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Styresak 138–2021 Framtidig organisering av tilbud om 
mekanisk trombektomi ved akutt 
hjerneslag i Helse Nord 

 

Formål 
Formål med saken er å få styrets tilslutning til framtidig organisering av tilbud om 
mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag i Helse Nord.  
 
Bakgrunn 
Bakgrunn for arbeidet er sak 31-2017 i Beslutningsforum for nye metoder, hvor følgende 
beslutning ble protokollført:  
1. Mekanisk trombektomi kan videreføres til behandling ved truende eller manifest 

hjerneslag. 
2. Hver helseregion skal som følge av dette utrede organiseringen av 

hjerneslagsbehandlingen og den prehospitale tjenesten for å ivareta sitt «sørge-for» 
ansvar. 

3. Helseregionene skal etter en slik gjennomgang, som er anbefalt i punkt 2, samordne 
føringer for tilbud om mekanisk trombektomi slik at det er felles førende prinsipper på 
tvers av regionene. 

 
Hovedmål med arbeidet har vært å svare ut beslutningspunkt 2, med vekt på om Helse 
Nord skal ha ett eller to tilbud om trombektomi i regionen. 
 
I vedlagte rapport er akutt behandling av hjerneinfarkt og status for 
hjerneslagbehandlingen i Helse Nord beskrevet. Rapporten tar utgangspunkt i relevante 
data fra norsk hjerneslagregister (NHR), pakkeforløp for hjerneslag, faglige 
retningslinjer, forskning/studier, metodevurdering av trombektomi som 
behandlingsmetode ved akutt hjerneinfarkt, og rapport fra Helse Sør-Øst RHF om 
samme tema. En risikovurdering ble gjennomført vinteren 2020, og vurderinger fra 
denne er tatt med i rapporten.  
 
Når det gjelder utredning av organisering av prehospital tjeneste er det kun gjort en 
kartlegging av dagens situasjon med hensyn til transporttider. For nærmere utredning 
og anbefalinger vises det til pågående utredning, jf. styresak 61-2021 Strategi for 
prehospitale tjenester i Helse Nord (styremøte i Helse Nord RHF 26. mai 2021). 
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Forekomst og behandling av hjerneslag i Helse Nord 
Årlig er det ca. 1200 nye tilfeller av hjerneslag i Helse Nord. Mål med akuttbehandling 
ved hjerneslag er å begrense hjerneskaden slik at pasienten oppnår et bedre langsiktig 
funksjonsnivå. Behandlingen er tidskritisk og krever rask transport til sykehus, for å bli 
undersøkt med CT som avklarer om hjerneslaget skyldes blødning eller blodpropp. Ved 
hjerneinfarkt kan det gis trombolysebehandling for å løse opp blodproppen 
medikamentelt. Behandlingen kan gis inntil 4,5 timer fra symptomdebut, og har god 
effekt på mindre blodpropper. Dersom blodproppen er stor og sitter i bestemte blodårer 
kan mekanisk fjerning av blodproppen; trombektomi, være en mulighet. Prosedyren bør 
være igangsatt innen seks timer fra symptomdebut. For noen pasienter, hvor 
blodsirkulasjonen er delvis ivaretatt via parallelle blodårer, kan trombektomi utføres 
inntil 24 timer fra symptomdebut. 
 
Dagens organisering  
Alle sykehusene i regionen har slagenhet, og kan diagnostisere hjerneslag og tilby 
trombolysebehandling. Diagnostisering og trombolysebehandling tilbys også ved klinikk 
Alta og som et pilotptosjekt ved distriktsmedisinsk senter på Finnsnes fra slutten av 
oktober 2021. Dersom det er indikasjon for trombektomi vil pasienten så raskt som 
mulig bli overflyttet til UNN Tromsø.  
 
Trombektomi 
Trombektomi som behandling for akutt hjerneinfarkt ble tatt inn i nasjonal faglig 
retningslinje for hjerneslag i 2017. Fram til 2018 ble trombektomi utført ved fem 
sykehus i Norge: UNN Tromsø, St. Olavs hospital, Helse Bergen - Haukeland 
universitetssjukehus, Helse Stavanger - Stavanger universitetssykehus og Oslo 
universitetssykehus (OUS) - Rikshospitalet. I Helse Sør-Øst er det nå etablert dagtilbud 
ved Akershus universitetssykehus og Sørlandet sykehus, planlagt utvidet til full 
døgndrift fra 2022. Ved OUS Ullevål ble det etablert dagtilbud i oktober 2020, utvidet til 
døgntilbud fra 2021.  
 
UNN Tromsø startet trombektomi som eksperimentell behandling i 2010. I dag er 
tilbudet vel etablert, men har vist seg å være sårbart pga. mangel på intervensjonister. 
 

Trombektomi  
UNN Tromsø 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Antall  6 3 9 3 7 8 27 43 56/501 63 

 
Tabell 1 Antall trombektomier utført ved UNN Tromsø i årene 2011–2020. Kilde UNN Tromsø 

 
Det ble gjennomført 63 trombektomier ved UNN i 2020. Halvparten av pasientene kom 
fra UNN Tromsøs nedslagsfelt. Det anslås at mellom 90-130 pasienter kan være aktuelle 
for trombektomi årlig i Helse Nord, gitt at alle aktuelle kandidater fanges opp og 
kommer til primærsykehus i tide.  
 
I 2020 ble det for første gang registrert data knyttet til trombektomi i NHR. Foreløpig er 
datakvaliteten noe mangelfull, men det ser ut som pasienter behandlet i Helse Nord 
oppnår gode resultater.  
 
 
                                                        
1 Data fra NHR avviker noe fra data rapportert fra UNN 
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Handlingsalternativer med konsekvenser 
I rapporten gis det anbefalinger innen tre hovedområder: 
• Videreutvikle rutiner, prosedyrer og samarbeid i dagens pasientforløp for pasienter 

med akutt hjerneslag, herunder rutiner for prehospital selektering til trombektomi.  
• Tiltak for å styrke tilbudet om trombektomi ved UNN Tromsø.  
• Evaluering av trombektomitilbudet ved UNN Tromsø innen tre år, og ny vurdering av 

om det bør etableres flere tilbud i regionen. I evalueringen bør det legges særlig vekt 
på kvalitet og tilgjengelighet. En evaluering må også ta hensyn til revisjoner av den 
faglige retningslinjen og nye muligheter for å ta i bruk teknologiske hjelpemidler. 

 
De sentrale spørsmålene i vurderingen av om det bør være ett eller flere tilbud om 
trombektomi i Helse Nord kan belyses med et sitat fra metodevurderingen:   
All behandling som skal gjenopprette blodsirkulasjonen ved hjerneslag haster. Det kan 
derfor oppstå motstridende hensyn og interesser mellom behovet for å organisere tilbudet 
om trombolyse og generell slagbehandling så nær pasientene som mulig i en desentralisert 
modell, og behovet for å sentralisere høyspesialiserte tjenester som endovaskulær 
slagbehandling. Det ligger klare utfordringer i det å skulle ivareta disse to hensyn på en 
måte som gir lik tilgang til et effektivt behandlingstilbud uavhengig av bosted og samtidig 
en behandling som holder et tilstrekkelig høyt faglig nivå og kvalitet. 
 

Spørsmålet om å etablere et trombektomitilbud ved Nordlandssykehuset Bodø i tillegg 
til dagens tilbud ved UNN Tromsø, har vært grundig drøftet i arbeidsgruppen uten at 
man har oppnådd enighet.  
• Argumenter for ett senter ved UNN Tromsø er at trombektomi er og vil være et 

behandlingstilbud med nokså lavt pasientvolum, og et samlet fagmiljø én plass vil gi 
best pasientsikkerhet og kvalitet, samt redusere sårbarheten i tilbudet.  

• Argumenter for to senter er at hjerneslag er en tidskritisk tilstand. Mens det ved ett 
senter er høy risiko for at pasienter i Finnmark, Lofoten, Vesterålen, Salten og 
Helgeland ikke rekker frem til senteret og får påbegynt behandling innen tidsfristen, 
vil to senter øke befolkningens tilgang til trombektomi og bidra til et mer likeverdig 
tilbud i regionen.  
Ved etablering av to senter kan sårbarheten øke, fordi man konkurrerer om de 
samme fagpersonene. Alternativt kan sårbarheten reduseres, dersom man klarer å 
bygge to fagmiljø som samarbeider godt og kan bistå hverandre. 

 
Arbeidsgruppen anbefaler å videreutvikle dagens tilbud om trombektomi ved UNN 
Tromsø, slik at regionen her får et tilstrekkelig solid fagmiljø og et forutsigbart 
behandlingstilbud.  
 
I tillegg anbefales det å inngå formelle avtaler med Helse Midt-Norge, samt etablere 
bedre rutiner for overføring av aktuelle pasienter fra Helgeland til St. Olavs hospital.  
 
Medbestemmelse 
Fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi ved akutt hjerneinfarkt i Helse 
Nord ble behandlet i samarbeidsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud i Helse 
Nord RHF, den 14. september 2021 (jf. sak 146-2021). Informasjonen ble tatt til 
orientering. 
 
