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2017/2-108/012  Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 6.12.2017 

 

Styresak 135-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 13. desember 2017: 
 

Sak 135-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 136-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

22. november 2017 
Side  

Sak 137-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord - 
risikovurdering og supplerende informasjon, oppfølging 
av styresak 108-2017 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 3 

Sak 138-2017 Virksomhetsrapport nr. 11-2017 
Saksdokumentene legges frem ved møtestart. 

Side  

Sak 139-2017 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i 
Helse Nord IKT HF 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 98 

Sak 140-2017 Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2017 med 
risikovurdering av overordnede mål 

Side  

Sak 141-2017 Valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF 
- oppnevning av valgstyre 

Side  

Sak 142-2017 Plan for internrevisjonen 2018-2019 Side  
Sak 143-2017 Orienteringssaker Side  
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Felleseigde helseføretak - statusrapport pr. juni 2017 

Saksdokumentene ettersendes. 
Side 102 

Sak 144-2017 Referatsaker Side  
 1. Protokoll fra drøftingsmøte 12. desember 2017 ad. PCI 

i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord - 
risikovurdering og supplerende informasjon 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

 2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 
22. november 2017 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Kopi av protokollen ettersendes. 

 107 

 3. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2018 
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Kopi av dokumentet ettersendes. 
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Sak 145-2017 Eventuelt Side  
 
 
Bodø, den 6. desember 2017 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 

Styremøte Helse Nord RHF 13DES2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 2



 

 

 

Møtedato: 13. desember 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tollåli, Spørck, Knudsen, Fanghol  Bodø, 6.12.2017 

 

Styresak 137-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord - 

risikovurdering og supplerende informasjon, 

oppfølging av styresak 108-2017 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Denne saken supplerer styresak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord 
(styremøte 25. oktober 2017), se vedlegg 1. I saken bes styret i Helse Nord RHF ta 
stilling til om det skal etableres et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø (NLSH).  
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i styresak 108-2017: 
 
1. Med utgangspunkt i saksfremlegget ber styret i Helse Nord RHF adm. direktør om å 

supplere informasjonen med følgende: 
a. En bred risikoanalyse av behandlingstilbudet til pasientene på Helgeland og i 

Finnmark ved en etablering av PCI-behandling ved Nordlandssykehuset Bodø.  
b. En risikoanalyse av dagtilbud vs. døgntilbud (inkl. kapasitet på 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF og økonomi) 
c. Etablering av et regionalt fagråd for kardiologi med mandat med klare 

retningslinjer og bestillinger for oppdraget for å skape en arena for dialog og 
samarbeid. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å ta initiativ ovenfor politiske myndigheter i Nordland, 

Troms og Finnmark for informasjon og forankring. 
 
3. Styret ber om at oppdatert saksfremlegg legges frem i styremøte i desember 2017.   
 
Konklusjoner i risikoanalysen 
Helse Nord RHF har fått gjennomført en risikoanalyse i tråd med styrets vedtak.  
Analysen er utført av en uavhengig, eksternt sammensatt gruppe. Risikoanalysen er 
gjort på fritt grunnlag basert på tilgjengelige dokumenter, registerdata, møter med 
fagmiljøene og med den faglige og organisatoriske erfaring gruppens medlemmer 
innehar.  
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Konklusjonen i risikoanalysen er: 
 Hjertepasientene i Helse Nord får god behandling før sykehus og i sykehus. 
 Et PCI-senter ved Nordlandssykehuset kan gi befolkningen på Helgeland og i resten 

av Nordland et raskere og lettere tilgjengelig tilbud når tid er kritisk. 
 Det er trygt og gjennomførbart – gitt forutsetningene som er drøftet i analysen. 
 Det finnes mange tall i ulike registre. De er godt utgangspunkt for videre 

forbedringsarbeid, men ikke for å regne seg fram til om riktig svar er ett eller to PCI-
sentra. 

 
Arbeidsgruppen har, uten at det var eksplisitt etterspurt i mandatet, gitt en anbefaling i 
form av at de peker på to mulige alternativer: 
1. Det bør opprettes en PCI-virksomhet ved NLSH med mål om et døgnbasert 

akuttilbud på sikt. Dette vil gi et mer likeverdig behandlingstilbud til befolkningen i 
Nordland og på Helgeland. En absolutt forutsetning for dette alternativet er at 
hjertemiljøet på UNN styrkes tilstrekkelig til at det kan delta aktivt i oppbyggingen 
av tilbudet i Bodø. Det betyr at man må opprette ekstra stillinger på UNN kombinert 
med krav om at de deltar i kompetanseoppbyggingen i Bodø, og det betyr at Helse 
Nord må akseptere at det i oppbyggingsperioden (3–5 år) kan være lavere 
driftsinntekter knyttet til invasiv kardiologi ved UNN. 

2. Dersom styrets vedtak ikke gir tilstrekkelig trygghet for slik langsiktig satsning både 
ved NLSH og ved UNN, anbefales ikke opprettet et PCI-tilbud ved NLSH. Uten 
styrking av miljøet ved UNN er faren stor for at ressursene spres for tynt og at det 
dermed kan bli et dårligere tilbud til hele regionens befolkning. 

 
For øvrig vises det til risikoanalysen som er vedlagt i sin helhet i vedlegg 2. 
 
Prehospital trombolyse 
Prehospital trombolyse vil i vår region være en viktig del av behandlingen for de 
STEMI1-pasientene som kan få dette. Prehospital trombolyse må gis prioritet samtidig 
som et PCI-tilbud i Bodø bygges opp. Dette må gjøres på flere måter. Blant annet stiller 
Helse Nord RHF følgende krav i oppdragsdokumentet 2018 til helseforetakene: 
Helseforetakene skal gjennomføre nødvendig opplæring for ambulansepersonell for å øke 
andelen prehospital trombolyse ved indikasjon på STEMI-infarkt. Rapporteres 2. tertial og 
årlig melding. 
 
Liknende krav er også stilt i tidligere oppdragsdokument. 
 
Ivareta universitetssykehusfunksjonen til Universitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN) 
Et spørsmål som har blitt stilt i debatten er hvorvidt UNNs universitetssykehusfunksjon 
vil svekkes. Universitetssykehusfunksjonen er vesentlig for hele regionen. Den består 
av: 
- forskningsbasert utdanning  
- kandidatene har sin vesentlige andel av utdanningen ved sykehuset 
- bidrar vesentlig i doktorgradsutdanning 

                                                        
1 STEMI er den mest alvorlige typen hjerteinfarkt, hvor en blodåre til hjertemuskelen er tilstoppet. 
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- utføre grunnforskning, translasjonsforskning og klinisk forskning innen de fleste 
fagområder 

- forskningsaktivitet av høy internasjonal kvalitet og bredde 
 
UNN har i regionen et særskilt ansvar for medisinsk utdanning og forskning. Helse Nord 
RHF vil fortsatt styrke UNNs universitetssykehusfunksjon. 
 
UNN Tromsø har i dag regionfunksjonen i Helse Nord for PCI-behandling. PCI er et 
behandlingstilbud som ikke tilligger universitetssykehusfunksjonen, men er en 
behandling Helse Nord RHF hittil har valgt å sentralisere til UNN.  
 
Hele det hjertemedisinske miljøet i Helse Nord vil bli styrket ved å etablere enda et PCI-
tilbud i regionen. Det vil bli flere fagfolk. Forholdene for forskning vil styrkes. UNN skal 
som før ivareta de mest komplekse pasientene. Risikovurderingen (vedlegg 2) mener 
det er lite sannsynlig at hjertekirurgimiljøet ved UNN blir svekket. Et PCI-tilbud ved 
Nordlandssykehuset Bodø vil kunne øke antall pasienter som blir utredet og behandlet 
innenfor regionen. Det nylig lanserte eldreatlaset2 viser at pasienter over 75 år har høy 
forekomst av hjerteinfarkt, men får ikke i like stor grad som yngre pasienter tilbud om å 
åpne tette blodårer. I tillegg er det en lekkasje av pasienter ut av regionen, særlig fra 
Helgeland (vedlegg 4). Disse forholdene kan dermed føre til at det blir flere pasienter 
som behandles for hjertesykdom i regionen, og dette vil også bidra til at UNN 
opprettholder sin høyspesialiserte kompetanse.  
 
Det kardiologiske miljøet i UNN skal styrkes med stillinger før en oppbygging i Bodø. 
Ved at spesialister fra UNN ambulerer, og sørger å utdanne sine kollegaer i Bodø, bidrar 
de til å styrke tilgangen på invasive kardiologer i regionen. Tilbudet til pasienter i 
Finnmark vil under en oppbygging i Bodø ikke bli svekket, men kunne bli bedre. 
 
Hjerteinfarkt og andre hjertesykdommer er en stor pasientgruppe, også i Helse Nord-
målestokk. De løsningene Helse Nord RHF skisserer for enda et PCI-tilbud i regionen, vil 
ikke svekke verken utdanning av helsepersonell eller forskning. 
 
Kost-nytte-vurdering 
Det er stilt spørsmål ved hvorfor det ikke er gjort en kost-nytte-vurdering. En fullverdig 
kost-nytte-analyse av behandlingsresultater for pasientene krever tilgang til 
livskvalitetsdata. Slike studier mangler. De dataene som finnes, beskriver overlevelse 
(harde endepunkter). Å gjøre en kost-nytte-analyse basert bare på spørsmål om 
overlevelse, beskriver bare én del av effekten av behandlingen. Det vil ikke beskrive 
pasientens livskvalitet. Adm. direktør anser at en analyse basert utelukkende på 
overlevelse ikke vil gi tilstrekkelig informasjon. 
 
  

                                                        
2 http://www.helseatlas.no/  

Styremøte Helse Nord RHF 13DES2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 5

http://www.helseatlas.no/


 

Økonomi 
Etablering av et dagtilbud ved Nordlandssykehuset Bodø vil koste om lag 12 mill. 
kroner i økte årlige driftskostnader for Helse Nord. Det er nødvendig å investere i 
utstyr, programvare og tilpasse lokaler beregnet til ca. 17 mill. kroner. NLSH vil med 
dette få et PCI-laboratorium og et laboratorium i back up. Avskrivninger og 
driftskostnader til disse investeringene er inkludert i de 12 mill. kronene. Dette er 
nærmere redegjort for i vedlegg 3. 
 
Oppbyggingen av et PCI-tilbud 
Risikoanalysen understreker at for å lykkes med en oppbygging av et PCI-tilbud, må det 
skje etter en klar, troverdig og forutsigbar plan. Det finnes erfaringer i Norge på samme 
type oppbygging, for eksempel i Stavanger og Arendal, som Helse Nord vil benytte. 
Helse Nord RHF vil organisere en oppbygging som et eget prosjekt, med avsatte midler. 
Fagmiljøer i helseforetakene blir sentrale i arbeidet, og prosjektet koordineres av Helse 
Nord RHF. 
 
Hjertemiljøet ved UNN skal styrkes med mer personell for å ha ressurser til å delta i 
oppbyggingen og å kunne ambulere. Opplæring og rekruttering av fagpersonell, både 
leger og sykepleiere, er i risikoanalysen gitt å være den høyeste risikoen. Under 
oppbyggingen av tilbudet må rekruttering og opplæring ha meget høy prioritet i 
prosjektet og risikovurderes fortløpende for å redusere sårbarhet, både ved sykehuset i 
Tromsø og i Bodø. Under oppbyggingsfasen må Nordlandssykehuset Bodø parallelt 
starte rekruttering og utdanning av egne folk, slik at ambuleringsbelastningen for UNN 
kan reduseres. Helse Nord RHF vil, slik oppbyggingen av andre PCI-tilbud både i Norge 
og andre land har vært gjort, starte med et dagtilbud. Dette fordi det tar tid å bygge 
kompetanse. Helse Nord RHF vil evaluere dagtilbudet innen fem år. Evalueringen vil 
blant annet vurdere om dagtilbudet skal utvides til et døgntilbud. 
 
Med mer personell kan fagmiljøet utvikle kardiologiske tilbud som i dag ikke gis ved 
UNN.  
 
Regionalt fagråd for hjertesykdommer 
Oppstartsmøte ble holdt 16. november 2017. Fagrådet er satt sammen av 
representanter fra alle helseforetak og brukerrepresentant. Finnmarkssykehusets 
representant ble klar først etter oppstartsmøtet. Neste møte skal holdes 14. februar 
2018. 
 
Medlemmer og mandat finnes på våre nettsider: Hjertemedisin fagråd  
 
Kontakt med politiske myndigheter i Nordland, Troms og Finnmark  
Det er avviklet to felles møter mellom fylkesordfører i Finnmark og fylkesrådslederne i 
Troms og Nordland. Det første møtet 8. november 2017 var en orientering om videre 
prosess og en gjennomgang av argumenter. I møtet 1. desember 2017 ble 
risikoanalysen presentert med rom for diskusjon og spørsmål i etterkant. 
Hovedinntrykket var at det var tillit til at risikoanalysen hadde besvart de spørsmål som 
var reist. Videre ble nødvendigheten av å gi trygghet for fagmiljøet ved UNN 
understreket.  
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Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og verneombud i Helse Nord RHF har vært representert i arbeidet 
med utredningen ved KTV Sissel Alterskjær. 
 
PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord ble drøftet med konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i møte 20. oktober 2017. Protokollen fra drøftingsmøtet var lagt 
frem ved møtestart, jf. styresak 121-2017/6 Referatsaker. 
 
PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord - risikovurdering og supplerende 
informasjon vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse 
Nord RHF, den 12. desember 2017. Protokoll fra drøftingsmøtet legges frem ved 
møtestart.  
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF anbefaler at det opprettes et PCI-senter ved 
Nordlandssykehuset Bodø. Vedtaket ble fattet i RBU-møte 25. januar 2017, jf. RBU-sak 
4-2017 (se vedlegg 1 for hele vedtaket).  
 
Etter at risikoanalysen ble ferdigstilt har arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget 
vurdert behovet for et ekstraordinært møte for å behandle PCI-saken på nytt. 
Arbeidsutvalget konkluderte med at risikoanalysen ikke bringer til torgs nye 
opplysninger som er av en slik art at det nødvendiggjør en ny behandling. Regionalt 
brukerutvalg opprettholder sitt opprinnelige vedtak. 
 
På fellesmøte mellom Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF og ledere og nestledere 
av brukerutvalgene ved helseforetakene i Helse Nord 9. november 2017 ble følgende 
uttalelse enstemmig gjort: 
 
Vi som er brukerrepresentanter i Helse Nord er bekymret for tonen og sakligheten i det 
offentlige ordskiftet som har vært og er om PCI-saken. Spesielt ber vi om at språkbruken 
dempes og går på sak og ikke person. Det skaper usikkerhet om tjenester og svekker 
omdømmet til Helse Nord. Vi oppfordrer fagfolk og administrasjonen til å snarlig finne 
løsninger på denne saken i minnelighet. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør mener tiden er inne for å funksjonsfordele PCI-behandlingen i Helse 
Nord. Den etterspurte risikoanalysen har gitt oss den nødvendige trygghet for at et PCI-
tilbud i Bodø kan opprettes.  
 
Risikoanalysegruppen har konkludert og gitt en anbefaling som i utgangspunktet ikke 
var etterspurt. Gruppen selv reflekterer over om det er innenfor mandatet å komme 
med en anbefaling og mener at det er legitimt. For adm. direktør bringer ikke 
anbefalingen noe nytt inn i saken. Det som er avgjørende for meg er at de 
risikovurderingene som er gjort og de tiltakene som er pekt på, kan bidra til å redusere 
risiko til et akseptabelt nivå. 
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Etableringen vil koste Helse Nord penger. Økonomianalysen estimerer rundt 12 mill. 
kroner i økte årlige driftskostnader, og rundt 17 mill. kroner i investeringer. Disse 
pengene kunne alternativt blitt brukt på andre pasientgrupper. I denne saken har adm. 
direktør lagt til grunn følgende prinsipp for prioritering: Spørsmålet om likeverdig 
tilgjengelighet. Befolkningsgruppen rundt UNN Tromsø er om lag like stor som rundt 
Nordlandssykehuset Bodø. Et PCI-tilbud i Bodø vil gi et bedre tilbud til befolkningen i 
store deler av Nordland. Det vil bli bedre nærhet til tjenestene, større tilgjengelighet og 
økt regional kapasitet for den samlede befolkningen. Hjertefagmiljøet vil styrkes med 
flere kardiologer. Transport for behandling og oppfølging av elektive pasienter kan for 
store deler av Nordlands befolkning gjennomføres med både bil og tog. Dette betyr noe 
for pasientene, og det betyr noe for de pårørende. Dette er et tjenestetilbud som vi kan 
desentralisere, og det omfatter en stor gruppe pasienter. Tid er viktig for å nå 
kvalitetskravene for den beste hjerteinfarktbehandlingen. Et tilbud nærmere der folk 
bor, vil bety kortere reisetid for mange. 
 
Norge er det eneste landet blant våre naboland som har opprettholdt en sentralisert 
plassering av PCI-sentre. Sverige (9,9 mill. innbyggere) og Finland (5,5 mill. 
innbyggere), som geografisk er mest naturlig å sammenlikne oss med, har henholdsvis 
28 og 22 sentre. Norge har ni. Adm. direktør mener det er trygt å desentralisere tilbudet 
i Nord-Norge. 
 
Risikoanalysen er tydelig på at det på sikt bør opprettes et døgntilbud i Bodø. Adm. 
direktør har registrert dette, men mener fortsatt at det skal etableres et dagtilbud. Dette 
evalueres innen fem år, og da tas spørsmålet om et eventuelt døgntilbud opp til 
vurdering. 
 
Rekruttering og utdanning av invasive kardiologer er i risikoanalysen påpekt å ha 
høyeste risiko. Dette vil ved en etablering ha størst prioritet. Etableringen vil skje, slik 
risikoanalysen anbefaler, som et prosjekt med en forutsigbar og troverdig plan.  
 
Det er ikke tvil om at vi gjennom PCI-saken ser to fagmiljøer som står langt fra 
hverandre. Dette er de samme fagmiljøene som skal samarbeide ved en eventuell 
etablering av et PCI-tilbud i Bodø. Adm. direktør anerkjenner at samarbeidsklimaet vil 
kunne påvirke etableringen. Risikoanalysen omtaler det samme. Med erfaringer fra 
andre krevende prosesser i regionen, og etablering av PCI-tilbud andre steder i Norge, 
mener adm. direktør at dette er et viktig og vanskelig tema som må tas tak i raskt, og 
som det må arbeides med på en tillitsvekkende og god måte. 
 
 
  

Styremøte Helse Nord RHF 13DES2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 8



 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset 

Bodø. 
 

2. PCI-behandlingen ved Nordlandssykehuset Bodø etableres som dagtilbud med 
planlagt oppstart i 2019. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering 
av tilbudet innen fem år etter styrevedtaket. 
 

3. Styret ber adm. direktør om å organisere etablering og implementering av et PCI-
tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø som et regionalt prosjekt. 
 

4. Videre bes adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø styrkes med ekstra stillinger ved hjertemedisinsk avdeling for å delta i 
oppbyggingen og for å ivareta utdanning og forskning. 
  

5. Styret forutsetter at innsatsen for å øke andelen pasienter som får prehospital 
trombolyse prioriteres, og pasientflyten i hele behandlingskjeden forbedres i 
regionen. 
  

6. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utarbeides regionale retningslinjer for 
behandling av pasienter med NSTEMI, jf. anbefaling fra klinisk fagrevisjon. 
 

7. Økonomiske tilpasninger justeres i økonomisk langtidsplan og i årlige budsjetter. 
 

 
Bodø, 6. desember 2017 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 
 
1. Styresak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord 
2. Risikoanalyse av etablering av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø. 

Behandlingstilbudet for pasienter på Helgeland og i Finnmark, og dag- vs. 
døgntilbud.  

3. Økonomisk konsekvenser av å etablere et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset  
4. Rapport fra SKDE: Oversikt over antall koronare angiografier og PCI-er utført på 

bosatte i Helse Nord i perioden 2014-2016 
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Møtedato: 25. oktober 2017   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tollåli, Spørck, Fanghol, Knudsen  Bodø, 18.10.2017 

 

Styresak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Formålet med denne styresaken er å gi et godt beslutningsgrunnlag for å ta stilling til 
om det skal etableres et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø. Dette inkluderer en 
beskrivelse av hjerteinfarkt, behandlingsalternativer, nærhet, tilgjengelighet, likeverd, 
økonomiske forhold, risikovurdering og momenter fra høringsrunden. 
 
Bakgrunn 
Saken har utgangspunkt i en utredning adm. direktør i Helse Nord RHF bestilte etter at 
det ble avdekket variasjoner i behandlingen av pasienter med hjerteinfarkt i Helse Nord. 
Det ble stilt spørsmål ved om Helse Nord hadde et geografisk likeverdig tilbud. 
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) hadde også over tid tatt opp dette 
spørsmålet.  
 
Den endelige utredningen Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et 
likeverdig tilbud i Helse Nord? Bør det opprettes et PCI1-tilbud ved Nordlandssykehuset? 
konkluderte med at hjerteinfarktbehandlingen til pasienter i Helse Nord er god, i likhet 
med landet for øvrig hvor Norge ligger helt i toppen internasjonalt. Utredningen viste 
også til ulikheter som kan forbedres. 
 
Utredningen ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styresak 131-2016 Rapport 
Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? - 
oppfølging og videre prosess (styremøte 23. november 2016). 
 
Styret fattet 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. Styret slutter seg til planlagt prosess og ber om at 
saken legges frem for endelig behandling i styremøte i februar 2017.  

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene umiddelbart setter i gang et 

arbeid som sikrer bedre og mer standardiserte pasientforløp for denne pasientgruppen 
for å redusere uønsket variasjon.  

 

                                                        
1 PCI (perkutan koronar intervensjon) er en mekanisk utblokking og åpning av en tett blodåre. 
Pasientinformasjon: https://unn.no/behandlinger/utblokking-av-kransarterier-pci 
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3. Styret ber om at det raskt 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.  

 
Vedtakspunkt 2 og 3 anses som svært viktige i det totale behandlingstilbudet for denne 
pasientgruppen. De aller fleste pasienter med hjerteinfarkt eller mistanke om 
hjerteinfarkt vil ha sin første kontakt med legevakt og/eller medisinsk personell i 
ambulansetjenesten på vei, vann eller i luften.  
 
I november 2016 da styret først behandlet utredningen, var den ute på åpen høring. 
Selve utredningsarbeidet, høringen og hele den offentlige debatten rundt denne saken 
viser tydelig at det er ulike meninger om hvordan behandlingen av 
hjerteinfarktpasientene best organiseres.  
 
Et av hovedmålene med utredningen var å kartlegge om det bør etableres et PCI-tilbud 
ved Nordlandssykehuset Bodø, i tillegg til PCI-tilbudet ved Universitetssykehuset Nord-
Norge (UNN) Tromsø. Utredningen legger frem fordeler og ulemper, men konkluderer 
ikke. Prosjektgruppen var delt i sine synspunkter. Høringen viste også tydelig at det er 
ulike syn.  
 
De ulike oppfatningene var årsak til at styresaken om hjerteinfarktbehandlingen i Helse 
Nord ble trukket fra behandling i styremøtet i Helse Nord RHF 22. februar 2017. Adm. 
direktør ønsket å vurdere saken ytterligere. Siden februar 2017 er en klinisk fagrevisjon 
om hjerteinfarktbehandlingen ved fire sykehus i Helse Nord ferdigstilt, og etter styrets 
vedtak i november 2016 (jf. styresak 131-2016) har sykehusene gjort forbedringer i 
pasientforløpene. Dette er ytterligere informasjon som adm. direktør tar med i sin 
vurdering, når saken nå fremmes på nytt.  
 
Oppsummering av høringen 
Spørsmålet om et PCI-tilbud i Bodø har vært på åpen høring med mulighet for alle 
interesserte å gi innspill. Det kom inn 49 høringssvar: 39 fra Nordland, syv fra Troms, to 
fra Finnmark og ett utenfor regionen. Høringssvarene er publisert på Helse Nord RHFs 
nettsider.2 
 
Alle høringssvarene fra Nordland er entydig positive til et PCI-tilbud ved 
Nordlandssykehuset Bodø, med unntak av Leirfjord kommune som har en mer nøytral 
tilnærming. Høringssvarene fra Troms mener ett senter i regionen gir det beste tilbudet, 
og at det er mer helsegevinst å hente ved å gjennomføre andre tiltak for pasienter med 
hjerteinfarkt. De er også bekymret for at kvaliteten på dagens høyspesialiserte 
behandlingstilbud blir svekket ved at det blir for få pasienter ved hvert senter.  
 

                                                        
2Høring: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord 
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Med bakgrunn i rapporten er Finnmarkssykehuset mot etablering av et PCI-tilbud ved 
Nordlandssykehuset Bodø. 
 
Enkelte momenter fra høringssvarene er tatt med videre i styresaken. 
 
Forekomst 
Forekomsten av hjerteinfarkt i Norge er svakt fallende. Årlig rammes omkring 1 600 
personer i Nord-Norge (13), Forekomsten varierer innad i Helse Nord med lavest 
forekomst i Troms og høyest i Finnmark. Totalt sett er forekomsten 9 % høyere i nord 
enn i landet for øvrig. 
 
To typer hjerteinfarkt 
Hjerteinfarkt er alvorlig, og det finnes to typer: STEMI4 og NSTEMI5. Ved STEMI 
tilstoppes en av hovedårene til hjertemuskelen, og det fremkommer tydelige EKG6-
forandringer. STEMI er et alvorlig hjerteinfarkt som krever rask behandling for å redde 
den delen av hjertemuskelen som er rammet. Ved NSTEMI er blodåren ofte ikke helt 
tilstoppet eller det er en mer perifer blodåre til hjertemuskelen som er rammet. 
Situasjonen er mindre alvorlig og infarktet gir andre tegn på EKG. NSTEMI utgjør 3/4 og 
STEMI utgjør 1/4 av alle hjerteinfarktene. 
 
Behandlingen av hjerteinfarkt 
Behandlingen tar sikte på å gjenopprette blodforsyningen til hjertemuskelen raskt og 
fullstendig. De elementer som kan inngå i utredning og behandling av et STEMI er 
illustrert i pasientforløpet nedenfor: 
 

 
 
  

                                                        
3 Tabell 1, s. 18, antall opphold som første sykehus. 
4 STEMI er et hjerteinfarkt hvor en av hjertemuskelens store blodårer er tilstoppet, ofte grunnet 
plakkruptur eller blodpropp. 
5 NSTEMI er et hjerteinfarkt hvor det ikke framkommer tydelige EKG-forandringer i form av hevninger av 
ST-segmentet. 
6 EKG måler hjertets elektriske aktivitet og kan gi indikasjoner på hjerteinfarkt. 

En eldre mann får akutte brystsmerter. Ambulanse tilkalles. I ambulansen gir 
ambulansefagarbeideren pasienten MONA (morfin, oksygen, nitroglyserin og 
acetylsalisylsyre) og tar EKG som sendes elektronisk til lokalsykehuset for tolking. 
EKG viser tegn på et STEMI-infarkt. I samråd med lege besluttes det å gi prehospital 
trombolyse i ambulansen. Ambulansen kjører mannen til lokalsykehuset. 
Symptomer og nytt EKG viser at pasienten ikke har hatt effekt av trombolytisk 
behandling. Legen på lokalsykehuset finner derfor at pasienten bør til et PCI-senter. 
Ambulansefly bestilles og pasienten flys til PCI-senteret. Her gjøres det koronar 
angiografi. Undersøkelsen viser hvor forsnevringen sitter, og det gjennomføres PCI. 
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Behandlingen av STEMI 
Det er to alternativer ved behandling av STEMI: 
1. Trombolyse og deretter koronar angiografi7 og evt. PCI, slik som beskrevet i 

pasienteksempelet. Kvalitetskravet for trombolyse er innen 30 minutter etter første 
medisinske kontakt og koronar angiografi/PCI i hovedsak innen 24 timer. 

 
2. Primær PCI (pasienten fraktes rett til PCI-senter). Kvalitetskravet i Norge er PCI 

innen 90 minutter etter første medisinske kontakt. Nye europeiske retningslinjer 
(22) har utvidet tidsvinduet til 120 minutter. Det som også er nytt er at klokken 
startes, når diagnosen stilles, i stedet for ved første medisinske kontakt. De nye 
retningslinjene skal tilpasses norske forhold av Norsk Cardiologisk selskap. 

 
Ved STEMI vil tid til mulig PCI være avgjørende for behandlingsvalg. Nye retningslinjer 
for behandling av STEMI-infarkt understreker at trombolytisk behandling bør brukes, 
når utblokking ikke kan utføres innen 120 minutter. Uansett PCI-tilbud (et eller to 
steder) vil de fleste pasienter i Helse Nord måtte behandles med trombolyse. De fleste 
(70 %) av STEMI-pasientene vil oppleve at blodproppen forsvinner som følge av 
trombolysebehandlingen. Da vil symptomene avta, EKG normaliseres og man har tid til å 
planlegge det videre forløpet. Dette innebærer koronar angiografi innen 24 timer for å 
avklare om det foreligger risikomomenter for nye blodpropper og et behov for PCI. De 
30 % av pasientene som ikke får effekt av trombolyse, må snarest sendes til koronar 
angiografi/PCI for å få åpnet blodåren. 
 
Det er ikke alle pasienter som kan få trombolyse (2). De absolutte kontraindikasjoner8 
er hjerneslag, der blødning ikke er utelukket, større skader eller operative inngrep siste 
tre uker, mage-/tarmblødning siste måned, kjent blødningsforstyrrelse og mistanke om 
aortadisseksjon9. 
 
De relative kontraindikasjonene er hjernedrypp i løpet av de siste tre måneder, 
pågående blodfortynnende behandling, høyt blodtrykk, gjenoppliving som har påført 
skade, kardiogent sjokk10, nylig laserbehandling av øyenbunn og graviditet. Primær PCI 
foretrekkes først og fremst, fordi blødningsfaren reduseres (1). I vår langstrakte region 
vil en stor andel av pasientene ikke nå et primært PCI-tilbud innen anbefalt tid. 
 
