienter med bare lette til moderate skader.  
 
En sentral forutsetning er at de aller fleste med alvorlig skade eller velbegrunnet mistanke om 
dette, raskt skal kunne nå et sykehus av en slik standard at åndedrett og sirkulasjon kan 
stabiliseres i de tilfeller livsfunksjonene er truet av reversible årsaker. I traumerapporten 
omtales dette som akuttsykehus. Begrepet akuttsykehus er benyttet i den nasjonale rapporten, 
og rapporten skisserer de krav som må oppfylles for at et sykehus skal kunne behandle 
pasienter med livstruende skader. Det regionale traumeutvalgets anbefalinger med hensyn til 
antall og lokalisering av akuttsykehus vektlegger at et slikt sykehus under normale 
omstendigheter skal kunne nås innen to timer fra skadetidspunktet.  
 
Arbeidsgruppen mener at den akuttkirurgiske beredskap må legges ned ved sykehus som ikke 
oppgraderes til akuttsykehus, alternativt at alle sykehus med kirurgisk akuttberedskap må 
kunne ta imot og behandle alvorlig skadde pasienter. Bakgrunnen for dette er at sykehus som 
har akuttberedskap i kirurgi, men ikke skal motta traumepasienter, vil bli benyttet til 
traumebehandling uten at de innehar tilstrekkelig kompetanse. Dette vil gi risiko for forsinket 
transport til akuttsykehus og redusere pasientenes mulighet til overlevelse.  
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I Nord-Norge går alarmen for traumeteamene i sykehusene 500-600 ganger pr. år. 
Traumeteamet er det teamet som tar imot hardt skadde pasienter/pasient med mistanke om 
alvorlig skade. Hvis vi holder utenfor våre to største sykehus, Tromsø og Bodø, er det totalt 
ca. 290 traumeteamaktiveringer i regionen. Av totalt 500-600 pasientene i regionen er ca. 130 
av pasientene (25 %) alvorlig skadde hvor det handler om å redde liv.  
 
Rapporten foreslår forbedringer i mottak og behandling av disse alvorlig skadde 
pasientene/pasienter med mistanke om alvorlig skade.  
 
Arbeidsgruppen mener det er nødvendig å bygge opp kompetansen til de fagfolkene som skal 
ta imot og behandle alvorlige skader i tråd med anbefalingene i den nasjonale rapporten. Tap 
av tid kan bety tap av liv. Utvalget mener derfor det er nødvendig å oppgradere noen sykehus 
i regionen til å ta i mot de hardt skadde pasientene for å sikre en forsvarlig og livreddende 
behandling. Utvalgets anbefaling er å oppgradere minimum ett sykehus i hvert helseforetak til 
akuttsykehus, i betydningen å behandle traumepasienter (jf. definisjon i den nasjonale 
traumerapporten).  
 
Ingen sykehus i Nord-Norge har per i dag et traumatologitilbud i tråd med anbefalingene i den 
nasjonale traumerapporten. Statusbeskrivelsen i rapporten viser at vi har utfordringer knyttet 
til både kompetansebygging, teamtrening og erfaringslæring ved våre sykehus. Noen sykehus 
vil imidlertid kunne tilpasse seg kravene med minimal ressursinnsats. Dette gjelder først og 
fremst UNN Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø, som har en infrastruktur og 
legebemanning som er stabil og tilgjengelig på døgnbasis innen de sentrale spesialitetene som 
trengs i et traumeteam. 
 
En avveining som tar hensyn til befolkningsstruktur, transportavstander, eksisterende 
kompetanse og infrastruktur ved de enkelte foretak og anslag over kostnader forbundet med 
oppgradering av enkeltsykehus tilsier ifølge utvalget at: 
 
1) Helse Nords traumesenter er Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø  

Dette sykehuset er det eneste sykehus i regionen med et komplett kirurgisk og 
intensivmedisinsk tilbud og kan med moderate investeringer bringes i samsvar med 
kravene til traumesenter. Utvalget foreslår i tillegg at UNN Tromsø tillegges funksjonen 
som traumesykehus for Midt- og Nord-Troms. 

 
2) Regionen bør i tillegg til traumesenteret ha minimum fire traumesykehus  

1) Helgeland, 2) Nordland mellom Saltfjellet og Tysfjorden/Lødingen, 3) Ofoten og Sør- 
Troms, 4) Finnmark.  

 
1. Helgeland  

Både Mo i Rana og Sandnessjøen sykehus er gode alternativer som med moderate 
investeringer kan bringes i samsvar med kravene til akuttsykehus.  
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2. Nordland mellom Saltfjellet og Tysfjord/Lødingen 
Nordlandssykehuset Bodø kan med moderate investeringer bringes i samsvar med kravene 
til traumesykehus. I tillegg til å dekke området mellom Saltfjellet og Tysfjord1

 

, vil 
Nordlandssykehuset Bodø kunne tilby definitiv behandling av en rekke pasienter som er 
primærbehandlet på Helgelandssykehuset HF, spesielt innen karkirurgi, thoraxkirurgi og 
avansert intensivbehandling.  

3. Ofoten og Sør-Troms 
Både UNN Harstad og UNN Narvik kan med moderate investeringer bringes i samsvar 
med kravene til traumesykehus. Legebemanningen ved UNN Narvik baseres i noen grad 
på innleide legespesialister, noe som gjør behovet for å sikre stabil kompetanse og 
kontinuerlig teamtrening noe større enn Harstad.  

 
4. Finnmark 

Hammerfest sykehus kan med moderate investeringer bringes i samsvar med kravene til 
traumesykehus. Utvalget har ikke konkludert entydig med hensyn til om også Øst-
Finnmark skal ha traumesykehus.  
 
Et begrenset befolkningsgrunnlag og høye omkostninger knyttet til evt. oppgradering til 
nivå 2 (traumesykehus, jf. definisjonen i den nasjonale traumerapporten) og 
vanskeligheter med å stabilisere et kompetent fagmiljø taler for at Kirkenes sykehus ikke 
tillegges rollen som traumesykehus. En oppgradering av avanserte prehospitale tjenester er 
i tilfelle nødvendig, slik at det sikres tilgang på prehospital behandling og transport med 
spesialkompetanse. Stor avstand til Hammerfest og Tromsø, tungindustri, betydelig 
satsing på ressursutnyttelse i havområdene og grensesamarbeid med Russland taler 
imidlertid for å oppgradere Kirkenes sykehus til et nivå 2-sykehus. 

 
3) Destinasjonskriterier 
Utvalgets forslag til destinasjonskriterier anbefales lagt til grunn for bestemmelse av hvem 
som skal hvor, i det regionale traumesystemet. Som hovedregel skal tilskadekomne bringes til 
nærmeste instans som effektivt kan behandle pasienten for den mest alvorlige skaden som 
foreligger, eller mistenkes. Når kriteriene for aktivering av traumeteam er oppfylt, skal 
pasienten bringes til akuttsykehus, eller regionalt traumesenter. 
 
4) Kommunikasjonsprotokoll 
Utvalgets forslag til kommunikasjonsprotokoller anbefales lagt til grunn som kriterier for 
overføring av pasienter til høyere nivå, i det regionale traumesystemet. 
 
5) Traumekoordinator 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF anbefales å iverksette utlysning og tilsetting av 
regional traumekoordinator så snart som mulig. Utvalgets forslag til stillingsinstruks anbefales 
lagt til grunn. Stillingen er regional og anbefalt tjenestested vil være regionalt traumesenter, 
men annen lokalisering av vertsfunksjonen for stillingen, kan vurderes. 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
1 Inkluderer Lofoten og Vesterålen 
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6) Prehospitale tjenester/nivå 1 
Utvalget anbefaler at Helse Nord RHF i samarbeid med kommunehelsetjenesten gjennomgår 
ansvars- og oppgavefordeling, herunder krav til kompetanse og tilgjengelighet for 
legevaktslege, for innsats på skadested. Utvalget anbefaler en kartlegging av 
prehospital/akuttmedisinsk erfaring hos AMK-operatører i Helse Nord og en kartlegging av 
tilgjengelighet til AMK-lege og i hvilken grad denne har prehospital erfaring.  
  
Det anbefales en videre utredning av hva utvalgets foreslåtte endringer vil innebære for krav 
til kompetanse og kapasitet innen ambulansetjenesten, herunder luftambulansen, for å sikre 
forsvarlig transportalternativ, før endringene iverksettes.  
    
7) Akutt rehabilitering 
Det er behov for tiltak for å styrke akutt rehabilitering etter traume ved å bla styrke 
barnerehabilitering og bedre intermediærkapasiteten ved UNN Tromsø. Behov og mulighet 
for styrket kapasitet på rehabilitering av ryggmargsskader, bør utredes. 
 
Konsekvenser for luftambulansetjenesten. 
Helse Nord RHF har i brev av 28.07.10 bedt Luftambulansetjenesten ANS om en flyoperativ 
vurdering i forhold til to konkrete problemstillinger knyttet til innføring av nytt traumesystem i 
Helse Nord RHF. Herunder ble de bedt om å synliggjøre mulige konsekvenser for den 
akuttmedisinske helsetjenesten levert av luftambulansetjenesten.  
 
De to problemstillingene var følgende: 
1.    Eventuelt nytt ambulansehelikopter /-base for området Sør-Troms, Ofoten, Vesterålen, 

Lofoten og Nordre Salten 

2.    Hvilke ulike konsekvenser vil det få for luftambulansetjenesten hvis sykehuset i Mo i  
       Rana utpekes til å være traumesykehus, alternativt sykehuset i Sandnessjøen, sett i  
       forhold til kvaliteten på tjenesten og tilgjengeligheten til tjenesten for befolkningen på  
       Helgeland.  