 

Styremøte i Helse Nord RHF
27. oktober 2021 - innkalling og saksdokumenter

44



 
 

Brukermedvirkning 
Fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi ved akutt hjerneinfarkt i Helse 
Nord ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 9. juni 2021 (jf. 
RBU-sak 70-2021). Følgende vedtak ble fattet: 
1. Regionalt brukerutvalg gir sin tilslutning til rapporten om fremtidig organisering av 

tilbud om mekanisk trombektomi ved akutt hjerneinfarkt i Helse Nord.  
2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill:  

a. Det er positivt for befolkningen på Helgeland at det er opprettet avtaler om 
trombektomi ved St. Olavs.  

b. Trombektomi er en behandling som er svært nyttig, men samtidig veldig 
ressurskrevende. Regionalt brukerutvalg er, som ved andre kostnadskrevende 
tjenester, bekymret for at ressursene til utvikling av tilbudet går utover tilbudet til 
pasienter med sammensatte og langvarige lidelser med behov for rehabilitering. 

 
Konklusjon 
Administrerende direktør er tilfreds med rapporten, som gir en god beskrivelse av 
dagens status for akuttbehandling av hjerneinfarkt i Helse Nord. Data fra Norsk 
hjerneslagregister viser at det er variasjon i resultatene vi oppnår i regionen, og det er 
derfor nødvendig å fortsette arbeidet med å forbedre pasientforløpet. Det er mange 
aktører som må jobbe godt sammen for at vi skal lykkes, og et regionalt nettverk for 
hjerneslag kan bidra til det.   
 
Administrerende direktør anbefaler at tilbudet om trombektomi som er etablert ved 
UNN Tromsø videreføres og videreutvikles de neste tre årene, med mål om å bli et 
robust senter for trombektomi i Helse Nord. For å få til dette må det utdannes flere 
intervensjonister. Det nære samarbeidet med slagenhetene i regionen, prehospitale 
tjenester og primærhelsetjenesten må opprettholdes og styrkes, slik at pasientforløpet 
blir mest mulig strømlinjeformet, og at aktuelle pasienter når frem i tide for å få utført 
behandlingen.  
 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Rapport om fremtidig organisering av tilbud om mekanisk 

trombektomi ved akutt hjerneslag i Helse Nord til orientering. 
 
2. Styret slutter seg til anbefalingen om å videreføre tilbudet om mekanisk 

trombektomi ved UNN Tromsø som det eneste tilbudet i Helse Nord. 
 

3. Styret ber administrerende direktør om å følge opp øvrige anbefalinger i rapporten i 
dialogen med helseforetakene. 
 

4. Styret ber om at det innen utgangen av 2024 gjennomføres en evaluering av tilbudet 
om trombektomi i regionen, inkludert vurdering av om og hvor det bør etableres 
flere tilbud. Evalueringen bør bla. inneholde en vurdering av befolkningens 
tilgjengelighet til behandlingen, kvaliteten i behandlingen og robusthet/sårbarhet i 
tilbudet.  
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5. Styret ber om at administrerende direktør orienterer styret om utviklingen i 

trombektomitilbudet våren 2023.  
 
 
 
Bodø, den 16. oktober 2021 
 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Rapport om fremtidig organsiering av tilbud om mekansisk trombektomi til 

pasienter med akutt hjerneinfarkt i Helse Nord m/vedlegg 
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Ordliste/forkortelser 
Begrep Forklaring 

Rekanalisering Åpne en tilstoppet blodåre, her brukt om å åpne arterier i hjernen etter 
hjerneslag forårsaket av en blodpropp, enten ved trombolytisk behandling eller 
mekanisk trombektomi. 

Trombolytisk 
behandling 

Medikamentell behandling med siktemål å oppløse blodpropp. 

Mekanisk 
trombektomi 

Akuttbehandling ved hjerneinfarkter forårsaket av tilstopping av store blodårer 
som forsyner hjernen. Et kateter føres inn fra blodåre i lysken og gjennom 
karsystemet til hjernen, der blodproppen fjernes med ulike metoder og utstyr. 

PASS-kriterier Kriterier for å vurdere storkarsokklusjon1: 
1. Foreligger blikkdeviasjon?  
2. Er pasienten våken?  
3. Foreligger det lammelse i arm eller ben og underekstremitet faller mot 
underlaget?  
4. Foreligger noen form for taleproblem? 
Hvis ja på spm 1 + 2 eller 2 + 3+ 4 mistenkes storåre-okklusjon  

Penumbra Et volum i hjernen der hjernecellene får en viss blodtilførsel, men ikke mer enn 
at de bare kan overleve minutter til timer. Dette volumet kan reddes hvis 
blodtilførselen raskt reetableres. 

Modified Rankin 
scale, mRs 

Skala som angir grad av funksjonsnedsettelse ved hjerneslag: 
0: Ingen symptomer 
1: Ingen signifikant funksjonshemning. Personen er i stand til å utføre alle 
vanlige aktiviteter trass i symptomene 
2: Lett funksjonshemning. Personen er i stand til å ivareta egen livsførsel uten 
assistanse, men er ikke i stand til utføre alle aktiviteter som før sykdomsdebut 
3: Moderat funksjonshemning. Personen behøver noe hjelp, men kan gå uten 
assistanse 
4: Moderat alvorlig funksjonshemning. Personen er ute av stand til å ivareta 
kroppslige behov uten assistanse, og ute av stand til å gå uten assistanse 
5: Alvorlig funksjonshemning. Krever konstant pleie, sengebundet, inkontinent 
6: Død 

National Institutes 
of Health Stroke 
Scale - NIHSS 

Funksjonsscore som reflekterer alvorlighetsgrad av hjerneslaget. Gir viktig 
informasjon når resultatindikatorer som beskriver prognose (f. eks. dødelighet) 
skal tolkes ved sykehusene. Et viktig mål er derfor at alle pasienter vurderes 
med NIHSS ved innleggelse.2  

TICI-score Skala som angir i hvor stor grad åpning av tett blodkar lykkes. Graderes fra 0-3, 
hvor 0 er dårligst 

Insidens Insidens er mål for hyppigheten av sykdom og dødsfall i en befolkning. 
Uttrykkes ved antall nye sykdomstilfeller eller dødsfall i løpet av en bestemt 
tidsperiode, for eksempel et år, delt på antall personer i befolkningen (kilde 
Store medisinske leksikon). 

Prevalens Prevalens er tallet på personer som har en viss sykdom, funksjonshemning eller 
risikofaktor i en gitt befolkning på et gitt tidspunkt eller innenfor en gitt 
tidsperiode (kilde Store medisinske leksikon). 

  

                                                             
1 I denne sammenhengen store blodårer i hjernen som er tilstoppet  
2 Ved våre sykehus varierte andelen som ble vurdert med NIHSS fra 85,7 prosent til 46,7 prosent i 2017. Gjennomsnitt for landet var 
75,3 prosent. 
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Sammendrag 
Trombektomi som behandling for akutt hjerneinfarkt ble innarbeidet i nasjonal retningslinje for 

hjerneslag i 2017. De regionale helseforetakene fikk i oppdrag å gjennomgå 

hjerneslagbehandlingen med vekt på å etablere tilbud om trombektomi. Helse Nord videreførte 

dette oppdraget til helseforetakene i oppdragsdokumentet i 2018.  

 

Utredningsarbeidet har vært organisert som et prosjekt under ledelse av Helse Nord RHF og 

med deltakelse fra helseforetakene, brukerrepresentant og tillitsvalgt. Utredningsarbeidet har 

pågått over lang tid og tok utgangspunkt i retningslinjen slik den forelå i 2017.  

 

Rapporten gir en beskrivelse av diagnostikk, utredning og behandling i akuttforløpet og legger 

særlig vekt på to forhold: 

• Tiltak for å optimalisere forløpet inkludert tilgang til dagens trombektomitilbud som er 

etablert i UNN Tromsø og ved St Olavs Hospital Trondheim. 

• Vurdering av en utvidelse av trombektomitilbudet i regionen til to sentra. 

 

Det er enighet i arbeidsgruppen om tiltak for å bedre dagens forløp ved akutt hjerneslag. Dette 

omfatter styrking av samarbeidet mellom alle ledd i kjeden slik at trombolyse kan gis på rett 

tidspunkt til de pasientene hvor dette er indisert. Samtidig vil et systematisk samarbeid legge til 

rette for at pasienter som vil kunne ha nytte mekanisk trombektomi, identifiseres, stabiliseres 

og transporteres så tidlig som mulig i forløpet. 