Behandlingen av NSTEMI 
Ved NSTEMI er det nødvendig å sikre diagnosen gjennom analyser av blodprøver 
(troponin stigning). Når infarkt er påvist, skal pasienten som hovedregel utredes med 
koronar angiografi og eventuelt behandles med PCI. Helse Nords retningslinje i dag 
anbefaler koronar angiografi og PCI innen 72 timer. Det er ikke enighet internasjonalt 
eller nasjonalt om dette tidsvinduet, se nærmere redegjørelse i avsnittet Koronar 
angiografi og PCI for NSTEMI-pasienter: Innen 72 eller 24 timer?. Noen få NSTEMI-
pasienter bør behandles som STEMI-pasienter.  
 

                                                        
7 Koronar angiografi er en bildeundersøkelse av hjertets kransårer. 
8 Forhold som taler imot å gi en behandlingsmetode. 
9 Svikt i veggen til hovedpulsåren. 
10 Sjokk på grunn av sviktende hjertefunksjon. 
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Variasjon i dagens tilbud 
Overlevelse 
Prognosen ved hjerteinfarkt er god. Flere enn ni av ti pasienter overlever den første 
kritiske perioden (30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse). Overlevelsen i Helse 
Nord er for regionen på samme nivå som landet for øvrig. Helse Nords utredning 
(vedlegg 1, s. 22) viste forskjeller i overlevelse mellom helseforetakene i Helse Nord. Det 
ble påvist signifikant lavere 30-dagers overlevelse for pasientene i Mo i Rana og 
Vesterålen.  
 
Nyere overlevelsestall for perioden 2014–2016 fra Folkehelseinstituttet (18) viser at 
fire helseforetak i Norge har signifikant lavere overlevelse etter førstegangs 
hjerteinfarkt. To av disse er i vår region: Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. 
Fire helseforetak i Norge har signifikant høyere overlevelse, deriblant 
Universitetssykehuset Nord-Norge. Undersøkelsen viser også at overlevelsen er lavest 
på lørdag og søndag.  
 
Nye tall fra Hjerteinfarktregistret viser et annet resultat for 2016 isolert, hvor pasienter 
fra opptaksområdet til sykehuset i Bodø har høyeste overlevelse. Sykehusene i Mo i 
Rana og Sandnessjøen kom på tredje og fjerdeplass. Resultatene fra Folkehelseinstituttet 
og Hjerteinfarktregistret varierer. Folkehelseinstituttet baserer seg på data fra Norsk 
pasientregister (NPR), mens Hjerteinfarktregistret baserer seg på egenrapportering fra 
det enkelte sykehus og dødstidspunkt oppdateres med data fra Folkeregistret. 
Sammenligninger mellom ulike datakilder er krevende. Det er ikke mulig å trekke 
endelig konklusjon på bakgrunn av disse to rapportene.  
 
NSTEMI: Koronar angiografi innen 72 timer etter innleggelse 
I gjennomsnitt fikk 57 % av pasientene i vår landsdel gjennomført koronar angiografi 
innen 72 timer etter første medisinske kontakt (tall fra Hjerteinfarktregisteret). Det ble 
samtidig påvist stor variasjon mellom sykehusene, andelen varierte fra 30 % til 81 %. I 
Sverige er tilsvarende tall for Swedeheart11 75 %. I Helse Sør-Øst var andelen 65 %. 
 
De nylig gjennomførte kliniske fagrevisjonene (14, 15, 16, 17) av behandlingen av 
NSTEMI-pasienter, viser at andelen som får koronar angiografi er høyere enn tallene fra 
hjerteinfarktregisteret, men også fagrevisjonene konkluderer med at tidskravene ofte 
ikke overholdes.  
 
Det er enighet i Helse Nords prosjektgruppe om at pasienter som bor i nærområdet til 
UNN Tromsø har større tilgjengelighet til koronar angiografi og PCI enn pasienter fra 
regionen for øvrig. Gruppen er delt i synet på hvordan denne variasjonen best kan 
reduseres (vedlegg 1). 
 
Figur 1 viser andelen NSTEMI-pasienter som har fått utført koronar angiografi (mørk 
blå søyle) og andelen som har fått prosedyren utført innen 72 timer (lys blå søyle). 
Figuren viser variasjon både i den totale andelen som har fått utført koronar angiografi 
og andelen som har fått dette utført innenfor anbefalt tid. 
 

                                                        
11 Det svenske hjerteinfarktregisteret. 
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Figur 1. Andel pasienter (%) under 80 år med NSTEMI som ble utredet med koronar angiografi (CAG) innen 
72 timer og totalt uansett tidsvindu etter innleggelse. Hjerteinfarktregisteret, 2016 (1). 

 
STEMI: Trombolyse innen 30 minutter eller primær PCI innen 90 minutter 
Norsk hjerteinfarktregisters årsrapport for 2016 (1) viser at andelen STEMI-pasienter 
som enten fikk trombolyse innen 30 minutter eller primær PCI innen 90 minutter etter 
første medisinske kontakt, er svært lav i Helse Nord (26 %). Til sammenligning var 
andelen 48 % i Helse Sør-Øst, og 40 % for hele Norge. Beste sykehus i regionen er 
Helgelandssykehuset Mo i Rana med 53 % (N=19).  
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Figur 2 Andel av pasienter <80 år innlagt STEMI <12 timer fra symptomdebut som ble behandlet med 
trombolyse og/eller koronar angiografi/PCI innen anbefalt tid. Hjerteinfarktregisteret, 2016 (1).  

 
Våre øvrige sykehus hadde færre enn 10 pasienter og er ikke med i statistikken. 
 
Helsegevinst og livskvalitet 
Primær PCI til STEMI-pasienter 
En multisenterstudie (STREAM-studien) (4) sammenlignet effekten av trombolyse med 
effekten av primær PCI. Pasientene i studien kunne ikke nå et PCI-senter innen én time. 
Pasientene ble randomisert (loddtrekning) i to grupper: Den ene gruppen fikk 
prehospital trombolyse, så transportert til PCI-senter, og fikk koronar angiografi innen 
24 timer. Den andre gruppen fikk primær PCI innen tre timer. Studien påviste ingen 
signifikante forskjeller i behandlingsresultat. I gruppen som fikk trombolyse var det litt 
flere tilfeller av hjerneblødning. Denne forskjellen ble ikke signifikant, når dosen av 
trombolysemiddelet til pasienter over 75 år ble redusert (4).  
 
Nylig publiserte en gruppe norske forskere (5) resultater som viste økt risiko for 
hjerneslag ved PCI. Risikoen ble økt med 17,5 ganger i forbindelse med et PCI-inngrep 
og var fordoblet i perioden fire til åtte uker etter inngrepet. Selv om hjerneslag rammer i 
underkant av 1 % av pasientene, har man ikke tidligere vært kjent med at risikoen for å 
få blodpropp i hjernen vedvarte så lenge etter inngrepet. 
 
I utredningen (vedlegg 1) ble det vurdert at et PCI-tilbud i Bodø vil gi helsegevinst for 
pasienter med STEMI som ikke fikk effekt av trombolyse. De vil trenge en snarlig PCI for 
å sikre gjenopprettelse av blodtilførsel til de områder av hjertemuskelen som er 
rammet. Innenfor en planlagt dagtidsdrift ved Nordlandssykehuset Bodø (kl. 7 til kl. 17) 
på hverdager, ble det anslått at dette ville gjelde omkring ni pasienter årlig. Beregningen 
var basert på pasienter fra Nordre Helgeland og Salten og hadde ikke med pasienter fra 
Lofoten og Vesterålen. Tallet vil øke om man utvider åpningstiden og nedslagsfeltet.  
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De i prosjektgruppen som mener det bør opprettes et PCI-senter ved 
Nordlandssykehuset Bodø, argumenterer med at dette kan gi en befolkning på 
ytterligere 100.000 mennesker (Salten og Nordre Helgeland) tilbud om primær PCI. 
 
UNN påpeker i sitt høringssvar at selv ved døgnåpne PCI-sentre i både Tromsø og Bodø, 
vil mer enn 300.000 innbyggere i landsdelen være uten tilgang til primær PCI. 
 
Det har ikke vært mulig å identifisere størrelsen av en eventuell overlevelsesgevinst 
knyttet til primær PCI (i stedet for trombolyse og senere koronar angiografi/PCI) for 
STEMI-pasientene. Det er gjort et målrettet litteratursøk og problemstillingen er drøftet 
med sentrale personer i hjerteinfarktregisteret og leder for Swedeheart. Dette indikerer 
at en eventuell levetidsgevinst er liten. Dette støttes også av St. Olavs hospitals 
høringsuttalelse. 
 
Ifølge høringssvaret fra hjertemedisinsk avdeling ved UNN, ville de gått inn for et PCI-
tilbud i Bodø dersom det hadde vært holdepunkter for helsegevinst, men alt tyder etter 
deres mening på at helsegevinsten vil bli marginal. Fagmiljøet ved UNN er bekymret for 
at effekten til og med kan bli negativ på grunn av redusert kompetanse ved etablering av 
to små sentre. De argumenterer med at dette kan gi økt risiko for komplikasjoner, og det 
vil bli vanskeligere å opprettholde et høykompetent behandlingstilbud. 
 
Koronar angiografi og PCI for NSTEMI-pasienter: Innen 72 eller 24 timer? 
Helse Nords utredning (vedlegg 1) har ikke beregnet helsegevinster for NSTEMI-
pasienter. Sammenlignet med f. eks. kreftbehandling er litteraturen innen kardiologi 
fattig på livskvalitetsstudier. I fortsettelsen gjennomgås faglige retningslinjer og studier 
som kan belyse livskvalitet og helsegevinster for NSTEMI. 
 
Fagmiljøene internasjonalt og nasjonalt har ulike syn på om koronar angiografi og PCI 
for NSTEMI-pasienter skal utføres innen 72 eller 24 timer. Praksis i Norge har vært ulik 
(1). Helse Sør-Øst og Helse Nord har tidligere anbefalt som hovedregel at koronar 
angiografi og PCI gjøres innen 24 timer etter første medisinske kontakt. Helse Midt-
Norge og Helse Vest har ikke egne retningslinjer (1). I september 2016 endret UNN de 
regionale retningslinjene og anbefaler nå koronar angiografi/PCI innen 72 timer ved 
NSTEMI. Med unntak av en liten definert gruppe NSTEMI (som håndteres som STEMI), 
følger også St. Olavs hospital denne retningslinjen. Dette er også dagens anbefaling fra 
fagrådet i hjerteinfarktregisteret. Fagrådet gjennomførte nylig et litteratursøk og 
vurderte de foreliggende data og konkluderte at det ikke foreligger dokumentasjon for 
at pasienter med NSTEMI som hovedregel bør utredes innen 24 timer. 
 
I Norsk Cardiologisk selskap (NCS) har anbefalingen vært koronar angiografi innen 24 
timer. Dette basert på Europeiske retningslinjer (European Society of Cardiology - ESC). 
Nylig publiserte Schiele og medarbeidere (6), på vegne av ESC, en anbefaling om en 72 
timers tidsgrense for koronar angiografi/PCI til NSTEMI-pasienter.  
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En studie fra Swedeheart (7) angir bedre resultater12 ved koronar angiografi/PCI innen 
24 timer versus innen 48 eller 72 timer ved NSTEMI. Studien konkluderer også med at 
tidlig invasiv13 behandling er assosiert med mindre risiko for ischemiske14 hendelser 
(hjertekrampe). Denne studien er ikke randomisert (loddtrekning), og den er beheftet 
med det forskere kaller «bias by indication» (de tre undersøkte gruppene er ikke like). 
Dette påpeker også studien selv, og Swedeheart har ikke gjort noen endringer i sine 
retningslinjer i etterkant av studien. 
 
En nylig metaanalyse (8) viste ikke bedre overlevelse etter hjerteinfarkt ved tidlig (0 
til14 timer) versus sen (18,3 til 86,0 timer) intervensjon for NSTEMI-pasienter. Studien 
konkluderte med at tidlig intervensjon medfører kortere opphold i sykehus og påvirket 
senere tilbakefall av ischemi. Det bemerkes at en del av pasientene som fikk sen 
intervensjon fikk dette etter dagens anbefalte grense på 72 timer.  
 
En polsk studie (9) anga en bedre livskvalitet den første tiden for pasienter som 
gjennomgikk intervensjon, men forskjellene avtok med tiden. 
 
Pasienterfaringsundersøkelser, PROMS (patient reported outcome measure), er under 
innføring i Swedeheart, men livskvalitetsdata er foreløpig ikke tilgjengelig i form av 
forskningsresultater.  
 
Kort oppsummert er det få livskvalitetsstudier innenfor fagfeltet, og det er ikke grunnlag 
for sikre konklusjoner om bedret livskvalitet over tid ved raskere intervensjon (innen 
24 timer versus innen 72 timer).  
 
Prosjektgruppen i Helse Nord er delt i synet på om pasienter med NSTEMI vil kunne få 
helsegevinst ved å opprette et PCI-tilbud i Bodø. PCI-senteret i Tromsø har etter 
styrevedtaket i november 2016 utvidet den planlagte virksomheten til også å inkludere 
lørdag. Ifølge UNN får de fleste NSTEMI-pasienter koronar angiografi innen 72 timer.  
 

                                                        
12 Redusert risiko for nytt hjerteinfarkt, stenttrombose og alvorlig blødning. 
13 Invasiv: Behandlingsmetode hvor noe føres inn. 
14 Ischemi: Oksygenmangel (i denne sammenheng i hjertemuskelen).  
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Figur 2 Presentasjon fra UNN ved Thor Trovik i felles møte med fagmiljøene 21. juni 2017. 

 
Betydningen av nærhet 
Det er enighet i prosjektgruppen om at pasienter som bor i nærområdet til UNN Tromsø 
har en større tilgjengelighet til koronar angiografi/PCI enn pasienter fra regionen for 
øvrig. De fleste av høringssvarene som ønsker et PCI-tilbud i Bodø trekker fram 
betydningen av nærhet, for eksempel for å unngå tap av tid ved venting på 
luftambulanse. 
 
Det er ikke enighet i fagmiljøene om hvilke tidskrav som bør ligge til grunn for koronar 
angiografi og PCI ved NSTEMI. Resultater fra kvalitetsregister og forskning gir heller 
ikke entydig svar på om det er sammenheng mellom nærhet og tilgjengelighet til PCI og 
behandlingsresultater. Helse Nords prosjektgruppe og de mottatte høringssvarene er 
også her delt.  
 
Helgelandssykehuset mener i sitt høringssvar at det finnes statistisk signifikant 
sammenheng mellom avstand fra lokalsykehus til PCI-senter og behandlingsresultatet 
(vedlegg 2). Helgelandssykehuset sier at de har tradisjoner for et nært samarbeid med 
Bodø. Å avvise at PCI i Bodø vil ha effekt på̊ tilbudet til pasienter med NSTEMI er 
urimelig. Nærhet til tilbudet vil bidra, enklere transport vil bidra, det vil være en 
alternativ flyplass ved dårlig vær. Pasienter kan også nå̊ Bodø med bakketransport. De 
mener dette vil være en fordel selv om pasienten ikke skal til primær PCI.  
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Finnmarkssykehuset har forståelse for at både pasienter og ansatte i Nordland ønsker å 
opprette et behandlingstilbud nærmere der de bor. Det er imidlertid viktig at endringer i 
tjenestetilbudet ikke forringer verken det totale tilbudet eller tilbudet til den sykeste og 
mest perifert beboende befolkningen, finnmarkspasientene.  
 
Nordlandssykehuset sier i sitt høringssvar at koronar angiografi og PCI er et åpenbart 
eksempel på̊ en høyvolumtjeneste som både kan og bør desentraliseres.  
 
Luftambulanse  
Hjertepasienter utgjør den største pasientgruppen som flys med luftambulanse. 
Utredningen (vedlegg 1) konsentrerte seg om pasienter som hadde hjerteinfarkt og 
beregnet disse til å utgjøre 12,3 % av ambulansefly- og 7,3 % av helikoptertransportene. 
 
I Luftambulansetjenestens høringssvar (vedlegg 2) påpeker de at andelen hjertesyke 
pasienter som trenger transport til avansert utredning og behandling, er betydelig 
større, om lag 20 til 25 %. Den store gruppen hjertepasienter som kommer i tillegg, er 
pasienter med ustabil angina (hjertekrampe). Ifølge Luftambulansetjenesten vil også 
denne gruppen kunne profitere på et tilbud i Bodø, og et ytterligere redusert antall 
flytimer kan oppnås. Hvis utviklingen i aktivitet i luftambulansetjenesten fortsetter, kan 
det bli behov for enda et fly i tjenesten, til en kostnad av 50 mill. kroner. 
 
Tiltak for å bedre logistikken vil gi en mer lik tilgjengelighet til koronar angiografi/PCI, 
herunder bedret koordinering av mannskapsbytte på ambulanseflyene. Dette er 
Luftambulansetjenesten allerede i gang med, jf. høringssvaret. 
 
Det er uenighet i prosjektgruppen om framskrivning av et økt behov for 
ambulanseflykapasitet og mulige besparelser ved å unngå anskaffelse av ytterligere ett 
ambulansefly.  
 
Akuttmedisinsk klinikk ved UNN påpeker i sitt høringssvar at et PCI-tilbud i Bodø ikke 
er løsningen. De mener økt satsing på prehospital trombolyse vil gi en større 
helsegevinst. Det påpekes at luftambulansetjenesten bør styrkes med et jetfly stasjonert 
i Bodø eller Tromsø. 
 
Finnmarkssykehuset oppgir i sitt høringssvar at sykehuset i Hammerfest har erfart 
problemer med å få høy nok prioritet på ambulansefly ved overføring av sine pasienter 
til UNN. Det medfører venting og flere liggedøgn, før pasienten overføres.  
 
Sjekklistene/pakkeforløpene må også innebefatte rutiner for prioritering hos 
flykoordineringssentralen i Tromsø. Dette understøttes også i de kliniske fagrevisjonene 
som nylig er utført på fire sykehus (14, 15, 16, 17). Her understrekes det at alle de 
undersøkte sykehusene mener det stort sett fungerer godt å få aksept for overføring av 
pasienter. I enkelte tilfeller oppstår uenighet med UNN Tromsø om hastegrad. Dette 
påvirker hvor raskt pasientene blir overført. Uenigheter skyldes at det mangler 
standarder og tydelige avtaler for overflytting mellom sykehusene. 
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Helgelandssykehuset mener at helikoptertransport også̊ vil kunne bidra til bedre 
logistikk ved NSTEMI. Det er lettere tilgjengelig og oppleves som en mer anvendelig 
ressurs enn ambulansefly.  
 
St. Olavs hospital har, ifølge sitt høringssvar, erfart at transporter til PCI-senteret i Helse 
Midt-Norge ofte tar lengre tid enn først antatt. De har registrert at et relativt stort antall 
av pasientene som får primær PCI etter retningslinjene, heller burde fått trombolytisk 
behandling. De har skjerpet oppmerksomheten mot transporttider og har det siste året i 
noe større grad enn tidligere benyttet prehospital trombolyse enn primær PCI. 
 
Pasientgrunnlag 
I dag utfører PCI-senteret i Tromsø om lag 3.100 koronare angiografier inkludert 1.400 
PCI-er årlig, fordelt på syv kardiologer (seks stillinger). Britiske og europeiske 
anbefalinger (10, 11) angir minst 400 PCI-prosedyrer for å holde et tilstrekkelig 
behandlingsvolum ved et PCI‐senter, og minst 75 prosedyrer pr. operatør.  
 
En britisk studie (19) undersøkte sammenhengen mellom kvalitet og volum der alle PCI-
prosedyrer (427 467) i England og Wales mellom 2007 og 2013 ble inkludert. 
Pasientene ble gruppert i fem grupper avhengig av antall prosedyrer ved 93 sykehus. 
Median antall PCI prosedyrer var 660 pr. år pr. senter (61–2794). Etter statistisk 
analyse konkluderes det med at det ikke er noen sammenheng mellom antall prosedyrer 
pr. senter og dødelighet. Dette gjelder både PCI totalt og primær PCI. I en 
redaktørkommentar (20) pekes det på at for en etablert metode som PCI, er det andre 
kvalitetsfaktorer på sykehuset som er mer avgjørende for resultatet enn volum. 
 
Flere av høringssvarene og deler av Helse Nords prosjektgruppe mener det er et stort 
nok antall PCI-prosedyrer og koronare angiografier til to PCI-tilbud i Helse Nord. Andre 
høringssvar og deler av prosjektgruppen mener to senter kan svekke kvaliteten på 
dagens tilbud, fordi det medfører lavere volum pr. operatør og et for lavt volum for det 
som er nødvendig for videreutviklingen (fag, forskning, undervisning, innovasjon) av 
universitetssykehuset. 
 
Organisering i andre helseregioner i Norge og våre naboland 
I Norge er det åtte PCI-sentre. Senteret i Stavanger har et befolkningsgrunnlag på 
450.000 personer, og gjennomførte i 2014 totalt 885 PCI-behandlinger. Etableringen i 
Stavanger ble gjennomført i tett samarbeid med Haukeland universitetssykehus.  
 
Det har vært vurdert å etablere PCI ved Sykehuset Innlandet, lokalisert til sykehuset på 
Lillehammer. Dette ble avslått blant annet på grunn av volum og avstand til dagens 
tilbud. Feiringklinikken og Akershus universitetssykehus (AHUS) vil behandle pasienter 
i sørlige deler av nedslagsfeltet til Sykehuset Innlandet. 
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I Sverige har de nå 28 PCI-sentre. De to minste er i Østersund (350 PCI pr. år) og i Borås 
(400 PCI pr. år). Det var også planlagt et PCI-senter i Växjø i Småland, men anslåtte 300 
PCI-er pr. år gjorde at man avsto fra dette. Alle PCI-sentre i Sverige har døgnkontinuerlig 
tjeneste. Dette krever vanligvis minimum tre invasive kardiologer15 i vakt. Enkelte har 
dyre løsninger for driften. Senteret i Østersund er i dag bemannet ved ambulering fra 
Göteborg og Lund. Senteret i Karlstad er drevet av personell fra en privat aktør.  
 
I Danmark, som har mindre areal enn Finnmark fylke, har man valgt å organisere sin 
PCI-virksomhet til færre og større sentre. Danmark har tolv offentlige og ett privat 
sykehus som gjennomfører koronar angiografi og syv PCI-sentre. I 2014 gjennomførte 
det minste PCI-senteret 821 PCI-er (13). 
 
Fagmiljøene ved UNN konkluderer med at etablering av PCI i Bodø ikke vil bringe Helse 
Nord nærmere visjonen om at pasientene skal møtes med rett kompetanse til rett tid. Det 
er tvert imot sannsynlig at en slik etablering vil redusere den tilgjengelige kompetansen 
og svekke det samlede tilbudet i regionen. 
 
Kirurgisk ortopedisk klinikk ved Nordlandssykehuset står samlet bak anbefalingen om å 
opprette et PCI-tilbud i Bodø. Faglig sett vil dette uten tvil styrke behandlingstilbudet til 
en stor gruppe av pasienter i Nord-Norge. De mener det ikke finnes dokumentasjon som 
understøtter påstanden om svekkelse av kompetansen i UNN Tromsø ved den 
volumreduksjon man vil se ved deling på to sentre. Tvert imot er det godt dokumentert i 
flere anerkjente tidsskrifter samt nedfelt i retningslinjer i både Europa og USA, at volum 
i disse sentrene vil ligge langt over det man anbefaler som minimum. 
 
Risikovurdering 
Helse Nord RHF har utført en enkel risikovurdering av en eventuell etablering av et PCI-
tilbud i Bodø. Tre sentrale spesialister ved PCI-sentrene ved henholdsvis Akershus 
universitetssykehus (Ahus), Sørlandet sykehus Arendal og Haukeland 
universitetssykehus ble intervjuet om fire risikoområder. Risikovurderingene ble 
nedskrevet av saksbehandler og er lagt inn i figur 2. 
 
(A) Rekruttering. Det er i dag ikke overskudd av intervensjonskardiologer, og det finnes 
ingen ledige «på det norske markedet». Hvert senter har i stor grad måttet sikre 
egenrekruttering, og fagpersoner flytter lite mellom PCI-sentrene. Det ble entydig 
påpekt behov for å sikre en kobling til en «moderinstitusjon», fortrinnsvis UNN Tromsø. 
Ved en slik løsning ble sannsynligheten for rekrutteringsutfordringer vurdert som liten 
og konsekvensen lav. En oppstart i form av et eget selvstendig senter ble sterkt frarådet 
grunnet svært stor sannsynlighet for rekrutteringsutfordringer knyttet til det å finne 
erfarne spesialister og konsekvensen av dette er alvorlig. 
 
  

                                                        
15 Invasiv kardiolog er en hjertespesialist som utfører angiografi og PCI. 
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(B) Oppstartsutfordringer. Det var små utfordringer ved oppstart ved AHUS, Arendal og 
Stavanger. Det tar tid å bygge opp et senter til døgndrift. Sørlandet sykehus Arendal 
brukte fem år, og oppbyggingen i Stavanger tok flere år. Sannsynligheten for 
utfordringer ved oppstart ble vurdert til liten og konsekvensen lav. Forutsetningen er at 
det benyttes erfarne intervensjonskardiologer og at det sikres et godt samarbeid til en 
«moderinstitusjon». I motsatt fall vil det være stor sannsynlighet for utfordringer ved 
oppstart og svært høy konsekvens.  
 
(C) Varige spenninger mellom fagmiljø. Alles erfaring var at det initialt var små (om 
noen) og kortvarige spenninger mellom fagmiljøene. Når det nye senteret var etablert, 
ga dette avlasting for «moderinstitusjonen». Dette sammen med et fokus på felles god 
pasientbehandling og et erfarent mannskap virket «avspennende». Sannsynligheten ble 
vurdert som liten og konsekvensen moderat. Dette forutsetter et godt samarbeid 
mellom nytt senter og «moderinstitusjonen». Uten dette vil risikobildet bli endret (se 
figur 2). 
 
(D) Volum, kvalitet og pasientsikkerhet. Det planlagte volumet ved et fremtidig PCI-
senter i Bodø ble vurdert til å være mer enn tilfredsstillende sett i forhold til svenske 
erfaringer. Mange svenske sentre hadde lavere PCI-tall (350 til 400 pr. år) enn det 
planlagte ved en døgndrift i Bodø (600 pr. år). Det ble også bemerket at Danmark har 
valgt å organisere sin PCI-virksomhet til færre og større sentre.  
 
Igjen ble kompetente intervensjonskardiologer påpekt som en nødvendighet for å sikre 
god kvalitet. En av spesialistene var tydelig på at et erfaringsvolum pr. PCI-operatør 
burde være minimum 150 PCI pr. år. Fra Haukeland universitetssykehus ble det påpekt 
at det er nødvendig å ha et tilstrekkelig pasientvolum for å utdanne nye PCI-operatører 
og sikre en god fagutvikling. Andre forventninger som ligger til et universitetssykehus, 
som forsking, metodeutvikling og undervisning, må også ivaretas. Forutsatt bruk av 
erfarne intervensjonskardiologer og tilstrekkelig volum, ble sannsynligheten for 
utfordring for kvalitet og pasientsikkerhet vurdert liten og konsekvensen lav. Dog må 
balansen mellom et PCI-senter og et universitetssenter ivaretas. 
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Figur 3. Figuren viser en oppsummert risikovurdering knyttet til rekruttering (A), oppstart utfordringer (B), 
varige spenninger i fagmiljøet (C) og forholdet mellom volum, kvalitet og pasientsikkerhet (D). 

 
Innhold i et eventuelt PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø 
I utredningen er det skissert en oppstart med et dagtilbud ved Nordlandssykehuset 
Bodø med en kapasitet på 800 angiografier og 200 PCI-er årlig. Dette tilbudet vil da 
kunne dekke Nordlandssykehusets og Helgelandssykehusets nedslagsfelt. Anbefalingene 
i internasjonale retningslinjer og erfaringene fra etableringen av PCI-senteret ved 
Stavanger universitetssykehus, er at PCI over tid bør utvides til et døgntilbud. 
 
Det mest kompliserte PCI-ene må fortsatt håndteres ved UNN Tromsø. Dette vil gjelde 
pasienter med flere tidligere stent-innleggelser, kompleks sykdom og åpning av 
langvarige innsnevring og forkalkning i hjertets blodårer, hvor det vil kunne være behov 
for spesialutstyr. Dette påpeker også UNN i sitt høringssvar.  
 

 
Tabell 1. Tabellen viser estimert antall koronare angiografier og perkutane koronare intervensjoner (PCI) i 
Nordlandssykehuset og i UNN ved oppstart med et dagtilbud i Bodø. 

*inkludert PCI-ene 

Nordlandssykehuset 

Bodø
UNN Tromsø Totalt

Behandlingstilbud Dagtilbud Døgntilbud

Koronar angiografi* 800 2300 3100

PCI 200 1200 1400
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En dagdrift ved Nordlandssykehuset vil kreve minimum to invasive kardiologer. 
Løsningen vil kreve økning av øvrige personellressurser og nødvendig utstyr tilgjengelig 
på PCI-laboratorium med mulighet for støtte i en av de to andre generelle angio-
laboratoriene. 
 
Nordlandssykehuset ønsker oppstart av koronar angiografi og PCI som et 
samarbeidsprosjekt med UNN Tromsø i en senter-satellitt-modell. Helgelandssykehuset 
er enig i dette, og sier i sin høringsuttalelse at PCI i Bodø ikke vil være et realistisk 
prosjekt uten bidrag fra UNN.  
  
Helgelandssykehuset mener at dersom det invasive kardiologimiljøet ved UNN kan 
knyttes til de hjertemedisinske miljøene i Bodø og på̊ Helgeland, vil det bidra til et 
tettere samarbeid i regionen. Det er i dag en tendens til oppsplitting av tjenestetilbudet 
for hjertepasienter ved at både helsepersonell og befolkningen i økende grad vender seg 
mot St. Olavs hospital, som er vesentlig nærmere enn UNN. PCI i Bodø vil kunne demme 
opp for denne utviklingen.  
 