I St.meld. nr. 43 (1999-2000) ”Om akuttmedisinsk beredskap” ble luftambulansetjenesten 
vurdert som instrument for å oppnå overordnede helsepolitiske målsetninger bla slik:  

”Luftambulansetjenestens primære målgruppe skal være alvorlig syke eller skadde pasienter 
som trenger akuttmedisinsk behandling. Dette er i samsvar med dagens 
prioriteringsretningslinjer, og de retningslinjer for prioritering som er vedtatt i ny lov om 
spesialisthelsetjenester. Tjenesten kan også betraktes som et effektivt virkemiddel for å jevne 
ut forskjeller i tilgjengelighet til spesialiserte akuttmedisinske tilbud som følge av landets 
geografi og bosettingsmønster.” 
 
Vedrørende basestruktur uttalte departementet (kap. 5.6.3):  
”Departementet mener det er viktig at hovedprinsippene for baselokalisering blir fulgt ved 
etablering av nye baser eller ved flytting av baser. Luftambulansetjenesten bør være 
organisert og faglig integrert med den øvrige ambulansetjeneste og spesialiserte 
helsetjeneste. Dette tilsier at basene bør være lokalisert ved sykehus med akuttmedisinsk 
beredskap. Videre bør tjenesten ha et likeverdig helsetjenestetilbud uavhengig av bosted 
(geografisk rettferdighet) ved at 90 prosent av landets befolkning skal nås av legebemannet 
ambulanse i løpet av 45 minutter. Helseøkonomiske vurderinger tilsier at basemønsteret skal 
gi størst mulig nytte i forhold til kostnadene.”  
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Hele Helse Nord-området, med unntak av deler av Øst-Finnmark, kan nås av ambulanse- eller 
redningshelikopter innen ca. 55 minutter inkludert 15 minutters reaksjonstid (væravhengig). 
Jo lengre responstid, desto mindre relevant blir helikopter som akuttmedisinsk førsteressurs 
(”primæroppdrag”). Med mindre pasienten befinner seg i uveisomt terreng, vil en 
transportløsning ved hjelp av lokal ambulanse og legevaktslege som oftest foretrekkes framfor 
å vente i nesten en time på helikopter. I slike tilfeller vil helikopter være mer aktuell som 
sekundærressurs ved overflytting fra lokalt sykehus til et høyere behandlingsnivå.  
 
Det er ikke satt myndighetskrav til responstid for noen form for ambulanse. Med 
utgangspunkt i stortingsmeldingens føring om 45 minutter (inkludert reaksjonstid) for 
legebemannet ambulanse, ser man av dagens dekningskart at spesielt Ofoten og Vesterålen er 
dårlig dekket av helikopter. Det samme gjelder deler av Finnmark, men her benyttes i stor 
grad ambulansefly som førsteressurs. Innen denne tidsrammen, dekkes Lofoten ganske bra av 
redningshelikopter fra Bodø. Helgeland i aksen Lurøy-Hemnes dekkes så vidt fra 
Brønnøysund eller Bodø. En ambulansehelikopterbase i Ofoten/Vesterålen vil medføre at hele 
Nordland får en dekning innenfor stortingsmeldingens føring, igjen med den forutsetning at 
redningshelikopter kan benyttes til luftambulanseoppdrag som i dag. Søndre Troms vil også få 
en bedre dekning enn i dag.  

Departementet har gitt klare føringer om at luftambulansetjenesten skal integreres faglig i 
spesialisthelsetjenesten og at den derfor bør lokaliseres ved sykehus med akuttmedisinsk 
beredskap. Erfaring viser at baser også kan fungere bra uten fysisk lokalisering ved sykehus, 
men det er lettere å utnytte basens akuttmedisinske kompetanse når den er plassert i nær 
tilknytning til sykehus og AMK-sentral. Faglig samarbeid med den øvrige ambulansetjeneste 
(undervisning, prosedyrer, kvalitetssikring m.v.) lettes også av fysisk nærhet.  

Luftambulansetjenesten ANS skriver i sin utredning at dersom en legger til grunn rent 
geografiske og flytidsmessige betraktninger, kunne området Evenes være optimalt for en ny 
base. Imidlertid vil dette nesten alltid innebære en ekstra flytur fra sykehus til basen etter 
avlevering av pasient, som igjen medfører mer total flytid og opparbeidet arbeidstid. 
Ovennevnte forhold taler derfor for at en sykehusplassering er mer logisk, og da er Harstad 
det mest naturlige stedet. En lokalisering i Harstad vil også være gunstig med tanke på det 
høye antall pasienter som i dag transporteres med helikopter fra Harstad til Tromsø.  

Et ambulansehelikopter plassert i Ofoten/Vesterålen vil kunne avlaste Tromsø-helikopteret 
med sekundæroppdragene fra Narvik og Harstad til UNN. I perioden 2007-2009 var antallet 
slike oppdrag fra Narvik: 18-30/år (jevnt økende) og fra Harstad: 72-104/år. I tillegg vil 
Tromsø-helikopteret bli avlastet primæroppdrag i området i størrelsesorden 60-70 oppdrag/år. 
En avlastning på 150-200 oppdrag pr. år representerer 20-30 % av oppdragsmengden og vil 
representere en meget stor kapasitets- og beredskapsgevinst for ambulansehelikopteret i 
Tromsø, ikke minst fordi dette er lange oppdrag. I tillegg vil det gi forbedringer for de samme 
oppdragene i form av at responstiden vil bli vesentlig kortere.  

Redningshelikopteret i Bodø vil også forventes å bli vesentlig avlastet, forutsatt at dens større 
gjennomføringsevne i dårlig vær er påkrevet. Forutsatt at Bodø fortsatt dekker Lofoten, vil 
avlastningen kunne være i størrelsesorden 20-30 oppdrag pr. år. Dette tilsvarer ca 10 % av 
ambulanseaktiviteten ved denne basen.  
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Tilgjengeligheten til tjenesten for befolkningen på Helgeland 
Tilgjengeligheten til luftambulansetjenesten blir ikke påvirket av sykehusenes 
funksjonsfordeling, men pasientstrømmen kan bli annerledes enn i dag. Bruk av 
luftambulanse av store pasientgrupper over store avstander vil naturligvis påvirke tilgjengelig 
restkapasitet og beredskap for andre pasienter. Antallet alvorlig skadde som trenger 
luftambulansetransport er lite. Det er derfor ikke sannsynlig at tilgjengeligheten for andre 
pasientgrupper blir påvirket i særlig grad. Det er generelt lavere gjennomføringsevne for 
oppdrag på innlandet i dårlig vær sammenlignet med oppdrag langs kysten.  

Redningshelikopteret i Bodø kommer så å si alltid inn til sykehuset eller flyplassen i 
Sandnessjøen, i alt slags vær, pga umiddelbar nærhet til sjøen. Dette muliggjør radarflyging 
uten visuell sikt til bakken/land. Redningshelikopteret er langt mer sårbar ved oppdrag til Mo 
i Rana da Ranafjorden er for smal til at radarflyging kan utføres hele veien. I dårlig vær er det 
derfor en etablert praksis at pasienter som skal til et høyere behandlingsnivå kjøres fra 
sykehuset på Mo til kysten (Stokkvågen) i ambulansebil for omlasting til redningshelikopter. 
Dette gjøres når ambulansefly ikke kan benytte flyplassen på Røssvoll.  

Basert på de flyoperative utfordringene i helikoptertjenesten vil Sandnessjøen være å 
foretrekke som traumesykehus. Når det gjelder ambulansefly, så er regulariteten på 
flyoperasjoner ved henholdsvis Mo i Rana og Sandnessjøen tilnærmet lik, skriver 
Luftambulansen ANS i sitt svar til Helse Nord RHF.  

Høringsuttalelsene 
Saken ble sendt ut til høring den 7. juli 2010 med høringsfrist 25. oktober 2010. Det er 
kommet inn 68 høringsuttalelser.  

 
Oppsummering av alle uttalelser viser at et overveldende flertall av høringsinstansene mener 
at lokalsykehus som har kirurgisk akuttberedskap i dag må beholde denne. Mange av 
kommunene på Helgeland mener det er framtidsrettet å vurdere mulighetene for ett framtidig 
fullverdig sykehus på Helgeland. Imidlertid er det en klar anbefaling at inntil en grundig 
utredning omkring dette foreligger, bør traumebehandling foregå ved både Sandnessjøen og 
Rana sykehus.  
 
Felles for alle høringsinstansene er også at man prinsipielt støtter Helse Nords intensjon om å 
innfri de nasjonale kravene skissert i nasjonalt traumesystem. Man ønsker at pasientene i 
Nord-Norge skal tilbys et likeverdig helsetilbud sammenliknet med resten av landet. Dette bør 
være premissgivende for Helse Nords arbeid med organisering av spesialisthelsetjenesten i 
regionen. Imidlertid bør landsdelens geografi og spredte befolkningsgrunnlag tilsi at et 
likeverdig tilbud i Helse Nord ikke kan være et likt tilbud som i landet for øvrig.  
 
Det påpekes at de viktigste forutsetningene for å sikre optimale pasientforløp for 
traumepasienter er at behandlingskjeden er samkjørt og drillet, likeledes at ansvarsforhold er 
avklart og ikke til å misforstå. Man oppfatter at det er spørsmålet vedrørende optimale 
pasientforløp som traumeutvalget har ment å problematisere ved å påpeke dilemmaet med å 
opprettholde kirurgiske akuttfunksjoner på lokalsykehus uten ”traumestatus”.  
Forsinkelser og potensielt farlige situasjoner kan oppstå ved å bringe pasienter til sykehus 
med mangelfull kompetanse. Kommuneoverlegeforum Helgeland påpeker f.eks. at slike 
tilfeller er kjent fra Mosjøen og at disse nå er under behandling av Helsetilsynet. 
Kommuneoverlegeforum Helgeland mener Helse Nord ikke bør lage flere tilsvarende sykehus 
med uavklarte vaktberedskapssystemer, men tvert imot evaluere omleggingen i Mosjøen og ta 
lærdom av erfaringene derfra.  
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Mange høringsinstanser påpeker at det er Helse Nords ansvar å påse at ambulansetjenesten er 
godt nok utbygd både når det gjelder bil, båt, helikopter og fly slik at pasienter kan fraktes til 
nærmeste traumesykehus fra skadested innen rimelig tid, fortrinnsvis innen to timers 
bakketransport. Helse Nord må ta hensyn til landsdelens langstrakte geografi, voldsomme 
natur og skiftende værforhold når dette skal vurderes. Høringsinstanser i Lofoten, Vesterålen, 
Sør-Troms og Ofoten påpeker behov for økt kapasitet i luftambulansetjenesten og ber Helse 
Nord vurdere opprettelse av en ny helikopterbase i regionen.  
 
