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Styresak 131-2016 Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar 

intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse 

Nord? - oppfølging og videre prosess 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF får i denne styresaken lagt frem den endelige rapporten fra 
utredningen Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i 
Helse Nord? Bør det opprettes et PCI-tilbud i Nordlandssykehuset?  
 
Utredningen sendes i sin helhet på høring for å sikre at alle interessenter får anledning 
til å gi sine innspill. For mer informasjon om høringen - se her: Høring: Hjerteinfarkt og 
PCI i Helse Nord 
 
Styret orienteres gjennom denne utredningen om at pasienter i Helse Nord får god 
behandling ved hjerteinfarkt, men at det er uønskede forskjeller i behandlingstilbudet 
for koronarsykdom/hjerteinfarkt. På denne bakgrunn oppfordres styret allerede nå til å 
foreslå tiltak som bør iverksettes, før endelig styrebehandling av hele rapporten 
gjennomføres i februar 2017.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Følgende prosess er planlagt frem mot endelig styrebehandling: 
• Rapporten er sendt på høring 11. november 2016 med høringsfrist 15. januar 2017. 
• Rapporten fra utredningen presenteres i samarbeidsmøte med konserntillitsvalgte 

og konsernverneombud i Helse Nord RHF (KTV/KVO) 17. januar 2017, og drøftes 
formelt 14. februar 2017. Om ønskelig avtales en egen tematime mellom RHF-
ledelsen og KTV/KVO i forkant av den formelle drøftingen. 

• Saken behandles i Regionalt brukerutvalg i møte 25. januar 2017 (eventuelt i AU-
møte 9. februar 2017,). 

• Rapporten Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i 
Helse Nord? Bør det opprettes et PCI-tilbud i Nordlandssykehuset? behandles av styret 
i Helse Nord RHF 22. februar 2017. De økonomiske beregningene vil bli 
kvalitetssikret, før endelig styresak foreligger. 
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Medbestemmelse 
KTV/KVO har vært representert i arbeidet med utredningen ved KTV Sissel Alterskjær.  
 
I samarbeidsmøte mellom RHF-ledelsen og KTV/KVO ble det orientert om den planlagte 
prosessen for behandling av denne saken, jf. sak 115-2016 PCI-tilbud i Helse Nord. 
Følgende ble referatført: 
 
• Saken var spilt inn av KTV/KVO, jf. e-post fra KVO Bengt-Ole Larsen av 31OKT2016:  

• KTV/KVO ønsker en dialog om behandling av PCI. Vi etterspør om det kan være 
hensiktsmessig med en prosess ute i de enkelte foretak før endelig rapport om 
tilbudet blir behandlet i Helse Nord.  

• Vi viser til at tidligere behandling av fagplaner er blitt behandlet i foretakene før 
endelig behandling i Helse Nord. Dette handler etter vår mening om medvirkning 
og medbestemmelse fra alle ansatte som påvirkes av hva slags PCI-tilbud vi skal ha 
i Helse Nord. 

• RHF-ledelsen orienterte om planlagt prosess for behandling av denne saken. 
 
Konklusjon/Oppsummering: 
• RHF-ledelsen har planlagt følgende tidsplan for behandling av denne saken: 

- Rapporten sendes til høring 11NOV2016 med en høringsfrist på 6 uker.  
- Orienteringssak om rapporten legges frem for styret i Helse Nord RHF i styremøte 

23NOV2016. 
- Saken presenteres i samarbeidsmøte med KTV/KVO 17JAN2017 og drøftes formelt 

14FEB2017. Ev. avholdes en tematime. 
- Saken behandles i Regionalt brukerutvalg 25JAN2017 (ev. i AU-møte 9FEB2017). 
- Rapport om forbedring av behandlingen av hjerteinfarkt i landsdelen, inkludert 

utvikling av PCI-tilbudet, styrebehandles i Helse Nord RHF 22FEB2017.  
• Informasjonen fra RHF-ledelsen tas til orientering. 
 
Brukermedvirkning 
Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI) - et likeverdig tilbud i Helse Nord? 
Orientering om arbeidet med utredningen ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i 
Helse Nord RHF, den 14. september 2016, jf. RBU-sak 61-2016. Følgende vedtak ble 
fattet: 
 
1. Regional brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med 

utredningen Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI) - et likeverdig 
tilbud i Helse Nord? til orientering. 

 
2. RBU ber om at den ferdige rapporten legges frem til behandling i et senere møte. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Hjerteinfarkt og perkutan koronar 

intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? Bør det opprettes et PCI-tilbud i 
Nordlandssykehuset? til orientering, og slutter seg til planlagt prosess mot endelig 
behandling i styremøte i februar 2017. 
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2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene setter i gang et arbeid 
som sikrer bedre pasientforløp for denne pasientgruppen og reduserer uønsket 
variasjon.  

 
3. Styret ber om at det iverksettes felles tiltak i foretaksgruppen for å nå målet med å 

gi prehospital trombolyse så tidlig som retningslinjene angir (innen 30 minutter) i 
hele regionen. 

 
4. Styret ber adm. direktør sørge for at vedtaket i punkt 2 og 3 forankres i 

Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene som overleveres i foretaksmøte i 
februar 2017.  

 
 
Bodø, den 16. november 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig 

tilbud i Helse Nord? og høringsnotat m. m. er lagt ut på vårt nettsted - se 
her: Høring: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord 
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