Økonomi 
Det er gjort økonomiske beregninger av å etablere og drifte et PCI-tilbud ved 
Nordlandssykehuset i tillegg til dagens tilbud ved UNN. Beregningene er basert på 
tilgjengelig informasjon og nærmere spesifiserte premisser. Resultatet av disse 
beregningene viser: 
 Investeringsbehov på ca. 17 mill. kroner i Nordlandssykehuset. 
 Etablering av dagtilbud i Bodø i tillegg til dagens tilbud ved UNN vil gi en netto 

kostnadsøkning for Helse Nord på 11,9 mill. kroner pr. år, og vil gradvis falle til en 
årlig økt driftskostnad på ca. 9 mill. kroner. 

 
I disse beregningene er det lagt til grunn at kapasiteten ved UNN opprettholdes på 
samme nivå som i dag selv om det etableres tilbud i Bodø.  
 
Kort oppsummert viser simuleringene følgende effekter for de enkelte enhetene under 
dagens forutsetninger: 
 Finnmarkssykehuset vil ikke påvirkes direkte økonomisk av disse endringene. Økt 

frigjort kapasitet ved UNN vil kunne medføre et raskere og bedre tilbud til pasienter 
fra Finnmark. 

 UNN vil miste ISF-inntekter fra og med 2018 og internt oppgjør fra 2020. 
 I 2018 og 2019 vil UNN få en netto utfordring på 4,9 mill. kroner pr. år. 

Nordlandssykehuset vil få økte kostnader og ISF-inntekter fra 2018. 
 I 2018 og 2019 vil Nordlandssykehuset få en økt økonomisk utfordring på ca. 10 mill. 

kroner. Fra 2020 reduseres utfordringen til ca. 1 mill. kroner.  
 Helgelandssykehuset vil få en netto årlig besparelse på ca. 1,0 mill. kroner pr. år som 

følge av lavere transportkostnader. 
 Helse Nord RHF vil få lavere kostnader til luftambulanse på vel 2 mill. kroner pr. år. 
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Hva er gjort siden saken ble utsatt? 
I tiden som er gått siden saken ble utsatt har det vært to møter med fagmiljøet i UNN, og 
ett felles møte med fagmiljøene i UNN, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. 
UNN Tromsø har gjennomført et forbedringsarbeid for å gi et bedre tilbud til pasienter 
med hjerteinfarkt i regionen. Blant annet får en større andel pasienter tilbud om 
koronar angiografi innen anbefalte tidsfrister, se figur 2. 
 
Det er gjennomført kliniske fagrevisjoner av behandlingen av NSTEMI ved fire sykehus i 
regionen. Noen av konklusjonene er allerede nevnt i denne saken. En hovedanbefaling er 
at det er nødvendig å utarbeide en regional prosedyre for disse pasienten (14, 15, 16, 
17). 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og verneombud i Helse Nord RHF har vært representert i arbeidet 
med utredningen ved KTV Sissel Alterskjær.  
 
PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord vil bli drøftet med konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i møte 20. oktober 2017. Protokollen fra drøftingsmøtet vil bli lagt 
frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Utredning: Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI) - et likeverdig tilbud i 
Helse Nord? Bør det opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset? - oppfølging av RBU-
sak 61-2016 ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 25. 
januar 2017, jf. RBU-sak 4-2017. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regional brukerutvalg 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. 

 
2. RBU anbefaler opprettelse av et PCI-senter ved Nordlandssykehuset Bodø. RBU 

forutsetter at det ytes helsetjenester av lik kvalitet ved begge PCI-sentre. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Hjertesykdom kan være svært alvorlig, og for å gi den beste utredning og behandling må 
pasientforløpene være godt organisert. For de mest alvorlige hjerteinfarktene, STEMI, 
gjelder korte tidsfrister. Også for de hjerteinfarktene hvor blodåren ikke er helt 
tilstoppet, NSTEMI, skal utredning og behandling skje innen kort tid.  
 
Selv med de utfordringene som er i denne regionen med lange avstander, viser 
behandlingsresultater at den nord-norske befolkningen, målt ved 30 dagers overlevelse 
etter hjerteinfarkt, er gode og på nivå med landet for øvrig. Samtidig finnes det en 
variasjon i tilgjengeligheten til koronar angiografi og behandling med PCI.  
 
  

Styremøte Helse Nord RHF 25OKT2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 36 Styremøte Helse Nord RHF 13DES2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 26



 

Den påpekte variasjonen i behandlingstilbudet er redusert det siste året. Først og fremst 
ved å bedre pasientforløpene. Spørsmålet adm. direktør skal vurdere er om et PCI-tilbud 
ved Nordlandssykehuset Bodø er et riktig tiltak for gi et mer likeverdig tilbud til 
pasientene. Som kjent er fagmiljø og andre interessenter delt i sitt syn på om to PCI-
tilbud i Helse Nord er nødvendig.  
 
Adm. direktørs konklusjon, med det grunnlaget som er presentert i denne saken, er at et 
PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø vil gi et mer likeverdig tilbud i landsdelen. 
Dette begrunnes i det videre saksfremlegget. 
 
Betydningen av nærhet 
Spørsmålet om en satsing på primær PCI ved STEMI versus prehospital trombolyse og 
deretter PCI, er svært relevant i en region med geografi og bosettingsmønster som i 
Nord-Norge.  
 
Primær PCI er førstevalget, der dette kan gjennomføres innen 90 minutter etter første 
medisinske kontakt. De nye europeiske retningslinjene fra 2017 har utvidet tidsvinduet 
fra 90 til 120 minutter fra diagnosen er stilt. Dette er positivt for denne landsdelen, fordi 
enda flere pasienter vil kunne nå et tilbud om primær PCI innen tidsfristen. Alternativt 
skal pasienten ha prehospital trombolyse og deretter PCI, dersom tidsforløpet er lengre.  
 
I dag er det om lag 100.000 mennesker nært UNN Tromsø som kan nå et primært PCI-
tilbud innen tidsfristen. Adm. direktør vurderer det slik at ved å etablere et PCI-tilbud 
også i Bodø, vil en tilsvarende befolkning på ytterligere 100.000 mennesker kunne få 
tilsvarende tilbud om primær PCI. 
 
Befolkningen nært PCI-senteret i Tromsø bruker tilbudet mer enn andre. Dette viser 
tallene både fra Hjerteinfarktregisteret (se figur 1) og de kliniske fagrevisjonene (14, 15, 
16, 17). At befolkningen nært et PCI-senter får et bedre tilbud, er ikke særskilt for Nord-
Norge. Tilsvarende variasjon finnes også ellers i Norge. Det er sannsynlig at nærhet til et 
senter er avgjørende for rask tilgjengelighet til diagnostikk og behandling. Adm. direktør 
er tilfreds med at UNN viser til forbedringer i pasientforløpene ved at andelen som får 
tilbud om koronar angiografi er økt betydelig. Likevel vil et PCI-tilbud i Bodø, nærmere 
der folk bor, bidra til at flere pasienter får behandling innen tidsfrister. Færre får lang 
reisevei, og mulighetene for å bruke både luft-, båt- og bilambulanse for å nå et PCI-
tilbud utvides. 
 
Helsegevinst og livskvalitet 
Hjertesykdom har vært og er i tillegg til kreft, den viktigste dødsårsaken i den norske 
befolkning. Moderne behandling (siste 30 til 40 år) har hatt stor effekt på overlevelse. I 
måling av resultater er det vanskelig å avdekke gevinster i livskvalitet ved primær PCI 
(foretrukken behandlingsform) versus prehospital trombolyse etterfulgt av PCI. Det har 
vært liten systematisk oppmerksomhet på livskvalitet, hvordan pasienten har det, og på 
sammenhengen mellom hvilken behandling som er gitt og pasientens situasjon. Dette 
avspeiler seg også i nasjonale kvalitetsregistre, der data om pasientrapportert 
livskvalitet i liten grad er fanget opp. 
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Nærhet til tilbud og kortere ventetid kan også gi opplevde livskvalitetsgevinster for 
pasientene. Mangelen på livskvalitetsstudier gjør vurderingene vanskelige. 
 
Pasientgrunnlag 
Det utføres årlig om lag 3.100 angiografiundersøkelser inkludert 1.400 PCI-
behandlinger ved UNN Tromsø. Dette er mange nok prosedyrer til å kunne dele på to 
PCI-tilbud i Helse Nord. Europeiske anbefalinger sier 400 PCI-er pr. senter og 75 pr. 
operatør. I Helse Nord-målestokk er hjertepasientene en stor pasientgruppe, der 
behandlingen vanligvis, etter at metoder for utredning og behandling er vel etablert, 
ville blitt desentralisert. For de mest kompliserte hjertepasientene skal UNN Tromsø 
fortsatt ha regionfunksjon.  
 
Forekomsten av hjerteinfarkt er svakt fallende, men siden det i Nord-Norge blir flere 
mennesker og andelen eldre øker, er det ikke grunn til å tro at det blir færre pasienter. 
Med to tilbud om koronar angiografi og PCI i Helse Nord, er det adm. direktørs 
vurdering at det legges til rette for at flere pasienter vil få utredning og PCI til riktig tid. 
Den samlede kapasiteten i landsdelen bedres. 
 
Luftambulanse 
Hjertepasienter er den største pasientgruppen som flys av luftambulansetjenesten. Et 
PCI-tilbud i Bodø vil særlig avlaste ambulanseflyene. Aktiviteten i 
Luftambulansetjenesten er økende, og ressursene prioriteres stramt. Ved at færre 
hjertepasienter har behov for luftambulanse, vil det frigjøre kapasitet som kan benyttes 
til andre pasientgrupper.  
 
Kan vi forsvare en slik prioritering? 
Å skape et godt, rettferdig og likeverdig fordelt helsetilbud innenfor de ressursene som 
er tilgjengelig, er Helse Nords hovedoppgave og krever bevisste prioriteringer. Hvilken 
helsegevinst oppnås med dette tiltaket? Hvor alvorlig er helseproblemet som skal løses? 
 
Faktagrunnlaget i saken viser i all hovedsak at det gis et godt tilbud til hjertesyke i vår 
region. Mange vil si at man ikke kan forsvare nytten ved å etablere et PCI-senter i Bodø, 
fordi resultater på 30-dagers overlevelse er god og på høyde med landet for øvrig. I 
tillegg oppgir UNN Tromsø å ha gjort tiltak som har redusert uønsket variasjon slik at 
tiden for å få utført koronar angiografi nå er innenfor anbefalte rammer for hele 
regionen. Det viser seg likevel at tid blir påvirket av flere faktorer. Mye kan gjøres ved å 
legge om rutiner og bedre pasientforløpene. 
 
Det foreligger kunnskap om at innbyggerne i dette landet lever lengre, og disse 
sykdommene vil kreve mer av de tilgjengelige ressursene i årene som kommer. 
Prehospitale tjenester er en sentral faktor som er og vil bli påvirket av hvordan 
tjenestene organiseres. Det er i dag etablert utstrakt funksjonsfordeling særskilt 
innenfor kreftområdet. Hjertepasienter er den pasientgruppen som transporteres mest 
med fly. Utredningen har i all hovedsak konsentrert seg om pasienter diagnostisert med 
hjerteinfarkt (NSTEMI og STEMI), men en stor gruppe pasienter flys til UNN Tromsø 
med ustabil angina for videre diagnostikk og behandling. Et PCI-senter i Bodø vil tilføre 
utredningskompetanse innenfor koronar angiografi som man ikke har i dag. Ved å bedre 
mulighetene for diagnostisering for pasienter i Nordland kan et stort antall flytimer for 
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ambulanseflyene frigjøres. Det samme gjelder transporter til og fra flyplass med 
ambulansebil. Sistnevnte gjelder hovedsakelig pasienter fra Salten. Denne effekten vil 
bidra til å øke kapasiteten i flyambulansetjenesten til andre pasientgrupper og 
tilbakeføringsoppdrag. Sistnevnte er viktig for å frigjøre kapasitet ved UNN Tromsø for 
nye pasienter. Forholdet mellom ressursbruk og helsegevinst er krevende å måle eksakt. 
 
Adm. direktør mener en etablering av PCI i Bodø er et tiltak som må hvile på flere 
begrunnelser enn en ren kost-nytte-vurdering. Adm. direktør prioriterer likeverdighet, 
tilgjengelighet og opplevd trygghet for pasientene.  
 
Erfaringer fra andre regioner og land 
Sverige har valgt en annen organisering enn Norge, med 28 PCI-sentre, til dels lokalisert 
på relativt små sykehus. De minste har 350 til 400 PCI-prosedyrer årlig med god kvalitet 
(25 % av antallet ved sentret på UNN). I Sverige har man debattert om det er en risiko 
for at universitetsfunksjoner svekkes ved etablering av mange små sentre som tar 
volum fra de større. Erfaringen viser at små PCI-sentre holder høy kvalitet, og de satser 
alle på primær PCI.  
 
Danmark har med sin geografi valgt å ha 13 sentre som gjør koronar angiografi og syv 
PCI-sentre. Adm. direktør vurderer en sammenligning med den svenske modellen som 
mer naturlig for Helse Nord, fordi geografien er mer sammenlignbar med Sverige. Den 
foreslåtte løsningen vil sikre et totalt pasientvolum som er stort nok, og den vil gi mer 
enn tilstrekkelig antall prosedyrer pr. spesialist, jf. europeiske anbefalinger bl.a. som er 
på minimum 75 behandlinger pr. lege.  
 
Innspillene i risikovurderingen tilsier at en nyetablering kan gjennomføres med lav 
risiko under bestemte forutsetninger. Spesielt er det viktig å sikre erfarne PCI-
operatører og en sterk kobling til moderinstitusjonen. Etableringen av PCI-sentrene ved 
Sørlandet sykehus Arendal, Akershus universitetssykehus og Stavanger 
universitetssykehus er eksempler på dette. 
 
Økonomi 
De samlede økte kostnader for etablering av et PCI-tilbud i Bodø er beregnet til ca. 17 
mill. kroner i investeringskostnad, og de årlige driftskostnadene vil øke. Det har ikke 
vært mulig å regne seg fram til en kost-/nytte-faktor for etablering av et slikt tilbud.  
 
Økningen i driftskostnader vil være blant annet utgifter til flere spesialister, 
spesialsykepleiere og ev. LIS16-stilling. Økonomien vil også påvirkes av om det lykkes 
med å øke antall pasienter som får angiografi/PCI fra Finnmark og Nordland. 
 
  

                                                        
16 LIS: Lege i spesialisering 
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Føringer for PCI-tilbudet i Bodø 
Helse Nord har forbedring gjennom samarbeid som hovedstrategi for å styrke 
pasienttilbudet. Bakgrunnen for dette er at enhetene hver for seg lett blir små og 
sårbare, og fagmiljøene må samarbeide for å bedre benytte og dele kunnskap og andre 
ressurser. Vårt utgangspunkt er at pasientene skal bli møtt med rett kompetanse til rett 
tid. En slik tilnærming er i tråd med målene i nasjonal helse- og sykehusplan, blant annet 
om å bedre samarbeid mellom sykehus.  
 
Adm. direktørs løsningsforslag er at et PCI-tilbud i Bodø skal skje som en senter-
satellitt-modell fra det regionale PCI-senteret ved UNN Tromsø, der legene er de samme 
som utfører virksomheten ved UNN og der den faglige profilen blir lik. Dette er ønsket 
fra fagmiljøene i Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset. Det er også understreket 
som en suksessfaktor av eksterne fagfolk som har vurdert risikobildet ved en etablering. 
En senter-satellitt-modell vil gi befolkningen i denne delen av regionen et forbedret 
tilbud. Det vil skje fra et fagmiljø med høy faglig kvalitet, det sikrer lik praksis i regionen, 
universitetsklinikkfunksjonene med forskning og undervisning ivaretas, og det skapes et 
faglig trygt tilbud i Bodø.  
 
En slik løsning vil også ivareta synspunktet fra Universitetssykehuset Nord-Norge om at 
en ikke må redusere pasientmengden ved landsdelens PCI-senter. Antall behandlinger 
pr. lege opprettholdes på et høyt nivå. Etableringen av tilbudet skal være tilnærmet en 
«blåkopi» av tilbudet i Tromsø.  
 
Helse Nord RHF vil gjennomføre dialog med Universitetssykehuset Nord-Norge og 
Nordlandssykehuset om hva som skal til for å få etablert en ordning som legger til rette 
for at spesialistene fra Tromsø kan ambulere til Bodø.  
 
Adm. direktørs vurdering - oppsummert 
I denne landsdelen vil prehospital trombolyse være en svært viktig del av behandlingen 
av de alvorligste hjerteinfarktene (STEMI). Likefullt anbefaler medisinske retningslinjer 
at primær PCI er foretrukken behandlingsform.  
  
I dag har en befolkning på omlag 100.000 mennesker omkring Tromsø tilgang til den 
foretrukne behandlingsform, primær PCI. En tilnærmet like stor befolkning omkring 
Nordlandssykehuset Bodø har ikke et slikt tilbud. Etablering av et PCI-tilbud i Bodø fra 
det regionale PCI-senteret i Tromsø vil gi ytterligere 100.000 mennesker mulighet for å 
nå primær PCI innen anbefalte tidsfrister.  
 
Et nytt PCI-tilbud i Bodø, med utgangspunkt i det regionale PCI-senteret i Tromsø, sikrer 
befolkningen i denne regionen et mer likeverdig tilbud, og mange flere vil få kortere 
reisevei til koronar angiografi. PCI-tilbud to steder i landsdelen vil øke tryggheten blant 
pasientene.  
  
Kvaliteten i et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø vil bli ivaretatt gjennom økt 
samarbeid mellom hjertefagmiljøene i landsdelen. 
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Konklusjon 
I Lov om helseforetak m. m. (helseforetaksloven) § 1 er følgende formål for 
helseforetakene lovfestet: Helseforetakenes formål er å yte gode og likeverdige 
spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, 
kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og 
undervisning. 
  
Adm. direktør har i sin vurdering av denne saken lagt særlig vekt på pasientens 
helsetjeneste med fokus på likeverd, nærhet og kvalitet. Videre har behovet for å sikre 
en likeverdig tilgjengelighet til angiografi og PCI i regionen, det store antall pasienter 
tilhørende Helgelandssykehusets og Nordlandssykehusets områder og pasientgruppens 
samlede antall, vært avgjørende for adm. direktørs anbefaling til styret i Helse Nord 
RHF. 
  
Etter en samlet vurdering av alle forholdene og av respekt for pasientene i Nord-Norge 
og et likeverdig tilbud til denne pasientgruppen, mener adm. direktør at to PCI-tilbud 
som en senter-satellitt-modell fra det regionale PCI-senteret i Tromsø vil være det beste 
for hjerteinfarktbehandlingen i landsdelen.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset 

Bodø i en senter-satellitt-modell fra det regionale PCI-senteret ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. 

 
2. PCI-behandlingen ved Nordlandssykehuset Bodø etableres som dagtilbud med 

planlagt oppstart i 2019. 
 
3. Styret ber adm. direktør om å sikre at fagmiljøet ved hjertemedisinsk avdeling på 

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø også i fremtiden kan opprettholde og 
videreutvikle forskning og kompetanse. 
 

4. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering av tilbudet etter fem år. 
 

5. Innsatsen for å øke andelen pasienter som får prehospital trombolyse må 
prioriteres, og pasientflyten i hele behandlingskjeden må forbedres i hele regionen, 
jf. styresak 131-2016 Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). 
Et likeverdig tilbud i Helse Nord? - oppfølging og videre prosess og 
Oppdragsdokument 2017 til helseforetakene. 
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6. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utarbeides regionale retningslinjer for 
behandling av pasienter med NSTEMI, jf. anbefaling fra klinisk fagrevisjon. 
 

7. Økonomiske tilpasninger justeres i økonomisk langtidsplan og i årlige budsjetter. 
 
 
Bodø, den 18. oktober 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 
 
1. Utredningen: Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI) – et likeverdig 

tilbud? Bør det opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset?  
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 23. november 2016 

 
2. Høringssvar 
 

Høringsutkast, innkomne høringssvar og annen informasjon er lagt ut på Helse Nord RHFs 
nettsted - se her: Høring: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord  
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1. Sammendrag og konklusjon 

I styresak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord ble arbeidsgruppen gitt et 

mandat til å utføre en risikovurdering av et mulig nytt PCI-tilbud i Helse Nord RHF.  

Arbeidsgruppen samlet de kardiologiske fagmiljøene ved Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF (UNN) og Finnmarkssykehuset HF 15. november, og Nordlandssykehuset HF (NLSH) og 

Helgelandsykehuset HF 16. november, til arbeidsmøter for å få innspill til risikovurderingen.  

Arbeidsgruppen gjorde deretter en uavhengig vurdering av risikoene som kom frem under 

møtene med fagmiljøene basert på sakens dokumenter, innhenting av ytterligere opplysninger 

og bruk av registerdata. 

Det ble gjort en vurdering av sannsynlighet, konsekvens og risiko både før og etter tiltak. 

Ensidig fokus på risiko kan gi inntrykk av at det alltid er farligere å endre enn å bevare, og 

gruppen har derfor også valgt å belyse hvilke muligheter som oppstår ved mulige endringer.   

Samlede overlevelsesdata for pasienter med hjerteinfarkt i Nord-Norge viser at det gis et 

generelt godt og forsvarlig medisinsk tilbud til befolkningen. Med bakgrunn i spredt 

befolkning og store avstander, er det bygget opp et robust system for prehospital 

trombolysebehandling av hjerteinfarktpasientene og et omfattende tilbud på luftambulanse. 

Det er imidlertid tydelige geografiske forskjeller i tilbudet på primær PCI i landsdelen. Dette 

gjelder både pasienter der primær PCI foretrekkes som en bedre behandling sammenlignet 

med trombolyse, og de pasientene som ikke kan få tilbud om trombolyse av medisinske 

grunner. Lange avstander og begrenset transportkapasitet fører naturlig nok til betydelig 

vente- og transporttid for behandling ved UNN. Det kan være behov for mer ensartet 

behandling av hjerteinfarktpasienter i Nord-Norge, slik påpekt i «Rapport Klinisk Fagrevisjon 

NSTEMI Helse Nord 12.10.2017». 

 

Konklusjon: 

 Hjertepasientene i Helse Nord får god behandling før sykehus og i sykehus 

 Et PCI-senter ved Nordlandssykehuset kan gi befolkningen på Helgeland og i resten 

av Nordland et raskere og lettere tilgjengelig tilbud når tid er kritisk 

 Det er trygt og gjennomførbart – gitt forutsetningene som er drøftet i analysen 

 Det finnes mange tall i ulike registre. De er godt utgangspunkt for videre 

forbedringsarbeid, men ikke for å regne seg fram til om riktig svar er ett eller to PCI-

sentra 

 

Arbeidsgruppen vil derfor, basert på tilgjengelige data, møter med fagfolkene og egen 

kunnskap, peke på to mulige alternativer: 

1. Det bør opprettes en PCI-virksomhet ved NLSH med mål om et døgnbasert akuttilbud 

på sikt. Dette vil gi et mer likeverdig behandlingstilbud til befolkningen i Nordland og 

på Helgeland. En absolutt forutsetning for dette alternativet er at hjertemiljøet på UNN 

styrkes tilstrekkelig til at det kan delta aktivt i oppbyggingen av tilbudet i Bodø. Det 

betyr at man må opprette ekstra stillinger på UNN kombinert med krav om at de deltar 

i kompetanseoppbyggingen i Bodø, og det betyr at Helse Nord må akseptere at det i 

oppbyggingsperioden (3-5 år) kan være lavere driftsinntekter knyttet til invasiv 

kardiologi ved UNN. 
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2. Dersom styrets vedtak ikke gir tilstrekkelig trygghet for slik langsiktig satsning både 

ved NLSH og ved UNN, anbefales ikke opprettet et PCI-tilbud ved NLSH. Uten 

styrking av miljøet ved UNN er faren stor for at ressursene spres for tynt og at det 

dermed kan bli et dårligere tilbud til hele regionens befolkning. 

 

Styremøte Helse Nord RHF 13DES2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 37



 

 5 

2. Bakgrunn for arbeidet 

2.1 Innledning og mandat 
 

I dag er PCI-virksomheten i Helse Nord sentralisert til UNN Tromsø. Dette senteret 

gjennomfører totalt i overkant av 3000 angiografier inkludert og 1400 PCI-prosedyrer i året. 

PCI-behandling tilbys både som øyeblikkelig hjelp og som planlagt behandling. Pasienter 

med STEMI (akutt hjerteinfarkt hvor det haster med behandling) vil gå direkte til PCI dersom 

de kan transporteres til behandlingen innen en viss tidsramme. De som ikke kommer innenfor 

denne rammen får først behandling med prehospital trombolyse eventuelt etterfulgt av PCI.
1
 

Det er imidlertid tydelige geografiske forskjeller i tilbudet på primær PCI i landsdelen.
2
 Dette 

gjelder både pasienter der primær PCI foretrekkes som en bedre behandling sammenlignet 

med trombolyse, og de pasientene som ikke kan få tilbud om trombolyse av medisinske 

grunner. Lange avstander og begrenset transportkapasitet fører naturlig nok til betydelig 

vente- og transporttid for behandling ved UNN. Det kan være behov for mer ensartet 

behandling av hjerteinfarktpasienter i Nord-Norge, slik påpekt i «Rapport Klinisk Fagrevisjon 

NSTEMI Helse Nord 12.10.2017». 

Helse Nord RHF utreder om det også skal etableres et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset 

Bodø. I den forbindelse ble arbeidsgruppen gitt i mandat å bidra med en risikovurdering av 

påvirkningen på behandlingstilbudet til pasienter på Helgeland og i Finnmark, samt vurdere 

dag- versus døgntilbud.  

Oppdraget for risikovurderingen er gitt i vedtak fra styret i Helse Nord RHF i sak 108-2017
3
.  

 

Mandatet lyder slik: 

1. Med utgangspunkt i saksfremlegget ber styret i Helse Nord RHF adm. direktør om å 

supplere informasjonen med følgende: 

a. En bred risikoanalyse av behandlingstilbudet til pasientene på Helgeland og i 

Finnmark ved en etablering av PCI-behandling ved Nordlandssykehuset Bodø.  

b. En risikoanalyse av dagtilbud vs. døgntilbud (inkl. kapasitet på 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF og økonomi) 

 

Arbeidsgruppen legger til grunn at opprettelsen av PCI-behandling ved NLSH allerede er 

bredt utredet og har derfor forsøkt å svare ut kun de punktene som fremkommer i mandatet. 

Enkelte av punktene i analysen vil dog gjelde for hele regionen (dersom et tiltak for eksempel 

svekker fagmiljøet ved UNN vil de ha konsekvenser for hele regionen) og er derfor tatt med. 

 

Arbeidsgruppen har vurdert om det er innenfor mandatet å trekke konsekvensen av 

risikoanalysen i form av en eller flere anbefalinger. Vi har ment at mandatet åpner for det, og 

gitt kompetansesammensetningen i gruppen mener vi det er legitimt å formidle vår 

oppfatning. 

 

                                                 
1
 Rapport «Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord. Bør det 

opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset?» 
2
 Norsk Hjerteinfarktregister side 37, figur 14 

3
 Styresak 108-2017 «PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord» (Foreløpig protokoll – Presseprotokoll) 
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Helse Nord RHF har i tillegg i oppdraget til arbeidsgruppen presisert at det ligger som en 

forutsetning i arbeidet at driften av PCI-senteret i UNN Tromsø ikke skal bygges ned.  

 

2.2 Risiko i helsetjenesten 
 

Arbeidsgruppen vil minne om at det er en iboende risiko ved tilbud av helsetjenester. Dette 

innebærer at det ofte vil være alvorlige konsekvenser forbundet med de risikoene som er 

identifisert. Gode tiltak vil kunne redusere sannsynligheten for at risikoen inntreffer, men 

konsekvensen vil likevel være like alvorlig hvis hendelsen likevel inntreffer. Dette gjelder alle 

deler av helsetjenesten, ikke bare i forbindelse med opprettelse av eventuelle nye tilbud. 

 

Dette vil kunne medføre at en risiko samlet sett blir klassifisert som alvorlig også etter tiltak 

er gjennomført. Man har i møte med risikoen fire valg: den kan aksepteres, deles, unngås eller 

reduseres.  

 

Siden Helse Nord har et samfunnsoppdrag vil det oftest ikke være mulig å dele eller unngå 

risikoen. Valgene er da om den skal aksepteres, om den kan reduseres eller om man skal avstå 

fra tiltaket.  

 

2.3 Arbeidsgruppe  
 

Arbeidsgruppen er utnevnt av Helse Nord RHF og består av følgende fagpersoner: 

- Andreas Moan, dr.med, prosjektdirektør Helse Sør-Øst RHF 

- Tor Harald Melberg, dr.med, avd. sjef. kardiologisk avdeling, Stavanger 

Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF 

- Øyvind Bleie, dr.med, overlege/seksjonsleder invasiv seksjon, Haukeland 

Universitetssykehus, Helse Bergen HF 

 

Risikovurderingen er gjort på fritt grunnlag basert på dokumenter, registerdata, møter med 

interessenter og med den faglige og organisatoriske erfaring gruppens medlemmer innehar. 

 

Arbeidsgruppen bistås i prosessen av Deloitte ved Magne Flatlandsmo og Athar Ali Tajik. 

 

2.4 Gjennomføring og metode 
 

Risikovurderingen ved opprettelsen av et PCI-tilbud ved NLSH er gjennomført ved bruk av 

følgende metoder: 

 

Dokumentasjonsinnhenting og gjennomgang  

Det er innhentet flere underlagsdokumenter i forbindelse med risikovurderingen, blant annet: 

 

Styresaker 

 Styresak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord 

 Styresak 109 Høringsuttalelse - Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig 

tilbud m vedlegg 

 Styresak 12-2017 Koronar angiografi og PCI i behandling av hjerteinfarkt –  

organisering av tilbudet i Helse Nord 
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Fagrapporter 

 Klinisk fagrevisjon NSTEMI –Samlerapport for Helse Nord (12.10.2017) 
 

Høringsinnspill/svar 

 Høringssvar hjerteinfarkt og PCI 

o Hjerte- og lungeklinikken UNN HF 

o Nordlandssykehuset HF 

o Helgelandssykehuset HF 

o Finnmarkssykehuset HF 

o Luftambulansetjenesten ANS 

Datagrunnlag 

 Angiografi og PCI i Helse Nord 2014-2016 (tallmateriale fra SKDE) 

 Norsk hjerteinfarktregister 
 NORIC Årsrapport 2016 

 

Besøk på Nordlandssykehuset 

Arbeidsgruppen (Tor Harald Melberg og Øyvind Bleie) har besiktiget områdene i det nye 

NLSH hvor et potensielt PCI-tilbud kan opprettes.  