Mange høringsinnstanser mener den beste måten å bygge kompetanse er gjennom realistiske, 
målrettede obligatoriske øvelser med alle involverte parter tilstede. Kommune-BEST- 
metoden (BEdre og Systematisk Traumebehandling) utviklet i Helse Nord kan videreutvikles, 
utvides og gjøres obligatorisk for å imøtekomme dette behovet. Det er viktig at ansvaret for 
gjennomføring av øvelsene ligger hos spesialisthelsetjenesten, slik at gjennomføringen av 
øvelsene ikke blir opp til tilfeldigheter i den enkelte kommune. Det er samtidig viktig at 
helseforetakene planlegger øvelsene sammen med kommune- og legevaktlegene. Dette bør 
være en naturlig del av samarbeidsavtalene mellom kommuner og helseforetak.  
 
Når det gjelder kriterier for valg av traumesykehus påpeker mange høringsinstanser at 
Helse Nords eget traumeutvalg har vurdert dette godt i rapporten, og det stilles spørsmål ved 
hvorfor høringsinstansene blir bedt om å overprøve de faglige vurderingene som er gjort i 
rapporten når det gjelder kompetansebygging. Harstad formannskap skriver f.eks. at de 
”slutter seg fullt ut til anbefalingene i rapporten Regionalt traumesystem for Helse Nord som 
bygger på internasjonale og nasjonale faglige vurderinger. 14 kommuner i Sør-troms/Ofoten 
må ha minst ett sykehus som fullt ut fyller kravene til traumesykehus…. 
 UNN Harstad har tilstrekkelig antall spesialister, tilfredsstillende faglighet, intensivavdeling 
med behandling med respirator, gode rekrutteringsmulighet for framtiden, AMK-sentral og en 
gunstig geografisk plassering.” 
 
De fleste mener på generelt grunnlag at det å oppfylle faglige krav er den viktigste 
forutsetningen for kvalitet i alle deler av helsetjenesten, men at de spesielle utfordringer 
landsdelen har med avstander/geografi og i forhold til transport gjør at man på dette området 
må vurdere å ha andre løsningsmodeller enn resten av landet.  
 
Høringsuttalelsene fra helseforetakene, legeforeninger i landsdelen og en del fagmiljøer 
støtter etableringen av et regionalt traumesystem og stiller seg bak de fleste forslagene i 
rapporten. De mener den foreliggende rapport er grundig og realistisk. Den gir et godt 
grunnlag for å treffe valg ved definitiv etablering av traumesystem.  
 
Under premissene av at ingen lokalsykehus skal miste kirurgisk akuttberedskap foreslås to 
traumesykehus i regionen: i Tromsø og Bodø, og man mener at alvorlig skadde pasienter kun 
skal stabiliseres før transport ved de øvrige sykehusene. Det må videreutvikles kompetanse 
som gjør lokalsykehusene i stand til å ta imot alvorlig skadde, iverksette livreddende 
behandling og stabilisere pasienten i påvente av videre transport til akuttsykehus/traumesenter 
som kan behandle for den alvorligste skade. Videre mener disse høringsinstansene at 
betegnelsen ”traumesykehus” er forvirrende og uegnet, og bør utgå. Helse Nord har i sitt 
tidligere saksforelegg lagt opp til en firedeling av sykehusnivåene i traumesystemet og dette 
er i strid med den nasjonale traumerapporten, påpekes det. 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 14. desember 2010 side 14



Nødvendig trening i alle ledd må formaliseres og det bør etableres systematisk og forpliktende 
samarbeid med kommunene for å styrke de akuttmedisinske team. Det synes nødvendig å 
bygge ut helikopterkapasiteten, mener disse høringsinstansene. 
 
Det er også kommet høringsuttalelse fra Helse Midt-Norge som mener den foreliggende 
rapporten er grundig og realistisk. Den gir et godt grunnlag for å treffe valg ved definitiv 
etablering av traumesystem, men de ønsker ikke uttale seg om konkrete lokaliseringsforslag. 
De bemerker imidlertid at rapporten ikke tar opp samarbeid med traumesenteret i Trondheim 
for de sørlige områder av HN, og de ønsker dialog om dette. 
 
Liste over høringsinstansene med stikkord for hovedinnholdet i uttalelsene og ev. merknader 
ligger som vedlegg til saksforelegget. 
 
Adm. direktørs vurderinger 
Innføring av et formelt regionalt traumesystem som inkluderer bedre organisering, 
systematisk opplæring av helsepersonell og behandling etter evidensbaserte retningslinjer, har 
vist seg å øke overlevelsen etter alvorlige skader. Den viktigste begrunnelsen for å etablere et 
regionalt traumesystem er at det vil forbedre mottak og behandling av pasienter med alvorlig, 
eller mistanke om, alvorlig skade. Traumesystemet omfatter en relativt liten andel av 
pasientpopulasjonen. Antallet alvorlig skadde pasienter er relativt stabilt over år. Statistikk fra 
Statistisk sentralbyrå viser at antallet trafikkulykker i Norge (med personer drept eller skadd), 
har gått ned de siste ti år fra 12 120 til 10 868 på landsbasis. Data fra Luftambulansen ANS og 
redningshelikopteret viser at transport av alvorlig skadde i landsdelen holder seg rimelig 
stabilt med svingninger mellom 400 og 550 pasienttransporter årlig de siste ti år.  
 
Den nasjonale traumerapporten skisserer krav til de ulike nivåene i traumesystemet. 
Kompetanse i traumebehandling skal være stabil og forutsigbar. Disse kravene er allerede 
vedtatt av alle regionale helseforetak og av regjeringen, som har henvist til disse kravene i 
oppdragsdokumentene de siste to år. Helse Nord kan derfor ikke fravike disse kravene. 
 
Adm. direktør slutter seg til de faglige vurderingene og anser det som nødvendig å etablere et 
system for mottak og behandling av alvorlig skadde pasienter/pasienter med mistanke om 
alvorlig skade som er entydig og klart i forhold til destinasjonskriterier, 
kommunikasjonsprotokoller og som er tidssparende for de alvorligst skadde.  
 
Alle lokalsykehus som har kirurgisk akuttberedskap må kunne motta traumepasienter og 
gjennomføre stabiliserende og/eller livreddende behandling ved behov i påvente av transport 
til endelig behandling. Det vises her til vedlagte oversikt som angir hvilke prosedyrer 
lokalsykehusene skal kunne håndtere når pasienten av behandlingsmessige og/eller 
transportmessige grunner ikke kan sendes direkte til sykehus med kompetanse til å 
gjennomføre endelig behandling.  
 
Forventningene om at alle lokalsykehus skal kunne operere et bredt spekter av alvorlige 
skader og sykdommer, med gode resultater, må imidlertid dempes. Behandlingen av de 
alvorligst skadde pasientene krever et team av høyt spesialiserte leger og annet helsepersonell 
og hvor øvelse gjør mester.  
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Universitetssykehuset Nord-Norge er en fullverdig universitetsklinikk og regionalt 
traumesenter og de skal kunne behandle de aller fleste skader. Nordlandssykehuset Bodø har, 
og skal ha, et bredt tilbud og de skal kunne behandle de pasienter som de har kapasitet og 
kompetanse til å behandle. Arbeidsdelingen mellom UNN Tromsø og NLSH Bodø må 
avklares nærmere. Den raskeste transport fra skadested til Tromsø eller Bodø skal normalt 
velges, men dersom en f.eks. må vente på lufttransport skal pasienten kunne bringes til 
nærmeste sykehus med kirurgisk akuttberedskap for stabilisering av luftveier, pust og 
blodsirkulasjon.  
 
Hverdagstraumatologien, som ikke omfattes av traumesystemet, utgjør det altoverveiende 
volum av skadebehandling innenfor spesialisthelsetjenesten og representerer bl.a. de fleste 
brudd- og kuttskader og ortopediske bløtdelsskader. Disse behandles i dag ved sykehus med 
full, døgnkontinuerlig kirurgisk og anestesiologisk vaktberedskap. Det aller meste av 
hverdagstraumatologien skal fortsatt behandles på lokalsykehusene.  
   
Gevinst av en akuttmedisinsk behandlingskjede forutsetter at kort tid går med til diagnostikk, 
analyse og beslutning. Det er derfor nødvendig å prioritere kompetansebygging for å 
identifisere multitraumepasienten med risiko for tap av liv eller alvorlig funksjonshemming på 
skadestedet og gjennomføre øyeblikkelige intervensjoner for å sikre trygg transport og hurtig 
overlevering til sykehus som kan gi kirurgisk behandling for den alvorligste skade og intensiv 
oppfølging. Adm. direktør slutter seg derfor også til anbefalingene fra utvalget om at 
koordinering av den prehospitale innsatsen må styrkes. 
 
Helse Nord RHF må i samarbeid med kommunehelsetjenesten sikre felles forståelse av 
ansvarsforhold, destinasjonskriterier og rollefordeling mellom institusjonene, herunder krav 
til kompetanse og tilgjengelighet for legevaktslege. Prehospital innsats i form av lokalt 
akuttmedisinsk team, ambulanse, prehospital bistand fra anestesilege og beslutninger med 
hensyn til destinasjon må i større grad koordineres av en lege tilknyttet AMK. 
Som skissert i rapporten er det en del forhold som må ytterligere utredes, før en kan fastslå 
eksakte kostnader for oppgraderingen av de prehospitale tjenestene. En slik utredning må 
igangsettes snarest og arbeidet bør sluttføres innen sommeren 2011. 
 