 

Spørsmålet om å etablere et trombektomitilbud i Nordlandssykehuset, Bodø i tillegg til dagens 

tilbud ved UNN Tromsø, har vært grundig drøftet i arbeidsgruppen uten at man har oppnådd 

enighet. Argumenter for ett senter ved UNN Tromsø er at trombektomi er og vil være et 

behandlingstilbud med nokså lavt pasientvolum, og et samlet fagmiljø én plass vil gi best 

pasientsikkerhet og kvalitet, samt redusere sårbarheten i tilbudet.  Argumenter for to senter er 

at hjerneslag er en tidskritisk tilstand. Ved ett senter er det høy risiko for at pasienter i 

Finnmark, Lofoten, Vesterålen, Salten og Helgeland ikke rekker frem til senteret og får påbegynt 

behandling innen tidsrommet. To senter vil øke befolkningens tilgang til trombektomi og bidra 

til et mer likeverdig tilbud i regionen.  

 

Arbeidsgruppen anbefaler å videreutvikle tilbudet om trombektomi ved UNN Tromsø slik at 

regionen her har et tilstrekkelig solid fagmiljø og et forutsigbart behandlingstilbud. Det 

anbefales i tillegg å inngå formelle avtaler med Helse Midt-Norge, samt etablere bedre rutiner 

for overføring av aktuelle pasienter fra Helgeland til St. Olavs hospital.  

 

Tilbudet bør evalueres etter tre år med særlig vekt på kvalitet og tilgjengelighet. En evaluering 

må også ta hensyn til revisjoner av den faglige retningslinjen og nye muligheter for å ta i bruk 

teknologiske hjelpemidler. 

 

Regional variasjon i diagnostikk og behandling av hjerneslag bør følges opp av en faglig gruppe 

med representanter fra sykehusene i regionen slik at uønsket variasjon avdekkes og tiltak kan 

iverksettes.  
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1. Innledning  

I 2017 besluttet Beslutningsforum for nye metoder å videreføre trombektomi som behandling ved 

hjerneslagbehandlingen med vekt på etablering av trombektomi.  

Mandat for arbeidet ble utarbeidet med utgangspunkt i beslutningen (vedlegg 1). I styresak 4-

2018 Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene ble UNN og Nordlandssykehuset særskilt bedt 

om å delta i utredningen.  

Utredningen er gjort i samsvar med anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for behandling og 

rehabilitering ved hjerneslag, og Pakkeforløp for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.  

 

Med bakgrunn i mandatet har arbeidsgruppen vurdert to alternativer for organisering av 

trombektomitilbudet i Helse Nord: 

 

1. Ett regionalt trombektomisenter lokalisert til UNN Tromsø. Modellen forutsetter en 

forpliktende avtale med St. Olavs hospital i Trondheim for å ivareta pasientene sør på 

Helgeland. En slik avtale er nødvendig for å korte ned transporttiden, slik at inngrepet 

kan gjøres innenfor anbefalt tid. 

2. To senter, ved UNN Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø. Denne modellen sikrer et 

tilgjengelig tjenestetilbud for større deler av regionen, også for pasienter fra Salten og 

Helgeland. 

 

Helse Nords 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.  

 

Uavhengig av hvilket alternativ som velges vil geografi og bosettingsmønster, som alltid, ikke 

kunne gi identiske tilbud til alle aktuelle pasienter. Det må derfor lages praktiske løsninger 

tilpasset befolkningsstruktur akutt hjerneinfarkt, og de regionale helseforetakene fikk i oppdrag 

å gjennomgå og geografi i de ulike sykehusområdene, som sikrer likeverdige tilbud i henhold til 

nasjonale føringer og felles førende prinsipper på tvers av regionene. 

 

I behandling av hjerneslag skiller man mellom hjerneinfarkt og hjerneblødning. Mekanisk 

trombektomi er en aktuell behandling for akutt hjerneinfarkt, og i denne utredningen skal vi 

beskrive hvordan vi vil organisere helsetjenester til disse pasientene. Den overordnede 

målsettingen er at flest mulig pasienter med akutt hjerneinfarkt som har behov for mekanisk 

trombektomi, får slik behandling. 
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2. Organisering av arbeidet 
Utredningen er laget av en arbeidsgruppe med representanter fra alle helseforetakene, samt 

brukerrepresentant og konsernverneombud. Det er gjennomført seks møter, ett i samarbeid 

med prehospital gruppe. Gruppen har hatt bistand fra UNN og Nordlandssykehuset i 

risikovurderingen. 

 

Prosjekteier 
Cecilie Daae, administrerende direktør Helse Nord RHF (fram til 13. januar 2020 var tidligere 
adm. direktør Lars Vorland prosjekteier)  

  
Prosjektstyre 
Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord RHF, leder 

Anita Schumacher administrerende direktør, Universitetssykehuset Nord-Norge 

Paul Martin Strand, administrerende direktør, Nordlandssykehuset 

Siri Tau Ursin, administrerende direktør, Finnmarkssykehuset 

Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør, Helgelandssykehuset 

 

Prosjektgruppe 

Siw Skår, rådgiver, Helse Nord RHF, prosjektleder 

Aloys De Windt, nevrolog, Helgelandssykehuset 

Jon Andre Totland, radiolog, UNN 

Linn Hofsøy Steffensen, nevrolog, UNN 

Stein Harald Johnsen, nevrolog, UNN 

Heinrich Backmann, radiolog, Nordlandssykehuset 

Kirsti Andersen, radiograf, Nordlandssykehuset  

Maria Carlsson, nevrolog, Nordlandssykehuset 

Harald Sunde, fagsjef, Finnmarkssykehuset   

Arne Kjetil Hafstad, brukerrepresentant 

Bengt-Ole Larsen, konsernverneombud, representerte tillitsvalgt- og vernetjenesten 

 

Referansegruppe 

Randi Brendberg, fagsjef, Helse Nord RHF 

Haakon Lindekleiv, fagsjef, UNN 

Tonje Hansen, fagsjef, Nordlandssykehuset 

Fred Mürer, fagdirektør, Helgelandssykehuset 

Harald Sunde, fagsjef, Finnmarkssykehuset 

Margaret Aarag Antonsen, fagsjef, Sykehusapotek Nord 
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3. Forekomst av hjerneslag 
Årlig blir 10 000–11 000 personer innlagt med hjerneslag i Norge, i Helse Nord er antallet ca. 

1200. Rundt 85 prosent er hjerneinfarkt, resten er blødning og uspesifiserte hjerneslag. 

Forekomsten av hjerneslag er avtakende. Fra 2012–2016 sank insidensraten for 

førstegangstilfeller av akutt hjerneslag med om lag åtte prosent. Det er ikke grunn til å tro at 

forekomsten av hjerneslag er høyere i befolkningen med samisk bakgrunn (1).  

 

Antall pasienter innlagt med akutt hjerneslag i Helse Nord, registrert i Norsk hjerneslagregister  

(NHR), er vist i tabell 1. 
 

Tabell 1 Forekomst av hjerneslag i Helse Nord og nasjonalt. Kilde: Norsk hjerneslagregister, (NHR) 
* For gjeldende sykehus er dekningsgrad målt på helseforetaksnivå. Dekningsgrad er beregnet ved en individbasert 
sammenstilling av registreringer i NHR og Norsk pasientregister, NPR 

 

Innleggelsesraten er registrert siden 2017, er høyere i Helse Nord og Helse Midt-Norge enn i 

resten av landet, og varierer i regionen.  
 Innleggelsesrater pr. 100 000 innbyggere  

Helseforetak 2017 2018 2019 

Finnmarkssykehuset 305 256 (257) 285 (283) 

UNN 317 315 (304) 316 (305) 

Helgelandssykehuset 292 285 (251) 310 (270) 

Nordlandssykehuset 298 259 (236) 285 (262) 

Gjennomsnitt Norge 249 240 (240) 248 (248) 

 
Tabell 2 Innleggelsesrater per 100 000 innbygger over 18 år, fordelt til helseforetak ut fra bostedsadresse i foretakets 
opptaksområde. Ratene er basert på summen av opphold med akutt hjerneslag registrert i NHR, opphold registrert med 
hoveddiagnose i NPR og opphold registrert i begge registre. Ratene er beregnet ut med befolkningstall fra SSB per 1. 
januar 2017 og 2018. Ratene i parentes er aldersjustert, de øvrige er ikke det. Kilde: NHR, årsrapport 2017 og 2018  

 

Dødeligheten som følge av akutt hjerneslag ble også redusert i perioden 2012–2016 med ca. 25 

prosent (2). Nord-Norge, og særlig Finnmark, har hatt høyere hjerte- og kardødelighet enn 

landsgjennomsnittet, men forskjellen er redusert de senere årene (3).  