 

Arbeidsmøter 

For å definere hvilke tema som burde risikovurderes hadde arbeidsgruppen møter med de 

kardiologiske fagmiljøene i alle de berørte helseforetakene henholdsvis 15. og 16. november 

2017.  

 

Første arbeidsmøter ble holdt 15. november med følgende tilstede:  

- Hjertefagmiljøet på UNN, inkl. invasiv seksjon, thoraxkirurgi, med flere 

- Representant for hjertefagmiljøet og fagsjef i Finnmarkssykehuset 

- Prehospitale tjenester 

 

Andre arbeidsmøter ble holdt 16. november med følgende tilstede:  

- Hjertefagmiljøet i Nordlandssykehuset 

- Hjertefagmiljøet i Helgelandssykehuset 

- Luftambulansetjenesten 

 

I tillegg ble det avholdt et fellesmøte 28. november 2017 hvor alle grupper nevnt ovenfor var 

invitert. Der ble utkast til arbeidsgruppens risikoanalyse presentert og diskutert før endelig 

ferdigstillelse av analysen den 31.11.2017.  Innspillene fra dette møtet har blitt tatt med videre 

i endelig utforming av rapporten. Arbeidsgruppen har også gått nøye gjennom «Respons fra 

UNNs fagmiljø på utkast til risikoanalyse framlagt 28.11 2017». 

 

Det er således de samlede vurderingene fra disse møtene som har lagt grunnlaget for 

innholdet i risikovurderingen presentert i kapittel 3.
4
    

 

Risikomatrise 

En risiko brukes for å beskrive en hendelse som kan skje og som kan  ha en negativ 

konsekvens.
5
 De blir plassert i en risikomatrise hvor både konsekvens og sannsynlighet blir 

vurdert på en skala fra en til fem. Sannsynligheten multiplisert med konsekvensen gir en 

                                                 
4
 Den totale risikomatrisen ligger vedlagt som vedlegg 1. 

5
 TSO (2015) Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2 
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antatt «risikoscore» som representerer sammenlignbare verdier. Dette gir grunnlaget for å 

kunne ta beslutninger om hvordan risiko bør håndteres. I prinsippet har man fire valg med 

hensyn til å håndtere risiko
5
: 

 

– akseptere risikoen 

– dele risikoen 

– unngå risikoen 

– redusere risikoen 

 

I mange tilfeller vil Helse Nord RHF ikke kunne velge verken å dele eller å unngå risikoen, 

siden tjenesteområder og tilhørende mål og krav er fastsatt som en del av samfunnsoppdraget. 

I praksis vil det derfor som oftest være mest aktuelt å redusere risikoen, forutsatt at risikoen 

ikke kan aksepteres. Det vil alltid foreligge risikoer ved ulike beslutninger, og målet er å 

bevisst kontrollere risikoen slik at graden av risiko er på et akseptabelt nivå.
5
  

 

For risikoer som har både høy sannsynlighet og høy konsekvens, vil det være behov for å 

utarbeide tiltak for å redusere risikoen. Det er også hensiktsmessig å ta hensyn til områder 

hvor sannsynligheten for at risikoer inntreffer er lav, men hvor konsekvensen er alvorlig hvis 

de først inntreffer. Konsekvenser vektes således noe høyere enn sannsynlighet i denne 

analysen. 

 

Arbeidsgruppen har i denne risikoevalueringen vurdert risiko både før og etter at tiltak er 

innført. Dette gjøres for å vurdere forventet effekt av tiltaket. Deretter blir tiltakene rangert 

etter prioritet for å signalisere i hvilken rekkefølge tiltakene bør utføres.  

 

Arbeidsgruppen vil særlig gjøre oppmerksom på at i de fleste tilfeller vil konsekvensen av en 

risiko forbli uendret også etter at tiltak er iverksatt. Tiltakene vil som regel kun redusere 

sannsynligheten for at hendelsen inntreffer. Fordi konsekvensen forblir alvorlig kan risikoen 

fortsatt være høy selv om sannsynlighet blir liten. Det kan være fristende å si at også 

konsekvensen blir mindre etter at tiltak er innført, men gruppen mener det er riktigere å vedstå 

seg at risikoen kan forbli høy. Å forholde seg til det er en del av hverdagen for helsepersonell 

og et overordnet ansvar for alle ledere. 

 

Figur 1 viser hvordan risikoene blir plassert i en risikomatrise for å visualisere effekten av 

sannsynlighet og konsekvens. Både sannsynlighet og konsekvens er scoret i en 

femtrinnsskala. Disse tallene brukes til å komme frem til samlet risiko som fremstilles i fire 

trinn. 
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Kontroll-
opplegg 

Figur 1 Visualisering av risikomatrise 
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3. Risikovurdering og tiltak 

I dette kapittelet presenteres de risikoene som er avdekket i prosessen.  

 

Vurderingen er i henhold til Helse Nord RHF styrevedtak 108-2017 delt opp i tre tema: 

1. Behandlingstilbudet til pasientene på Helgeland ved en etablering av PCI-behandling 

ved Nordlandssykehuset Bodø 

2. Behandlingstilbudet til pasientene i Finnmark ved en etablering av PCI-behandling 

ved Nordlandssykehuset Bodø 

3. Dagtilbud vs. døgntilbud (inkl. kapasitet på Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 

økonomi) 

 

Det motsatte av risiko kan være suksess. For å lede analysen mot hva dette egentlige handler 

om definerte arbeidsgruppen videre fire suksesskriter innenfor hvert tema som oppfattes å 

dekke bredden i risikoene. 

 

Suksesskriterier - Helgeland 

Pasientene på Helgeland blir møtt med et godt PCI-tilbud på NLSH (Pasientperspektiv) 

Fagmiljøet ved NLSH har høy kompetanse og er robust (Faglig og rekruttering) 

Den prehospitale tjenesten og transporttidene er faglig god og godt organisert (Prehospitale 

tjenester og transporttider) 

Økonomi og fysiske forhold legger til rette for god pasientbehandling (Økonomi og andre 

forhold) 

 

Suksesskriterier - Finnmark 

Pasientene i Finnmark blir møtt med et godt PCI-tilbud på UNN (Pasientperspektiv) 

Fagmiljøet ved UNN har høy kompetanse og er robust (Faglig og rekruttering) 

Den prehospitale tjenesten og transporttidene er faglig god og godt organisert (Prehospitale 

tjenester og transporttider) 

Økonomi og fysiske forhold legger til rette for god pasientbehandling (Økonomi og andre 

forhold) 

 

Suksesskriterier – dagtilbud vs. døgntilbud 

Pasientene møter et godt PCI-tilbud på NLSH (Pasientperspektiv) 

Fagmiljøet ved NLSH har høy kompetanse og er robust (Faglig og rekruttering) 

Den prehospitale tjenesten og transporttidene er faglig god og godt organisert (Prehospitale 

tjenester og transporttider) 

Økonomi og fysiske forhold legger til rette for god pasientbehandling (Økonomi og andre 

forhold) 

 

Arbeidsgruppen har i prosessen identifisert og vurdert tre høyt prioriterte risikoer på tvers av 

temaene som man mener har særskilt innvirkning på pasientsikkerheten og den faglige 

kvaliteten. Disse risikoene og tilhørende tiltak diskuteres særskilt i kapittel 3.4. 
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3.1 Behandlingstilbudet til pasientene på Helgeland  
 

I dette kapitlet adresseres risikoområdene i mandatet hver for seg. Underspørsmålene baserer seg på innspillene fra fagmiljøene. Tabellen under 

inneholder oversikt over de risikoer med konsekvenser som har kommet frem i prosessen for behandlingstilbudet til pasientene på Helgeland med 

forslag til tiltak og risikoscoring før og etter tiltak. Videre følger visualisering av risikomatrise før og etter tiltak. Avslutningsvis diskuteres 

sentrale punkter, som må ses i sammenheng med tabellene og matrisene. 

 

Nr. Risikobeskrivelse Konsekvens 
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a

n
n
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n
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g
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et

 

K
o

n
se

k
v

en
s 

R
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 Mulige tiltak for å redusere eller håndtere risiko 
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a
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n
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n
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1.1 Suksesskriterie: Pasientene på Helgeland blir møtt med et godt PCI-tilbud på NLSH (Pasientperspektiv) 

1.1.1 

 

Det vil foreligge rekrutteringsvansker av 

invasive kardiologer i NLSH 

Angio/PCI-tilbud i NLSH kan 

bli for dårlig grunnet 

rekrutteringsvansker 

4 5 20 • God opplæring 

• Tett samarbeid med UNN – toveis ambulering  

• Initielt må erfarne invasive kardiologer ambulere til NLSH (dette må 

honoreres tilstrekkelig) 

• Økt rekruttering både ved UNN og NLSH 

• God prosjektledelse 

• Troverdig og klar plan for oppbyggingen og videre utvikling  

2 5 10 

1.1.2 Oppbygging av PCI-tilbud vil stjele 

ressurser, oppmerksomhet og lederfokus 

fra andre og viktige tiltak i hele 

behandlingskjeden  

Pasientene mottar ikke riktig 

behandling 

2 5 10 • Finansiere PCI-tilbudet med egne midler 

• Fortsette og utvikle fellesprosjekt for styrking av hjerteinfarktbehandling 

(hele behandlingskjeden; ambulanseteneste og både trombolyse/PCI) 

• PCI er et supplerende tilbud, ikke et konkurrerende tilbud 

1 5 5 

1.1.3 Hjertekirurgimiljøet i Tromsø får mindre 

tilgang til PCI-utredete pasienter 

Dårligere tilbud til pasienter i 

hele regionen 

2 2 4 • NLSH vil henvise til UNN for hjertekirurgi. NLSH kan redusere 

"lekkasje" ut av regionen. 

2 2 4 

1.2 Suksesskriterie: Fagmiljøet ved NLSH har høy kompetanse og er robust (Faglig og rekruttering) 

1.2.1 Oppbyggingsfasen av miljøet ved NLSH 

vil ta lang tid 

Fagmiljøene, både NLSH og 

UNN (pga ambulering), vil i 

denne perioden være sårbare 

4 5 20 • God opplæring 

• Tett samarbeid med UNN-toveis ambulering 

• Initielt må erfarne invasive kardiologer ambulere til NLSH (dette må 

honores tilstrekkelig),  

• Tilførsel av personalressurser i UNN 

• Forutsigbar og troverdig oppbyggingsplan med risikostyring 

• Innhente erfaringsgrunnlag fra tilsvarende oppbygging 

• Plan for videreutvikling etter startfasen og ta vare på lokal entusiasme   

2 5 10 

1.2.2 Man klarer ikke å bygge opp eller 

rekruttere til fagmiljøet på lang sikt 

(5år+) 

Et sterkt PCI-fagmiljø ved 

NLSH blir ikke bygget opp.  

3 4 12 • Forutsigbar og troverdig opptrappingsplan 

• Støtte og forankring hos eier (HN) 

• Legge til rette for fagutvikling 

• Stabil enhet med dedikert personale 

2 4 8 

 
1 
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1.2.3 Fagmiljøet ved UNN svekkes  Det totale hjertetilbudet  til 

pasientene i hele regionen 

svekkes 

4 4 16 • Styrke fagmiljøet ved UNN ved prosjektets start kombinert med 

opplæringsansvar for NLSH 

• Fem års innføringsmidler og forutsigbarhet 

• Høyere andel PCI NLSH fra Helgeland vil gi flere komplekse pasienter 

til UNN  

1 3 3 

1.2.4 På sikt kan opprettelsen av PCI ved 

NLSH føre til at man sitter med to små 

PCI-sentere (med lave volum) i stedet for 

et senter  

Fagmiljøene i både UNN og 

NLSH kan bli svakt og 

behandlingen kan få lavere 

kvalitet 

2 4 8 • Felles forskningsprosjekter 

• Tett faglig samarbeid 

• Redusere lekkasje av pasienter som får PCI/angio i andre regioner 

• Øke frekvensen av PCI-behandling for pasienter fra sør i regionen 

(underforbruk på eldre med NSTEMI?) 

• God fordelingsnøkkel mellom UNN og  NLSH 

1 3 3 

1.2.5 

 

Samarbeidsklimaet mellom fagmiljøene 

på UNN og NLSH er blitt svekket i «PCI-

prosessen»  

Dårlig samarbeidsklima og 

"smitteeffekt" fører til dårligere 

PCI-tilbud i regionen 

5 5 25 • Lande prosessen og komme videre  

• Forutsigbart prosjekt og opptrappingsplan 

• Troverdig ressursallokering 

2 3 6 

1.2.6 Det er p.t ikke døgnvakt innen klinisk 

kardiologi ved NLSH (f.eks. tilgang til 

ekko cor-kompetanse) 

PCI-tilbudet kan ikke opprettes 4 4 16 • Det ligger klar planer for å innføre dette 1 4 4 

1.3 Suksesskriterie: Den prehospitale tjenesten og transporttidene er faglig god og godt organisert (Prehospitale tjenester og transporttider) 

1.3.1 To forskjellige destinasjoner kan skape 

forvirring hvor pasienten skal innlegges 

(ved både dagdrift og døgn) 

Pasienten mottar ikke rett 

behandling i tide pga tap av 

verdifull tid  

2 3 6 • Tydelige prosedyrer for alle involverte 1 2 2 

1.3.2 En oppbygging av PCI ved NLSH vil 

bidra til fokustap fra resten av 

behandlingskjeden ved hjerteinfarkt 

Pasientene mottar i mindre grad 

annen nyttig (prehospital) 

behandling som kunne vært 

nødvendig ettersom det kun 

fokuseres på PCI 

2 5 10 • Finansiere PCI-tilbudet med egne midler 

• Fellesprosjekt for styrking av hjerteinfarktbehandling (hele 

behandlingskjeden) 

• Lederfokus 

1 5 5 

1.3.3 Dobbeltflyvninger av pasienter  Pasienten rekker ikke 

behandling innenfor anbefalt 

tidsrom fordi de blir transportert 

til «feil» sykehus (eks. 

komplekse tilfeller bør flys 

direkte til UNN) 

2 3 6 • Prosedyrer 

• Avklarte overflyttingsrutiner 

• Mulighet for mer flykapasitet 

2 3 6 

1.4 Suksesskriterie: Økonomi og fysiske forhold legger til rette for god pasientbehandling (Økonomi og andre forhold) 

1.4.1 Mangel på økonomi, plass og andre 

fysiske forhold vil medføre at tilbudet 

ikke blir tilstrekkelig bygd opp 

PCI-tilbudet på NLSH blir ikke 

godt nok 

2 3 6 • Lab´ene (Lab og back-up, eller de to fullverdige) bør ligge i nærheten av 

hverandre. Dette vil skape synergier og samdriftsfordeler 

• PCI-lab´ene bør ligge i tilknytning til andre samarbeidende avdelinger i 

sykehuset (sengepost, hjerteovervåkning osv) 

• Det er lokaliteter til dette, men det må komme en beslutning nå grunnet 

byggeplaner 

2 3 6 

 
3 
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Matrise 1. Risikomatrise før og etter tiltak for Helgeland 

 

Pasientperspektiv 

Den prehospitale behandlingskjeden er særlig viktig for behandlingen av pasienter med 

STEMI (STEMI er en type hjerteinfarkt som krever rask behandling). Selv etter opprettelsen 

av et PCI- senter ved NLSH vil de fleste pasientene i regionen behandles med prehospital 

trombolyse. Det er derfor viktig at oppbygging av et PCI-tilbud ved NLSH ikke stjeler 

ressurser, oppmerksomhet og lederfokus fra dette. Arbeidsgruppen fremhever at finansiering 

av det mulige nye PCI-tilbudet med egne midler vil motvirke denne risikoen. Videre arbeid 

med felles tverregionale prosjekter for styrking av prehospital hjerteinfarktbehandling vil også 

bidra til å redusere risikoen. 

 

Gruppen har diskutert risikoen for om et PCI-tilbud ved NLSH vil kunne svekke 

hjertekirurgimiljøet ved UNN, men oppfatter at det er lav risiko for dette. Gruppen mener at 

dette er lite sannsynlig siden invasiv hjerteutredning ved NLSH mest sannsynlig vil øke 

volumet av pasienter utredet og behandlet innenfor regionen, og at det derved kan bli flere 

som skal behandles med hjertekirurgi ved UNN. 

 

Faglig og rekruttering 

Arbeidsgruppen identifiserer flere risikoer for fagmiljøene ved UNN og NLSH. Utfordringer 

med rekruttering er identifisert som en særlig høyt prioritert risiko, og denne diskuteres derfor 

mer utførlig i et senere avsnitt. Under oppbyggingsfasen vil dessuten begge fagmiljøene i 

UNN og NLSH være sårbare. Som beskrevet ovenfor, vil derfor tett samarbeid, tilstrekkelige 

ressurser og troverdig oppbyggingsplan med god forankring i Helse Nord RHF være 

avgjørende. For å rekruttere til et mulig PCI-senter ved NLSH i et lengre tidsperspektiv må 
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man i tillegg legge til rette for stabil drift med dedikert personale og mulighet for 

fagutvikling.  

 

Fagmiljøet i UNN frykter at opprettelsen av et PCI-senter ved NLSH på lengre sikt vil kunne 

føre til at man ender opp med to små PCI-sentre i stedet for et stort. Dette kan føre til at man 

står igjen med to svake fagmiljøer med lavere kvalitet på behandlingen.  Arbeidsgruppen 

poengterer imidlertid at begge sentrene vil ha større pasientvolum enn internasjonalt anbefalte 

minstekrav. Erfaring fra andre deler av landet viser at etablering av nye PCI-tilbud også fører 

til at flere lokale pasienter angiograferes og eventuelt får utført PCI. Det er også en lekkasje 

av planlagte prosedyrer ut av regionen, og dette har økt betydelig siste to år. Mer enn 200 

pasienter ble behandlet utenfor regionen i 2016, med særlig økning av antall som behandles 

på Feiring.
6
 Nytt PCI-tilbud kan bidra til å redusere lekkasje. Felles forskningsprosjekter, tett 

faglig samarbeidet, redusert lekkasje av pasienter til andre regioner og økt PCI-tilbud til 

pasienter sør i regionen vil også kunne bidra til å redusere denne risikoen 

 

Tap av pasientvolum kan også medføre svekkelse av fagmiljøet ved UNN. Dette vil igjen 

kunne svekke det totale hjertetilbudet til pasientene i hele regionen. Gruppen mener at 

innføringsmidler og en forutsigbar oppbyggingsplan vil kunne motvirke dette. Videre mener 

man at UNN vil kunne faglig styrkes og ikke svekkes av opplæringsansvaret de gis ved 

NLSH i forbindelse med opprettelsen av et PCI-tilbud. Endelig vil en ansvarsfordeling 

mellom sykehusene hvor UNN tar en større andel av mer komplekse pasientgrupper, inkludert 

de med strukturell hjertesykdom, bidra til å opprettholde og videreutvikle UNN som et 

høykompetansesenter.  

 

Det er påpekt i rapporten fra Klinisk fagrevisjon NSTEMI (Helse Nord 12.10.2017) at det er 

mangel på felles retningslinjer for pasientene med NSTEMI. Samarbeid mellom invasiv 

virksomhet ved UNN og NLSH vil kunne fremme mer ensartet behandling for denne 

pasientgruppen.  

 

Arbeidsgruppen påpeker at man er helt avhengig av en fungerende døgnvakt innen klinisk 

kardiologi ved NLSH for å kunne opprette et PCI-tilbud. NLSH informerer imidlertid om at 

ressursene for dette er tilgjengelige og at man har klare planer for opprettelsen av et 

døgntilgjengelig klinisk kardiologisk vaktsjikt. 

 

Prehospitale tjenester og transporttider  

Fagmiljøet i UNN har en bekymring om at et ensidig fokus på opprettelse av PCI-tilbud ved 

NLSH vil kunne føre til fokustap fra andre viktige tiltak i den prehospitale behandlingskjeden, 

da særlig med tanke på rask tilgang til prehospital trombolyse og effektiv transportlogistikk.  

 

Arbeidsgruppen har også vurdert data på bruk av prehospital trombolyse i regionen, siden 

dette temaet har vært diskutert både i fagmiljøene og i media. Vurderingen vanskeliggjøres av 

at det er ulike datakilder tilgjengelig og til dels små tall. Gruppens vurdering er at det spesielt 

                                                 
6
 SKDE: Angiografi og PCI i Helse Nord 2014-2016   
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ikke er grunnlag for å hevde at det er systematisk underbruk av trombolyse for befolkningen i 

Nordland og på Helgeland. Foreliggende data viser at behandlingen for pasienter med 

hjerteinfarkt holder god kvalitet, særlig i forhold til avstand, transportmulighet og klima. 

Infarktbehandlingen skiller seg ut med lite bruk av primær PCI og relativ lang ventetid på 

invasiv behandling ved NSTEMI. Som for all annen medisinsk behandling er det fortsatt 

potensiale for å forbedre tilbudet. 

  

Videre mener gruppen at man med fordel kan satse på felles forsknings- og/eller 

kvalitetsforbedringsprosjekter på tvers av sykehusene for styrking av hele behandlingskjeden 

for akutt hjerteinfarkt i regionen. 

 

Gruppen diskuterte dessuten også risikoen for at to forskjellige PCI-destinasjoner (særlig gitt 

dagdrift NLSH) kan skape usikkerhet om hvor pasienten skal flys i forbindelse med akutt 

hjerteinfarkt. Videre løftes dobbeltflyvninger opp som en risiko; pasienten blir flydd først til 

NLSH, men må transporteres videre til UNN dersom tilstanden er for kompleks. Erfaringene 

fra andre deler av landet og andre fagfelt er at tydelige prosedyrer og avklarte rutiner (god 

triage) for overflytning vil motvirke dette. Siden om lag en femtedel av flyvningene i 

regionene er hjertepasienter, vil opprettelse av PCI-tilbud i NLSH bety bedre kapasitet for 

luftambulansen. Den kortere reisetiden til Bodø vil også kunne føre til frigjøring av 

transportkapasitet. 

 

Økonomi og fysiske forhold 

Manglende økonomi, plass og andre fysiske forhold kan føre til at det mulige PCI-tilbudet 

ved NLSH ikke blir bygget opp. Arbeidsgruppen har vurdert lokalene og oppfatter at det er 

passende ledige lokaliteter. Man bemerker at det er avgjørende at lab’ene (Lab og back-up 

eller to fullverdige) ligger i nærheten av hverandre i tilfelle driftsstans. Videre bør PCI-labene 

ligge i nær tilknytning til samarbeidende avdelinger som sengepost og overvåkningsavdeling. 

 

Styremøte Helse Nord RHF 13DES2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 48



 

16 
 

3.2 Behandlingstilbudet til pasientene i Finnmark 
 

I dette kapitlet adresseres risikoområdene i mandatet hver for seg. Underspørsmålene baserer seg på innspillene fra fagmiljøene. Tabellen under 

inneholder oversikt over de risikoer med konsekvenser som har kommet frem i prosessen for behandlingstilbudet til pasientene i Finnmark med 

forslag til tiltak og risikoscoring før og etter tiltak. Videre følger visualisering av risikomatrise før og etter tiltak. Avslutningsvis diskuteres 

sentrale punkter, som må ses i sammenheng med tabellene og matrisene. 
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2.1 Suksesskriterie: Pasientene i Finnmark blir møtt med et godt PCI-tilbud på UNN (Pasientperspektiv) 

2.1.1 Noe av kapasiteten fra UNN 

flyttes til NLSH 

PCI-tilbudet på UNN blir dårligere 1 5 5 • Det er et premiss i arbeidet at tilbudet skal 

opprettholdes 

1 5 5 

 2.1.2 Hjertekirurgimiljøet i 

Tromsø får mindre tilgang 

til PCI-utredete pasienter 

Dårligere tilbud til pasienter i hele 

regionen 

2 2  4 • NLSH vil henvise til UNN for hjertekirurgi 

• NLSH kan redusere "lekkasje" ut av regionen 

2 2 4 

2.2 Suksesskriterie: Fagmiljøet ved UNN har høy kompetanse og er robust (Faglig og rekruttering) 

2.2.1 Fagmiljøet ved UNN 

svekkes  

Det totale hjertetilbudet  til pasientene i 

hele regionen svekkes 

4 4 16 • Styrke fagmiljøet ved UNN ved prosjektets start 

kombinert med opplæringsansvar for NLSH 

• Tre til fem års innføringsmidler og 

forutsigbarhet 

1 3 3 

2.3 Suksesskriterie: Økonomi og fysiske forhold legger til rette for god pasientbehandling (Økonomi og andre forhold) 

2.3.1 Kostnadene ved oppbygging 

ved NLSH vil gå ut over 

tilbudet ved UNN 

Finnmarkspasientene vil motta et 

dårligere PCI-tilbud 

3 4 12 • Premiss i arbeidet at tilbudet skal opprettholdes 1 4 4 
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Matrise 2. Risikomatrise før og etter tiltak for Finnmark 

 

Pasientperspektiv 

Ved opprettelse av et PCI-senter ved NLSH vil det være en risiko for at en del av 

legekompetansen og kapasiteten flyttes fra UNN til NLSH. Arbeidsgruppen viser til at Helse 

Nord RHF har lagt som forutsetning at driften av PCI-senteret i UNN Tromsø ikke skal 

bygges ned. 

 

Fagmiljø og rekruttering 

Som tidligere diskutert, er det en risiko for at fagmiljøet ved UNN over tid svekkes som følge 

av opprettelsen av et PCI-senter ved NLSH. Dette kan videre medføre en svekkelse av det 

totale hjertetilbudet til pasientene i hele regionen. En rekke grep kan motvirke dette; 

fagmiljøet ved UNN kan styrkes ved prosjektets start og man kan sørge for forutsigbarhet ved 

å sette av innføringsmidler. Videre mener man at opplæringsansvaret for NLSH vil bidra til å 

styrke fagmiljøet i UNN. Endelig vil PCI-miljøet ved UNN kunne bevare sin høykompetanse 

ved å fokusere på mer komplekse pasientgrupper. 

 

Økonomi og fysiske forhold 

Det er en risiko for at kostnadene ved oppbygning av NLSH vil gå ut over tilbudet ved UNN. 

Dette kan føre til at Finnmarkspasientene på sikt mottar et dårligere PCI-tilbud. Igjen påpeker 

gruppen at det er lagt som premiss fra Helse Nord om at driften av PCI-senteret i UNN 

Tromsø ikke skal nedbygges.
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3.3 Dagtilbud vs. døgntilbud (inkl. kapasitet på Universitetssykehuset Nord-Norge HF og økonomi) 
 

I dette kapitlet adresseres risikoområdene i mandatet hver for seg. Underspørsmålene baserer seg på innspillene fra fagmiljøene. Tabellen under 

inneholder oversikt over de risikoer med konsekvenser som har kommet frem i prosessen for Dagtilbud vs. døgntilbud (inkl. kapasitet på 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF og økonomi) med forslag til tiltak og risikoscoring før og etter tiltak. Videre følger visualisering av 

risikomatrise før og etter tiltak. Avslutningsvis diskuteres sentrale punkter, som må ses i sammenheng med tabellene og matrisene. 
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 Mulige tiltak for å redusere eller håndtere risiko 
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3.1 Suksesskriterie: Pasientene møtt med et godt PCI-tilbud på NLSH (Pasientperspektiv) 

3.1.1 Dag (i motsetning til 

døgntilbud) kan føre til 

uklarheter hvor man skal 

sende pasientene   

Pasienten mottar ikke 

tidskritisk behandling 

ettersom tid går med på å 

sende til feil plass 

3 3 9 • Tydelige prosedyrer i AMK 

• Dersom dagtilbud etableres med god kvalitet er overgang til 

døgn naturlig utvikling 

2 2 4 

3.1.2 

 

Opprettelsen av kun en enkelt 

PCI-lab ved NLSH kan gjøre 

tilbudet sårbart ved driftsstans 

og samtidighetskonflikt 

Driftsstans i PCI-

behandling ved NLSH som 

fører til alvorlige 

pasientskader 

3 5 15 • Initielt må det være tilgjengelig en back-up lab og på sikt må 

tilbudet bygges ut til to fullverdige PCI-lab´er ved NLSH 

2 2 4 

3.2 Suksesskriterie: Fagmiljøet ved NLSH har høy kompetanse og er robust (Faglig og rekruttering) 

3.2.1 Ved kun opprettelsen av 

dagtilbud vil det være 

vanskelig å rekruttere fagfolk 

og bygge et "troverdig" senter 

Kvaliteten på behandlingen 

blir ikke tilfredsstillende 

4 4 16 • Troverdig plan for innføringen og utvikling av tilbudet. Det 

vil inkludere oppbygging til døgntilbud; med alt dette 

innebærer (inkl. Hjerte-OV, sengeposter, infrastruktur) 

• Bygge et sterkt, bredt og attraktivt fagmiljø 

2 2 4 

3.3 Suksesskriterie: Den prehospitale tjenesten og transporttidene er faglig god og godt organisert (Prehospitale tjenester og transporttider) 

3.3.1 Se Pasientperspektiv                

3.4 Suksesskriterie: Økonomi og fysiske forhold legger til rette for god pasientbehandling (Økonomi og andre forhold) 

3.4.1 «Regningen» skal betales av 

fellesskapet – Helse Nord 

Andre pasientgrupper får et 

svekket tilbud 

4 1 4 • Redusere antall pasienter som får PCI/angio i andre regioner 

• Kortere reisevei kan øke frekvensen av PCI-behandling for 

pasienter fra sør i regionen 

• Reduksjon i antall flytransporter  

2 1 2 

3.4.2 Døgntilbud er dyrere enn Andre pasientgrupper får et 4 1 4 • Utnytte muligheten ved døgntilbud:  2 1 2 

 
2 
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dagtilbud svekket tilbud • Bedre fleksibilitet i pasientbehandling (ettermiddag/helg) 

• Sparer liggedøgn 

• Redusert langtransportbehov 
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Matrise 3. Risikomatrise før og etter tiltak for dagtilbud vs. døgntilbud 

 

Arbeidsgruppen mener at det uten tiltak er høy risiko for at et dagtilbud (i motsetning til et 

døgntilbud) kan føre til uklarheter om hvilket sykehus man skal sende pasienten til. Basert på 

erfaringer fra samarbeidet mellom Stavanger universitetssykehus HF og Haukeland 

universitetssykehus HF og erfaringer fra andre fagområder mener man likevel at dette 

forholdsvis lett kan håndteres ved etablering av tydelige prosedyrer i AMK. Videre oppfatter 

man at dersom premissene er at det kun skal etableres et dagtilbud vil det være vanskelig å 

bygge opp et troverdig senter. Dette vil på sikt kunne medføre utfordringer når det gjelder 

rekruttering. Samlet sett mener gruppen at det er avgjørende å ha en langsiktig plan om 

opprettelse av et døgntilbud for å sikre faglig god drift, men at det er greit å legge inn en 

forutsetning om underveisvurdering av tilbudet for å endelig fastsette driftsmodell. 