Det anbefales også et oppfølgende arbeid i fagmiljøene, ledet av regionalt traumesenter i 
samarbeid med NLSH Bodø og ressurser ved lokalsykehusene for å utvikle en 
opptrappingsplan for kompetansebygging i hele traumesystemet/kjeden. I dette arbeidet må en 
også belyse nærmere hva lokalsykehusene skal kunne gjøre og innarbeide dette i en faglig 
retningslinje. 
 
Konsekvenser 
De faglige konsekvensene av innføringen av et regionalt traumesystem vil være tryggere og 
bedre behandling for hardt skadde pasienter og pasienter med mistanke om alvorlig skade. 
Denne forbedrede kvaliteten på behandlingen vil kunne gi færre tap av liv.  
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Kostnadene ved innføring av et regionalt traumesystem basert på de vedtatte nasjonale krav 
vil være knyttet til kompetanseheving, etablering av stillinger som traumekoordinator og 
medarbeidere som drifter et traumeregister. Budsjett 2010 har tatt høyde for oppstart av 
kompetansebyggingen med 1 mill kroner. Budsjett for 2011 må ivareta de resterende 
bevilgninger for kompetanseøkningen på et sted mellom 1,2 til 2 mill. kroner avhengig av 
kostnadene til oppgraderingen i de prehospitale tjenestene. Stillingen som regional 
traumekoordinator er allerede budsjettert i 2010, og oppdragsdokumentet til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF pålegger helseforetaket å ansette regional 
traumekoordinator. Stillingen må derfor utlyses snarest.   
 
Tiltak som kan gjennomføres umiddelbart uten tilførsel av økte ressurser gjennomføres så 
snart som mulig i hvert helseforetak. Dette vil være tiltak som etablering av 
traumekomiteer/utvalg, implementering av kommunikasjonsprotokoller og 
destinasjonskriterier. Regelmessig trening må også sikres ved alle enheter som skal ta i mot 
traumepasienter. 
 
Medbestemmelse. 
Organisering av behandling av alvorlig skadde pasienter, etablering av regionalt 
traumesystem ble drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord 
RHF, den 6. desember 2010 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Alle lokalsykehus som i dag har kirurgisk akuttberedskap skal opprettholde denne. 

Kompetanse som skal være tilstede ved sykehus som har kirurgisk akuttberedskap 
framkommer av vedlagte liste med krav til prosedyrer som skal kunne gjennomføres. 

 
2. Definitiv (endelig) behandling av alvorlig/hardt skadde pasienter skal skje ved 

Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø etter gitte krav. 
 
3. Partene forutsetter at det blir gjennomført en revisjon av system og praksis et års tid etter 

at alt er på plass. 
4. Utredning av konsekvenser av regionalt traumesystem for kommunehelsetjenesten, samt 

konsekvenser for kapasitet og kompetanse i de prehospitale tjenestene og AMK-
funksjonene, iverksettes og sluttføres innen sommeren 2011. 

 
5. Eventuell økning i kapasiteten i luftambulansetjenesten vurderes i forbindelse med 

evalueringen av ambulansetjenesten etter at nasjonale kvalitetskrav for tjenesten er 
innført.  

 
Oppsummering 
Traumeorganiseringen i Helse Nord må ta utgangspunkt i kravene i rapporten ”Organisering 
av alvorlig skadde – nasjonalt traumesystem”. En avveining som tar hensyn til 
befolkningsstruktur, transportavstander, eksisterende kompetanse og infrastruktur ved de 
enkelte foretak og det lave antall alvorlig skadde pasienter i Nord-Norge tilsier at alle alvorlig 
skadde pasienter skal sendes så raskt som mulig til sykehus som kan behandle den alvorligste 
skaden hos pasienten. Dette betyr at de aller fleste traumepasienter skal behandles i UNN 
Tromsø eller NLSH Bodø. Alle lokalsykehus som i dag har kirurgisk akuttberedskap skal ha 
kompetanse og ressurser til å ta i mot, diagnostisere og eventuelt stabilisere traumepasienter 
før transport til sykehus som kan gi endelig behandling. Kompetanse i livreddende behandling 
(A, B, C= Airways, Breathing, Circulation) skal være tilstede ved alle institusjoner og de 
prehospitale tjenester. Trening i mottak av traumepasienter skal gjøres regelmessig.  
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Utvalgets forslag til destinasjonskriterier anbefales lagt til grunn for bestemmelse av hvem 
som skal hvor i det regionale traumesystemet. Som hovedregel skal tilskadekomne bringes til 
nærmeste instans som effektivt kan behandle pasienten for den mest alvorlige skaden som 
foreligger eller mistenkes.  
 
Det anbefales at Helse Nord RHF i samarbeid med kommunehelsetjenesten gjennomgår 
ansvars- og oppgavefordeling, herunder krav til kompetanse og tilgjengelighet for 
legevaktslege for innsats på skadested. Utvalget anbefaler en kartlegging av 
prehospital/akuttmedisinsk erfaring hos AMK-operatører i Helse Nord og en kartlegging av 
tilgjengelighet til AMK-lege og i hvilken grad denne har prehospital erfaring.  
Det anbefales videre en utredning av hva kompetanse og kapasitet innen ambulansetjenesten, 
herunder luftambulansen, for å kartlegge status i forhold til de nasjonale krav til prehospitalt 
nivå.  
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Lokalsykehus som har kirurgisk akuttberedskap og som skal kunne motta alvorlig 

tilskadekomne og pasienter som mistenkes å ha alvorlig skade – krav til prosedyrer  

 

1. Diagnostikk og overvåking som til enhver tid skal være umiddelbart tilgjengelig 

a. Klinisk biokjemi: Hb, hvite, CK, kreatinin, Na, K, arteriell blodgass, blodtyping/forlik, 

CRP, INR, glukose 

b. Ultralyd. Radiolog eller kirurg i traumeteamet skal kunne påvise og utelukke vesentlig 

blødning i bukhule, pleura og pericard 

c. Rtg. thorax i behandlingsrommet 

d. Gjennomlysning i behandlingsrommet 

e. Skjelettrøntgen 

f. CT 

g. Mobilt instrument for monitorering av vitale parametre 

 

2. Behandlingstiltak som til enhver tid skal være umiddelbart tilgjengelig 

a. Endotracheal intubasjon 

b. Kirurgisk luftveg 

c. Respirator 

d. Thoraxdrenasje med transportabelt sug 

e. Intravenøs væsketerapi inkl. koagulasjonsaktivt plasma 

f. Transfusjon av typelikt og 0 Rh(D)neg erytrocyttkonsentrat, forvarmet 

g. Blottlegging av vene 

h. Ekstern fiksasjon av frakturer i bekken og lange rørknokler 

i. Damage control laparotomi inkl. pakking, splenectomi, entero- og colostomi, 

midlertidig kontroll på kontaminasjon, midlertidig bukveggslukning 

j. Fasciotomi 

k. Amputasjon 

l. Ekstern oppvarming 

m. Midlertidig stabilisering av columna og ekstremitetsfrakturer 

  

3. Organisering. Ressurser som til enhver tid skal være umiddelbart tilgjengelig 

a. Spesialisert personell (anestesilege/-sykepleier, kirurg) for utrykning til skadested 

b. Traumeteam 

i. Stiller i mottak innen 20 min. fra varsling 

ii. Mobiliseres av 

1. AMK-operatør på bakgrunn av prehospital informasjon eller 

2. Vakthavende ved kirurgisk avd. på bakgrunn av intrahospitale funn 

iii. Sammensetning, minimum 

1. Kirurg med gjennomført ATLS-kurs eller tilsvarende 

2. Anestesilege 
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3. Radiograf 

4. To sykepleiere 

5. Radiolog. Dersom radiolog ikke er tilgjengelig på stedet, forutsettes at 

man umiddelbart kan overføre digitalisert billedmateriale elektronisk til 

traumesenteret og konferere med traumesenterets radiolog. 

c. Ambulanse med kvalifisert følgepersonell for overføring til sykehus på høyere nivå 

 

4. Ledelse 

a. Virksomhetsleder på hvert lokalsykehus utpeker 

i. en traumeansvarlig avdeling med ansvar for organisering og kvalitetssikring 

ii. en traumeansvarlig fagperson og stedfortreder, underlagt avdelingsleder ved 

traumeansvarlige avdeling 

b. Den enkelte avdelingsleder er ansvarlig for personellets individuelle kvalifikasjoner 

 

5. Kompetanseutvikling 

a. Traumemottak gjennomgås som ledd i internundervisning minst 2 ganger per år 

b. Traumeteamet øver minst 2 ganger per år 

c. Kirurger, anestesileger, operasjons- og anestesisykepleiere undervises teoretisk og 

praktisk i nødkirurgiske prosedyrer/damage control minst en gang per år 

 

6. Retningslinjer. På hvert sykehus utarbeides skriftlig manual med beskrivelse av følgende 

momenter, inkl. hvem som på hvert punkt er ansvarlig: 

a. Funksjonen til traumeansvarlig avdeling og fagperson 

b. Kriterier for mobilisering av traumeteamet 

c. Traumeteamets sammensetning, ansvarsforhold, oppgavefordeling og kompetanse 

d. Dokumentasjon av kliniske data 

e. Føring av traumeregister og rapportering av registerdata 

f. Kriterier for overføring til sykehus på høyere nivå 

g. Kompetanseutvikling 

h. Hypotermiprofylakse 

i. Billeddiagnostikk. Retningslinjer utarbeides i samråd med Radiologisk avd. ved 

traumesenteret 

j. Samhandling med traumesenteret 

k. Rekvirering av blodprøver og billeddiagnostikk for pasient med ukjent identitet 

l. Mottak av flere alvorlig skadde samtidig 

 