 

 

 

 Antall slagtilfeller, 
registrert i NHR 

 Dekningsgrad i NHR, %  

Helseforetak/sykehus 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Finnmarkssykehuset HF  124 126 94 113 72* 
 
 

81* 70   

Finnmarkssykehuset Hammerfest  87 65 58 57 75  72 

Finnmarkssykehuset Kirkenes  37 61 36 56 63  89 

UNN HF  520 492 517 520 94* 
 

93 92   

UNN Tromsø 349 355 373 369 94 93  91 

UNN Narvik  66 42 49 52 84  82  84 

UNN Harstad 105 95 95 99 90  92  92 

Helgelandssykehuset HF  149 141 141 144 92* 87* 86   

Helgelandssykehuset Mo i Rana  52 43 48 56 74  80 

Helgelandssykehuset Mosjøen  34 39 48 40 94  89 

Helgelandssykehuset Sandnessjøen  63 59 45 48 94  96 

Nordlandssykehuset HF 282 258 236 252  83  87   

Nordlandssykehuset Bodø  182 135 152 151 89  83  84  90 

Nordlandssykehuset Lofoten  42 48 31 53 87  96  89  90 

Nordlandssykehuset Vesterålen  58 75 53 48 100  89  98  92 

Helse Nord 1075 1017 988 1029 90  88  87  89 

Norge 8650 8789 8840 9022 84  86  87  87 
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Demografisk utvikling 

Antall registrerte førstegangstilfeller av akutt hjerneslag har over tid vært størst i aldersgruppen 

70−89 år (2). I Helse Nord vil befolkningen øke med ca. 3,8 prosent frem til 2035. Hele veksten 

kommer i aldersgruppen over 70 år, som vil øke med omlag 31 000. Det tilsvarer en økning på 

50 prosent sammenlignet med i dag. I Finnmark vil befolkningen over 70 år øke med 54 prosent, 

i Troms med 55 prosent og i Nordland med 46 prosent. Dersom forekomsten av hjerneslag ikke 

endrer seg kan dette bety at antall pasienter med akutt hjerneslag vil øke de neste 15 årene.  
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4. Akuttbehandling ved hjerneslag 
Målet med akuttbehandlingen ved hjerneslag er å begrense hjerneskaden slik at pasienten 

oppnår et bedre langsiktig funksjonsnivå. Behandlingen er tidskritisk, og etter at pasienten så 

raskt som mulig er kommet til sykehus blir han undersøkt med CT for å avklare om hjerneslaget 

skyldes blødning eller blodpropp. Trombolysebehandling tilbys ved alle sykehusene i Helse 

Nord. Kapasitet og organisering av slagtilbudet i Helse Nord er beskrevet i vedlegg 2. 

 

Trombolytisk behandling (heretter trombolyse) og mekanisk trombektomi er behandling som 

har til hensikt å løse opp eller fjerne blodproppen som hindrer blodsirkulasjonen. 

Pasientforløpet er organisert slik at pasienten skal til et sykehus hvor diagnose kan stilles og 

trombolyse gis, og pasienten vurderes for trombektomi. I tilfeller der trombolyse er 

kontraindisert, kan pasienten etter gitte kriterier transporteres til trombektomisenter. 

 

 Trombolysebehandling 
Trombolytisk behandling gis intravenøst for å løse opp blodproppen som hindrer 

blodsirkulasjonen i hjernen. Effekten er best dersom behandlingen gis kort tid etter 

symptomdebut, og dersom blodproppen er liten. Trombolytisk behandling bør gis så tidlig som 

mulig, og ikke senere enn 4,5 timer fra symptomdebut. Pasienten bør derfor ankomme 

sykehuset senest innen fire timer3. Tall fra NHR for 2017 og 2018 viser stor regional variasjon i 

andel pasienter som ankom sykehuset innen fire timer fra symptomdebut. (4) 

Landsgjennomsnittet i 2018 var 46 prosent, i Helse Nord fra 28 til 62 prosent.  

 

Det er også stor variasjon mellom helseforetak og år i hvor stor andel4 av pasientene som får 

trombolyse, slik figur 1 viser. 

 
Figur 1 Nasjonal kvalitetsindikator: Andel pasienter over 18 år innlagt med blodpropp i hjernen, som har fått behandling 
med trombolyse5 6. Kilde: helsenorge.no 

                                                             
3 Nasjonalt mål er at minst 60 prosent av pasientene skal ankomme sykehus innen fire timer etter symptomdebut 
4 Nasjonalt mål er at minst 20 prosent av pasientene skal få trombolyse.  
5 Det registreres flere trombolysebehandlinger i NHR enn i Norsk pasientregister. Det indikerer at det fortsatt er en del pasienter 
som ikke kodes korrekt med nasjonal særkode for trombolyse. Dette kan være en forklaring på noe av variasjonen mellom sykehus.  
6 I 2020 ble det ved Nordlandssykehuset observert et fall i trombolyseandel i forbindelse med utbruddet av Covid-19. 
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For å sikre at pasienten får effektiv diagnostikk og behandling innen anbefalt tid i alle faser i 

sykdomsforløpet, ble Pakkeforløp for hjerneslag, fase 1 innført i 2018 (5).  

 

 Mekanisk trombektomi 
Mekanisk trombektomi ble tatt inn i retningslinjene i 2017, basert på en rekke internasjonale 

studier som alle viste en signifikant positiv effekt ved hjerneinfarkt forårsaket av tilstopping av 

en stor pulsåre i hjernen (6).  Ved bruk av mekanisk trombektomi oppnås rekanalisering hos 

70–80 prosent av pasienter med tilstopping av store kar mot 30 prosent med 

trombolysebehandling. Dette innebærer en betydelig større mulighet for å bli helt selvhjulpen 

etter et hjerneslag. Muligheten øker jo tidligere i forløpet behandlingen gis (7). 

 

Ved mekanisk trombektomi er målet å fjerne blodproppen slik at blodsirkulasjonen 

gjenopprettes. Et kateter føres inn fra arterien i lysken og opp gjennom karsystemet til hjernen, 

og tromben kan «fiskes» ut. Alternativt kan tromben «suges» ut, eller en kombinasjon av 

metodene kan benyttes.  

 

Trombektomi anbefales utført så raskt som mulig og senest innen seks timer etter 

symptomdebut. For selekterte pasienter anbefales trombektomi også mellom 6-24 timer etter 

symptomdebut. (8).  Dette gjelder pasienter hvor blodsirkulasjonen til det området i hjernen 

som den tilstoppede blodåren skal forsyne, er delvis opprettholdt via kollaterale blodårer. For 

hver times forsinkelse reduseres muligheten for effekt av behandlingen med 16 prosent (9). For 

de fleste pasientene vil rask behandling fortsatt være den viktigste faktoren for et godt resultat.  

 

Seleksjon av pasienter 

Trombektomi er anbefalt basert på randomiserte studier knyttet til tilstopping av de store 

blodårene i fremre kretsløp, med ledsagende uttalte/alvorlige slagsymptomer. Disse pasientene 

utgjør den største andelen som er aktuelle for slik behandling.  

 

Behandling i mer perifere blodkar er mulig, men dette er en mer kompleks behandling med 

større risiko, som også krever høyere erfaringsnivå hos operatøren. For tilstopping av blodårer i 

bakre kretsløp finnes det ingen randomiserte kontrollerte studier. Prognosen er dårlig for disse 

pasientene. Der det er påvist okklusjon kan trombektomi vurderes, da erfaring viser at noen kan 

ha effekt (8). I Helse Nord utgjør disse pasientene en svært liten andel. 

 

I studiene bak anbefalingen om trombektomi hadde pasientene god funksjon7 før hjerneslaget. 

Det er anbefalt at denne seleksjonen følges som retningsgivende for trombektomi i klinisk 

praksis, inntil eventuell annen dokumentasjon foreligger. Det er ikke grunnlag for å anbefale 

noen øvre aldersgrense, og det fins ingen randomiserte studier for pasienter under 18 år (8). 

 

Noen pasienter kan vurderes selektert direkte til trombektomi: 

 

• Pasienter med kontraindikasjoner mot trombolyse, som nylig gjennomførte kirurgiske 

inngrep eller pågående antikoagulasjonsbehandling, men som vurderes aktuelle for 

trombektomi. 

                                                             
7 Modified Rankin Scale (mRs) 0-2, dvs. ingen til lett funksjonshemming 
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• Pasienter der det foreligger sterk mistanke om storåreokklusjon (etter f.eks. PASS-

kriterier8), og hvor pasienten uansett skal transporteres med luftambulanse, og der 

effektiv transporttid til lokalsykehus og trombektomisenter er omtrent lik. 

 

Beregning av antall pasienter aktuell for trombektomi kan gjøres ved ulike tilnærminger. 

Prosjektgruppen har valgt å ta utgangspunkt i at 10–15 prosent av alle med hjerneinfarkt har 

storkarsokklusjon i fremre kretsløp. 1/3 av disse vil ikke være aktuell for trombektomi. Estimert 

antall pasienter aktuell for trombektomi i Helse Nord utgjør omlag 90–130 per år (8). 

 

 Dagens trombektomitilbud  
Fram til 2018 ble trombektomi utført ved fem sykehus i Norge: UNN Tromsø, St. Olavs hospital, 

Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus, Helse Stavanger - Stavanger 

universitetssykehus og Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet. I Helse Sør-Øst er det nå 

etablert dagtilbud ved Akershus universitetssykehus og Sørlandet sykehus, planlagt utvidet til 

full døgndrift fra 2022. Ved OUS Ullevål ble det etablert dagtilbud i oktober 2020, utvidet til 

døgntilbud fra 2021. Innføringen monitoreres og det er planlagt å gjennomføre evaluering av 

tilbudene i løpet av 2022, hvor oppstart ved nye helseforetak også skal vurderes. 