 

Avslutningsvis mener gruppen at det er en moderat risiko for at andre pasientgrupper innad i 

Helse Nord RHF får et svekket tilbud i behandlingen som følge av reallokering av ressurser i 

forbindelse med opprettelse av nytt senter. Det blir bemerket i arbeidsgruppen at et døgn-

tilbud for PCI i NLSH vil kunne bidra til raskere tilgang til behandling og avklaring av f.eks. 

pasienter med NSTEMI. Dette kan gi positive økonomiske ringvirkninger som f.eks. 

reduksjon av liggedøgn. Dette vil samlet kunne bidra til å bedre de økonomiske betingelsene 

noe som kan komme flere pasientgrupper til gode. 

 

Man er kjent med at det foretatt en økonomisk beregning av kostnader relatert til opprettelsen 

av PCI-senter NLSH. Det er i styresaken som ligger til grunn for vårt arbeid ikke argumentert 

med besparelser av tiltaket. Det er ikke gjort ytterligere utfyllende økonomiske analyser og 

det er heller ikke gjort en risikovurdering av de fremlagte beregningene. 
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NLSH er inne i en omfattende om/nybygging. Det er nå er kritisk tidsvindu for å avsette 

egnede lokaliteter til et fullverdig PCI-senter. Det ble opplyst at man ikke kan gå videre med 

dette uten at man får forsikring om at det vil bli startet et fullverdig PCI-senter der. 

 

3.4 Tre viktigste risikoer og tiltak 
 

Arbeidsgruppen peker på tre risikoer ved opprettelsen av PCI-tilbud ved NLSH som kan ha 

særskilt stor påvirkning på pasientsikkerhet og kvalitet.  

 

Risikoene i prioritert rekkefølge: 

 

1. Rekrutteringsvansker av invasive kardiologer til NLSH kan føre til at angio/PCI-tilbud 

i NLSH kan bli for dårlig  

 

2. Opprettelse av kun én enkelt PCI-lab ved NLSH kan gjøre tilbudet sårbart for 

driftsstans og samtidighetskonflikt – noe som kan føre til alvorlige pasientskader 

 

3. Samarbeidsklimaet mellom fagmiljøene på UNN og NLSH er blitt svekket i «PCI-

prosessen» - Dårligere samarbeidsklima kan føre ikke bare til dårligere PCI-tilbud 

men generelt dårligere kardiologitilbud i regionen 

 

Opprettelsen av et PCI-tilbud ved NLSH er avhengig av tilstrekkelig rekruttering av 

invasive kardiologer. Det er verdt å merke seg at det allerede i dag er en utfordrende 

rekrutteringssituasjon når det gjelder invasive kardiologer. Arbeidsgruppen har derfor 

klassifisert dette som en «kritisk risiko» for opprettelsen av et faglig godt PCI-tilbud ved 

NLSH. Gruppen anser derfor at tiltak for å underlette dette bør ha aller høyeste prioritet. 

Gruppen understreker at denne prosessen forutsetter et tett faglig samarbeid mellom NLSH og 

UNN. Det gir ikke mening å opprette to uavhengige PCI-sentre i regionen, og det vil også 

være ugunstig om man for eksempel tenker at NLSH samarbeider med universitetssykehus 

utenfor regionen i stedet for UNN. 

 

Regionen, med klar adresse til UNN, må derfor ha et tydelig ansvar for å utdanne PCI-

operatører til Bodø på en effektiv og god måte.  

 

Arbeidsgruppen har forståelse for at dagens ressurssituasjon innen dette miljøet i UNN er 

presset og at man derfor i utgangspunktet er urolige for hvordan dette skal skje i praksis. 

  

Oppbyggingen av fagmiljøet ved NLSH vil kreve at fagfolk – så vel kardiologer som 

sykepleiere - ambulerer, og at det skjer begge veier. Det vil initialt være nødvendig at erfarne 

invasive kardiologer fra UNN ambulerer til NLSH. Dette forutsetter at man oppretter nye 

stillinger ved UNN for å kompensere for dette.  

 

Videre må man finne tilfredsstillende ordninger til de ambulerende legene. Det gjelder 

praktisk organisering og økonomi. Over tid vil man bygge opp et eget lokalt invasivt 
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fagmiljø. Det krever en troverdig og klar plan. Gruppen mener at et klart styrevedtak, en 

tydelig plan og et godt organisert oppbyggingsprosjekt vil sikre troverdigheten.  

 

I en oppbyggingsperiode (3-5år) vil noe av aktiviteten overføres fra UNN til NLSH. Det betyr 

at det vil være krevende å oppnå samme driftseffektivitet ved UNN isolert sett. Det krever 

igjen at Helse Nord RHF og ledelsen ved UNN aksepterer at dette er en del av 

etableringskostnaden for innføring av PCI ved Nordlandssykehuset. 

 

I et samarbeid mellom to PCI-sentre i regionen, vil UNN fortsatt være det mest 

høyspesialiserte og faglig brede senteret i regionen. Det må være tett kontakt og faglig 

samarbeid mellom fagmiljøene ved UNN og NLSH. Et PCI-senter ved NLSH vil kunne være 

med å løfte det øvrige kardiologiske miljøet ved NLSH og styrke hele landsdelens samlede 

kardiologiske tilbud.  

 

Arbeidsgruppen vil peke på risikoen ved opprettelse av én enkelt PCI-lab ved NLSH uten 

en tilfredsstillende back-up lab. Dette blir av gruppen klassifisert som en «kritisk risiko», da 

driftsstans i PCI-lab kan medføre alvorlige pasientskader. Dessuten kan det oppstå 

samtidighetskonflikter hvor det er behov for å behandle to pasienter akutt. Gruppen anser 

derfor denne risikoen å ha nest høyeste prioritet. Man anbefaler derfor at det i oppstartsfasen i 

tillegg til en fullt driftet lab må være tilgjengelig minst én velfungerende back-up lab.  Ved 

overgang fra dag til døgnbehandling mener gruppen at det vil kreves utbygging av to 

fullverdige PCI lab’er ved NLSH. Etter arbeidsgruppens vurdering vil disse tiltakene føre til 

at ovennevnte risiko reduseres vesentlig. Det betyr også at man bør vurdere lokalenes 

egnethet for ekspansjon til to lab’er, og at man må være forberedt på at denne kostnaden med 

stor sannsynlighet vil melde seg. For at et vedtak om opprettelse av PCI-senter i NLSH skal 

fremstå som troverdig, bør det ikke bare skisseres en investeringsplan for startfasen, men også 

for den videre utvikling av prosjektet over i full døgndriftsfase. 

 

Den krevende prosessen rundt mulig opprettelse av PCI-tilbud i NLSH har etter gruppens 

oppfatning svekket samarbeidsklimaet mellom kardiologimiljøene på UNN og NLSH. 

Gruppen har også klassifisert dette som en «kritisk risiko» som følgelig må prioriteres høyt. 

Det skyldes at dårlig samarbeidsklima ikke bare rammer PCI, men kan ha bredere effekter 

innen hele fagområdet. 

 

En avgjørelse i denne saken, spesielt om den kombineres med en troverdig handlingsplan, vil 

ikke bare redusere risiko, men ha positive konsekvenser utover den konkrete saken om PCI. 

 

Arbeidsgruppen har også gått nøye gjennom «Respons fra UNNs fagmiljø på utkast til 

risikoanalyse framlagt 28.11 2017» og vurdert argumentene som fremkommer der. Det er 

ikke framkommet saksopplysninger eller forhold der som endrer arbeidsgruppens 

hovedkonklusjoner. 
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4. Muligheter ved opprettelsen av et PCI-tilbud i NLSH Bodø 

 

Høringsutspillene fra brukerorganisasjonene og innspill fra legene i Nordland viser at 

tilgjengelighet til hjerteutredning og behandling ikke oppleves som tilfredsstillende. 

Erfaringer fra opprettelse PCI-sentre i Stavanger og i Arendal viser at dette medfører 

utjevning i tilbudet mellom regioner. Videre er nærhet til helsetilbudet viktig for pasienter og 

pårørende. Dette gjelder spesielt for de eldre, som står for en betydelig andel av de 

koronarsyke. 

 

Her er stikkordsmessig beskrevet noen av de mulighetene som åpner seg: 

 

Fagmiljøet UNN Tromsø 

- Blir styrket med ressurser for å bidra med oppbygging i Bodø 

- Nært samarbeid med et etter hvert mellomtungt senter i Bodø kan styrke felles 

forskning og fagutvikling (står ikke alene i Nord-Norge) 

- Frigjør kapasitet til: 

 forskning 

 utvikle tilbudet; mer kompleks PCI, strukturell hjertesykdom 

 kortere ventetid 

 undervisning 

 spesialistopplæring 

 

Fagmiljøet NLSH Bodø 

- Større og bredere kardiologisk fagmiljø, mer robust 

- Styrker fagmiljøet i hele NLSH/HSYK-området, «motor» i det lokale fagmiljøet 

- Utveksling av personell (Bodø – Tromsø / Tromsø – Bodø) øker faglig og forsknings-

samarbeid 

- Styrket spesialistopplæring ved NLSH bedrer rekruttering av kardiologer i området. 

Flere læringsmål i ny spesialistutdanningsstruktur oppnås lokalt, utdanningskandidater 

supplerer med det som mangler på kortere tid. Opplæring på kat.lab. er ofte en 

flaskehals i spesialistutdanningen og NLSH kan avlaste UNN 

 

Ambulanse/prehospitale tjenester 

- Frigjør flytransportkapasitet. Transport av koronarpasienter i regionen utgjør om lag  

20 % av alle oppdrag. Et økende antall akutt og intensiv pasienter av andre kategorier 

utfordrer dette systemet på kapasitet 

- Av alle pasienter som angiograferes er det bare drøyt halvparten som vil trenge 

PCI/operasjon (høyest andel for STEMI, lavest for stabil angina). Dette innebærer at 

pasienter som primær utredes ved et senter ved NLSH enten kan ferdigbehandles der, 

eller etter angiografisk risikostratifisering kan overflyttes UNN innen tidsrammer som 

er mer styrbare både i forhold til hastegrad og logistikk 

- Kortere avstand til PCI-senter vil medføre at helikopter kan brukes oftere 
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- Når fly brukes til Bodø spares flytid inn til PCI-senter, raskere retur til egen operativ 

sone 

- Vær (oftest tåke), samtidighetskonflikt på lab og manglende lufttransportkapasitet 

(pilot-hviletider for eksempel) kan medføre at akuttpasienter fra et sykehus sitt 

opptaksområde må flys til et annet sykehus. Dette fungerer sømløst mellom Bergen-

Stavanger og Kristiansand-Arendal og koordineres av AMK-sentralene. To sentre i 

Helse Nord vil kunne avhjelpe hverandre i så hensende 

 

Nytt tilbud (primær PCI) kan gi økt fokus på effektiv logistikk, kan virke positivt også på 

farmakoinvasiv behandling av STEMI. 
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Økonomiske konsekvenser av å etablere et PCI-tilbud ved 

Nordlandssykehuset  

 
Innledning 
I januar 2017 ble det gjennomført en økonomisk analyse knyttet til opprettelse av PCI ved 
Nordlandssykehuset (NLSH). I forbindelse med ny sak til styret i Helse Nord RHF 13. 
desember 2017 er den første analysen sendt til helseforetakene for gjennomgang/vurdering. 
 
Tilbakemeldinger på den første analysen  
NLSH har gitt tilbakemelding på oppdatert aktivitet. 
 
UNN har i sin beregning justert to forutsetninger: 

 at et større antall pasienter  får sin behandling i Bodø  
 lagt til grunn DRG-vektene for 2017 i sitt oppsett 

 
Det er stor variasjon i ISF-betalingen for de enkelte prosedyrene, og det skjer relative 
endringer i takstene fra år til år. Den økonomiske beregningen fra UNN avviker litt fra vår 
beregning. Årsaken til dette er at det lagt til grunn litt andre aktivitetsforutsetninger og at 
UNN har benyttet eksakt enhetspris for de ulike DRG-ene med 2016-tall i grunnlaget, mens vi 
har benyttet et veid snitt, for å forenkle simuleringen med utgangspunkt i det tallgrunnlaget 
som lå til grunn i Helse Nords utredning. Siden DRG-vektene varierer mellom kr 12 000 og 
44 000 i 2017, vil ulik sammensetning av aktiviteten kunne gi utslag i total inntekt.  Det veide 
snittet er imidlertid forholdsvis stabilt mellom år. I oppdatert simulering har vi benyttet ISF-
satsene for 2017.  
 
UNN stiller også spørsmål ved forutsetningen om at pleiekapasiteten i Tromsø kan reduseres 
like mye som reduksjon i pasientopphold tilsier, begrunnet med for liten kapasitet på 
observasjonsposten i dag. For liten kapasitet på observasjonsposten i dag er ikke en kostnad 
som følger av etablering i Bodø, det er en kostnad som allerede er oppstått. At det frigjøres 
plass vil bidra til å redusere kapasitetsproblemet som foreligger i dag. UNN har også påpekt 
at marginalkostnadene ved å øke aktiviteten var satt for lavt i første versjon. Den er nå 
avstemt. 
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Gruppen som utførte risikoanalysen av PCI mente i utgangspunktet at forutsetningen om et 
investeringsbehov på ca. 17 mill. kroner var for lavt. Etter å ha vært på befaring på 
Nordlandssykehuset og fått nærmere informasjon om løsningen er det aksept for at det er 
forsvarlig å legge til grunn et investeringsbehov på 17 mill. kroner (2016-tall).  
 
Nordlandsykehuset opplyser at de har vurdert mulighetene for etablering av to laboratorier 
et annet sted i sykehuset. Det vil da være en PCI-lab og en back-up- lab. Her vil kostnaden 
være ca. 10–11 mill. ekstra for etablering av lab nr. 2. Ombyggingskostnader er ikke beregnet, 
da dette er areal som skal renoveres etter sommeren 2019. Dette er en mulighet, men er ikke 
det alternativet som er lagt til grunn for beregningene. 
 
Analysen er dermed oppdatert med bakgrunn i de innspill vi har fått og ny informasjon for 
øvrig, med unntak av muligheten for at en ikke kan ta ned pleiekapasiteten ved UNN 
tilsvarende reduksjonen i antall opphold som følge av overbelegg i dag. 
 
Se nærmere redegjørelse for premissene og endringene i dem i vedlegget til slutt i dette 
notatet. 
 
Endringer fra den første analysen 
Denne oppdaterte analysen gir i hovedsak samme bilde som analysen fra januar. Dagtilbudet 
blir marginalt dyrere og døgntilbudet marginalt billigere for Helse Nord samlet. Men 
omfordelingen mellom helseforetakene blir mindre enn beregnet i januar. 
 
Den økonomiske analysen er avgrenset til å beregne kostnadsøkningen som følger av økt 
kapasitet gjennom etablering av tilbud i Bodø. I analysen er det lagt til grunn at det behandles 
90 flere pasienter i Helse Nord som følge av at tilbudet utvides ved etablering av dagtilbud i 
Bodø. Det er videre forutsatt at døgntilbud i Bodø i sum vil øke aktiviteten i regionen med 
300 behandlinger. 

Økonomiske analyse  

I gjennomgangen har vi forsøkt å kartlegge faktiske kostnader og inntekter i forbindelse med 
etablering og drift av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø. Vi har sett nærmere på 
økonomiske konsekvenser for foretakene i Helse Nord både med utgangspunkt i dagdrift og 
døgndrift. Vi redegjør for premissene for beregningen og gir en oversikt over konsekvensene 
for foretakene og Helse Nord som helhet. Vi understreker at denne økonomiske analysen er 
en simulering basert på de premisser som er lagt til grunn. Endringer i premissene vil gi 
andre resultater.  
 

Økonomiske konsekvenser for Helse Nord 
Det er gjort økonomiske beregninger av etablering og drift av et PCI-tilbud ved 
Nordlandssykehuset i tillegg til dagens tilbud ved UNN. Beregningene er basert på tilgjengelig 
informasjon og nærmere spesifiserte premisser. 
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Resultatet av disse beregningene viser: 
 

 Behov for å investere ca. 17 mill. kroner i Nordlandssykehuset. 
 Etablering av dagtilbud i Bodø i tillegg til dagens tilbud ved UNN vil gi en netto 

kostnadsøkning for Helse Nord på ca. 14 mill. kroner pr. år, og vil gradvis falle til en 
økt årlig kostnad på ca. 12 mill. kroner. 

 Etablering av døgntilbud i Bodø øker de årlige kostnadene for Helse Nord med 
ytterligere ca. 8 mill kroner. En døgndrift utgjør totalt ca. 20 mill. kroner pr. år. 

 I analysen er det tatt høyde for en inntektstap på opp mot 3 mill. kroner pr. år som 
følge av pasienter som i dag først legges inn ved Nordlandssykehuset og deretter 
overføres til UNN i dag telles som to ulike opphold. Når pasienten er lagt inn i Bodø og 
blir behandlet der, regnes det kun som ett opphold, og det blir dermed lavere ISF-
inntekt i regionen. Dette er et inntektstap som er tatt inn denne analysen. Dette er 
ikke et samfunnsøkonomisk tap. Det vil isolert sett frigjøre kapasitet ved 
Nordlandssykehuset som kan omdisponeres til andre oppgaver. Videre vil dette 
inntektstapet likevel oppstå når DIPS-databasene1 i regionen blir slått sammen. 
Korrigert for denne tekniske effekten, er de reelle merkostnadene til etablering av 
døgntilbud PCI ved Nordlandssykehuset ca. 17 mill. kroner pr. år etter oppstartfasen. 

 

Tabell 1 Driftsøkonomisk vurdering Helse Nord dagdrift 

 

                                                        
1 Pasientjournalsystemet hvor vi henter ut antall opphold. Ved sammenslåing av databasene vil oppholdet 
bare telles én gang. 

Dagdrift

Driftsøkonomisk vurdering i 1000 kr

År 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029

Bortfall  ISF-inntekter UNN -14 095 -14 095 -14 095 -14 095 -14 095 -14 095 -14 095 -14 095 -14 095 -14 095 -14 095

Økt inntekter UNN som følge av frigjort kapasitet 30 0 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795

Økt ISF-inntekter NLSH, inkl aktivitetsvekst 12 685 14 276 14 276 14 276 14 276 14 276 14 276 14 276 14 276 14 276 14 276

Sum endring inntekter -1 409 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977

Reduserte driftsutgifer Luftambulansetjenstenst ANS -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Besparelse pasientreiser -3 085 -3 785 -3 785 -3 785 -3 785 -3 785 -3 785 -3 785 -3 785 -3 785 -3 785

Økte driftskostnader økt aktivitet 0 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125

Oppstart og reisekostnader 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

FDVU og arealkostnader 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Lisenser mv 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

Bemanning inkl pensjon, opplæring mv 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

Sum endring driftskostnader eksklusive avskrivninger 9 815 9 740 9 740 9 740 9 740 9 740 9 740 9 740 9 740 9 740 9 740

Bortfall  opprinnelige avskrivninger

Avskrivninger nye 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 500 2 750 2 750 2 750 2 750

Endring avskrivninger 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 500 2 750 2 750 2 750 2 750

Rentekostnad 425 356 288 219 150 81 13 425 356 288 219

Renteeffekt investering 425 356 288 219 150 81 13 425 356 288 219

Netto effekt driftsøkonomi -14 399 -11 870 -11 801 -11 732 -11 663 -11 595 -9 276 -11 938 -11 870 -11 801 -11 732

Styremøte Helse Nord RHF 13DES2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 60



 4 

Tabell 2 Driftsøkonomisk vurdering Helse Nord, utvidelse til døgndrift 2024 

 

  

Økonomiske konsekvenser for helseforetakene 
Konsekvensene for de enkelte foretakene vil som følge av denne nye funksjonsfordelingen 
blir forskjellig, og det vil bli nødvendig å vurdere tiltak for å unngå en uønsket omfordeling. 
 
Som følge av endringer i aktivitet og dermed endringer i pasientstrømmer og inntekter, vil 
UNN få lavere kostnader, men enda lavere inntekter. Tilsvarende vil Nordlandssykehuset få 
økte kostnader og økte inntekter. Vi har i analysen ikke tatt med vurderingen fra gruppen 
som utførte risikoanalysen om PCI som mener at et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø 
mest sannsynlig vil føre til at flere pasienter skal behandles med hjertekirurgi ved UNN. Hvis 
det blir tilfelle, vil UNNs aktivitet og inntekter øke. 
 
Endringer i pasientstrømmer vil ikke slå ut umiddelbart i økonomisk oppgjør internt, da det 
er en forsinkelse i inntektsmodellen som demper denne effekten. Enkelt sagt vil 
Nordlandssykehuset først i 2021 få oppgjør for endringer i pasientstrømmene i 2019. Dette 
er positivt for UNN som får tid til å omstille seg til endringer i de økonomiske rammene, men 
vil være en utfordring for Nordlandssykehuset i oppstartfasen. 
 
Oppsummert viser simuleringene følgende effekter for de enkelte enhetene: 
 
- Finnmarkssykehuset vil ikke påvirkes direkte økonomisk av disse endringene. Økt frigjort 

kapasitet ved UNN vil kunne medføre økt tilbud til pasienter fra Finnmark. 
 
- UNN vil miste ISF-inntekter fra og med 2019 og internt oppgjør fra 2021. 

I 2019 og 2020 vil UNN få en netto utfordring på 3,5 til 4 mill. kroner pr. år. Etter hvert 
som tilbudet ved NLSH bygges ut og inntektsmodellen virker, vil UNN isolert sett få en 
årlig utfordring på ca. 17 mill. kroner, forutsatt at det ikke gjøres endringer i aktiviteten. 

Heldøgnsdrift fra 2024

2. Driftsøkonomisk vurdering i 1000 kr

År 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029

Bortfall  ISF-inntekter UNN -14 095 -14 095 -14 095 -14 095 -14 095 -27 630 -27 630 -27 630 -27 630 -27 630 -27 630

Økt inntekter UNN som følge av frigjort kapasitet 100 0 795 795 795 795 2 651 2 651 2 651 2 651 2 651 2 651

Økt ISF-inntekter NLSH, inkl aktivitetsvekst 12 685 14 276 14 276 14 276 14 276 30 170 30 170 30 170 30 170 30 170 30 170

Sum endring inntekter -1 409 977 977 977 977 5 191 5 191 5 191 5 191 5 191 5 191

Reduserte driftsutgifer Luftambulansetjenstenst ANS -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 530 -2 530 -2 530 -2 530 -2 530 -2 530

Besparelse pasientreiser -3 085 -3 785 -3 785 -3 785 -3 785 -5 300 -5 300 -5 300 -5 300 -5 300 -5 300

Økte driftskostnader økt aktivitet 0 1 125 1 125 1 125 1 125 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750

Oppstart og reisekostnader 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

FDVU og arealkostnader 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Lisenser mv 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

Bemanning inkl pensjon, opplæring mv 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000

Sum økte kostnader eksklusive avskrivninger 9 815 9 740 9 740 9 740 9 740 22 320 22 320 22 320 22 320 22 320 22 320

Bortfall  opprinnelige avskrivninger

Avskrivninger nye 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 500 2 750 2 750 2 750 2 750

Endring avskrivninger 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 500 2 750 2 750 2 750 2 750

Rentekostnad 425 356 288 219 150 81 13 425 356 288 219

Renteeffekt investering 425 356 288 219 150 81 13 425 356 288 219

Netto effekt driftsøkonomi -14 399 -11 870 -11 801 -11 732 -11 663 -19 961 -17 642 -20 304 -20 236 -20 167 -20 098
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Dersom tilbudet i Bodø bygges ut til et døgntilbud med 1400 opphold vil UNN sin 
økonomiske utfordring økes til 33 mill. kroner pr. år hvis det ikke gjøres endringer i 
aktiviteten. 

 
- Nordlandssykehuset vil få økte kostnader og ISF-inntekter fra 2019. 

I 2019 og 2020 vil NLSH få en økt økonomisk utfordring på ca. 11–13 mill. kroner. Når 
inntektsmodellen slår inn med full effekt er det estimert netto økte inntekter for 
Nordlandssykehuset på ca. 6 mill. kroner, med dagens ISF-satser. 
Dersom tilbudet bygges ut til et døgntilbud med 1400 opphold vil Nordlandssykehuset 
netto øke sine inntekter med 11 mill. kroner. 
 

- Helgelandssykehuset vil få en netto årlig besparelse på ca. 1 mill. pr. år som følge av 
lavere transportkostnader. 

 
- Helse Nord RHF vil få lavere kostnader til luftambulanse på vel 2 mill. kroner pr. år. 
 
Forhold som kan bidra til lavere kostnader for Helse Nord 
I disse beregningene er det lagt til grunn at kapasiteten ved UNN opprettholdes på samme 
nivå som i dag, selv om det etableres tilbud i Bodø. Ved etablering av heldøgnstilbud i Bodø, 
frigjøres det store ressurser ved UNN som bør disponeres til andre prioriterte tiltak. Dersom 
frigjort kapasitet ved UNN kan omdisponeres til andre prioriterte oppgaver blir de 
økonomiske konsekvensene mindre for foretaksgruppen samlet. 
 
I denne simuleringen er det lagt til grunn at UNN isolert sett øker sin aktivitet med 100 
behandlinger. Dersom tendensen til økt behandling utenfor regionen øker, slik rapporten fra 
SKDE viser (se vedlegg 2) for perioden 2014–2016, vil den frigjorte kapasiteten i Tromsø 
kunne benyttes til økt egenbehandling i regionen.  
 
Dersom det er mulig å redusere kjøpet fra andre (regioner eller private), vil det bidra positivt 
for UNN og Helse Nord samlet. 
 
Elektive pasienter fra Helgeland vil kunne reise med tog til Bodø slik at transportkostnadene 
kan reduseres ytterligere. 
 
Dersom nytt tilbud i Bodø medfører at det ikke blir behov for utvidelse av 
ambulanseflytilbudet i overskuelig fremtid, vil det gi betydelige besparelser for Helse Nord. 
 
 
Vedlegg 
 
Vedlegg 1: Premisser for beregningene 
Vedlegg 2: Rapport fra SKDE: Oversikt over antall koronare angiografier og PCI-er utført på 
bosatte i Helse Nord i perioden 2014–2016 
Vedlegg 3: Utredning av kostnad og plassering for PCI-aktivitet i Bodø (Sykehusbygg) 
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Vedlegg 1: Premisser for beregningene 
 

Aktivitet 
Tabellen viser forventet aktivitet ved oppstart kun med dagbehandling og aktivitetsnivået 
ved et heldøgnstilbud i full drift. I de økonomiske simuleringene er det lagt til grunn at det er 
dagaktivitet. Effekten av aktivitet ved døgndrift er også synliggjort i tabell 3.  
 
Simuleringene er basert på en forutsetning om at ca 70 % av pasientene kommer fra NLSH 
sitt opptaksområde de resterende 30 % fra Helgeland. 

 
Tabell 3. Tabellen viser antall koronare angiografier (CAG) og perkutane koronare intervensjoner (PCI) i 
Nordlandssykehuset og i UNN ved oppstart med et dagtilbud og et fremtidig døgntilbud i Bodø. 

 NLSH Bodø UNN Tromsø Totalt 

Tilbud Dagtilbud Døgndrift 
v/dagtilbud  

Bodø 
v/døgndrift 

Bodø  
CAG 800 1400 2300 1700 3100 

PCI 200 600 1200 800 1400 

 

 

I de økonomiske beregningene er det lagt til grunn at alle PCI-pasientene også får utført 
angiografi. Når begge prosedyrene utføres på en pasient utløses det kun PCI-takst. 

 
Det legges til grunn at alle PCI-pasientene har fått angioundersøkelse. Det er lagt til grunn at 
et dagtilbud ved Nordlandssykehuset vil utføre 800 angioundersøkelser og 200 av disse 
pasientene vil få PCI. Det kan kreves takst for 200 PCI-er og 600 angioundersøkelser. Av disse 
kommer henholdsvis 171 og 57 fra Helgeland. 
 
Et døgntilbud ved Nordlandssykehuset vil kunne utføre 1400 angioundersøkelser og 600 PCI. 
Det kan da kreves takst for 600 PCI og 800 angioundersøkelser. Av disse kommer 
henholdsvis 229 og 171 fra Helgeland. 
 
SKDE viser i sin rapport (vedlegg 2) at antall koronare angiografier og PCI-er utført utenfor 
regionen på bosatte i Helse Nord er økende. 
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 7 

 
Tabell 4. Antall behandlinger utenfor regionen (jf. rapport fra SKDE 17.11.2017) 
 

 
 
I analysen er det i tillegg lagt til grunn at etablering av et dagtilbud i Bodø vil gi 
grunnlag for 60 flere behandlinger i Bodø og 30 flere i Tromsø. Et døgntilbud i Bodø vi 
gi grunnlag for 200 flere behandlinger i Bodø og 100 flere i Tromsø. (I praksis vil UNN 
kunne ta en større del av veksten, det vil redusere omfordelingseffektene.) 
 
DRG-vektene 
DRG-vektene endres betydelig i perioden, men et veid snitt beregnet utfra forventet 
aktivitet er relativt stabil.  
 
Tabell 5: DRG-vekter og ISF-takst 2015, 2017 og 2018 
 

 
 
I analysen er det lagt til grunn et veid snitt fra 2017 på kr 26 513 pr. behandling (50 % 
ISF). 
 