7. Innpassing i regionalt traumesystem Helse Nord 

a. Lokalt traumeregister etableres, fortrinnsvis basert på elektronisk journal. Omfatter 

alle som meldes til sykehuset/AMK pga akutt skade, inkl. dem som blir sendt direkte 
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fra skadestedet til annet sykehus eller dør under transport. Polikliniske opphold 

unntas. 

b. Alder, kjønn, skademekanisme, tidspunkter for skade, ankomst sykehus, videre 

transport og for død, anatomisk skadegrad basert på Abbreviated Injury Scale (scoret 

enten av sertifisert registrar eller av spesialist i kirurgi), vitale parametre, utført 

diagnostikk og behandling og behandlingsresultat basert på Glasgow Outcome Score 

rapporteres årlig innen utgangen av januar året etter til Helse Nords 

traumekoordinator i elektronisk, avidentifisert form. 

c. Sykehuset bidrar til prehospital kompetanseutvikling rettet mot ambulansepersonell og 

primærleger 
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Møtedato: 14. desember 2010   
Arkivnr.:    Saksbeh/tlf: Trude Grønlund, 75 51 29 13  Dato: 7.12.2010 
 
 
Styresak 134-2010 Handlingsplan for intensivmedisin, oppfølging 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Helse Nords hovedstrategi er å sentralisere lavvolumtjenester og desentralisere 
høyvolumtjenester. Lokalsykehusene skal primært gi et godt og forsvarlig tilbud til det store 
flertall av pasienter med behov for tjenester nært hjemmet, mens det vil være behov for å 
sentralisere tilbud til de få som trenger mer spesialisert og høyteknologisk behandling. Nyere 
studier har påvist at det er en sammenheng mellom volum på respiratorbehandling og 
mortalitet, og at intensivenheter må være av en viss størrelse for å oppnå god kvalitet på 
denne behandlingen.  
 
Handlingsplan for intensivmedisin ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 
23. september 2008. Hovedmålet med handlingsplanen er å sikre best mulig kvalitet på 
behandlingen av de alvorligst syke pasientene og gi pasientene en trygghet for at det finnes et 
intensivtilbud innen rekkevidde i de enkelte helseforetak. Handlingsplanen er fulgt opp i 
Oppdragsdokument for helseforetakene i årene 2009 og 2010. Handlingsplanen legger opp til 
en nivådeling av enhetene, og plassering på nivå ble vedtatt for alle helseforetak med unntak 
av Helgelandssykehuset HF, som ble bedt om å avklare plassering av sykehusene på nivå 1og 
2 etter en prosess med registrering av intensivdata i et år. Det tidligere vedtaket forutsatte at 
det skulle være kun ett sykehus med intensivnivå 2 i hvert helseforetak. Saken er en 
oppdatering av arbeidet og en beslutning om plassering av nivå 2 for sykehusene på 
Helgeland.  
 
Bakgrunn/fakta 
Internasjonale studier anbefaler et minimum på 100 respiratorpasienter pr. år for en optimal 
kvalitet. Det er svært stor avstand mellom våre ca. 20 respiratorpasienter pr. år ved de minste 
sykehusene til den anbefalte grense. Dette var bakgrunnen for handlingsplanen og styrets 
vedtak i 2008. En anså det som nødvendig å samle fagressursene i større grad enn i dag. 
Innhentede data viste også at et flertall av pasientene som blir innlagt på lokalsykehusene i 
dag, vil bli værende på lokalsykehusene, da dagens praksis er tilnærmet den foreslåtte 
nivådelingen. Det er de kritisk syke (med f.eks. flerorgansvikt) vi ønsket en annen 
organisering for. 
 
Intensiv behandling er av de mest kompliserte og dyreste behandlingene i 
spesialisthelsetjenesten. Internasjonalt har utviklingen innen intensivbehandling medført en 
tredeling av strukturen: intensivenhet (Intensive Care Unit, ICU), intermediærenhet (High 
Dependency Unit, HDU) og overvåkningsenhet. I f.eks. Storbritannia, er det vanlig at de kun 
har intermediærenhet ved lokalsykehus og overfører pasienter med behov for 
intensivbehandling, til større sykehus med intensivenhet.  
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I Norsk Standard for Intensivmedisin (DNLF 2001), som legges til grunn her, er en 
intensivpasient definert som: ”En pasient defineres som en intensivpasient når det foreligger 
truende eller manifest, akutt svikt i èn eller flere vitale organfunksjoner, og svikten antas å 
være helt eller delvis reversibel.” 

En intermediærenhet tilbyr overvåkning og behandling på nivået mellom intensivenhet og 
vanlig sengepost. Bruk av intermediærenhet er av de fleste vurdert å gi økt fleksibilitet og 
avlastning for intensivenheten, av mindre syke, men fortsatt kritisk syke, pasienter som ellers 
vil bli behandlet på et for høyt og for dyrt nivå.  
 
I rapporten fra arbeidsgruppen som foreslo nivådeling og differensiering av behandling av de 
alvorligst syke pasientene, og i styrets vedtak av 23. september 2008 gis følgende avgrensing 
av de tre nivåer: 
 
Nivå 1:  
Intermediærenhet: Behandler pasienter som trenger ekstra behandlings- og pleieressurser samt 
monitoreringsutstyr/overvåking. Disse enhetene kan behandle en organsvikt, f.eks. 
hjerteinfarkt, dekompensert KOLS med behov for ventilasjonsstøtte eller nedsatt 
våkenhetsgrad. Intermediærenheten skal gi mulighet for bruk av vasoaktive medikamenter, 
non-invasiv ventilasjon (inkl. CPAP) og initial respiratorbehandling. Pasienter som ikke 
trenger intensivbehandling lenger, men er for dårlige til å ligge på vanlig sengepost, kan også 
samles i intermediærposten (også kalt step-down unit).  
 
Nivå 2:  
Intensivenhet ved lokalsykehus som skal kunne behandle pasienter med begrenset organsvikt 
(respirasjon/sirkulasjon) over et gitt tidsrom på respirator samt kunne avvenne pasienter fra 
respirator.  
       
Nivå 3:  
Intensivenhet: Behandler pasienter som er akutt, kritisk syke, som ofte er ustabile og med 
svikt i flere organsystemer. Intensivenheten kan tilby en total behandling av multiorgansvikt, 
herunder akutt respiratorbehandling av intuberte/trakeotomerte pasienter. Intensivpasienter 
har behov for avansert monitorerings- og behandlingsutstyr, samt spesiell lege- og 
sykepleierkompetanse. 
 
Det største problemet var underkapasiteten på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 
Tromsø og til dels ved Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø. Pasienter som har behov for 
behandling på høyeste nivå, ble fra tid til annen avvist ved de to store enhetene på grunn av 
mangel på både ledige senger og personell. Sentraliseringen av kirurgi, særlig kreftkirurgien, 
har medført færre pasienter på lokalsykehusene og flere på UNN Tromsø/NLSH Bodø uten at 
intensivkapasiteten har økt på disse enhetene.  
 
Styret gjorde følgende vedtak i styresak 90-2008 som ble behandlet i styremøte, den 23. 
september 2010: 
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1. Styret slutter seg til at det er behov for å utvikle og styrke det intensivmedisinske tilbudet 
til befolkningen i Nord-Norge. I første omgang skal det prioriteres å styrke kapasiteten 
ved intensivenheten på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og deretter 
Nordlandssykehuset Bodø. Den konkrete gjennomføringen skjer i forbindelse med de 
årlige budsjettprosessene. 

2. Alle sykehusene skal registrere NEMS og SAPS og levere data til Norsk Intensiv Register.  
 
3. Det opprettes et regionalt intensivmedisinsk fagråd. Mandat og sammensetning av 

fagrådet skal være avklart før opprettelsen.  
 
4. Prinsippet om nivåinndeling av intensivvirksomheten ved sykehusene vedtas i tråd med 

innholdet i rapporten. Innføring av nivåinndeling baseres på linjene skissert i 
arbeidsgruppens rapport og i samarbeid med fagråd for intensivmedisin. 

 
5. Helse Nord har store utfordringer knyttet til utdanning, stabilisering og rekruttering av 

blant annet intensivsykepleiere. Det må fremover prioriteres å kartlegge behov og 
kapasitet for utdanning av aktuelt personell i nært samarbeid med universitet og 
høyskoler. Nødvendige virkemidler må tas i bruk for å sikre nødvendig bemanning. 

 
Basert på tall over kapasitetsutnyttelse og pasientvolum for de ulike enhetene foreslår 
Handlingsplanen følgende nivådeling av enhetene i Helse Nord: 
 
Tabell 7: Nivå inndeling av sykehusene i Helse Nord  
Sykehus 1 2 3A 3B 

Kirkenes X    

Hammerfest  X   

UNN    X 

Harstad  X   

Narvik X    

Stokmarknes X    

Lofoten X    

Bodø   X  

Mo i Rana  X   

Sandnessjøen X    

Mosjøen X    
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Begrunnelsen for å legge seks av lokalsykehusene på nivå 1 var først og fremst den meget 
begrensede erfaringen disse har med reelle intensivpasienter. Det er her selv med ”liberal” 
margin forventet under 100 intensivdøgn hos mindre enn 20-25 pasienter med behov for 
respirator.  
 
Handlingsplanen og styrets vedtak understreket at nivådelingen på ingen måte skulle medføre 
at sykehusets akuttmedisinske beredskap skal svekkes eller blir svekket. 
Sykehus på nivå 1 skal kunne gjenkjenne og initialbehandle akutt respirasjons- og 
sirkulasjonssvikt. 
 
Intensivmedisin er et fagområde som krever en arbeidsdeling mellom 
helseforetak/institusjonene, fordi det gjennom studier er påvist sammenheng mellom volum 
og kvalitet i behandlingen.  
 