Helse Vest og Helse Midt-Norge har valgt å videreføre dagens organisering uten å utvide tilbudet 

ytterligere.  

 

Trombektomi ved hjelp av robotteknologi kan åpne muligheter for samarbeid mellom flere 

senter. 

 

På landsbasis har andelen pasienter behandlet med trombektomi økt de siste årene, fra 1,1 

prosent i 2014 til 6,3 prosent i 2019. I Helse Nord var andelen 5,6 prosent i 2019. 

 
 Antall Andel, % 

 2018 2019 2018 2019 

Trombektomi 367 487 4,8 6,3 

Behandlet med trombolyse før trombektomi 220 238 59,8 48,9 

Trombektomi ≤ 80 år 277 349 5,6 6,8 

 
Tabell 3 Antall og andel pasienter i Norge behandlet med trombektomi i 2018 og 2019. Kilde NHR 

 

I Helse Nord opprettet UNN Tromsø tilbud om trombektomi som eksperimentell behandling i 

2010. Antall trombektomier har økt fra åtte i 2016 til 63 i 2020.  

 
Trombektomi  
UNN Tromsø 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Antall  6 3 9 3 7 8 27 43 56/509 63 

 
Tabell 4 Antall trombektomier utført ved UNN Tromsø i årene 2011–2020. Kilde UNN Tromsø 

 

Geografisk fordeling av pasienter behandlet med trombektomi i 2018–2020 viser at flest 

pasienter var primærinnlagt ved UNN Tromsø.  

                                                             
8 PASS-kriterier: Kriterier for å vurdere storkarsokklusjon: 1. Foreligger blikkdeviasjon? 2. Er pasienten våken? 3. Foreligger det 
lammelse i arm eller ben og underekstremitet faller mot underlaget? 4. Foreligger noen form for taleproblem? Hvis ja på spørsmål 1 
+ 2 eller 2 + 3+ 4 mistenkes storkarsokklusjon. 
9 Data fra NHR avviker noe fra data rapportert fra UNN 
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Sykehus 2018 2019 2020 
UNN Tromsø 22 2810 3111 
UNN Harstad 4 10 9 
UNN Narvik 3 1 3 
Finnmarkssykehuset Hammerfest 2 0 3 
Finnmarkssykehuset Kirkenes 1 2 2 
Nordlandssykehuset Bodø 6 7 2 
Nordlandssykehuset Vesterålen 1 5 5 
Nordlandssykehuset Lofoten 3 1 3 
Helgelandssykehuset Mo i Rana 1 1 4 
Helgelandssykehuset Mosjøen 0 1 0 
Helgelandssykehuset Sandnessjøen 0 0 1 

 

Tabell 5 Pasienter behandlet med trombektomi ved UNN Tromsø 2018–2020, fordelt etter hvor de var primærinnlagt. 
Kilde UNN Tromsø 

 

Vi har ingen registrering av hvor mange pasienter som er overført til trombektomisenter uten å 

bli trombektomert, men noe overtriagering må påregnes. Ved innleggelse med mistanke om 

hjerneslag er det vanlig med 30–50 prosent overtriagering (12). Vi har heller ikke tall for hvor 

mange som vurderes aktuelle for trombektomi, men som ikke overføres fordi tidsfristen allerede 

er eller vil bli overskredet før ankomst. 

  

                                                             
10 Inkludert to pasienter direkteinnlagt fra annen del av regionen 
11 Inkludert tre pasienter direkteinnlagt fra annen del av regionen 

Styremøte i Helse Nord RHF
27. oktober 2021 - innkalling og saksdokumenter

58



 

13 
 

5. Kompetansekrav og krav til kvalitet i trombektomisenter 

 Faglige forutsetninger 
Sykehus som skal ha tilbud om trombektomi må oppfylle flere kriterier (8): 

 

• Velfungerende slagenhet med tilstrekkelig kapasitet til overvåkning.  

• Effektivt og tverrfaglig slagteam som består av nevrologisk vakt (teamleder), radiologisk 

vakt, intervensjonsradiolog og anestesilege. (evt. også nevne øvrige) 

• Slagteamet må ha god opplæring, kunnskap og kompetanse, og må øve regelmessig. 

 

Tilstrekkelig kunnskapsnivå og kompetanse i hele behandlingskjeden, ikke bare i slagteamet:  

 

• Prehospital tjeneste med forståelse for hastegrad (Load and go) 

• Anestesistøtte med spesialkompetanse innen trombektomi  

• Assistent (lege) med tilsvarende kjennskap til prosedyren som operatøren 

• Slagnevrologer og overvåkningsavdelinger med spesiell erfaring med å overvåke 

pasienter med lavsymptomatisk storkarsokklusjon (LVO) samt etter vellykket 

behandling 

 

Internasjonalt er det anbefalt minimum 50 trombektomier årlig pr senter, og minimum 15 

trombektomier pr intervensjonist for å sikre god kvalitet (13). I Norge er det ingen slike 

anbefalinger, og i faglige retningslinjer er det ikke anbefalt et spesifikt krav til behandlingsvolum 

for trombektomisentra i Norge:   

• På grunn av Norges geografi og demografi kan det ikke anbefales et spesifikt volumkrav til 

sentre som skal tilby trombektomi, men det må vektlegges at faglige forutsetninger og 

kvalifikasjoner er tiltede. Dette er i tråd med Kunnskapssenterets metodevurdering og de 

Europeiske anbefalingene.  

• Lavt volum kan være en utfordring i forhold til kvalitet, men lang avstand som medfører 
sterkt forsinket behandling eller ingen behandling, vil være mer alvorlig for pasienten. (8) 

Data fra trombektomisentra i Norge12 viser at man også ved lavt volum oppnår gode tekniske 
resultater ved trombektomi. Ved UNN ble det i perioden 2017–2018 utført totalt 71 
tombektomier. Resultatet for revaskularisering var godt for 83 prosent av pasientene. Ved 
Stavanger Universitetssykehus, hvor det i perioden 2014–2018 ble behandlet mellom 17–45 
pasienter årlig, var tilsvarende tall 78–91 prosent, og ved St Olavs hospital, hvor man i 2018 
behandlet 45 pasienter, 84 prosent. 

 

 Kompetansekrav  
Helsedirektoratet anbefaler at trombektomi bør utføres av nevrointervensjonsradiologer eller 

intervensjonsradiologer med tilstrekkelig opplæring i metoden (8). Opplæringens innhold og 

omfang kan sikres ved hospitering ved sentra med høyt volum.  

 

Anbefalinger for kompetansekrav/utdanningskrav for generelle intervensjonsradiologer som 

skal utføre mekanisk trombektomi er utarbeidet i forbindelse med Utredning av fremtidig 

                                                             
12 Presentert på det 4. nasjonale møtet om endovaskulær intervensjon ved akutt hjerneinfarkt  
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organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt i Helse-Sør 

Øst (vedlegg 3). Det var dissens i denne arbeidsgruppen når det gjaldt kompetansekrav og krav 

til opplæring av intervensjonister. Arbeidsgruppen i Helse Nord sluttet seg til anbefalingene til 

gruppe 1, som anbefalte lengst hospiteringsperiode på 3–6 måneder ved Rikshospitalet. De 

konkluderte videre med at hospitering ved høyvolumsenter i utlandet kan korte ned tiden. 

Europeisk sertifiseringsprogram er forventet å komme for slagbehandling.  

 

I dagens organisering av trombektomi har intervensjonistene ulik kompetanse/spesialisering. 

Ved OUS Rikshospitalet utføres inngrepet av nevrointervensjonsradiologer og ved Stavanger 

Universitetssykehus utføres inngrepet av intervensjonsradiologer, en modell som også brukes 

ved Sørlandet sykehus og på Ahus. Ved øvrige sykehus utføres inngrepet av både 

intervensjonsradiologer og nevrointervensjonsradiologer. Ved UNN Tromsø er inngrepet hittil 

utført av nevrointervensjonsradiolog. Intervensjonsradiologer er under opplæring. 

 

 Utvikling og vedlikehold av kompetanse 
Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i tilgjengelig kompetanse i dagens bemanning, og vurdert 

hvilken kompetanse det er nødvendig å bygge opp i tillegg, samt hvordan dette kan skje.  

 

Regelmessig trening/simulering er viktig for å vedlikeholde kompetanse og sikre et samkjørt 

team, hvor alle har dedikerte roller og ansvar. Både UNN og Nordlandssykehuset har etablert 

samarbeid med Stavanger universitetssykehus om simulering av trombektomi, som er knyttet 

opp mot et forskningsprosjekt. Nordlandssykehuset er allerede i gang med deler av 

simuleringen; fra mottak av pasient til og med vurdering for trombektomi, mens UNN har 

planlagt å starte med simulering av gjennomføring av trombektomi. 