 

Antall koronare angriografier og PCIer 2014 2015 2016

utført utenfor regionen på egne innbyggere

Angiografi

UNN og Finnmark 99 106 154

NLSH og Helgeland 144 160 187

Sum angio 243 266 341

PCI

UNN og Finnmark 31 36 56

NLSH og Helgeland 53 48 75

Sum PCI 84 84 131

Total 327 350 472

Vekt 2015 Vekter 2017 Vekt 2018

Takster fra 2015. Takster 2017 Takster 2018

ISF 41494 42879 43 515

DRG gruppe Navn Antall 50% ISF pr prosedyre 50% ISF pr 50% ISF pr 
124 Angio med 113 0,841 18 158 0,901 19 317 1,268 27 589
125 Angio uten 211 0,534 11 109 0,567 12 156 0,819 17 819

Sum 324

Snitt Angio

112C PCI uten infarkt u 114 1,295 25 985 1,273 27 292 0,983 21 388
112D PCI uten infarkt 60 1,536 32 571 1,645 35 268 1,399 30 439
112E PCI med infarkt 89 1,805 35 979 1,820 39 020 1,330 28 937
112F PCI med infarkt 116 2,022 40 861 2,087 44 744 1,830 39 816

SUM 379

Styremøte Helse Nord RHF 13DES2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 64



 8 

Tabell 6: Gjennomsnittlig takst for planlagt aktivitet ved NLSH (veid snitt 50 % ISF-
refusjon) 

 
 

Endring inntekter 
Ved flytting av aktivitet fra UNN til Nordlandssykehuset, vil ISF-inntekter og 
gjestepasientinntekter øke ved Nordlandssykehuset. I tillegg vil Nordlandssykehuset sin 
betaling til UNN reduseres. Økt ISF-inntekt til Nordlandssykehuset blir noe lavere enn 
reduksjonen i ISF-inntekter ved UNN. Dette skyldes at noen av pasientene som vil bli 
behandlet ved Nordlandssykehuset når tilbudet er etablert, i dag først legges inn ved 
Nordlandssykehuset og så senere overføres til UNN. 
 
Det kan drøftes om dette er et inntektstap som skal tas inn i analysen da det isolert sett 
medfører frigjøring av kapasitet ved Nordlandssykehuset som kan omdisponeres til andre 
oppgaver. Samfunnsøkonomisk er dette ikke et tap som følge av endret funksjonsfordeling. 
Dette vil ikke være tema når DIPS-databasene i regionen er slått sammen. 
 
Hvis en etablering av et PCI-tilbud i Bodø fører til at flere pasienter blir sendt til hjertekirurgi 
ved UNN Tromsø, som risikoanalysegruppen mener, vil UNN øke sine inntekter. Det er ikke 
tatt med i vår analyse. 
 

Kostnader 
Ved etablering av PCI ved Nordlandssykehuset er det forventet en investeringskostnad på ca. 
17 mill. (2016-tall) kr som avskrives på syv år. En detaljert redegjørelse for den tiltenkte 
løsningen er utarbeidet av Sykehusbygg (se vedlegg 3). Videre har vi tatt med kostnader til 
areal, lisenser, bemanning, økte kostnader til sengepost, materiell og rentekostnad. Det er 
lagt til grunn at denne investeringen må reinvesteres etter syv år.   
 
For UNN har vi lagt til grunn en reduksjon av kostnader til materiell og sengepost tilsvarende 
økning hos Nordlandssykehuset på grunn av forventet lavere aktivitet. I beregningene er det 
ikke lagt til grunn at UNN bruker sin ledige kapasitet til annen aktivitet som eventuelt kunne 
gitt inntekter.  
 
Hjemhenting av pasienter fra St. Olavs hospital gir netto økte gjestepasientkostnader for 
Helgelandssykehuset. Dette skyldes at interne gjestepasientpriser i Helse Nord er høyere enn 
mellom regionene. I analysen er dette beregnet til en årlig merkostnad for 
Helgelandssykehuset på 475 000 kroner. 
 
Økning i kostnader til materiell og sengepost ved Nordlandssykehuset forutsettes å medføre 
en tilsvarende reduksjon ved UNN.  

Kroner 2015 2017 2 018

Vektet enhetspris Angio/PCI 24 544 26 513 26 083
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I tillegg til kostnader til personell, utdanning og opplæring er det lagt inn 1 mill. kroner pr. år 
som foreløpig estimat på økte reisekostnader som følge av ambulering.  
 
Det er tatt høyde for 1 mill. kroner i ekstraordinære oppstartskostnader. 
 
Det er tatt høyde for økte materiell og pleiekostnader på kr 12 500 pr. behandling for den 
forventede økte aktiviteten. 

 

Ambulansefly 
Etablering av et angiografi- og PCI-tilbud i Bodø vil avlaste ambulanseflytjenesten. Med et 
dagtilbud, med det prinsippet for økonomisk beregning som er lagt til grunn i høringssvaret 
fra Luftambulansetjenesten, vil årlige reduserte driftsutgifter for ambulanseflyene være 
kr 2 000 000. Ved det dyreste alternativet for returtransport, nemlig at alle benytter 
ambulansefly, blir innsparingen kr 4 000 000.  
 
Dersom det etableres en døgnberedskap med angiografi og PCI ved Nordlandssykehuset, slik 
at alle de aktuelle pasientene kan rutes dit, blir innsparingen kr 2 530 000 en vei og kr 
5 060 000 t/r med ambulansefly.  
 
Siden pasientene sjelden flyr tilbake med ambulansefly og heller bruker vanlig 
pasienttransport, legger vi til grunn i beregningene en besparelse på kr 2 000 000 på dagdrift 
og kr 2 530 000 ved døgndrift. 
 
Dersom det nye tilbudet i Bodø medfører at en unngår å øke kapasiteten til luftambulanse vil 
besparelsene bli betydelig høyere. 
 

Pasientreiser 
Ved opprettelse av PCI i Nordlandssykehuset vil vi også få besparelser i forbindelse med bruk 
av pasienttransport ved planlagte prosedyrer. Pasientreiser Helgeland har beregnet forskjell i 
reiseutgifter for pasienter fra Helgeland til Tromsø sammenlignet med reiser til Bodø og 
besparelser for pasienter fra Lofoten som vanligvis reiser via Bodø til Tromsø. De har 
kommet frem til en besparelse for pasienter fra Helgeland på kr 3 555 pr. reise og pasienter 
fra Lofoten, Vesterålen og Salten på kr 4 000 pr. reise (fly, diett opphold mv.). 
 
Basert på disse besparelsene og det aktivitetsnivået som er beskrevet, får vi en årlig 
besparelse på kr 3,8 mill. ved dagtilbud og kr 5,3 mill. ved heldøgnstilbud. 
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Bestilling 
Magne Flatlandsmo i konsulentselskapet Deloitte har anmodet SKDE om å bistå med en 
oppdatert oversikt over antall angiografier og antall PCI’er utført på bosatte i Helse Nord i 
perioden 2014 til 2016. Oversikten ønskes i forbindelse med en risikoanalyse som er bestilt av 
Helse Nord RHF som ledd i utredning av mulig PCI-senter i Bodø. Det er spesielt interesse for 
pasienter bosatt i regionen som behandles utenfor regionen. Dette er pasienter som kan være 
potentiele kandidater for å behandles ved et nytt PCI-senter.   
 

Metode 
Datakilde: Norsk pasientregister, NPR, avdelingsoppholdsfiler for 2014, 2015 og 2016. 
 
Hjerteinfarkt. Tilstandskode for akutt hjerteinfarkt er brukt (ICD10-kode) I21 Akutt 
hjerteinfarkt og I22 Påfølgende hjerteinfarkt (innen 4 uker). Diagnosen akutt hjerteinfarkt 
samtidig med prosedyrekodene kan gi et inntrykk av om prosedyren har vært planlagt eller 
akutt. Den adminstrative koden for hastegrad for kontaktene i NPR har varierende kvalitet og 
kan ikke brukes for å skille akutte og planlagte prosedyrer. Som eksempel er alle kontakter ved 
St. Olavs som har utført angiografi eller PCI kodet som akutte innleggelser. Dette kan ikke være 
korrekt. En samtidig bruk av koden akutt hjerteinfarkt gir mer sannsynlig resultat, men er 
heller ikke helt sikker. 
 
Definisjon av prosedyrene er hentet fra Årsrapport for Norsk register for invasiv kardiologi 
2016, (NORIC), vedlegg 1, side 42. Kodene er dessuten kvalitetssikret av erfarne kardiologer 
ved PCI-lab ved UNN HF, da det har kommet nytt kodeverk, NCRP, i 2016.  
 
Koronar angiografi er definert som avdelingsopphold der en eller flere av følgende 
prosedyrekodene er brukt 

2014-2015;  FYDB10, FYDB11, FYDB12, FYDB13, FYDB14,  
2016;   SXF0BB, SXF0CB, SXF0DB, SFN0DB, SFN0CB 

 
PCI, perkutan koronar intervensjon er definert som avdelingsopphold der en eller flere av 
følgende prosedyrekodene er brukt 

2014-2015;  FNG02, FNG05, 
2016;   FNP02B, FNQ05B, FNP12B, FNQ12B 

 

Funn 
Det er en stigende andel i perioden som behandles utenfor Helse Nord,- dette gjelder både angiografi og 
PCI. Økningen i behandling utenfor Helse Nord er stort sett lagt til Feiring. Feiring utførte 85 
angiografier i 2014 og 202 i 2016,- 96 var bosatt i Nordlandssykehuset og Helgeland i 2016. Feiring 
utførte 30 PCI’er i 2014 og 87 i 2016, hvorav 42 var bosatt i Nordlandssykehuset og Helgeland i 2016. 
Feiring behandler bare pasienter uten akutt hjerteinfarkt. Det er de bosatte i Sandnessjøen som har 
størst andel pasienter behandlet utenfor Helse Nord, andelen har for angiografi økt fra 19% til 22%, og 
for PCI knapt noen andelsmessig økning, fra 19% til 20%.  Andelen angiografier med diagnosen akutt 
infarkt er ca 33-34% for pasienter bosatt i Helse Nord behandlet både i Helse Nord og i Helse Midt. For 
de andre behandlende RHF er volumet så lavt at det er usikre andeler.  
 

Tromsø 17. november 2017 
Lise Balteskard 
SKDE, Helse Nord RHF 
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Resultat 

Koronar angiografi behandlet utenfor Helse Nord 

 

Figur 1. Antall inngrep kodet med aktuelle prosedyrekoder for koronar angiografi for bosatte i Helse Nord i perioden 2014- 
2016. Inngrepene er fordelt på pasientens bosted og i hvilken helseregion undersøkelsen er utført. Til høyre i tabellen er det 
angitt det totale antallet som er undersøkt utenfor Helse Nord pr. boområde samt andelen undersøkt utenfor Helse Nord av 
alle undersøkte.  
Kilde: NPR 

 

UNN HF
Helse Midt-

Norge RHF

Helse Vest 

RHF

Helse Sør-

Øst RHF
Feiring Totalt

Antall 

behandlet 

utenfor 

Helse Nord

Andel 

behandlet 

utenfor 

Helse Nord

Kirkenes - bosted 197 1 3 12 4 217 20 9,2 %

Hammerfest - bosted 503 2 1 11 15 532 29 5,5 %

Tromsø - bosted 835 3 3 18 5 864 29 3,4 %

Harstad - bosted 208 1 9 5 223 15 6,7 %

Narvik - bosted 122 1 4 1 128 6 4,7 %

Vesterålen - bosted 193 3 1 8 11 216 23 10,6 %

Lofoten - bosted 146 2 6 154 8 5,2 %

Bodø - bosted 433 7 1 19 25 485 52 10,7 %

Rana - bosted 137 3 1 6 147 10 6,8 %

Mosjøen - bosted 90 6 3 99 9 9,1 %

Sandnessjøen - bosted 178 30 2 6 4 220 42 19,1 %

Totalt 2014 3042 56 12 90 85 3285 243 7,4 %

Kirkenes - bosted 170 2 13 3 188 18 9,6 %

Hammerfest - bosted 434 1 2 8 33 478 44 9,2 %

Tromsø - bosted 825 3 25 853 28 3,3 %

Harstad - bosted 195 6 4 205 10 4,9 %

Narvik - bosted 129 2 3 1 135 6 4,4 %

Vesterålen - bosted 214 1 8 10 233 19 8,2 %

Lofoten - bosted 127 2 1 7 4 141 14 9,9 %

Bodø - bosted 459 7 14 20 500 41 8,2 %

Rana - bosted 170 5 1 5 11 192 22 11,5 %

Mosjøen - bosted 86 6 1 93 7 7,5 %

Sandnessjøen - bosted 210 45 2 7 3 267 57 21,3 %

Totalt 2015 3019 68 12 97 89 3285 266 8,1 %

Kirkenes - bosted 167 1 1 6 17 192 25 13,0 %

Hammerfest - bosted 350 2 4 36 392 42 10,7 %

Tromsø - bosted 916 1 1 20 31 969 53 5,5 %

Harstad - bosted 197 1 1 5 18 222 25 11,3 %

Narvik - bosted 154 1 4 4 163 9 5,5 %

Vesterålen - bosted 188 5 21 214 26 12,1 %

Lofoten - bosted 136 1 2 7 146 10 6,8 %

Bodø - bosted 459 6 2 10 41 518 59 11,4 %

Rana - bosted 161 2 1 5 13 182 21 11,5 %

Mosjøen - bosted 102 5 1 3 6 117 15 12,8 %

Sandnessjøen - bosted 191 41 7 8 247 56 22,7 %

Totalt 2016 3021 61 7 71 202 3362 341 10,1 %

Behandlende RHF (SKDE)

2014

2015

2016

Coronar 

Angiografi
Opptaksområde 
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PCI – Perkutan koronar intervensjon behandlet utenfor Helse Nord 

 
Figur 2. Antall inngrep kodet med aktuelle prosedyrekoder for PCI for bosatte i Helse Nord i perioden 2014- 2016. Inngrepene 
er fordelt på pasientens bosted og i hvilken helseregion behandlingen er gitt. Til høyre i tabellen er det angitt det totale antallet 
som er behandlet utenfor Helse Nord pr. boområde samt andelen behandlet utenfor Helse Nord av alle undersøkte. 
Kilde: NPR 

 
 
 
 
 
 

UNN HF
Helse Midt-

Norge RHF

Helse Vest 

RHF

Helse Sør-

Øst RHF
Feiring Totalt

Antall 

behandlet 

utenfor 

Helse Nord

Andel 

behandlet 

utenfor 

Helse Nord

Kirkenes - bosted 83 2 2 2 89 6 6,7 %

Hammerfest - bosted 177 2 4 3 186 9 4,8 %

Tromsø - bosted 323 2 6 2 333 10 3,0 %

Harstad - bosted 85 1 2 88 3 3,4 %

Narvik - bosted 55 1 2 58 3 5,2 %

Vesterålen - bosted 86 1 2 5 94 8 8,5 %

Lofoten - bosted 57 1 3 61 4 6,6 %

Bodø - bosted 183 1 7 6 197 14 7,1 %

Rana - bosted 69 4 73 4 5,5 %

Mosjøen - bosted 37 5 2 44 7 15,9 %

Sandnessjøen - bosted 66 12 1 2 1 82 16 19,5 %

Totalt 2014 1221 22 5 27 30 1305 84 6,4 %

Kirkenes - bosted 71 1 5 77 6 7,8 %

Hammerfest - bosted 156 1 1 3 6 167 11 6,6 %

Tromsø - bosted 356 3 7 366 10 2,7 %

Harstad - bosted 95 2 2 99 4 4,0 %

Narvik - bosted 77 2 1 2 82 5 6,1 %

Vesterålen - bosted 100 1 1 4 106 6 5,7 %

Lofoten - bosted 51 1 1 1 54 3 5,6 %

Bodø - bosted 220 4 7 5 236 16 6,8 %

Rana - bosted 77 2 1 2 82 5 6,1 %

Mosjøen - bosted 37 2 39 2 5,1 %

Sandnessjøen - bosted 97 14 1 1 113 16 14,2 %

Totalt 2015 1337 25 8 28 23 1421 84 5,9 %

Kirkenes - bosted 81 8 89 8 9,0 %

Hammerfest - bosted 151 2 10 163 12 7,4 %

Tromsø - bosted 409 1 1 4 14 429 20 4,7 %

Harstad - bosted 87 2 11 100 13 13,0 %

Narvik - bosted 82 1 2 85 3 3,5 %

Vesterålen - bosted 92 8 100 8 8,0 %

Lofoten - bosted 73 6 79 6 7,6 %

Bodø - bosted 194 1 1 4 19 219 25 11,4 %

Rana - bosted 67 2 1 1 3 74 7 9,5 %

Mosjøen - bosted 46 2 1 4 53 7 13,2 %

Sandnessjøen - bosted 84 18 2 2 106 22 20,8 %

Totalt 2016 1366 27 4 13 87 1497 131 8,8 %

PCI Opptaksområde 

Behandlende RHF (SKDE)

2014

2015

2016
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Koronar angiografi med og uten diagnose akutt hjerteinfarkt 

 
Figur 3. Antall inngrep kodet med aktuelle prosedyrekoder for koronar angiografi for bosatte i Helse Nord i perioden 2014- 
2016. Inngrepene er fordelt på pasientens bosted og i hvilken helseregion undersøkelsen er utført samt om det samtidig er 
kodet for akutt hjerteinfarkt eller ikke.  
Kilde: NPR 

 
  

Private 

sykehus

Hjerteinfarkt

Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei

Kirkenes - bosted 59 108 1 1 6 17

Hammerfest - bosted 110 240 2 4 36

Tromsø - bosted 241 675 1 1 4 16 31

Harstad - bosted 63 134 1 1 2 3 18

Narvik - bosted 64 90 1 1 3 4

Vesterålen - bosted 69 119 5 21

Lofoten - bosted 53 83 1 1 1 7

Bodø - bosted 170 289 2 4 2 2 8 41

Rana - bosted 68 93 2 1 1 4 13

Mosjøen - bosted 38 64 5 1 1 2 6

Sandnessjøen - bosted 61 130 13 28 1 6 8

Totalt 2016 996 2025 21 40 4 3 13 58 202

Andel i 2016 33 % 67 % 34 % 66 % 57 % 43 % 18 % 82 % 100 %

Behandlende RHF (SKDE)

Helse Nord RHF
Helse Midt-

Norge RHF
Helse Vest RHF

Helse Sør-Øst 

RHF

Hjerteinfarkt Hjerteinfarkt Hjerteinfarkt Hjerteinfarkt
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PCI med og uten diagnose akutt hjerteinfarkt 

 
Figur 4. Antall inngrep kodet med aktuelle prosedyrekoder for PCI for bosatte i Helse Nord i perioden 2014- 2016. Inngrepene 
er fordelt på pasientens bosted og i hvilken helseregion behandlingen er gitt samt om det samtidig er kodet for akutt 
hjerteinfarkt eller ikke. 
Kilde: NPR 

 
 
 
 
 
 

Private 

sykehus

Hjerteinfarkt

Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei

Kirkenes - bosted 44 37 8

Hammerfest - bosted 84 67 2 10

Tromsø - bosted 196 213 1 1 2 2 14

Harstad - bosted 50 37 2 11

Narvik - bosted 54 28 1 2

Vesterålen - bosted 56 36 8

Lofoten - bosted 37 36 6

Bodø - bosted 122 72 1 1 2 2 19

Rana - bosted 49 18 2 1 1 3

Mosjøen - bosted 29 17 2 1 4

Sandnessjøen - bosted 45 39 10 8 1 1 2

Totalt 2016 766 600 16 11 3 1 8 5 87

Andel i 2016 56 % 44 % 59 % 41 % 75 % 25 % 62 % 38 % 100 %

Behandlende RHF (SKDE)

Helse Nord RHF
Helse Midt-

Norge RHF
Helse Vest RHF

Helse Sør-Øst 

RHF

Hjerteinfarkt Hjerteinfarkt Hjerteinfarkt Hjerteinfarkt
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Innledning 
Bakgrunn 
Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset, Bodø starter nå på siste del av utbyggingen med 

oppgradering av AB-fløya. Dette byggetrinnet skal stå ferdig i 2020. Perkutan koronar intervensjon 

var ikke en del av planen for denne utbygginga. Det er utarbeidet en rapport av Helse Nord RHF: 

«Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord?» Denne 

utredingen avdekker forskjeller i forekomst av hjerteinfarkt og behandlingen av denne sykdommen. 

Direktørmøtet i Helse Nord bestilte 26.06.16 ytterligere analyser til denne rapporten.  

Nordlandssykehuset ved fagsjef Tony Bakkejord har gitt Sykehusbygg i oppdrag å utrede muligheter 

for etablering av PCI aktivitet ved sykehuset i Bodø og se på mulige arealer og kostnader i den 

forbindelse. Aktuelt areal som er angitt er stue 6 på dagkirurgisk enhet (DKI) med omkringliggende 

rom. Hovedfokus skal være egnethet av arealer, kostnad til utstyr og bygg, støttefunksjoner og 

pasientflyt. Omfanget av arbeidet ble begrenset i og med at det var meget kort tidsfrist – omtrent 3 

uker. 

Fremtidig PCI aktivitet i Bodø 
I ovennevnte rapport beskrives det i resultatet at andelen pasienter med STEMI som får reperfusjon 

(trombolyse, PCI, ACB) er lav i Hammerfest og Mo i Rana. For pasienter med NSTEMI er reperfusjonen 

raskest for de pasienter med boområde Tromsø. 30 dagers overlevelse varierer (85,1-92,1%) mellom 

sykehusene i Helse Nord. Dødeligheten er lavest i Tromsø og høyest i boområdet til Narvik og Rana. 

Derfor er det ønsket å vurdere en etablering av PCI behandling i Bodø som kan dekke behovet for 

befolkningen i Helgelandssykehuset og Nordlandssykehusets opptaksområder. Flere ulike arealer har 

vært diskutert for PCI aktivitet i Bodø. De fleste alternativer er ikke aktuelle før ca. 2020. Det som er 

aktuelt og som bør kunne realiseres innen 12 måneder etter beslutning, er arealet på DKI som 

tidligere har vært utredet som et alternativ til hybridlab (Hybrid operasjonsstue – 

Nordlandssykehuset Bodø, SINTEF 2013-05-14). Det er dette arealet denne rapporten vil omhandle. 

En eventuell flytting til andre arealer etter, eller i sammenheng med ferdigstilling av AB-fløya, er ikke 

vurdert i denne rapporten og vil eventuelt måtte komme på et senere tidspunkt. Dette var en føring 

gitt i møte Bodø 08.09.16 med Tony Bakkejord, Eivind Solheim og Hanne Bjørnstad. Arealet på 

Dagkirurgen og hjertemedisin har støttearealer der det forutsettes at sykehuset har kapasitet til å gi 

nødvendig forberedelse før og overvåkning etter behandling for PCI pasientgruppen. Dette behovet 

er omtalt spesielt i kapittelet lokalisering. 

Metode 
For å få mer informasjon, og danne oss ett bilde av PCI behandling herunder hvilke arealer som 

trengs ved etablering av PCI har Sykehusbygg HF, Andreas Ystgaard og Anneli Tyvold, vært i møte 

med klinikksjef, prof. Dr. Med.  Rune Wiseth ved St Olavs hospital. Videre har vi snakket med 

fagmiljøet i Sørlandet sykehus, Arendal, Stavanger Universitetssykehus, Universitetssykehuset i 

Tromsø. 

Rapporten gir et bilde av dimensjoneringsbehov med beskrivelse av pasientforløp, krav til bygg og 

arealbehov ved en eventuell etablering av PCI ved Nordlandssykehuset, Bodø. Data for arealbehov og 
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utstyrsbehov er hentet fra eksisterende aktivitet i Tromsø og St. Olavs Hospital, rapporten 

"Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon(PCI)", og leverandørmarkedet ved GE healthcare 

Norge – Siemens healthcare – Philips healthcare og St. Judes medical. Alle unntatt St. judes medical 

tegnet inn forslag til løsning innen eksisterende areal.  

Det er laget budsjett for investering av utstyr basert på priser hentet inn fra ovenfor nevnte 

leverandører. Videre ble det i samarbeid med utbyggingsavdelingen laget budsjett for ombygging av 

arealet. Denne beregningen er lagt ved som vedlegg. 

Som underlag for å vurdere kapasitetsbehovet for dagkirurgi har Sykehusbygg utført en framskriving 

av aktiviteten på DKI. Dette gir et bilde av fordelingen mellom dagkirurgisk aktivitet og aktivitet på 

sentral operasjonsavdeling, samt behov for operasjonsstuer på dagkirurgisk avdeling. 

Rapporten har utredet ett alternativ, lokalisering på Dagkirurgen, stue 6. For denne løsningen er 

konsekvensene for pasientforløp og areal vurdert. Det er ikke vurdert hvilke konsekvenser dette vil 

ha for den dagkirurgiske virksomheten ut over reduksjon i kapasitet. For etablering av PCI i Bodø er 

det forutsatt at den elektive og øyeblikkelig hjelp av PCI behandling i oppstartsfasen skal utføres på 

dagtid.  

Erfaring og informasjon fra St. Olavs Hospital 
PCI behandling er en personell og utstyrskrevende behandling. Oversikt over utstyr som kreves er 

beskrevet i kapittel løsning og aktuelle leverandører. Det stilles ikke krav til nærværelse av en 

thoraxkirurg ved utførelse av PCI behandling.  Anestesipersonell må være lett tilgengelig, men må 

nødvendigvis ikke befinne seg i nærliggende arealer. Ved pasient med STEMI, hjertestopp, hjertesvikt 

eller med andre puste problemer eller livstruende tilstand i forbindelse med PCI blir 

anestesipersonell tilkalt.  

I de nasjonale retningslinjene anbefales PCI i intervallet 24-72 timer for NSTEMI. I rapport "Bør det 

opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset?" er det skrevet at Helse Nord og Helse Sør-Øst har 

valgt en strengere anbefaling med utredning av NSTEMI innen 24 timer.  

Rapporten viser at andelen pasienter med NSTEMI, som har fått gjennomført angiografi utredning 

innen 24 timer, kommer Helse Nord gjennomsnittlig godt ut i forhold til de øvrige regioner, men det 

er utvilsomt ulikheter innad i regionen og økt avstand til UNN gir lengre utredningstid. En firedel av 

pasientene får denne utredningen innen 24 timer.  

For NSTEMI mener Rune Wiseth at det finnes tilfeller som har akutt behov av PCI, dersom ECCO-

cor(ultralyd) viser hjerteinfarkt. Det beskrives i rapporten at pasienter med høy risiko, klinisk ustabile 

(ustabil angina) med vedvarende symptomer, eller alvorlig hjertesvikt, livstruende hjerterytme 

forstyrrelser burde utredes med angiografi uten opphold (< 2timer).  

Aktivitet og kapasitetsbehov 
 
PCI 
Med opptaksområde Nordland og Helgeland har man som mål i Nordlandssykehuset, Bodø å 

behandle 5 pasienter/stue per dag med PCI. Dette samsvarer med kapasitet Angio/PCI 
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pasientbehandlinger som gjøres i Helse Stavanger HF Stavanger universitetssykehus, Sørlandet 

sykehus Arendal og St. Olavs Hospital. Dagens aktivitet tilsier i underkant av 3 pasienter per dag med 

230 åpningsdager/år. Dette gjelder PCI pasienter, coronar angiopasienter er ikke inkludert. (411 

pasienter fra opptaksområdet Nordland og 238 pasienter fra opptaksområde Helgeland ble 

behandlet med PCI i 2015.) 

 

 

Dagkirurgi 

Ved en etablering av PCI lab der dagens stue 6 på dagkirurgisk enhet er lokalisert, betyr det en 

reduksjon i kapasitet fra 6 til 5 dagkirurgiske operasjonsstuer. Dagens aktivitet tilsier at kapasitet ikke 

er fullt utnyttet i alle operasjonsstuene. Framskrivingen for dimensjoneringen av operasjonsstuene 

forutsatte et ambisjonsnivå på ca. 75 % dagkirurgi av all elektiv kirurgi.    

Tall fra 2014 viser kirurgisk DRG (opphold med operasjonsstuekrevende prosedyrer) på 6 895 

behandlede pasienter i Nordlandssykehuset, Bodø inklusiv øye operasjon. 3 232 inngrep av 6 895 var 

utført dagkirurgisk.  Det gir et dagkirurgisk aktivitetsnivå på 47 %. Dersom sykehuset skal oppnå 

dagkirurgisk ambisjonsnivå på 75 %, må dagkirurgiske inngrep øke med 1 939 inngrep/år.  

 

 

  

PCI Opptaksområde Nordlandssykehuset HF   

      

    Feiring andre HF UNN Total 

2014 

uten AMI 19 6 168 193 

med AMI 0 9 172 181 

Total 19 15 340 374 

2015 

uten AMI 13 5 179 197 

med AMI 0 9 205 214 

Total 13 14 384 411 

      

      
PCI Opptaksområde Helgelandssykehuset HF   

      

    Feiring andre HF UNN Total 

2014 

uten AMI 10 8 73 91 

med AMI 0 8 92 100 

Total 10 16 165 191 

2015 

uten AMI 4 13 100 117 

med AMI 1 10 110 121 

Total 5 23 210 238 
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2014 Kir. DRG totalt: 6 895 inngrep 

Antall  

dag kirurgiske 

pasienter, inkl. øye 

pasienter 

 

3 232 

 

4 137 

 

4 827 

 

5 171 

% 47% 60% 70% 75 % 

 

Kapasitetsbehov 2014 

Prosent Antall Pasienter Tid per 

operasjon(h) 

Dager / år Åpningstider (h) Kapasitetsbehov 

47 % 3232 1,5 230 8 3 

75 % 5171 1,5 230 8 5 

 

Med 3 232 pasienter og beregnet total prosedyretid per pasient på 1,5 time, åpningstid 8 timer i 230 

dager gir det et kapasitetsbehov på 3 operasjonsstuer i dag. 

Med ambisjonsnivå på 75 % og 5 171 pasienter, samt beregnet total prosedyretid per pasient på 1,5 

time, åpningstid på 8 timer i 230 dager, gir det et kapasitetsbehov på 5 stuer i dag.  