Nivådelingen ble vedtatt slik: 
 
Det bør opprettholdes to intensivenheter på nivå 3, og det bør etableres én intensivenhet på 
nivå 2 i Helse Finnmark HF, én intensivenhet nivå 2 i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
og én intensivenhet på nivå 2 ved Helgelandssykehuset HF. Hvorvidt nivå 2 enheten ved 
Helgelandssykehuset HF skulle ligge på Mo i Rana eller i Sandnessjøen, ble ansett å være et 
beslutningsansvar for Helgelandssykehuset HF. Ledelsen ved Helgelandssykehuset HF har i 
etterkant av behandlingen bedt Helse Nord RHF om å ta denne beslutningen. Dette med 
bakgrunn i en helhetsvurdering, hvor organisering av kreftkirurgi og traumepasienter også 
skulle vektlegges. 
 
Oppfølging av styrets vedtak og Handlingsplan for intensivmedisin 
Det ble anbefalt i rapporten at UNN Tromsø, for å ivareta sine universitetsfunksjoner og for å 
dekke opp for behovet for intensivbehandling 95 % av tiden, skulle øke intensivkapasiteten til 
15 senger, og det anbefales at Nordlandssykehuset Bodø øker kapasiteten til ti senger.  
 
UNN fikk budsjettmidler til utvidelse til ti senger i 2009, og tilskuddet er senere lagt inn i 
basisrammen som del av inntektsfordelingssystemet. En videre utvidet enhet til 15 senger vil 
ikke kunne skje før A-fløya står ferdig. Nordlandssykehuset Bodø har ikke fått ressurser for 
noen utvidelse ennå, men byggeprosjektet har tatt høyde for denne utvidelsen i sine 
utbyggingsplaner. 
 
Lokalsykehusene som skulle ha intermediærenhet (nivå 1) har opprettholdt kapasitet og 
kompetanse for å kunne legge en pasient på respirator, stabilisere og eventuelt overføre til 
høyere nivå. Hvorvidt det foregår en reell overføring mellom nivå 1 og nivå 2 for det enkelte 
helseforetak har vi pr. i dag ingen informasjon om, men dette vil bli fulgt opp i 2011. 
Virksomhetsdata for intensivpasienter vil bli etterspurt gjennom Oppdragsdokument 2011 
med rapporteringsfrist i Årlig melding 2011. 
 
Det ble opprettet et fagråd i intensivmedisin i 2009, og dette fagrådet leverte retningslinjer for 
kommunikasjon og overføring mellom nivåene ved årsskiftet 2009/2010. Disse er sendt ut i 
februar 2010. Alle enhetene i Helse Nord registrerer nå data til NIR (Norsk Intensiv Register). 
 
Det er ikke gjennomført nivådeling på Helgeland, og dette er bakgrunn for foreliggende sak. 
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Medbestemmelse 
Oppfølging av handlingsplan for intensivmedisin drøftes med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 13. desember 2010. Protokoll fra drøftingsmøtet 
vil bli lagt frem ved møtestart. 
 
Vurdering 
Intermediærenhetene skal kunne behandle flertallet av den pasientkategorien som ligger der i 
dag. De samme krav til god kvalitet gjelder som ovenfor store sykehus. Lokalsykehusene har 
dessuten sine fortrinn i form av nærhet og lokalkunnskap. For de ”sykeste syke” krever 
imidlertid et godt sluttresultat tilgang på større personell- og utstyrsressurser enn det alle 
lokalsykehuset kan tilby.  
På intensivenhetene skal det være 24-timer tilstedevakt for anestesilege og tilgjengelighet til 
andre spesialister som kardiologer, lungemedisinere, infeksjonsmedisiner og nevrolog, etc. 
Bruk av tekniske hjelpemidler til nyreerstattende behandling (Prisma) og avansert 
overvåkning av hjerte- og kretsløpsfunksjonen (PiCCo) krever også et tilstrekkelig 
behandlingsvolum for at enhetens personell kan opprettholde en tilfredsstillende kompetanse. 
Med det lave volumet på behandling må vi sørge for å ha noen få sterke intensivmedisinske 
fagmiljøer. Dette er bakgrunnen for at vi ønsker ett nivå 2 sykehus i hvert helseforetak. 
 
Vurderingen av hvilket sykehus som bør være på nivå 2 i Helgelandssykehuset HF er 
vanskelig, ettersom det dreier seg om to relativt like sykehus med en relativ lik kirurgisk 
virksomhet. Mo i Rana er Nord-Norges tredje største by og har et noe større fagmiljø enn 
Sandnessjøen. De har også en noe bedre utstyrspark i forhold til medisinteknisk utstyr som 
benyttes ved behandling av organsvikt. Adm. direktør vurderer det derfor slik at 
Helgelandssykehusets nivå 2 enhet bør ligge på Mo.  
 
Konklusjon 
Intensivmedisin er ressurskrevende, både økonomisk, utstyr- og personalmessig. 
Intensivpasienten tilhører pasientgruppen med mest komplekst sykdomsbilde, som ofte 
berører flere organsystemer. For å kunne drive intensivmedisin på et akseptabelt nivå og sikre 
en komplett behandling av pasientene, kreves derfor, i tillegg til en spesialisert og velutrustet 
enhet (seksjon eller enhet), en tilstrekkelig stab av kvalifiserte sykepleiere og leger innenfor 
de ulike spesialiteter. På denne bakgrunn foreslås at nivådelingen i Helse Nord for 
intensivmedisin følges opp gjennom å plassere nivå 2 for Helgelandssykehuset HF på Mo i 
Rana. 
 
Videre foreslås en gjennomgang av oppfølgingen av nivådelingen for de øvrige 
helseforetakene gjennom Oppdragsdokument 2011 ved at HF-ene må rapportere 
virksomheten til Årlig Melding 2011. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helgelandssykehuset HF skal ha en nivå 2 enhet i intensivmedisin plassert ved sykehuset 

på Mo i Rana. Enheten på sykehuset i Sandnessjøen skal være på nivå 1. 
 
2. Helseforetakene bes rapportere virksomhetsdata for intensivmedisin i Årlig melding 2011. 

 
 
Bodø, den 7. desember 2010 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Handlingsplan for intensivmedisin  
 
 Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
 http://www.helse-nord.no/article67513-1079.html  
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23  Dato: 7.12.2010 
 
 
Styresak 135-2010 Funksjonsfordeling av kirurgi for kreft i  

tykk- og endetarm 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Helse Nord RHF har ansvar for at befolkningen har god tilgjengelighet til likeverdige 
helsetjenester. Leveransen av tjenester skal skje på en slik måte at befolkningen får 
kvalitetsmessige gode tjenester. Det skal skje med respekt i møte mellom helsetjeneste og 
pasient, og folk skal kunne føle trygghet både for å få nødvendige tjenester, når de trenger det 
og at behandlingen i den enkelte situasjon skjer trygt.  
 
I 2010 utarbeidet Helsedirektoratet Handlingsprogram for kreft i tykktarm og endetarm med 
retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging. Denne retningslinjen anbefaler å 
samle tarmkreftkirurgien på færre sykehus, da dette viser seg å gi økt overlevelse for disse 
pasientene. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har i flere oppdragsdokument gitt Helse Nord i oppdrag å 
funksjonsfordele kreftkirurgien. Det meste av kreftkirurgien ble funksjonsfordelt i 2005 (se 
vedlegg). Etter det opereres kreft i prostata, mavesekk, skjoldbrukskjertel og brystkreft kun 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø og Nordlandssykehuset (NLSH) 
Bodø. Kvinner med kreft i eggstokk, livmorhals og høyrisikokreft i livmorslimhinnen 
behandles ved UNN Tromsø. I henhold til gjeldende funksjonsfordeling kan endetarmskreft 
opereres i Harstad, Tromsø og Bodø. Kreftkirurgien for tykktarmskreft er ennå ikke 
funksjonsfordelt, og behandlingen kan derfor i prinsippet utføres på alle sykehus i Helse 
Nord.  
 
Denne saken foreslår funksjonsfordeling for kirurgisk behandling av kreft i tykktarm samt 
noen mindre justeringer vedrørende endetarmskreft og magesekkreft. 
 
Bakgrunn 
Tykk- og endetarmskreft er en av de vanligste kreftformer på verdensbasis. I Norge er dette 
den nest hyppigste kreftformen både blant kvinner og menn. I 2007 ble det registrert nesten 
3500 nye tilfeller i Norge. To tredeler var tykktarmskreft og en tredel endetarmskreft.  
 
Omkring 5 % av alle menn og 4 % av alle kvinner vil rammes av tykk- og endetarmskreft 
innen fylte 75 år. Antall krefttilfeller antas å øke ytterligere i tiden fremover på grunn av 
økende aldersgjennomsnitt i befolkningen. For 2020 er det anslått en økning på 34 % fra det 
observerte nivået i perioden 2000-2004 i Norge.  
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Et spørsmål som har opptatt fagmiljøet er hvorvidt det er sammenheng mellom lavt antall 
utførte operasjoner og resultater av behandlingen målt i overlevelse og tilbakefall. I et 
internasjonalt perspektiv vil flertallet av norske sykehus som behandler tykk- og/eller 
endetarmskreft fremstå som sentre med lavt volum. En rekke publikasjoner og offentlige 
utredninger har undersøkt forholdet mellom volum og kvalitet i behandlingen av kreft. For 
visse diagnoser eller prosedyrer har enkelte publikasjoner vist at høyt volum fører til bedre 
behandlingsresultat. For andre diagnoser eller prosedyrer er slik sammenheng ikke påvist.  
 
Mens enkeltrapporter viser at god kvalitet kan oppnås i institusjoner med lavt volum peker 
data fra Tarmkreftregisteret i Norge (Colorectalcancerregisteret) på at sykehus hvor det kun 
sporadisk opereres endetarmskreft (fem eller færre inngrep pr. år) har utilfredsstillende 
resultater. 
 