 

Andre tiltak for å vedlikeholde kompetanse er regelmessig hospitering ved større senter og å 

være to intervensjonister ved hver trombektomi. Også trening ved bruk av dyremodell er 

aktuelt, noe som blir brukt bla på Karolinska Sjukhuset og Limoges. Nord universitet har 

griselaboratorium (ANILAB) som brukes i forbindelse med somatisk forskning tilknyttet 

Nordlandssykehuset. Her vil det være mulig å lage en grisemodell for teknisk trening av 

intervensjonsradiologer i vår region.  

 

 Kvalitetskrav og monitorering 
I 2019 ble det innført kvalitetsindikatorer som måler behandlingsresultat og komplikasjonsrate 

ved trombektomi. Mål på kvalitet er i hvor stor grad tromben blir fjernet og blodtilførselen 

gjenopprettet, om det oppstår komplikasjoner og hvordan pasientens funksjonsnivå 

gjenopprettes. I henhold til internasjonale krav bør graden av revaskularisering være over 60 

prosent. Høyere grad av rekanalisering er forbundet med bedre behandlingsresultat.  

 

Fra 2019 er enkelte data om trombektomi rapportert til NHR, og fra 2020 utvides 

rapporteringen til å gjelde flere kvalitetsparameter, som vil gjøre det mulig med en detaljert 

kartlegging av trombektomipraksis i Norge. Nærmere detaljer finnes i NHR. 
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6. Prehospitale tjenester og samhandling mellom 

prehospitale tjenester og sykehus 
 
Nasjonale retningslinjer for hjerneslag anbefaler at prehospital tjeneste er organisert slik at 

pasienter aktuelle for trombektomi kommer raskest mulig til behandling.  

 

AMK-sentralene styrer og koordinerer ambulansetjenesten. Når pasient, pårørende eller 

helsepersonell varsler AMK om mulig hjerneslag blir dette behandlet som et akuttoppdrag med 

«rød respons»13.  

 

 Prehospital seleksjon til trombektomi 
Det finnes flere kliniske skalaer utviklet for at prehospitalt personell skal kunne gradere slagets 

alvorlighet. Fellesnevneren er at høy alvorlighetsgrad indikerer sannsynlighet for okklusjon av 

stor hjernearterie, og for at pasienten er aktuell for trombektomi. Slike skalaer kan brukes for å 

triagere pasienter aktuelle for direkteinnleggelse i trombektomisenter.  

 

De ulike skalaene har imidlertid en rekke svakheter. Europeiske retningslinjer konkluderer med 

at det er utilstrekkelig evidens for å bruke en klinisk skala i rutinepraksis (14). I nylig 

oppdaterte norske retningslinjer konkluderer man med at selv om høy prehospital NIHSS- skår til 

en viss grad predikerer storkarsokklusjon, har vi i dag ingen gode ikke-radiologiske verktøy for å 

selektere trombektomikandidater allerede prehospitalt (15). 

  

Skalaene vil kunne fange opp en andel av de dårligste pasientene. De er imidlertid mindre 

sensitive for å fange opp hjerneslag senere i tidsvinduet (16). På sikt vil det mest sannsynlig 

være aktuelt å behandle pasienter med lettere utfall (16) og disse vil i mindre grad bli 

identifisert med de prehospitale skalaene. I nylig publiserte europeiske anbefalinger 

konkluderer man med at det ikke er sikker evidens for direkte transport til trombektomisenter, 

men at direktetransport kan være aktuelt i urbane områder hvor avstanden til 

trombektomisenter er mindre enn 30–45 minutter, og at bruk av «drip and ship» (trombolyse på 

lokalsykehus før overflytting) er mest aktuelt ved lengre transporttider (16). Flere studier pågår 

for å finne prehospitale diagnostiske verktøy som kan åpne for prehospital actilysebehandling 

slik at pasienter dermed kan omgå lokalsykehus og fraktes direkte til vurdering for 

trombektomi. Det pågår også studier hvor man sammenligner direktetransport til 

trombektomisenter med bruk av «drip and ship». Resultatene fra en spansk randomisert 

kontrollert studie - RACECAT – ble nylig presentert ved ESOC (European Stroke Organisation 

Conference). Denne viste ingen effekt av å by-passe lokalsykehus.  

 

I vår landsdel vil prehospital seleksjon kunne være aktuelt for pasienter med store utfall som 

hentes med helikopter, og hvor den totale transporttiden til trombektomisenter er kort. Også 

pasienter med kontraindikasjon for trombolyse kan være aktuelle for direktetransport. UNN har 

utviklet et forslag til regional prosedyre som benytter PASS-kriterier14 for triagering. Prosedyren 

                                                             
13 Rød respons betyr mistanke om akutt livstruende sykdom, skade eller ulykke. Utløser alarm og umiddelbar hjelp. Kilde: 

Legevakthåndboken 
14 PASS-kriterier: 1. Foreligger blikkdeviasjon? 2. Er pasienten våken? 3. Foreligger parese i arm eller ben og ekstremitet faller mot 
underlaget? 4. Foreligger noen form for taleproblemer? Dersom kriterium 1+2 eller 2+3+4 er oppfylt er det stor sannsynlighet for 
okklusjon av stor hjernearterie og for at pasienten er aktuell for trombektomi  
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er foreløpig ikke implementert, men skal piloteres i eget nedslagsfelt. Med utgangspunkt i dette 

bør et samlet fagmiljø utarbeide en felles regional prosedyre, som tar høyde for ulike behov og 

forutsetninger i regionen.  

 

 Bruk av luftambulanse ved hjerneslag 
Antall hjerneslag i Helse Nord i 2017 var omlag 1200, men langt flere pasienter transporteres til 

sykehus med mistanke om hjerneslag. De aller fleste transporteres til sykehus med 

ambulansebil, men noen har behov for fly eller helikopter. Figurene nedenfor viser antall 

primæroppdrag hvor pasienter med mistanke om hjerneslag er fraktet fra hjemmet til sykehus 

med ambulansefly eller helikopter. Diagnosekodene ICD10 161-164.9 omfatter både 

hjerneblødning og –infarkt.  

 

I perioden 2013–2015 ble gjennomsnittlig 155 pasienter årlig med mistanke om hjerneslag 

fraktet til sykehus med fly eller helikopter. Antallet er økt til gjennomsnittlig 245 i perioden 

2016–2018. Økningen er innen bruk av ambulansehelikopter. 

 

 
Figur 2 Antall oppdrag/pasienter med mistanke om hjerneslag, fraktet til sykehus i Helse Nord med ambulansefly, 
ambulansehelikopter eller redningshelikopter i perioden 2013-2018. Kilde: Luftambulansetjenesten HF 

Fly brukes hovedsakelig til Kirkenes, Hammerfest og Tromsø, og helikopter brukes mest til 

Tromsø, Harstad, Sandnessjøen, Bodø15 og Hammerfest16.  

 

 
Figur 3 Antall oppdrag/pasienter med mistanke om hjerneslag, fraktet til sykehus i Helse Nord med ambulansefly, 
perioden 2013-2018. Kilde: Luftambulansetjenesten HF 

                                                             
15 Hovedsakelig redningshelikopter 
16 Hovedsakelig redningshelikopter 
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Figur 4 Antall oppdrag/pasienter med mistanke om hjerneslag, fraktet til sykehus i Helse Nord med ambulansehelikopter, 
perioden 2013-2018 Kilde: Luftambulansetjenesten HF 

 
Figur 5 Antall oppdrag/pasienter med mistanke om hjerneslag, fraktet til sykehus i Helse Nord med redningshelikopter, 
perioden 2013-2018 Kilde: Luftambulansetjenesten HF 

Når det gjelder sekundæroppdrag (overflytting fra et sykehus til et annet) mottar UNN Tromsø 

naturlig nok flest pasienter: gjennomsnittlig 87 pasienter årlig i perioden 2013–2018. Dette 

inkluderer pasienter til trombektomi. 31 pasienter er fraktet fra sykehus i Helse Nord til St. 

Olavs hospital i perioden 2013–2018. 

 

 
Figur 6 Antall sekundæroppdrag/pasienter med mistanke om hjerneslag, fraktet mellom sykehus i Helse Nord og St. Olavs 
hospital med helikopter eller fly, perioden 2013-2018. Kilde: Luftambulansetjenesten HF 
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Regionen har store geografiske avstander og betydelige forsinkelser kan oppstå i pasientforløpet 

knyttet til transport. Ved fly- eller helikoptertransport må det i tillegg til selve flytiden beregnes 

tid til koordinering og klargjøring, og transport til og fra landingsplass. Videre vil værforhold og 

tilgjengelighet påvirke hva som er mulig å få til i øyeblikket.  

 

Tabell 6 viser avstander og flytider for ambulansehelikopter fra helikopterbase til sykehus, og 

fra sykehus til henholdsvis UNN Tromsø, Nordlandssykehuset Bodø og St. Olavs hospital 

Trondheim.  