Opphold gruppert til Kirurgisk DRG, Nordlandssykehuset Bodø. Antall opphold i 2014, demografisk 

fremskrevet 2020 og 2030. Fordelt på dag (registrert inn og ut samme dag) og døgn (minst en 

overnatting). 

 

 

 

 

Opphold gruppert til Kirurgisk DRG i HDG 2 "Øyesykdommer", Nordlandssykehuset Bodø. Antall 

opphold i 2014, demografisk fremskrevet 2020 og 2030. Fordelt på dag (registrert inn og ut samme 

dag) og døgn (minst en overnatting). 

  2014 2020 2030 

dagkir 587 685 843 

døgnkir 40 48 59 

Total 627 733 902 

andel dag 93,6 % 93,5 % 93,5 % 

 

Opphold gruppert til Kirurgisk DRG, ekskl. HDG 2 "Øyesykdommer", Nordlandssykehuset Bodø. Antall 

opphold i 2014, demografisk fremskrevet 2020 og 2030. Fordelt på dag (registrert inn og ut samme 

dag) og døgn (minst en overnatting). 

  2014 2020 2030 

dagkir 3 233 3 530 3 801 

døgnkir 3 662 4 126 4 660 

Total 6 895 7 657 8 462 

andel dag 46,9 % 46,1 % 44,9 % 
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  2014 2020 2030 

dagkir 2 646 2 846 2 958 

døgnkir 3 622 4 079 4 602 

Total   6 268 6 925 7 560 

andel dag 42,2 % 41,1 % 39,1 % 

 

Lokalisering 
Planene for etablering av PCI aktiviteten omfatter Stue 6 (K02.066) og møte/ pause DKI(K02.062). Det 

anbefales at arealene for PCI stenges mot grønn sone. Pasienter som skal til PCI skal komme fra 

korridor A420K0-22 som er på motsatt side av grønn sone. For å ivareta pasientintegriteten bør kun 

pasienttransport komme rett inn på lab og all annen trafikk bruker adkomst til lab fra manøverrom. 

På denne måten unngår man innsyn ved åpning av dør in til PCI LAB etter ankomst av pasient. 

 

Pasientforløp og logistikk: 
Etablering av PCI på stue 6 i DKI, innebærer korte avstander til anestesipersonell og recovery. Det vil 

være pasienter som kommer fra hjerteovervåkningen i etasje 3 fløy B og pasienter fra akutt mottak i 

etasje 1 fløy A. For å komme til stue 6 går transportveien via en sentral heis A03.K21 (delvis skjermet 

fra publikum) i midten av fløy AB eller akutt heisen K03 (helt skjermet fra publikum) i fløy A. Videre 

inn i gang K02. K08/09. Pasienten må krysse den grønne sonen, korridor K02.K10. Videre 

gjennomgang K02.K17. (Se tegning.) 

 

    

Fløy  B 

Medisinsk overvåking 
 etasje 3 

Fløy A 

Fra akutt mottak 
1 etasje 

Fløy K 

Recovery 

 

Medisinsk 
sengeområde 
etasje 3 fløy AB 
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Pasientflyt: 
Akutt pasient: 
Helikopter: Omlastning skjer på flyplassen. Akutt-pasienter hentes av ambulanse og kjøres til 
sykehuset, tid 7-8 min. Fra mottak går pasienten direkte til PCI, enten via den sentrale heisen (delvis 
skjermet fra publikum) eller den nyetablerte akutt heisen (2016) lokalisert mellom A og B (avskjermet 
fra publikum) til stue 6.  
 
Pasient fra mottak: Fra akuttmottak i AB fløya går pasienten direkte til PCI, enten via den sentrale 

heisen (delvis skjermet fra publikum) eller den nyetablerte akutt heisen (2016) lokalisert mellom A og 

B (avskjermet fra publikum) til stue 6. For pasienter med trombolysebehandling skal pasienten innom 

overvåking for overvåke/observere eventuelt reperfusjon.  

Pasient fra avdeling: Hjerteovervåkningen ligger i B3 (3.etasje), etasjen over stue 6 som er koblet 
sammen med en bro. Her vil det bli en midlertidig forflytting til fløy A for ombygging av B3 i 2018. 
Den midlertidige flyttingen vil ikke føre til endring i transporttid mellom avdeling og stue 6. 
 
Elektiv pasient:  
Pasient kommer fra avdeling eller hjemmefra før Angiografi/PCI behandling. Disse pasientene vil gå 
via recovery eller hjerteovervåkningen til preoperative forberedelser.  
Recovery ligger i samme etasje omtrent 20 meter fra stue 6.  
 
NSTEMI pasienter observeres (puls og blodtrykk) med tanke på blødning fra innstikksstedet i noen 
timer etter prosedyren. Ukompliserte NSTEMI overvåkes med telemetri og er inneliggende til neste 
dag. 
 

Pasienter med STEMI (økt troponin, EKG elevasjon, sykehistorie) er inneliggende i 1 døgn på 

medisinsk overvåkning og deretter foretas ny vurdering med eventuell overflytting til sengepost eller 

lokalsykehus. (Dette i henhold til gjeldende praksis) 
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 Støtterom til PCI LAB:  

 

 

Utstyr og arealbehov 
Det må i denne rapporten påpekes at man har forutsatt at arealet på stue 6 (k02.066) og møte 

pauserom (k02.062) på DKI anvendes til PCI formål i sin helhet. Hvordan dette påvirker øvrig drift på 

DKI er ikke vurdert i denne rapporten, men kan påvirke drift på DKI. 

De arealene det primært er behov for og tatt høyde for i denne rapporten er for selve aktiviteten 

som skal gjennomføres med nødvendige rom til dette: 

- PCI laboratoriet 

- teknisk rom der kabinetter med elektronikk og kjøling av angiografiutstyr må plasseres 

- manøverrom der det forutsettes at man også kan sitte og analysere gjennomførte 

undersøkelser.  

Det er i tillegg på noen tegninger lagt inn et lite lager for lagring av noe MTU og engangsutstyr for 

supplering til skap på lab. Alle andre funksjoner slik som kontor for kontorpersonale, oppvåkning 

etter inngrep og klargjøring før inngrep forutsettes løst i eksisterende arealer på sykehuset. Dette er 

også bekreftet i møte med fagmiljøet for kardiologi i Bodø 08.09.16. 

Siemens, GE, Philips og St. Jude medical ble forespurt om å komme opp med budsjettpriser for det 

utstyret som behøves for å få en fullverdig PCI lab. Philips og Siemens har i tillegg tegnet ut et forslag 

på hvordan utstyret kan passe inn i de eksisterende arealene på stue 6. Tekniske krav og arealkrav er 

oppgitt og lagt til grunn for tegnet forslag. Tegninger ligger vedlagt i slutten av denne rapporten. 

Det er innhentet informasjon om dagens løsning på St. Olavs Hospital og hvordan funksjonen er løst 

og hvilke arealer og utstyr som anvendes for å løse oppgaven. Det er også oppgitt hvilket utstyr man 

PCI LAB
manøverrom

Arbeidsrom/ Bilde gjennomgang, EPJ

Teknisk rom

Dag Areal/ 
Overvåkingsrom 

Lagerplass

Innkommende 

Pasient  

 

Pauserom 

Avdeling Kardiologi/ 

Overvåknings seng 

Kontor 

/koordinator 
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ser behov for i rapporten «Hjerteinfarkt og percutan koronar intervensjon» datert 15.08.16. 

Areal stue6 og omkringliggende arealer på DKI  
Det er tatt utgangpunkt i å løse PCI funksjonen ved å bruke følgende arealer i dagens lokaler som 

disponeres av dagkirurgi (DKI): 

Stue 6 operasjon DKI(K02.066):    45,1m2 

Møte/ pause DKI(K02.062):   35,4m2 

Sum      80,5m2 

Disse to rommene på DKI er valgt ut fra at man skal kunne løse behovet for lab, manøverrom og 

teknisk rom for PCI aktiviteten. Det foreslås også at man etablerer et lite lager til kateter som skal 

anvendes på lab og teknisk utstyr det ikke er behov for på alle prosedyrer etter erfaring fra St. Olavs 

Hospital. Manøverrom etableres så stort at det også blir plass til å gjøre analyser/evaluering av bilder 

etter undersøkelser der. Se tegningsforslag fra Philips og Siemens og GE tegnet inn i eksisterende 

arealer vedlagt Tegning 1, 2 og 3. Disse arealene er i tråd med anbefalt størrelser fra leverandørene. 

Det foreslås at man stenger passasje inn mot grønn sone og bruker adkomst bare til korridor K02.k16 

Pasienter med ankomst fra medisinsk overvåking eller akutt mottak kommer til å passere i korridor 
utenfor garderober i grønn sone. Dette for å ha kortest vei og minst transportvei i 
publikumsområder. 

 

Bygningsmessige tilpasninger/ krav: 
Slike byggeprosjekter er kompliserte og vil kreve stor grad av samhandling mellom leverandør- 

teknisk prosjektering og brukere i prosessen med å tilpasse bygget til løsninger. Leverandør av utstyr 

bør være på plass før man starter tilpasning av bygget i dette prosjektet fordi man må ta hensyn til 

både bruk og utstyrsutforming for å oppnå optimale løsninger. Under er det satt opp noen 

punkter/krav som må ivaretas 

- Mellom manøverrom og lab må det etableres et stort blyglass slik at man får god kontakt 

mellom rommene. 

- Det etableres blyskjerming i lab tilsvarende 2 mm blyekvivalent i alle retninger tak-vegg og 

gulv (Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur, Statens Strålevern)  

- Teknisk rom må etableres med vegger og lydisolasjon. Tilknytning til strøm gjøres på teknisk 

rom og det kreves 1 kurs på 63A og en kurs på 50A i tillegg til stikkontakter og datauttak. 

- Varme som må avledes fra utstyr er omtrent; teknisk rom: 5 kW, Manøverrom: 2 kW, 

laboratorium: 2 kW 

- Renhetskrav på slike stuer i St. Olavs Hospital er 100CFU og vi anbefaler det samme for stuer 

i Bodø. 

- Montering av unistrut skinner for oppheng i tak forutsettes utført av byggherre. 

- Lage kabelføringer mellom de forskjellige rom og utstyr må etableres enten med, eller som 

en kombinasjon av, kjerneboringer- slissing eller kabelkanaler/føringer.  
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Løsninger aktuelle leverandører 
Det er 3-4 forskjellige leverandører som leverer angiografiutstyr som anbefales til slike typer inngrep 

og leverandørene kan tilby litt forskjellige løsninger. Philips og Siemens har både gulvmontert og 

takmontert løsning. GE har kun en løsning der stativet står på gulvet. For PCI undersøkelser vil begge 

løsninger fungere godt.  

I tillegg til selve angioutstyret er det en hel del ekstra utstyr man må ha for å gjøre coronare 

undersøkelser. Dette er måling av ekg og trykk (FFR - Fractional flow reserve), intravaskular 

ultralyd(IVUS) IABP (intraAortic ballongpumpe) og OCT (Optical coherence tomography).  

I tillegg kommer løsning for lagring av bilder. Her bør det planlegges med en løsning der man kobler 

sammen den løsningen Tromsø bruker i dag, Siemens Syngo Dynamics. En slik løsning vil gi tilgang til 

bildene både i Bodø og Tromsø slik at man kan samarbeide tett. Denne løsningen er diskutert med 

Siemens og er tatt inn i budsjett. 

De store leverandørene leverer nå løsninger med storskjerm der man får mikset inn alle bildene på 

denne ene skjermen alt etter hva de ønsker å presentere under prosedyren. Dette er løsninger som 

koster mellom 500.000 og 800.000 kroner i tillegg sammenliknet med vanlige enkeltstående 

monitorer. Denne løsningen er tatt med i budsjetterte løsninger. 

Budsjettering av utstyr 
Basert på innkomne budsjettpriser fra de nevnte leverandører utformes budsjett for de forskjellige 

utstyrstyper som man mener behøves. Alle priser oppgitt eks mva: 

Angio system inkludert følgende:     7.000.000 

- Storskjermsløsning 

- Takhengt blyskjeming 

- Hemodynamikksystem 

- Kontrastinjektor 

IVUS ( intravakulær ultralyd):         650.000 

Ultralyd tradisjonelt:          400.000 

Syngo Dynamics (Siemens lagrings og bearbeidingsløsing)*:     900.000 

FFR (Fractional flow reserve) og otc (optical coherence tomography):    900.000 

Sum:           9.850.000 

Sum inkl 25% MVA:       12.312.500  

*Syngo dynamic er løsningen som anvendes for lagring I Tromsø i dag. Løsningen kan sannsynligivs gjennomføres slik at man samarbeider 

med Tromsø om lagringssystem og dokumenterer i samme system uavhengig av hvilken leverandør som velges på angiografi. Dette vil 

redusere kostnadene for systemet til Siemens, men muligens påføre noe it kostnader. Pris settes dermed slik at det inkluderes ca. 500.000 

til it kostnader. Man kan også anvende løsninger fra andre leverandører om dette er ønskelig.  
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Ombyggingskostnader, estimat 
Etter møte med Terje Winther ved utbyggingsavdelingen på Nordlandssykehuset har de kommet opp 

med et estimat for ombygging som er basert på tegninger fra Siemens. Denne tegningen samt krav til 

bygget som beskrevet i kapittelet, bygningsmessige tilpasninger/ krav, ligger til grunn for 

estimeringen av pris. Inkludert i prisen vil all jobb med prosjektering og tegning, prosjektledelse og 

byggeledelse samt utførelse av byggeprosjektet være inkludert.  

Byggekostnad:         3.264.300 

Byggekostnad er tatt inn med sikkerhetsmargin – og inklusive MVA. Spesifisert som vedlegg tabell 1. 

 

Oppsummert kostnadsestimat: 

I utstyrsberegningen skal det være tatt høyde for det utstyret som det tradisjonelt vil være behov for. 

Eventuell kostnad med anskaffelse er ikke tatt med i kalkulasjonen. For bygg er som tidligere nevnt 

alt inkludert. 

Utstyrkostnad inkl MVA:       12.312.500 

Ombygging inkl MVA:         3.264.300 

Sum Etablering av PCI i Bodø etablert i areal stue 6 i DKI inkl mva: 15.576.800  
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Vedlegg: 

 

Tegning1: Forslag layout Philips 
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Tegning2: Forslag layout Siemens 
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Tegning3: Forslag layout GE 
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Post Spesifikasjon/konto Kostnader  

      

1 Felleskostnader kr          418 500  

2 Bygning kr          630 000  

3 VVS-installasjoner kr          360 000  

4 El-kraft kr          315 000  

5 Tele og automasjon kr           90 000  

  Huskostnad kr       1 813 500  

7 Utomhusarbeider kr                    -  

  Entreprisekostnad kr       1 813 500  

8 Generelle kostnader. (Planlegging byggeledelse, adm) kr          362 700  

  Byggekostnad kr       2 176 200  

9 Spesielle kostnader (mva) kr          544 050  

  Grunnkalkyle kr       2 720 250  

0.1 Reserver, forventede tillegg (10%) kr          272 025  

  Forventet prosjektkostnad bygningsmessige 
arbeider 

kr       2 992 275  

0.2 Sikkerhetsmargin (10 %) kr          272 025  

  TOTAL RAMMEKOSTNAD kr       3 264 300  

Tabell 1: Budsjett for ombygging av DKI arealer til PCI funksjonalitet 
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Bestilling 
Magne Flatlandsmo i konsulentselskapet Deloitte har anmodet SKDE om å bistå med en 
oppdatert oversikt over antall angiografier og antall PCI’er utført på bosatte i Helse Nord i 
perioden 2014 til 2016. Oversikten ønskes i forbindelse med en risikoanalyse som er bestilt av 
Helse Nord RHF som ledd i utredning av mulig PCI-senter i Bodø. Det er spesielt interesse for 
pasienter bosatt i regionen som behandles utenfor regionen. Dette er pasienter som kan være 
potentiele kandidater for å behandles ved et nytt PCI-senter.   
 

Metode 
Datakilde: Norsk pasientregister, NPR, avdelingsoppholdsfiler for 2014, 2015 og 2016. 
 
Hjerteinfarkt. Tilstandskode for akutt hjerteinfarkt er brukt (ICD10-kode) I21 Akutt 
hjerteinfarkt og I22 Påfølgende hjerteinfarkt (innen 4 uker). Diagnosen akutt hjerteinfarkt 
samtidig med prosedyrekodene kan gi et inntrykk av om prosedyren har vært planlagt eller 
akutt. Den adminstrative koden for hastegrad for kontaktene i NPR har varierende kvalitet og 
kan ikke brukes for å skille akutte og planlagte prosedyrer. Som eksempel er alle kontakter ved 
St. Olavs som har utført angiografi eller PCI kodet som akutte innleggelser. Dette kan ikke være 
korrekt. En samtidig bruk av koden akutt hjerteinfarkt gir mer sannsynlig resultat, men er 
heller ikke helt sikker. 
 
Definisjon av prosedyrene er hentet fra Årsrapport for Norsk register for invasiv kardiologi 
2016, (NORIC), vedlegg 1, side 42. Kodene er dessuten kvalitetssikret av erfarne kardiologer 
ved PCI-lab ved UNN HF, da det har kommet nytt kodeverk, NCRP, i 2016.  
 
Koronar angiografi er definert som avdelingsopphold der en eller flere av følgende 
prosedyrekodene er brukt 

2014-2015;  FYDB10, FYDB11, FYDB12, FYDB13, FYDB14,  
2016;   SXF0BB, SXF0CB, SXF0DB, SFN0DB, SFN0CB 

 
PCI, perkutan koronar intervensjon er definert som avdelingsopphold der en eller flere av 
følgende prosedyrekodene er brukt 

2014-2015;  FNG02, FNG05, 
2016;   FNP02B, FNQ05B, FNP12B, FNQ12B 

 

Funn 
Det er en stigende andel i perioden som behandles utenfor Helse Nord,- dette gjelder både angiografi og 
PCI. Økningen i behandling utenfor Helse Nord er stort sett lagt til Feiring. Feiring utførte 85 
angiografier i 2014 og 202 i 2016,- 96 var bosatt i Nordlandssykehuset og Helgeland i 2016. Feiring 
utførte 30 PCI’er i 2014 og 87 i 2016, hvorav 42 var bosatt i Nordlandssykehuset og Helgeland i 2016. 
Feiring behandler bare pasienter uten akutt hjerteinfarkt. Det er de bosatte i Sandnessjøen som har 
størst andel pasienter behandlet utenfor Helse Nord, andelen har for angiografi økt fra 19% til 22%, og 
for PCI knapt noen andelsmessig økning, fra 19% til 20%.  Andelen angiografier med diagnosen akutt 
infarkt er ca 33-34% for pasienter bosatt i Helse Nord behandlet både i Helse Nord og i Helse Midt. For 
de andre behandlende RHF er volumet så lavt at det er usikre andeler.  
 

Tromsø 17. november 2017 
Lise Balteskard 
SKDE, Helse Nord RHF 
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Resultat 

Koronar angiografi behandlet utenfor Helse Nord 

 

Figur 1. Antall inngrep kodet med aktuelle prosedyrekoder for koronar angiografi for bosatte i Helse Nord i perioden 2014- 
2016. Inngrepene er fordelt på pasientens bosted og i hvilken helseregion undersøkelsen er utført. Til høyre i tabellen er det 
angitt det totale antallet som er undersøkt utenfor Helse Nord pr. boområde samt andelen undersøkt utenfor Helse Nord av 
alle undersøkte.  
Kilde: NPR 

 

UNN HF
Helse Midt-

Norge RHF

Helse Vest 

RHF

Helse Sør-

Øst RHF
Feiring Totalt

Antall 

behandlet 

utenfor 

Helse Nord

Andel 

behandlet 

utenfor 

Helse Nord

Kirkenes - bosted 197 1 3 12 4 217 20 9,2 %

Hammerfest - bosted 503 2 1 11 15 532 29 5,5 %

Tromsø - bosted 835 3 3 18 5 864 29 3,4 %

Harstad - bosted 208 1 9 5 223 15 6,7 %

Narvik - bosted 122 1 4 1 128 6 4,7 %

Vesterålen - bosted 193 3 1 8 11 216 23 10,6 %

Lofoten - bosted 146 2 6 154 8 5,2 %

Bodø - bosted 433 7 1 19 25 485 52 10,7 %

Rana - bosted 137 3 1 6 147 10 6,8 %

Mosjøen - bosted 90 6 3 99 9 9,1 %

Sandnessjøen - bosted 178 30 2 6 4 220 42 19,1 %

Totalt 2014 3042 56 12 90 85 3285 243 7,4 %

Kirkenes - bosted 170 2 13 3 188 18 9,6 %

Hammerfest - bosted 434 1 2 8 33 478 44 9,2 %

Tromsø - bosted 825 3 25 853 28 3,3 %

Harstad - bosted 195 6 4 205 10 4,9 %

Narvik - bosted 129 2 3 1 135 6 4,4 %

Vesterålen - bosted 214 1 8 10 233 19 8,2 %

Lofoten - bosted 127 2 1 7 4 141 14 9,9 %

Bodø - bosted 459 7 14 20 500 41 8,2 %

Rana - bosted 170 5 1 5 11 192 22 11,5 %

Mosjøen - bosted 86 6 1 93 7 7,5 %

Sandnessjøen - bosted 210 45 2 7 3 267 57 21,3 %

Totalt 2015 3019 68 12 97 89 3285 266 8,1 %

Kirkenes - bosted 167 1 1 6 17 192 25 13,0 %

Hammerfest - bosted 350 2 4 36 392 42 10,7 %

Tromsø - bosted 916 1 1 20 31 969 53 5,5 %

Harstad - bosted 197 1 1 5 18 222 25 11,3 %

Narvik - bosted 154 1 4 4 163 9 5,5 %

Vesterålen - bosted 188 5 21 214 26 12,1 %

Lofoten - bosted 136 1 2 7 146 10 6,8 %

Bodø - bosted 459 6 2 10 41 518 59 11,4 %

Rana - bosted 161 2 1 5 13 182 21 11,5 %

Mosjøen - bosted 102 5 1 3 6 117 15 12,8 %

Sandnessjøen - bosted 191 41 7 8 247 56 22,7 %

Totalt 2016 3021 61 7 71 202 3362 341 10,1 %

Behandlende RHF (SKDE)

2014

2015

2016

Coronar 

Angiografi
Opptaksområde 
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PCI – Perkutan koronar intervensjon behandlet utenfor Helse Nord 

 
Figur 2. Antall inngrep kodet med aktuelle prosedyrekoder for PCI for bosatte i Helse Nord i perioden 2014- 2016. Inngrepene 
er fordelt på pasientens bosted og i hvilken helseregion behandlingen er gitt. Til høyre i tabellen er det angitt det totale antallet 
som er behandlet utenfor Helse Nord pr. boområde samt andelen behandlet utenfor Helse Nord av alle undersøkte. 
Kilde: NPR 

 
 
 
 
 
 

UNN HF
Helse Midt-

Norge RHF

Helse Vest 

RHF

Helse Sør-

Øst RHF
Feiring Totalt

Antall 

behandlet 

utenfor 

Helse Nord

Andel 

behandlet 

utenfor 

Helse Nord

Kirkenes - bosted 83 2 2 2 89 6 6,7 %

Hammerfest - bosted 177 2 4 3 186 9 4,8 %

Tromsø - bosted 323 2 6 2 333 10 3,0 %

Harstad - bosted 85 1 2 88 3 3,4 %

Narvik - bosted 55 1 2 58 3 5,2 %

Vesterålen - bosted 86 1 2 5 94 8 8,5 %

Lofoten - bosted 57 1 3 61 4 6,6 %

Bodø - bosted 183 1 7 6 197 14 7,1 %

Rana - bosted 69 4 73 4 5,5 %

Mosjøen - bosted 37 5 2 44 7 15,9 %

Sandnessjøen - bosted 66 12 1 2 1 82 16 19,5 %

Totalt 2014 1221 22 5 27 30 1305 84 6,4 %

Kirkenes - bosted 71 1 5 77 6 7,8 %

Hammerfest - bosted 156 1 1 3 6 167 11 6,6 %

Tromsø - bosted 356 3 7 366 10 2,7 %

Harstad - bosted 95 2 2 99 4 4,0 %

Narvik - bosted 77 2 1 2 82 5 6,1 %

Vesterålen - bosted 100 1 1 4 106 6 5,7 %

Lofoten - bosted 51 1 1 1 54 3 5,6 %

Bodø - bosted 220 4 7 5 236 16 6,8 %

Rana - bosted 77 2 1 2 82 5 6,1 %

Mosjøen - bosted 37 2 39 2 5,1 %

Sandnessjøen - bosted 97 14 1 1 113 16 14,2 %

Totalt 2015 1337 25 8 28 23 1421 84 5,9 %

Kirkenes - bosted 81 8 89 8 9,0 %

Hammerfest - bosted 151 2 10 163 12 7,4 %

Tromsø - bosted 409 1 1 4 14 429 20 4,7 %

Harstad - bosted 87 2 11 100 13 13,0 %

Narvik - bosted 82 1 2 85 3 3,5 %

Vesterålen - bosted 92 8 100 8 8,0 %

Lofoten - bosted 73 6 79 6 7,6 %

Bodø - bosted 194 1 1 4 19 219 25 11,4 %

Rana - bosted 67 2 1 1 3 74 7 9,5 %

Mosjøen - bosted 46 2 1 4 53 7 13,2 %

Sandnessjøen - bosted 84 18 2 2 106 22 20,8 %

Totalt 2016 1366 27 4 13 87 1497 131 8,8 %

PCI Opptaksområde 

Behandlende RHF (SKDE)

2014

2015

2016
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Koronar angiografi med og uten diagnose akutt hjerteinfarkt 

 
Figur 3. Antall inngrep kodet med aktuelle prosedyrekoder for koronar angiografi for bosatte i Helse Nord i perioden 2014- 
2016. Inngrepene er fordelt på pasientens bosted og i hvilken helseregion undersøkelsen er utført samt om det samtidig er 
kodet for akutt hjerteinfarkt eller ikke.  
Kilde: NPR 

 
  

Private 

sykehus

Hjerteinfarkt

Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei

Kirkenes - bosted 59 108 1 1 6 17

Hammerfest - bosted 110 240 2 4 36

Tromsø - bosted 241 675 1 1 4 16 31

Harstad - bosted 63 134 1 1 2 3 18

Narvik - bosted 64 90 1 1 3 4

Vesterålen - bosted 69 119 5 21

Lofoten - bosted 53 83 1 1 1 7

Bodø - bosted 170 289 2 4 2 2 8 41

Rana - bosted 68 93 2 1 1 4 13

Mosjøen - bosted 38 64 5 1 1 2 6

Sandnessjøen - bosted 61 130 13 28 1 6 8

Totalt 2016 996 2025 21 40 4 3 13 58 202

Andel i 2016 33 % 67 % 34 % 66 % 57 % 43 % 18 % 82 % 100 %

Behandlende RHF (SKDE)

Helse Nord RHF
Helse Midt-

Norge RHF
Helse Vest RHF

Helse Sør-Øst 

RHF

Hjerteinfarkt Hjerteinfarkt Hjerteinfarkt Hjerteinfarkt

Styremøte Helse Nord RHF 13DES2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 96



 
 
 

6 
 

 

PCI med og uten diagnose akutt hjerteinfarkt 

 
Figur 4. Antall inngrep kodet med aktuelle prosedyrekoder for PCI for bosatte i Helse Nord i perioden 2014- 2016. Inngrepene 
er fordelt på pasientens bosted og i hvilken helseregion behandlingen er gitt samt om det samtidig er kodet for akutt 
hjerteinfarkt eller ikke. 
Kilde: NPR 

 
 
 
 
 
 

Private 

sykehus

Hjerteinfarkt

Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei

Kirkenes - bosted 44 37 8

Hammerfest - bosted 84 67 2 10

Tromsø - bosted 196 213 1 1 2 2 14

Harstad - bosted 50 37 2 11

Narvik - bosted 54 28 1 2

Vesterålen - bosted 56 36 8

Lofoten - bosted 37 36 6

Bodø - bosted 122 72 1 1 2 2 19

Rana - bosted 49 18 2 1 1 3

Mosjøen - bosted 29 17 2 1 4

Sandnessjøen - bosted 45 39 10 8 1 1 2

Totalt 2016 766 600 16 11 3 1 8 5 87

Andel i 2016 56 % 44 % 59 % 41 % 75 % 25 % 62 % 38 % 100 %

Behandlende RHF (SKDE)

Helse Nord RHF
Helse Midt-

Norge RHF
Helse Vest RHF

Helse Sør-Øst 

RHF

Hjerteinfarkt Hjerteinfarkt Hjerteinfarkt Hjerteinfarkt
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Møtedato: 13. desember 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 6.12.2017 

 

Styresak 139-2017 Godtgjørelse til styremedlemmer og 

varamedlemmer i Helse Nord IKT HF 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Bakgrunn 
Det vises til styresak 132-2017/2 Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige 
orienteringer til styret, sak d) ad. Helse Nord IKT HF - godtgjørelse til styre (styremøte 
22. november 2017. Styret i Helse Nord RHF diskuterte her ulike alternativer for 
godtgjørelse til styret i Helse Nord IKT HF, i tillegg til behovet for en ansvarsforsikring 
for styremedlemmer i dette HF-et.  
 
Ved stiftelsen av Helse Nord IKT HF, jf. styresak 139-2016 Stiftelse av Helse Nord IKT HF - 
endring av antall helseforetak i regionen, jf. helseforetaksloven § 30 og valg av styret 2017-
2019, jf. helseforetaksloven § 21 (styremøte 23. november 2016), var premissene at 
godtgjørelse til styrets medlemmer skulle følge retningslinjene for nasjonale felleseide 
helseforetak (Sykehusinnkjøp HF, Sykehusbygg HF m. fl.). Det vil si at bare eksterne1 
styremedlemmer skal ha godtgjørelse for styrevervet.  
 
Ansattevalgte styremedlemmer i Helse Nord IKT HF får overtidsgodtgjørelse for 
(forberedelse av og) deltakelse i møter.  
 