Det er også stilt spørsmål ved hvorvidt etablering av tverrfaglige team kan forbedre 
overlevelsen eller minske antall tilbakefall ved kreft i tykktarm og i endetarm, og nytten av 
slike team er godt dokumentert i litteraturen. Det henvises til at slike team bør trekkes inn ved 
behandling, der man ønsker å oppnå helbredelse, og der kreftsykdommen er langt kommet 
eller det er spredning. Man anbefaler at følgende grupper skal være representert i slike team: 
Gastrokirurg, MR-radiolog med kompetanse innen bekken/tumordiagnostikk, onkolog, 
patolog og evt. thoraxkirurg. 
 
Nasjonalt handlingsprogram for kreft i tykk- og endetarm gir retningslinjer for diagnostikk, 
behandling og oppfølging basert på faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk, 
kunnskapsbasert måte og som tar hensyn til nevnte problemstillinger.  
 
I handlingsplanen presiseres følgende:  
• Kirurgisk behandling av kreft i tykk- og endetarm bør utføres av spesialister i 

gastroenterologisk kirurgi. Institusjoner med alenespesialister eller vikarbaserte løsninger 
bør som hovedregel avstå fra elektiv behandling av tykk- og endetarmskreft. Ved 
operasjoner for endetarmskreft med helbredende formål bør, med få unntak, to 
subspesialister være tilgjengelig under inngrepet. 

• Sykehus hvor det kun opereres fem eller færre tilfeller av endetarmskreft pr. år må avstå 
fra slik behandling 

• Sykehus som behandler pasienter med tykk- og endetarmskreft bør etablere formelle 
tverrfaglige team hvor utredning og behandling diskuteres. 

 
I Oppdragsdokumentet 2010 Tilleggsdokument etter Stortingets behandling står det under 
kreftbehandling: Statens helsetilsyn har i mai 2010 fremlagt rapport om risikobildet i norsk 
kreftbehandling. Rapporten identifiserer en rekke risikofaktorer i helseforetakenes kontakt 
med pasientgruppen, herunder utredningslogistikk, informasjonsflyt, kontinuitet i 
behandlingsforløpet og komplikasjonsovervåkning. 
 
På denne bakgrunnen er de regionale helseforetak gitt i oppgave å: 
• legge rapporten til grunn i sitt videre arbeid med å bedre kvaliteten i tjenesten 
• vurdere i lys av rapporten om meldekulturen er god nok i henhold til kravet i 

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 om meldeplikt. 
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Fakta vedrørende kreft i endetarm og tykktarm 
Det utføres forholdsvis få antall operasjoner, både for endetarms- og tykktarmskreft i Helse 
Nord, og tabellen nedenfor viser fordelingen på de forskjellige sykehus. 
 
Tall vedrørende kirurgisk behandling av kreft i endetarm og tykktarm i Helse Nord er 
fremskaffet av SKDE. Helseforetakene har hatt anledning til å korrigere tallene med egne 
data, der de mener at tallene fra SKDE ikke samsvarer med egen registrering, og der det har 
betydning for hvorvidt denne type behandling skal gjøres på det enkelte sykehus. 
 
Tabell 1:Datagrunnlag fra HFene for antall tykk- og endetarmsoperasjoner pr. sykehus i 2008 
– 2009 og 2010 (til 01.08.10) 
 
Endetarmskreft 
 2008 2009 2010 til 01.08. 
Helse Finnmark, Hammerfest  0 0 0 
Helse Finnmark, Kirkenes  0 0 0 
Unn Tromsø 55 67 ? 
UNN, Harstad 0 2 ? 
UNN, Narvik 3 3 ? 
NLSH, Bodø 16 20 11 
NLSH, Vesterålen 0 0 0 
NLSH. Lofoten 0 0 0 
Helgelandssykehuset, Mo i Rana 2 1 ? 
Helgelandssykehuset, Sandnessjøen 0 2 ? 
Helgelandssykehuset, Mosjøen 0 0 0 

 
Tykktarmskreft 
 2008 2009 2010 til 01.08. 
Helse Finnmark, Hammerfest  18 11 9 
Helse Finnmark, Kirkenes  8 5 6 
Unn Tromsø 49 35 ? 
UNN, Harstad 23 21 ? 
UNN, Narvik 9 10 ? 
NLSH, Bodø 32 34 19 
NLSH, Vesterålen 10 14 11 
NLSH. Lofoten 9 2 2 
Helgelandssykehuset, Mo i Rana 25 18 20 
Helgelandssykehuset, Sandnessjøen 12 18 7 
Helgelandssykehuset, Mosjøen 0 0 0 

 
I følge funksjonsfordelingen fra 2005 kan endetarmskreft opereres i Tromsø, Bodø og 
Harstad. UNN har i etterkant gjort en intern funksjonsfordeling, hvorpå alle pasienter opereres 
i Tromsø. Tall fra de siste tre årene viser at denne funksjonsdelingen i stor grad overholdes, 
med få unntak som skyldes spesielle faglige avveininger.  
 
Når det gjelder tykktarmskreft viser tallene at nesten halvparten av alle operasjonene utføres 
ved UNN Tromsø og NLSH Bodø (69 i 2009), mens de resterende 75 fordeles på ni 
lokalsykehus. Det er fire sykehus i regionen som utfører mindre enn ti inngrep per år.  
 

Styremøte Helse Nord RHF - 14. desember 2010 side 30



Prosessen rundt funksjonsfordeling av kreftkirurgi i Helse Nord 
Med bakgrunn i ovennevnte informasjon samlet Helse Nord RHF fagmiljøet til et møte, den 
18. oktober 2010. 
 
Formålet med møtet var å gjøre vurderinger i forbindelse med funksjonsfordelingen innen 
tykk- og endetarmskirurgi i nært samarbeid med fagfolk. I møtet deltok onkologer fra UNN 
og NLSH og kirurger fra alle sykehusene i Helse Nord, unntatt UNN Narvik. 
 
Gjeldende funksjonsfordeling, slik den vises i vedlegg 1, og tallene som er presentert ovenfor 
ble vurdert i forhold til kriteriene som er lagt frem i handlingsplan for kreft i endetarm og 
tykktarm.  
 
Gruppen ga enstemmig tilslutning til de faglige vurderingene som ble lagt fram i 
handlingsplanen og det ble lagt frem følgende forslag for videre organisering av tilbudet i 
Helse Nord:  
 
1. Kirurgi for endetarmskreft bør gjøres kun ved UNN Tromsø og NLSH Bodø. 
2. Kirurgi av tykktarmskreft må kun utføres ved sykehus hvor det utføres gjennomsnittlig 

mer enn ti prosedyrer årlig. Faste ansatte er en forutsetning for å kunne operere. Det skal 
alltid være gastrokirurg/bløtdelskirurg på vakt på de sykehus som opererer tykktarmskreft. 
Det anbefales fra fagmiljøet at Helse Nord RHF lager en oversikt over antall 
gastrokirurger/bløtdelskirurger på sykehusene.  

3. Det opprettes faglige nettverk/team som skal trekkes inn ved planlegging og behandling 
av kreft i tykk- og endetarm i henhold til Handlingsplanen. 

4. Akutt tarmslyng (ileus) kan være et første symptom på ikke erkjent kreft i tykktarm. 
Dersom det er behov for akutt behandling på sykehus som ikke skal operere 
tykktarmskreft, skal avlastende behandling (utlegging av en tarmslynge) gjøres på 
lokalsykehus. Selve kreftoperasjonen skal gjøres i etterkant på det sykehuset som har 
denne funksjonen. Det må i forbindelse med denne type hendelser være en god dialog 
mellom lokalsykehuset og sykehuset som har ansvar for kreftkirurgien. Det må også sikres 
gode journalnotater. Helse Nord RHF anbefales å etterspørre rapportering. 

5. Helse Nord bør gjøre en revisjon av gjennomført funksjonsfordeling i 2005. Kurativ 
behandling (behandling med helbredende formål) for kreft i mavesekk og all leverkreft, 
bortsett fra ad hoc kilereseksjon skal gjøres kun ved UNN Tromsø.  

6. Alle pasienter som av faglig årsak behandles utenom funksjonsfordelingen skal diskuteres 
i forkant med overordnet nivå og bakgrunnen for at pasient er behandlet utenom 
funksjonsfordelingen skal dokumenteres i journal. 

7. Retningslinjer for oppfølging av kreft i endetarm og tykktarm, slik de presenteres i 
handlingsplanene, skal følges. I følge disse er det mange pasienter som kan kontrolleres i 
primærhelsetjenesten. Det er noe uenighet i fagmiljøet hvorvidt kontroller skal skje på 
lokalsykehus eller hos fastlege. Dette avklares i en pågående studie.  

 
Medbestemmelse 
Organisering av kirurgisk behandling av tarmkreft ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 6. desember 2010 med følgende 
enighetsprotokoll: 
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1. Partene slutter seg til vurderingene gitt av fagmiljøet i Helse Nord, når det gjelder 
kirurgisk behandling av kreft i regionen. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer 
for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm legges til grunn 
i foretaksgruppen. 

 
2. Partene er enige om at ved arbeid med funksjonsfordeling må de berørte fagmiljøene som 

er med i pasientbehandling inviteres inn i dette arbeidet før ev. beslutninger tas. 
 

3. Helse Nord RHF justerer funksjonsfordelingen for leverkirurgi (unntatt ad hoc 
kilereseksjon) og magesekkkreft, slik at dette kun gjennomføres ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø. 

 
Adm. direktørs vurdering 
Helse Nord RHF har ”sørge-for” ansvaret for pasienter som rammes av kreft i regionen. Dette 
innebærer å sikre at pasienten får behandling av god kvalitet som sikrer en best mulig 
overlevelse og færrest mulige lokale tilbakefall. Adm. direktør vurderer det slik at en justering 
av nåværende funksjonsfordeling av tarmkreftkirurgien i Helse Nord er nødvendig for å 
oppnå en ytterligere bedring av dagens resultater.  
 