 

 
Fra Til sykehus (hente) Distanse 

nm  
Flytid  
min 

Til sykehus (levere) Distanse 
nm  

Flytid 
min  

Total 
flytid  

Total 
flytid17  

 Evenes Direkte 
 

0 Nordlandssykehuset 
Bodø 

89 49 49 00:49 

 
Nordlandssykehuset 
Lofoten 

74 41 Nordlandssykehuset 
Bodø 

54 30 71 01:11 

 
UNN Harstad 19 12 Nordlandssykehuset 

Bodø 
103 56 68 01:08 

 
Nordlandssykehuset 
Vesterålen 

40 23 Nordlandssykehuset 
Bodø 

77 43 66 01:06 

 
UNN Narvik 16 10 Nordlandssykehuset 

Bodø 
97 56 63 01:03 

 
Direkte 

 
0 UNN Tromsø 87 48 48 00:48 

 
Nordlandssykehuset 
Lofoten 

74 41 UNN Tromsø 151 81 122 02:02 

 
UNN Harstad 19 12 UNN Tromsø 75 42 54 00:54 

 
Nordlandssykehuset 
Vesterålen 

40 23 UNN Tromsø 110 60 83 01:23 

 
UNN Narvik 16 10 UNN Tromsø 82 45 55 00:55 

  
Brønnøysund 

Direkte 
 

0 Nordlandssykehuset 
Bodø 

121 65 65 01:05 

 
Helgelandssykehuset 
Mo i Rana 

71 39 Nordlandssykehuset 
Bodø 

58 32 71 01:11 

 
Helgelandssykehuset 
Mosjøen 

33 19 Nordlandssykehuset 
Bodø 

92 50 69 01:09 

 
Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen 

35 20 Nordlandssykehuset 
Bodø 

87 48 68 01:08 

 
Direkte 

 
0 St Olavs Hospital 

Trondheim 
131 71 71 01:11 

 
Helgelandssykehuset 
Mo i Rana 

71 39 St Olavs Hospital 
Trondheim 

200 107 146 02:26 

 
Helgelandssykehuset 
Mosjøen 

33 19 St Olavs Hospital 
Trondheim 

162 87 106 01:46 

 
Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen 

35 20 St Olavs Hospital 
Trondheim 

166 89 109 01:09 

Tromsø Nordlandssykehuset 
Lofoten 

151 69 UNN Tromsø 151 69 138 02:18 

 
UNN Harstad 75 35 UNN Tromsø 75 35 70 01:10 

 
Nordlandssykehuset 
Vesterålen 

110 51 UNN Tromsø 110 51 102 01:42 

 
UNN Narvik 82 39 UNN Tromsø 82 39 78 01:18 

Tabell 6 Flytider med ambulansehelikopter fra helikopterbase til sykehusene i Nord-Norge, og videre til henholdsvis UNN 
Tromsø, Nordlandssykehuset Bodø og St. Olavs hospital i Trondheim. Kilde: Luftambulansetjenesten HF 

 

                                                             
17 Med disse avstandene oppgis tidsbruk basert på: 1 minutt for take-off+ 1 minutt for landing, cruisehastighet 125 (H135/H145) og 

145 knop (AW139-for base Tromsø), og vindhastighet 10 knop. Dvs. vindhastighet 0–20 knop gir en minimal tidsendring, mens 

storm gir en vesentlig ekstra bruk av tid.   
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Tabell 7 viser flytider ved bruk av ambulansefly.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabell 7 Flytider med ambulansefly fra flyplasser ved sykehusene i Nord-Norge, til henholdsvis Tromsø og Bodø. Kilde: 
Luftambulansetjenesten HF (Skal oppdateres med Finnmark) 

I tillegg til flytid kommer tid for aktivering av ambulansefly samt transport mellom sykehus og 

flyplass.  

 

 

Lufthavner Tromsø Bodø Værnes 

Kirkenes 01:00 01:30 02:10 

Vadsø 01:00 01:35 02:15 

Vardø 01:10 01:40 02:20 

Båtsfjord 01:05 01:35 02:20 

Berlevåg 01:00 01:35 02:20 

Mehamn 01:00 01:30 02:15 

Honningsvåg 00:50 01:20 02:05 

Lakselv/Banak 00:40 01:10 01:55 

Hammerfest 00:35 01:15 02:00 

Hasvik 00:30 01:05 01:50 

Alta 00:30 01:05 01:55 

Sørkjosen 00:20 00:55 01:45 

Tromsø  00:45 01:35 

Bardufoss 00:20 00:40 01:30 

Andenes 00:25 00:35 01:25 

Evenes 00:30 00:25 01:20 

Stokmarknes/Skagen 00:30 00:25 01:15 

Svolvær/Helle 00:40 00:20 01:05 

Leknes 00:40 00:20 01:05 

Røst 00:55 00:25 01:00 

Bodø 00:50  01:00 

Mo I Rana 00:55 00:20 00:55 

Stokka 01:10 00:25 00:45 

Mosjøen 01:10 00:30 00:50 

Brønnøysund 01:15 00:35 00:40 
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 Prehospital forsinkelse 
Andelen pasienter med hjerneslag innlagt innen 4 timer varierer, også ut over det som kan 

skyldes geografi. I Norge var andelen 46 prosent i 2018. Andelen er økende og er på høyde med 

både Sverige og Danmark (4). I 2018 varierte andelen i Helse Nord mellom 28–62 prosent.  

 

 
Tabell 8 Andel pasienter med hjerneinfarkt innlagt innen 4 timer etter symptomdebut. Kilde: Norsk hjerneslagregister 

 

En studie fra Ahus viste at pasienter med store nevrologiske utfall kommer tidligere til sykehus 

enn pasienter med mindre utfall (17). Studien viste i tillegg at en stor del av forsinkelsen skyldes 

at pasientene kontakter helsevesenet for sent. I tillegg er det sannsynlig flere flaskehalser 

prehospitalt, og det er behov for tilstrekkelig kunnskapsnivå i hele behandlingskjeden, ikke bare 

i slagteamet.  

 

Ved Nordlandssykehuset pågår et PhD- prosjekt, Prehospitale minutter teller ved hjerneslag, hvor 

målet er å identifisere forsinkende faktorer prehospitalt i Nordland. Datainnsamligen er fullført i 

2021. Prosjektet vil kunne gi økt kunnskap om lokale forhold og hvor det er behov for å øke 

innsatsen for å minske prehospital forsinkelse.  

 

For å redusere prehospital tidsbruk må AMK ha klare retningslinjer for når slagteam ved 

pasientens lokalsykehus skal kontaktes, og for når slagteam ved trombektomisenter skal 

involveres med tanke på mulig direktetransport til trombektomi. Transporttjenesten må også ha 

forståelse for hastegrad (Load and go). 

 

  

0 10 20 30 40 50 60 70

Vesterålen (N=42)

Narvik (N=34)

Sandnessjøen (N=40)

Mosjøen (N=46)

Bodø (N=137)

Harstad (N=82)

Norge (N=7561)

Tromsø (N=326)

Lofoten (N=27)

Mo i Rana (N=43)

Kirkenes (N=32)

Hammerfest (N=53)

Andel pasienter med hjerneinfarkt innlagt innen 4 timer etter symptomdebut, 2018
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7. Økonomiske konsekvenser 
Folkehelseinstituttet utførte i 2016 en kostnadseffektivitetsanalyse av mekanisk trombektomi 

som tilleggsbehandling til trombolyse sammenlignet med trombolyse alene ved akutt 

hjerneinfarkt pga. storkarokklusjon (18). Analysen indikerer at trombektomi som 

tilleggsbehandling ved hjerneinfarkt er kostnadseffektiv sammenlignet med standardbehandling 

alene. Merkostnadene ved å tilby trombektomi som tilleggsbehandling til trombolyse knyttet til 

prosedyrekostnader, bildediagnostikk og transport er beregnet til 84 331 kroner (51 631–192 

631 kroner). 

 

Arbeidsgruppen har vurdert hva som skal til for å: 

 

• Styrke og drifte tilbud om trombektomi ved UNN Tromsø, som eneste senter i Helse 

Nord, og som ett av to senter. 

• Etablere og drifte tilbud om trombektomi ved Nordlandssykehuset Bodø. 

 

Med utgangspunkt i dagens forutsetninger er det beskrevet endringer som konsekvens av de 

ulike alternativene. UNN har anslått at det vil koste ca. 14 millioner kroner å etablere og drifte et 

robust tilbud om trombektomi i Tromsø, jf. styresak 34/2018. (Vedlegg 4) I budsjett for 2019 er 

UNN tildelt seks millioner. Ved etablering i Bodø vil kostnader til drift kunne reduseres noe. 

Nordlandssykehuset har anslått at tilbudet kan startes opp innenfor dagens ramme når det 

gjelder personell og areal, men det vil bla. tilkomme kostnader til opplæring, utstyr og 

eventuelle nye vaktordninger.  
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8. Risikovurdering 
Arbeidsgruppen har gjennomført en risikovurdering av alternativene ett eller to senter, med 

utgangspunkt i tilgjengelig data, kunnskap og erfaring. Det er tatt utgangspunkt i seks områder, 

beskrevet mål og tilhørende kritiske suksessfaktorer. Trusler for å ikke innfri suksessfaktorene 

er så risikovurdert. 