Det er i etterkant reist spørsmål om godtgjørelsen til styret i Helse Nord IKT HF skal 
følge etablert praksis for de øvrige HF-styrene i Helse Nord eller fortsatt følge 
retningslinjer for nasjonale felleseide helseforetak. 
 
Problemstilling 
Det har vist seg at retningslinjene for godtgjørelse til styremedlemmer i nasjonale 
felleseide helseforetak er uforenlig med RHF-styrets vedtak i styresak 43-2016 
Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord 
(styremøte 6. april 2016). I det følgende gjengis to punkter fra henholdsvis styresaken 
og styrets vedtak: 
 
o I Helse Nord har styremedlemmer, styrets nestledere og styreledere i helseforetakene 

lik godtgjørelse – uavhengig av størrelse og kompleksitet (ref. styresak 43-2017, andre 
avsnitt). 

o Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i 
Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet (ref. styrets vedtak i 
styresak 43-2017, punkt 2). 

                                                        
1 Med eksterne menes styremedlemmer som ikke er ansatt i helseforetak. 
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Til forskjell fra styrene i de øvrige helseforetakene i Helse Nord, har styret i Helse Nord 
IKT HF to medlemmer som er adm. direktører i underliggende helseforetak. Et 
styremedlem i HF-et er ansatt i RHF-et, men ikke medlem av adm. direktørs ledergruppe 
i Helse Nord RHF.  
 
Godtgjørelse til styremedlemmer som er adm. direktører i HF-ene bør vurderes særskilt, 
ut fra to hensyn: 
 Likhetsperspektivet: Styremedlemmene har samme arbeidsbelastning, juridiske 

ansvar og risiko, uavhengig av hvilken bakgrunn og formell stilling en har i 
utgangspunktet. 

 Omdømmeperspektivet: Organisering av egne rettssubjekter i og mellom regionene 
sett mot lønnsnivå for ledende stillinger i sektoren og bruk av samfunnets midler. 

 
Sammenlikning med IKT-selskap i andre regioner 
 Styret i Helse Vest IKT AS har 11 medlemmer, hvorav to er eksterne og fire er 

ansattes representanter. Både de eksterne og de ansattes representanter får 
godtgjørelse for styrevervet, og den er for inneværende år kr. 90.000,-. De fem øvrige 
medlemmene som er fra RHF og HF mottar ikke godtgjørelse.  

 
Helse Vest har RHF-ansatte i styrene i underliggende helseforetak. Ingen av dem 
mottar godtgjørelse. 

 
 Styret i Sykehuspartner HF har åtte medlemmer, hvorav to er eksterne (styrets 

nestleder og styremedlem), og tre er ansattes representanter. De eksterne og de 
ansattes representanter får honorar, oppgitt til henholdsvis kr. 158.800,- for styrets 
nestleder og kr. 113.800,-  for øvrige styremedlemmer.  

 
Helse Sør-Øst har ingen RHF-ansatte i styrene i underliggende helseforetak. 

 
Alternative løsninger 
Slik adm. direktør ser det, foreligger to alternativer: 
1. Innføre godtgjørelse til styremedlemmer i Helse Nord IKT HF i samsvar med styrets 

vedtak i styresak 43-2016, dvs. til hele styret unntatt nåværende styreleder (som er 
medlem av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF). 

2. Vedta å likestille adm. direktører i underliggende helseforetak som oppnevnes til 
styreverv i Helse Nord IKT HF med medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i 
Helse Nord RHF, slik at disse omfattes av styrets vedtak punkt 2 i styresak 43-2016. 

 
Vurdering 
Likhetsperspektivet tilsier i utgangspunktet at godtgjørelsen til styremedlemmer i 
underliggende helseforetak i regionen bør være likt, uavhengig av bakgrunn og 
ansettelsesforhold. Prinsippet må imidlertid modifiseres, idet det trekker vel så tungt i 
retning av å likestille adm. direktører i HF-ene med medlemmer av adm. direktørs 
ledergruppe i Helse Nord RHF.  
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Adm. direktører i helseforetakene i Helse Nord er alle formelt medlem i regionens 
direktørmøte, et forum som adm. direktør i Helse Nord RHF gjennom instruks er pålagt å 
etablere. Direktørmøtet er et rådgivende organ for adm. direktør i Helse Nord RHF, for 
så vidt gjelder samarbeid og utvikling i helseregionene, og for alle praktiske formål å 
regne som en ledergruppe.  
 
Retningslinjene i de nasjonale felleseide helseforetakene om å ikke lønne 
styremedlemmer som er ansatt i regionale helseforetak eller regionens helseforetak er 
at disse styremedlemmene ofte har ledende og/eller særlig selvstendige stillinger, og 
allerede er høyt gasjert. Adm. direktører i helseforetakene og medlemmer av adm. 
direktørs ledergruppe i RHF-et som er oppnevnt til styreverv er i denne kategorien, og 
står for øvrig prinsipielt i en annen stilling med hensyn til muligheten til å frigjøre tid til 
styrevervet innenfor lønnet arbeidstid, enn andre styremedlemmer. 
 
Styreansvarsforsikring 
Styreansvarsforsikring for styremedlemmer i helseforetak har vært utredet flere ganger, 
og spørsmålet om styreansvarsforsikring for foretaksgruppen i Helse Nord ble senest 
behandlet av styret i Helse Nord RHF i styresak 77-2012 Styreansvarsforsikring 
(styremøte 21./22. juni 2012).  
 
Styret konkluderte med at det ikke fant det hensiktsmessig å tegne 
styreansvarsforsikring for foretaksgruppen. En av hovedgrunnene er at det foreligger 
relevante og mer praktiske alternativer enn kostbare forsikringer. Situasjonen er ikke 
annerledes i 2017 enn den var i 2012. Styresak 77-2012 med vedlegg som utreder 
spørsmålet, følger som utrykt vedlegg til denne styresaken.    
 
Behandling i styret i Helse Nord IKT HF  
Saken er behandlet i styresak 65-2017 i Helse Nord IKT HF. Styret i HF-et fattet følgende 
vedtak:  
 
Det ble ikke distribuert saksdokumenter med innstilling til vedtak i forkant av styremøtet. 
Styreleder presenterte saken i styremøtet. Styreleder orienterte om generelle retningslinjer 
vedtatt i styresak 43-2016 i Helse Nord RHF. Styreleder vil be adm. direktør i Helse Nord 
RHF om en avklaring om hvorvidt denne skal gjelde også for HN IKT HF.  
 
Styrets vedtak:  
1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering. 
 
Adm. direktørs vurdering 
IKT er strategisk viktig for helseforetakene, og valget om å oppnevne adm. direktører i 
underliggende helseforetak til styret i Helse Nord IKT HF var et bevisst valg. Adm. 
direktør mener denne praksisen bør fortsette. 
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Adm. direktører i underliggende helseforetak og medlemmer av adm. direktørs 
ledergruppe i Helse Nord RHF er lønnet i forhold til sitt omfattende ansvarsområde og 
arbeidsmengden en slik stilling innebærer. All den tid styrevervet kan ivaretas innenfor 
gjeldende lønnsbetingelser, tilsier både likhetsprinsippet og omdømmehensynet at 
styremedlemmer i Helse Nord IKT HF som er adm. direktør i et underliggende 
helseforetak i Helse Nord eller medlem av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF 
ikke mottar særskilt godtgjørelse for styrevervet (jf. styrets vedtak i styresak 43-2017, 
punkt 2).  
 
Styret i Helse Nord RHF har tidligere gitt sin tilslutning til at styremedlemmer, styrets 
nestledere og styreledere i helseforetakene i Helse Nord mottar lik godtgjørelse – 
uavhengig av HF-enes størrelse og kompleksitet (ref. styresak 43-2017, andre avsnitt). 
Derfor mener adm. direktør at også styremedlemmer i Helse Nord IKT HF 
(ansattevalgte, andre ansatte i RHF/HF og eksterne) skal motta styregodtgjørelse i tråd 
med styresak 43-2017 (med unntak av de styremedlemmer som omfattes av styrets 
vedtak i styresak 43-2017, punkt 2). 
 
Siden dette burde ha vært avklart ved etableringen av Helse Nord IKT HF, tilrår adm. 
direktør at vedtaket gis tilbakevirkende kraft, og at styremedlemmer i Helse Nord IKT 
HF som etter styrets vedtak har krav på godtgjørelse for sitt styreverv, får dette 
etterbetalt fra tidspunkt for etableringen av HF-et. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å likestille adm. direktører i underliggende 

helseforetak som oppnevnes til styreverv i Helse Nord IKT HF med medlemmer av 
adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF, slik at disse omfattes av vedtakspunkt 
2 i styresak 43-2016 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i 
helseforetakene i Helse Nord (styremøte 6. april 2016).  

 
2. Andre styremedlemmer i Helse Nord IKT HF (eier- og ansattevalgte) mottar 

godtgjørelsen for styrevervet på lik linje med styremedlemmer i de øvrige 
helseforetakene i regionen. 

 
3. Styrets vedtak gjøres gjeldende med virkning fra tidspunkt for etableringen av Helse 

Nord IKT HF. 
 
 
Bodø, den 6. desember 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Utrykt vedlegg: Styresak 77-2012 Styreansvarsforsikring  

(styremøte 21./22. juni 2012) 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 13. desember 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 6.12.2017 

 

Styresak 143-2017/3 Felleseigde helseføretak - statusrapport 

pr. juni 2017 

    Saksdokumenta var ettersendt. 
 
 
Formål 
Denne styresaka vert fremja som ei orienteringssak til styret i Helse Nord RHF. 
Styresaka vert fremja likelydande for styra i dei fire regionale helseføretakene. 
  
Nasjonale fellestenester 
Hovudføremålet med dei felleseigde helseføretaka er å bidra til styrka og forbetra tilbod 
til pasientane, for å sikre samordning, likskap og likeverd, samt å bidra til at oppgåvene 
blir løyst på ein rasjonell måte og med god ressursutnytting. Vidareutviklinga av 
nasjonalt samarbeid, og ein betre samordning på tvers av regionane, står fram som ein 
viktig del av den nasjonale helsepolitikken. 
 
Styresak 81-2014/3 Redegjørelse for virksomheten i felleseide selskaper (styremøte i 
Helse Nord RHF 18. juni 2014) og styresak 121-2015 Styringen av de regionale 
helseforetakenes felles eide selskaper (styremøte Helse Nord RHF 25. november 2015) gir 
ei grundig utgreiing om dei felleseigde helseføretaka. Basert på desse to styresakene blei 
det utarbeidd eit årshjul, der det mellom anna blir venta at det blir gjennomført to årlege 
oppfølgingsmøte.  
 
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS og Helseforetakenes nasjonale 
luftambulansetjeneste ANS blei omdanna til HF frå 1. januar 2017, med påfølgjande 
namneendring til høvesvis Pasientreiser HF og Luftambulansetjenesten HF (jf. styresak 
155-2016 Felles eide selskap - omdanning av Helseforetakenes nasjonale 
luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS fra ansvarlig 
selskap (ANS) til helseforetak (HF) - styremøte Helse Nord RHF 14. desember 2016). 
Verksemda i Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (Hinas) blei overført til 
Sykehusinnkjøp HF i 2016. Hinas blir avvikla i løpet av 2017.  
 
Etter dette eig dei regionale helseføretaka i fellesskap følgjande helseføretak: 
• Pasientreiser HF – etablert i 2009 med hovudkontor i Skien 
 Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) – etablert i 2013 med 

hovudkontor i Gjøvik 
• Luftambulansetjenesten HF – etablert i 2004 med hovudkontor i Bodø 
• Nasjonal IKT HF (NIKT HF) – etablert i 2013 med hovudkontor i Bergen 
• Sykehusbygg HF – etablert i 2014 med hovudkontor i Trondheim 
• Sykehusinnkjøp HF – etablert i 2015 med hovudkontor i Vadsø (tidlegare HINAS, 

etablert 2003) 
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Styring og oppfølging av dei felleseigde helseføretaka 
Det er adm. direktør som har ansvar for eigarstyring og oppfølging av dei felleseigde 
helseføretaka. Dette skjer primært i føretaksmøte, der helseføretaka sitt oppdrag og 
rammer blir fastsett, og der resultat, årsresultat og årleg melding blir gjennomgått og 
godkjent.  
 
Dei regionale økonomi- og eigardirektørane tar hand om den praktiske tilrettelegginga 
og gjennomføringa av føretaksmøte og oppfølgingsmøte. I 2017 blei det etablert ei 
interregional controllergruppe med controllere frå kvart RHF. Controllergruppa bidreg 
aktivt i saksførebuing av langtidsbudsjett, årsbudsjett og tertialvis økonomirapportering 
i tillegg til at gruppa, på oppdrag frå økonomidirektørane, blir nytta til å greie ut ulike 
problemstillingar knytt til økonomistyring av felleseigde helseføretak.  
 
Dei felleseigde helseføretaka blir styrt gjennom årlege oppdragsdokument, som angir 
særskilte krav/oppgåver, og fastset aktivitetskrav og eigarane si finansiering. 
Medverking frå konserntillitsvalgte/konsernverneombud i RHF-a i utforminga av 
oppdragsdokument til dei felleseigde helseføretaka vil skje samordna for alle RHF-a frå 
2018, jf. sak 110-2017 og 111-2017 i samarbeidsmøte 14. november 2017.  
 
Styra i dei felleseigde helseføretaka er sett saman av representantar frå dei regionale 
helseføretaka.  
 
Inntektene til felleseigde helseføretak skal i hovudsak vere basert på prisar for tenester 
levert til dei enkelte regionale helseføretaka eller helseføretak. Det blir og gitt tilskot til 
enkelte føremål som representerer fellesaktivitetar som det ikkje er føremålstenleg å 
tenesteprise. 
 
Dei felleseigde helseføretaka leverer årleg melding på linje med helseføretaka. I tillegg til 
rapportering på gitte oppdrag omfattar årleg melding også økonomisk langtidsplan og 
utgreiing om helseføretaket sine planar og strategiar. Helseføretaka leverer også 
årsberetning og årsrekneskap, som blir fastsett i føretaksmøte. I løpet av hausten 2017 
vil det bli ferdigstilt ein mal for tertialvis rapportering frå dei felleseige helseføretaka til 
eigarane. Den tertialvise rapporteringa vil kunne inngå som eit grunnlag i RHF-a sin 
(tertial)-rapportering til sine styre.  
 
Helse- og omsorgsministeren kalla inn alle dei seks felleseigde helseføretaka ved 
styreleiar og adm. direktør, saman med adm. direktørar i dei regionale helseføretaka, til 
eit møte den 7. juni 2017 for å få ei nærare orientering om helseføretaka si verksemd, 
status og planar for utviklinga framover inkludert særskilte utfordringar.  
 
Kort status pr. helseføretak 
Pasientreiser HF 
Pasientreiser HF er ei felles eining for dei fire regionale helseføretaka, der føremålet er å 
oppfylle dei regionale helseføretaka sitt sørgje-for-ansvar på området pasientreiser. 
Helseføretaket har ansvar for teknologiutvikling og systemforvaltning av reiser med og 
utan rekvisisjon, er ein service- og støttefunksjon, tar hand om administrative og 
merkantile fellesoppgåver, samordningsoppgåver og transaksjonstunge 
saksbehandlingsoppgåver for helseføretaka.  
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I 2017 arbeider selskapet mellom anna med vidareutvikling av området Reiser utan 
rekvisisjon, og bidreg til vidareutvikling av Helsenorge.no, og av informasjonskanalane 
for brukarar av Pasientreiser.no. Vidare blir det jobba med å verksemdsoverdra 
pasientreisekontor i dei fire regionale einingane, og gjennomføring, utrulling og 
vidareutvikling av prosjektet Samkjøring og alternativ bestillerløysning. Pasientreiser 
går i gang med å greie ut moglege effektiviserings- og kvalitetsfremjande tiltak for 
Reiser med rekvisisjon.  
 
Aktivitetskrav for 2017 er fastsett i føretaket sitt budsjett og i SLA-avtale mellom 
Pasientreiser HF og dei regionale helseføretaka. Inntektstilskotet til helseføretaket for 
transaksjonstunge oppgåver og samordnings- og koordineringsoppgåver blir fordelt 
mellom regionane i samsvar med fastset kostnadsfordeling, medan eventuelle 
tilleggstenester blir fakturert det einskilde regionale helseføretak eller helseføretak. I 
tillegg kjem drift og investeringar i samband med prosjektet Mine pasientreiser.  
 
Pasientreiser HF si utvikling i 2017 er i samsvar med planlagt aktivitet og budsjett. 
 
Sykehusinnkjøp HF  
Sykehusinnkjøp HF blei stifta 17. desember 2015, og er eigd av dei fire regionale 
helseføretaka med like eigardelar. Sykehusinnkjøp HF skal understøtte 
spesialisthelsetenesta sitt behov for innkjøpstenester, og saman med helseføretaka 
realisere kvalitative, økonomiske og samfunnsmessige verdiar innanfor alle 
innkjøpskategoriar. Helseføretaket sitt hovudkontor ligg i Vadsø, med kontor i alle dei 
fire helseregionane. Det er nyleg tilsett ein økonomidirektør, som har kontorplass i 
Vadsø. 
 
I 2017 har Sykehusinnkjøp HF fått som overordna krav å: 
 organisere og dimensjonere kvar divisjon til å levere i samsvar med avtalar og 

avtaleforvaltning til sin region 
 utarbeide innkjøpsplanar for kvar region som også er samordna med nasjonale 

innkjøpsplanar 
 synleggjere avtaledekning for kvar region, og utarbeide handlingsplan med mål om 

full avtaledekning for kvar region 
 
Det blir arbeid med utviklinga av helseføretaket mellom anna ved etablering av gode 
samarbeidsformer med dei ulike fagmiljøa i helseføretaka, og identifisering av gevinstar 
på overordna nivå for dei innkjøpskategoriane som høyrer inn under helseføretaket. 
Gjeldande plan for anskaffing skal vidareførast, og det vil bli utarbeidd ny plan for 
anskaffing for perioden 2018-2021. 
 
Sykehusinnkjøp HF skal vidare også bidra til auka bruk av innovative anskaffingar, og 
organisere verksemda si for å understøtte kategoribaserte innkjøp. Sykehusinnkjøp HF 
koordinerer arbeidet med overgang til fagleg likeverdige legemiddel på vegner av dei 
fire regionale helseføretaka, og har etablert ei arbeidsgruppe som er i gang med å 
utarbeide eit forslag til opplegg som er i tråd med Helse- og omsorgsdepartementet sine 
føringar. 
 

Styremøte Helse Nord RHF 13DES2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 104



 

Divisjon nasjonale tenester, leiing, stab og forretningsutvikling blir finansiert ved 
tildeling frå dei regionale helseføretaka. Dei regionale divisjonane blir finansiert ved 
tildeling direkte frå det einskilde regionale helseføretak. Divisjon legemidler blir 
finansiert ved fakturering til helseføretaka og i samsvar med budsjettert kostnadsnivå 
for 2017. Sykehusinnkjøp HF behandla sitt årsoppgjer for 2016 i ekstraordinært 
styremøte den 12. mai 2017. Det er venta at verksemda gir eit resultat i balanse.  
 
Sykehusinnkjøp HF si utvikling i 2017 er i samsvar med planlagt aktivitet og budsjett. 
 
Luftambulansetjenesten HF  
Føremålet med Luftambulansetjenesten HF er å bidra til å realisere helsetenesta sine 
samla målsetjingar, medrekna sørgje-for-ansvaret. Selskapets primære og prioriterte 
oppgåve er å tilby befolkninga luftambulansetenester og medisinske tenester heile 
døgnet. Luftambulansetjenesten HF arbeider i 2017 med nye anskaffingar av 
ambulanseflytenester og ambulansehelikoptertenester. Luftambulansetjenesten skal 
også delta i arbeidet med gjennomgang av basestrukturen for luftambulansar i Noreg.  
 
Kostnadane knytt til helseføretaket blir fordelt mellom dei regionale helseføretaka i 
samsvar med vedteke finansieringsmodell. Det er venta at verksemda gir eit resultat i 
balanse. Ved positivt resultat vil eigarane kunne vurdere storleiken på driftstilskotet.  
 
Luftambulansetjenesten HF si utvikling i 2017 er i samsvar med planlagt aktivitet og 
budsjett. 
 
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF)  
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF) skal bidra til å realisere 
helsetenesta sine samla målsetjingar for den nasjonale medisinske naudmeldetenesta, 
medrekna naudsynt og lovpålagt samarbeid mellom regionale helseføretak og 
kommunar innan naudmeldetenesta slik det går fram av Lov om spesialisthelsetjenesten, 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Forskrift om krav til akuttmedisinske 
tjenester utenfor sykehus.  
 
HDO HF skal gjennomføre vedteke strategi 2015-2018, og operasjonalisere denne for å 
utvikle HDO HF innan følgjande område: innføring av naudnett, effektiv og stabil drift, 
sterkt kundefokus, endringsdyktig organisasjon, pådrivar for vidareutvikling av 
naudmelde- og prehospitale tenester. I 2017 arbeider HDO HF mellom anna med 
avslutning av naudnettutbygginga og vidare drift og forvaltning av naudnettet i 
kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta. 
 
HDO HF blir i 2017 finansiert av dei regionale helseføretaka ut frå ein fastsett modell, 
der driftskostnadar blir fordelt etter eigardel, medan innføringskostnadar for naudnett 
blir fordelt ut frå geografisk innføringsområde. I tillegg kjem eventuelle lån til 
investeringar. Det blir venta at verksemda gir eit resultat i balanse. Ved positivt resultat 
vil eigarane kunne vurdere storleiken på driftstilskotet. Aktivitetskrav for 2017 er 
fastsett i helseføretaket sitt budsjett, og i SLA-avtale mellom HDO HF og dei regionale 
helseføretaka.  
 
HDO HF si utvikling i 2017 er i samsvar med planlagt aktivitet og budsjett 
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Nasjonal IKT HF  
Nasjonal IKT HF blei etablert som eit helseføretak 1. januar 2014, og er eigd i fellesskap 
av dei fire regionale helseføretaka. Nasjonal IKT HF er spesialisthelsetenesta si arena for 
samhandling og koordinering innan IKT-området.  
 
I 2017 arbeider selskapet mellom anna med oppfølginga av felles IKT-strategi for 
spesialisthelsetenesta, utvikling av porteføljestyring i spesialisthelsetenesta, der 
prosjektportefølje og prioritering er avstemt med dei regionale helseføretaka og med 
arbeidet i Direktoratet for e-helse, samt gradvis utvikling av IKT-arkitektur.  
 
Verksemda blir finansiert av dei regionale helseføretaka i samsvar med vedteke 
finansieringsmodell. Det blir venta at verksemda gir eit resultat i balanse. 
 
Nasjonal IKT HF si utvikling i 2017 er i samsvar med planlagt aktivitet og budsjett. 
 
Sykehusbygg HF  
Sykehusbygg HF skal vere ein internleverandør for dei regionale helseføretaka og 
landets helseføretak. Føretaket skal leggje til rette for og bidra til standardisering, 
erfaringsoverføring, god ressursutnytting og ressurstilgang innan prosjektering og 
bygging av sjukehus. Sykehusbygg HF skal sørgje for at erfaring frå forvaltning og drift 
av sjukehuseigedom blir tatt omsyn til i nye prosjekt, og slik sett kjem føretaka si 
eigedomsforvaltning til nytte. Sykehusbygg HF skal bli brukt i alle byggeprosjekt over 
500 millionar kroner. Dette gjeld også for prosjekt som allereie er under gjennomføring.  
 
Aktivitetskrav for 2017 er fastsett i helseføretaket sitt budsjett, og i tenesteavtalar 
mellom Sykehusbygg HF og dei regionale helseføretaka og underliggjande helseføretak. 
Verksemda omfattar to hovudkategoriar av oppgåver: fellesoppgåver og 
prosjektoppgåver. Fellesoppgåver er oppgåver som helseføretaket løypande tar hand 
om for dei fire helseregionane, medan prosjektoppgåver blir levert etter bestilling frå 
eitt eller fleire regionale helseføretak eller helseføretak. I 2017 omfattar helseføretaket 
sine oppgåver også deltaking i arbeidet med samordning av framskrivingar, rettleiar for 
tidlegfase-planlegging og gjennomgang av finansieringsmodell for verksemda. 
 
Kostnadar for fellesoppgåver og administrasjon blir dekka etter vedteke 
finansieringsmodell. Det blir venta at verksemda gir eit resultat i balanse. Ved positivt 
resultat vil eigarane kunne vurdere storleiken på driftstilskotet.  
 
Sykehusbygg HF si utvikling i 2017 er i samsvar med planlagt aktivitet og budsjett. 
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Møtedato: 13. desember 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-111/012       Bodø, 6.12.2017 

 

Styresak 144-2017/2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 

22. november 2017 

Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Kopi av protokollen ettersendes. 

 
 
Se vedlagt kopi. 
 

Styremøte Helse Nord RHF 13DES2017
innkalling og saksdokumenter, ettersendelse

side 107



Helse Nord RHF
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8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752

Deres ref.: Vår ref.:
2016/611-11

Saksbehandler/dir.tlf.:
Tor Solbjørg

Sted/dato:
Bodø 23.11.2017

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 22. NOVEMBER 2017

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt møte på Radisson Blu Hotel i Tromsø den 22.
november 2017 kl. 13.40 – 15.00.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Arnfinn Sundsfjord
Sissel Alterskjær

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)

Følgende saker var til behandling: 

Sak 14/17 Godkjenning av protokoller fra møtene 09.06.2017 og 04.10.2017 
(tidligere godkjent på e-post)

Sak 15/17 Oppfølging av tidligere revisjoner
Sak 16/17 Plan for internrevisjon 2018/2019
Sak 17/17 Ekstern evaluering av internrevisjonen
Sak 18/17 Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2018
Sak 19/17 Orienteringer fra internrevisjonen

                    

SAK 14/17 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA MØTE 09.06.2017 OG 
04.10.2017

Utsendte utkast til protokoller fra møter 09.06.2017 og 04.10.2017 ble godkjent via e-poster
28.06. og 04.10.17.

SAK 15/17 OPPFØLGING AV TIDLIGERE REVISJONER

Oversikt over samtlige avgitte rapporter var sendt ut på forhånd. Revisjonsutvalget konstaterte at 
det kun gjenstår tilbakemelding fra administrerende direktør til styret med utgangspunkt i to av 
rapportene, og tok oversikten til orientering.

SAK 16/17 PLAN FOR INTERNREVISJON 2018-2019

Internrevisjonens utkast til Plan for internrevisjon 2018-2019 var sendt ut på forhånd. I utkastet 
inngikk aktuelle tema med foreløpig beskrivelse av formål, kopling mot overordnede mål,
internrevisjonens vurdering av risiko, samt adm. direktørs betraktninger rundt de foreslåtte tema. 
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Revisjonsutvalget diskuterte temaene og prioriteringen mellom disse. Gjennom behandlingen ble 
antall tema redusert fra ni til åtte.

Konklusjon:
Revisjonsutvalget vedtok å legge frem for styret følgende forslag til plan for internrevisjon
2018-2019 (her gjengis bare temaene):

1. Antibiotikabruk i sykehus (pågår)

2. Oppfølging av avtaler (pågår)

3. Mislighetsrisiko

4. Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser

5. Forvaltning av regionale helseforskningsmidler

6. Oppfølging av vedtak i Beslutningsforum

7. Innkjøpsområdet – organisering

8. H-reseptpreparater

SAK 17/17 EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN

Det er gjennomført en evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF, i samsvar med krav i 
standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon. Formålet med evalueringen, som er gjort 
av IIA Norge, har vært å bekrefte at internrevisjonen er i overensstemmelse med standarder, 
etiske regler og definisjon av internrevisjon, samt vurdere internrevisjonens organisering og 
rammebetingelser og gi grunnlag for forbedring og videreutvikling av internrevisjonsfunksjonen. 
Som grunnlag for evalueringen har IIA Norge gjennomgått internrevisjonens retningslinjer, 
prosedyrer, maler, arbeidsdokumenter, rapporter m.m., og intervjuet nøkkelinteressenter i RHF-et
og underliggende helseforetak samt leder av RBU, konserntillitsvalgte, eksternrevisor og de 
ansatte i internrevisjonen. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse hos interessenter i 
RHF-et samt styreledere og administrerende direktører i de underliggende helseforetakene.

Rapporten med vedlegg, som var sendt utvalgets medlemmer på forhånd, ble gjennomgått av 
revisjonssjefen. Han besvarte også spørsmål fra utvalget. 

Konklusjon:
Revisjonsutvalget ga uttrykk for stor tilfredshet med de observasjoner og konklusjoner som 
fremgår av rapporten. Utvalget har særlig merket seg den overordnede konklusjonen om at 
rammebetingelser, organisering og utøvelsen av internrevisjon i all hovedsak er i 
overensstemmelse med definisjon av internrevisjon, de etiske regler og internasjonale standarder 
for profesjonell utøvelse av internrevisjon. Det fremgår av rapporten at dette er den best 
oppnåelige konklusjonen. De muligheter for forbedring i internrevisjonsfunksjonen som påpekes 
i rapporten, i tråd med beste praksis, skal følges opp i revisjonsutvalgets neste møte.

SAK 18/17 REVISJONSUTVALGETS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR 2018

Utsendt utkast til Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2018 ble gjennomgått.

Konklusjon: Planen legges frem for styret til orientering, jf. revisjonsutvalgets instruks pkt. 5, 
første ledd.
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SAK 19/17 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN 

Internrevisjonen orienterte om:
- Status i arbeidet med revisjonen av antibiotikabruk i Helse Nord

- Status i arbeidet med revisjonen av Helse Nord RHFs oppfølging av avtaler om kjøp av 

helsetjenester

- Revisjonssjefens artikkel til fagbladet SIRK om nytt COSO-rammeverk for risikostyring

(Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance).

Revisjonsutvalget tok informasjonen til orientering.

Godkjent 05.12.2017

_______________ ________________ _______________     _______________
Inger Lise Strøm Kari Jørgensen         Arnfinn Sundsfjord      Sissel Alterskjær
        Leder
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Møtedato: 13. desember 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-111/012       Bodø, 6.12.2017 

 

Styresak 144-2017/3 Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan 

for 2018 

Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt 
saksliste. 
Kopi av protokollen ettersendes. 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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