Når det gjelder kreft i endetarm og tykktarm mener adm. direktør at Nasjonalt 
handlingsprogram og anbefalingene fra et samlet fagmiljø i Helse Nord må legges til grunn 
for diagnostikk, behandling og oppfølging av disse pasienter og for hvordan kirurgi på dette 
feltet skal fordeles i Helse Nord.  
 
Sykehus hvor det kun opereres fem eller færre tilfeller av endetarmskreft pr. år må avstå fra 
slik behandling. Dette medfører at disse pasientene kun skal opereres ved UNN Tromsø og 
NLSH Bodø. 
 
Sykehus hvor det opereres ti eller færre tilfeller av tykktarmskreft pr. år må avstå fra slik 
behandling. Sykehusene må følge det nasjonale handlingsprogrammet, herunder at de sykehus 
som skal operere tykktarmskreft har faste ansatte til å utføre operasjonene. Det skal alltid 
være gastrokirurg/bløtdelskirurg på vakt på de sykehus som opererer tykktarmskreft. Disse 
faglige føringer gir følgende fordeling (kun sykehus merket X skal operere tilstanden), når det 
gjelder kreftkirurgi i tykk- og endetarm: 
 
 Endetarmskreft Tykktarmskreft 
Helse Finnmark, Hammerfest  - X 
Helse Finnmark, Kirkenes - - 
Unn Tromsø X X 
UNN, Harstad - X 
UNN, Narvik - - 
NLSH, Bodø X X 
NLSH, Vesterålen - - 
NLSH. Lofoten - - 
Helgelandssykehuset, Mo i Rana - X 
Helgelandssykehuset, Sandnessjøen - X 
Helgelandssykehuset, Mosjøen - - 
 

Styremøte Helse Nord RHF - 14. desember 2010 side 32



En justering av tidligere funksjonsfordeling ved kreft i mavesekken og lever er etter adm. 
direktørs vurdering nødvendig på grunn av lavt volum og for å oppnå forsvarlighet og god 
kvalitet i tjenesten. Disse pasienter skal derfor kun opereres ved UNN Tromsø. 
 
Konklusjon 
Forslag om justert funksjonsfordeling i kirurgisk behandling av kreft er bygd på faglige 
forsvarlighetsvurderinger og føringer gitt i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for 
diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 2010.  
 
Adm. direktør anbefaler at disse legges til grunn for videre funksjonsfordeling. 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til det fremlagte saksforelegg og slutter seg til vurderingene gitt av adm. 

direktør på basis av et samlet fagmiljø i Helse Nord, når det gjelder kirurgisk behandling 
av kreft i regionen. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, 
behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm legges til grunn i 
foretaksgruppen. 

 
2. Styret ber adm. direktør justere funksjonsfordelingen for leverkirurgi (unntatt ad hoc 

kilereseksjon) og magesekkreft, slik at dette kun gjennomføres ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø. 

 
 
Bodø, den 7. desember 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Funksjonsfordeling av kreftkirurgi i Helse Nord gjort 2005 
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Vedlegg 
 
Funksjonsfordeling av kreftkirurgi i Helse Nord gjort 2005. 
  
Universitetssykehuset Nord-
Norge, Tromsø 

Nordlandssykehuset Bodø Lokalsykehus med 
grenspesialist 

Kreft i tykktarm 
 

Kreft i tykktarm Kreft i tykktarm  

Kreft i prostata 
 

Kreft i prostata  

Kreft i mavesekk 
 

Kreft i mavesekk Kreft i mavesekk 
NB: Proksimale 
lokalisasjoner (kardia) 
og store reseksjoner 
(gastrektomier), skal 
opereres i Tromsø 
eller Bodø. 
 

Kreft i endetarm 
Kan også skje ved UNN Harstad 

Kreft i endetarm  

Brystkreftkirurgi hvor det er 
indikasjon for undersøkelse av 
vaktpost-lymfeknute (mistanke om 
spredning)  

Brystkreftkirurgi hvor det er 
indikasjon for undersøkelse av 
vaktpost-lymfeknute 
(mistanke om spredning) 

 

Blærekreft  Blærekreft  
Kreft i skjoldbruskkjertel Kreft i skjoldbruskkjertel  
Gynekologisk kreft: 

• Høyrisiko endometrie-
cancer (lavt differensiert, 
serøst papillært, klarcellet, 
mistenkt stadium II – III, 
dyp infiltrasjon eller stor 
tumor) 

• Avansert ovarialcancer med 
risikoscore (RMI) lik eller 
høyere enn 200 

• Invasiv cervixcancer 
• Kreft i ytre kjønnsorganer 

(vulva) 
 

Gynekologisk kreft  

Kreft i spiserør, bukspyttkjertel og 
lever(spredning) 

  

Spesielle sjeldne krefttilfeller som 
bl.a. testikkelkreft, binyrekreft, 
nevroendokrine svulster. 
bløtdelssarkomer etc.  
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Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Irene Skiri, 75 51 29 06  Dato: 7.12.2010 
 
 
Styresak 136-2010 Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert  
    behandling for rusmiddelavhengige 
    Sakspapirene var ettersendt. 
    Styresaken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 
 



 

 

  

 
 

Møtedato: 14. desember 2010    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Dato: 7.12.2010 
 
 
Styresak 142-2010/4 Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,  

den 22. oktober 2010 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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     Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2010/558 /013 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Tor Solbjørg, 75 51 29 02 

Sted/dato: 
Bodø, 22.10.2010 

 
 
PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 22. OKTOBER 2010 
 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 22. oktober 2010 fra kl. 13:00 til 
kl. 14:30. 
 
Til stede var: 
 

Inger Lise Strøm (leder) 
Kari Jørgensen 
Terje Olsen 
Kari B. Sandnes 

 
Fra internrevisjonen: 
 

Tor Solbjørg (leder) 
Hege Knoph Antonsen 

 
 
Følgende saker var til behandling:  
  

26/10:  Godkjenning av protokoll fra Revisjonskomiteens møte 21.06.2010 
27/10:  Internrevisjonens budsjett for 2011 
28/10:  Internrevisjonens framtidige rolle og bemanning 
29/10:  Samarbeid og dialog med ekstern revisor 
30/10:  Orientering fra Internrevisjonen 
31/10:  Videre møteplan 

  
 
SAK 26/10  PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 21. JUNI 2010 
 
Utsendt utkast til protokoll ble godkjent.  
 
 
SAK 27/10  INTERNREVISJONENS BUDSJETT FOR 2011 
 
Detaljbudsjett 2011 for Internrevisjonen med vedlegg var sendt ut på forhånd. 
Leder av internrevisjonen presenterte budsjettforslaget. Det var enighet om at dette legger greie 
rammer i forhold til å videreføre dagens aktivitetsnivå. 
 
Revisjonskomiteen vedtok internrevisjonens budsjettet for 2011 i samsvar med framlagt forslag. 
Internrevisjonens budsjett skal framkomme særskilt ved behandling av Helse Nord RHFs 
budsjett i styret. 
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SAK 28/10  INTERNREVISJONENS FRAMTIDIGE ROLLE OG BEMANNING 
 
Et notat fra Internrevisjonen vedrørende funksjonens oppgaver og ressurser var sendt ut på 
forhånd. Notat var ment som et første innspill til Revisjonskomiteen i forhold til å vurdere behov 
for justeringer. 
 
Revisjonskomiteen støtter initiativet om å vurdere behovet for endringer i Internrevisjonens 
prioriteringer og ressurser, og ber om at det arbeides videre med dette. Etter nærmere utredning 
legges saken fram for ny behandling i Revisjonskomiteen, og deretter eventuelt for styret. 

 
 
SAK 29/10  SAMARBEID OG DIALOG MED EKSTERN REVISOR 
 
Leder for Internrevisjonen innledet med å referere til instruksen for Revisjonskomiteen, og de 
formuleringer der som gjelder komiteens oppfølging av ekstern revisjon. 
Ernst & Young (E&Y) har orientert om at de gjerne deltar i møte med RK for nærmere dialog 
om revisjon av årsregnskapet. 
 
Revisjonskomiteen ber om at E&Y utfordres på å foreslå en praktisk løsning for nærmere 
samarbeid, og at de inviteres til komiteens neste møte for å diskutere dette. 
 
 
SAK 30/10 ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN 
 
Internrevisjonen orienterte kort om følgende: 

• Status for revisjonsprosjektet internkontroll ved behandling av helseopplysninger. 
• Samarbeidsprosjektet med Helse Vest om kursopplegg for risikostyring. 

Pilotkurs ble gjennomført i Stavanger 18.-19.10.2010. Planlagt kurs i Helse Nord i januar. 
• Valg av internrevisor i Helseforetakenes Senter for Pasientreiser ANS. 
• Presentasjon av Internrevisjonen i HF-styrene. 
• Styrebehandling av oppfølging av IR-rapporter. 
• Hege K. Antonsen er nå formelt nestleder i Internrevisjonen og leders stedfortreder. 
• Deloittes revisjonsprosjekt ved Nordlandssykehuset HF. 
• Deltakelse i nasjonal fagkonferanse om offentlig revisjon 25. og 26.10.2010. 
• BI-forelesning neste uke om risikostyring og revisjon. 
• Prioritering og planlegging av nye revisjonsprosjekt – følges opp i egen sak neste møte. 

 
 
SAK 31/10 VIDERE MØTEPLAN 
 
Neste møte blir i Tromsø 23.11. kl. 12:00 – 16:00, inkl. lunch. 
 
 
Bodø, 02.12.10 
 
 
 
________________   ________________   ________________ ________________  
 Inger Lise Strøm  Kari Jørgensen Terje Olsen Kari B. Sandnes   
 Leder 
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