 

Følgende områder ble planlagt risikovurdert:  

 

1. Befolkningens tilgang til trombektomi. 

2. Ivareta pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen (kvalitet i behandlingstilbudet). 

3. Tilstrekkelig kompetent personell (fagfolk, rekruttering, bygge opp og vedlikeholde 

kompetanse, robusthet/sårbarhet). 

4. UNNs rolle som universitetssykehus og regionsykehus, og Nordlandssykehusets rolle 

som sykehus. 

5. Areal og utstyr. 

6. Økonomi. 

Område 4 og 6 er ikke risikovurdert. 

 
Figur 7 Områder for risikovurderingen 

I risikovurderingene er det tatt hensyn til vurderingskriterier for funksjonsdeling i Helse Nord 

(19). I detaljert matrise omhandler mål 1–6 tilbud om trombektomi ved ett senter (UNN 

Tromsø), mål 7–12 omhandler tilbud ved to senter (UNN Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø) 

(vedlegg 5). 

 

 Befolkningens tilgang til trombektomi/tilgjengelighet 
I risikovurderingen er det vurdert hvor stor sannsynlighet befolkningen har for å nå frem til et 

trombektomisenter, henholdsvis raskere enn tre timer, innen tre-fire timer, innen seks timer 

eller senere enn seks timer, avhengig av bosted. Muligheten for et godt resultat øker jo tidligere 

tromben blir fjernet, noe som har stor betydning for pasienten.  

 

Tiden er beregnet basert på data fra NHR, opplysninger om flytider og arbeidsgruppens 

erfaringer. Det er tatt hensyn til tidsbruk i den prehospitale fasen, tid til diagnostisering og 

eventuell oppstart av trombolyse, tid for å koordinere transport for overflytting samt selve 

flytiden og transport til trombektomisenter. Når det gjelder tidsbruk i prehospital fase, som 
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inkluderer tiden fra symptomdebut til pasient eller pårørende varsler helsetjenesten, vet vi at 

under 50 prosent av pasientene ankommer sykehus innen fire timer.  

 

Ett senter 

• Høy risiko for at pasienter i Finnmark, Lofoten, Vesterålen, Salten og Helgeland ikke 

rekker frem til senteret og får påbegynt behandling innen seks timer.  

• Lav risiko for at pasienter i Tromsø ikke rekker frem til senteret og får påbegynt 

behandling innen seks timer.  

• Middels risiko for at pasienter i Harstad/Ofoten ikke rekker frem til senteret og får 

påbegynt behandling innen seks timer.  
 

To senter 

• Høy risiko for at pasienter i Finnmark ikke rekker frem til senteret og får påbegynt 

behandling innen seks timer.  

• Lav risiko for at pasienter i Tromsø og i Salten ikke rekker frem til senteret og får 

påbegynt behandling innen seks timer.  

• Middels risiko for at pasienter i Harstad/Ofoten og Helgeland ikke rekker frem til 

senteret og får påbegynt behandling innen seks timer.  

• Lofoten og Vesterålen er ikke vurdert da en hadde behov for ytterlige bakgrunnstall.   
 

Som kartene viser vil det ved ett senter i Tromsø være mulig for befolkningen i UNN Tromsøs 

nedslagsfelt å nå frem til behandling innen tre timer etter symptomdebut. For resten av 

befolkningen vil det ta over tre timer, og befolkningen i Finnmark, Salten og på Helgeland vil ha 

liten sannsynlighet for å nå frem til behandling før det er gått mer enn seks timer. For de fleste 

vil det bety at tidsfristen for å gjøre trombektomi er passert, med unntak av de (få) som kan ha 

nytte av slik behandling i utvidet tidsvindu. 

 

 

 

Figur 8 Tid til trombektomisenter; en-sentermodell  

 

Figur 9 Tid til trombektomisenter, to-sentermodell 
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 Kvalitet i behandlingen  
God kvalitet i behandlingen avhenger av flere faktorer, jf. kapittel 5.  

 

Ett senter 

Samlet risikobilde knyttet til kvalitet i behandlingen vurderes som lav. Risikoen er vurdert til 

middels for kritiske suksessfaktorer som omhandler regionale prehospitale rutiner knyttet til 

hjerneslag, pasientlogistikk og håndtering av eventuell overtriagering. For områder med middels 

risiko har gruppen foreslått tiltak. 

 

To senter 

Samlet risikobilde knyttet til kvalitet i behandlingen vurderes som middels. Risikoen er vurdert 

som middels for kritisk suksessfaktor knyttet til regionale rutiner for prehospitale tjenester.  

 

 Tilstrekkelig kompetent personell  
Under arbeidet med rapporten har tilgangen på kvalifisert personell endret seg ved UNN 

Tromsø. Fra å være nesten i mål med tilstrekkelig antall intervensjonister endret situasjonene 

seg til at det kun var en intervensjonist tilgjengelig. Dette preget arbeidet med 

risikovurderingen, og gjorde det vanskelig å gjennomføre en fullstendig risikovurdering på dette 

punktet.  

 

Ett senter 

Samlet risiko knyttet til tilstrekkelig kompetent personell vurderes som høy. Dette skyldes at 

UNN ikke har tilstrekkelig antall intervensjonister til å opprettholde vaktberedskap, og 

rekruttering er utfordrende. Det er foreslått tiltak som vil redusere risikoen.  

 

To senter 

Gruppen er delt i synet på om etablering av senter i Nordlandssykehuset vil ha innvirkning på 

UNN sitt arbeid med å møte utfordringen knyttet til å rekruttere, bygge og vedlikeholde 

kompetanse. I rapporten er behov for kompetanse og personell ved etablering av senter i Bodø 

beskrevet. Nordlandssykehuset beskriver at rekruttering vil skje internt og at en vil kunne 

kompensere for lav aktivitet ved at to intervensjonister gjør inngrep, samt trening gjennom 

simulering.  

 

 Areal og utstyr 
Ett senter 

Tilbudet er allerede etablert ved UNN med tilstrekkelig areal og utstyr. Samlet risiko knyttet til 

areal og utstyr vurderes som lav. 

 

To senter 

Nordlandssykehuset har tilstrekkelig areal og utstyr til eventuell etablering av 

trombektomisenter. Samlet risiko knyttet til arealer og utstyr vurderes som lav. 
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 Økonomi 
Merkostnadene ved trombektomi som tilleggsbehandling etter trombolyse for en 

gjennomsnittlig pasient i akutt fase inkludert prosedyrekostnader, bildediagnostikk utover 

standard og tilleggstransport er beregnet til 84 331 kroner (51 631–192 631 kroner) (18). 

Ut over dette vil det være kostnader ved å etablere tilbudet, bygge opp og vedlikeholde 

kompetanse, kostnader knyttet til økte personellressurser og vaktordninger som ikke allerede 

er etablert i dag.  

 

Det er ikke gjennomført risikovurdering av kostnadsutfordringene. 
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9. Anbefaling på kort og lang sikt 
 
Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten konkluderer i sin utredning om mekanisk 

trombektomi og kostnadseffektivitet at dersom målet er å gi befolkningen et likeverdig akutt 

slagbehandlingstilbud, må etablering av flere intervensjonssentre utredes, og at siden tidsfaktoren 

er avgjørende, vil innføring av metoden som rutinemessig tilbud medføre til dels betydelige 

organisatoriske utfordringer grunnet Norges særegne befolkningsmønster, topografi og værforhold 

(21). At dette i særlig grad gjelder Nord-Norge, er det liten tvil om.  

 Arbeidsgruppens anbefaling 
Det er enighet i arbeidsgruppen om tiltak for å bedre dagens forløp ved akutt hjerneslag. 

Samarbeid mellom trombektomisenter, øvrige sykehus og prehospitale tjenester i regionen er av 

stor betydning for å tidlig identifisere pasienter aktuelle for trombektomi, og sikre at de raskt 

overføres til trombektomisenter.  

 

Arbeidsgruppen er delt i synet på om Helse Nord bør ha ett eller to trombektomisenter i 

regionen. Argumenter for ett senter ved UNN Tromsø er at trombektomi er og vil være et 

behandlingstilbud med nokså lavt pasientvolum, og et samlet fagmiljø én plass vil gi best 

pasientsikkerhet og kvalitet, samt redusere sårbarheten i tilbudet.  
 

Argumenter for to senter er at hjerneslag er en tidskritisk tilstand. Store geografiske avstander 

med lange transporttider medfører at pasientene mister tid til behandling og at en høy andel av 

pasientene i regionen ikke har et reelt tilbud til trombektomi innenfor anbefalt tidsrom. To 

senter vil øke befolkningens tilgang til trombektomi og bidra til et mer likeverdig tilbud i 

regionen. Sårbarheten reduseres ytterligere dersom man klarer å bygge to fagmiljø som kan 

bistå hverandre. Det vil derfor være riktig å gradvis bygge opp tilbud ved Nordlandssykehuset 

Bodø. For å sikre god kvalitet i tilbudet må det gjennomføres tiltak som kompenserer for lavt 

volum, som simuleringstrening for hele teamet, jevnlig hospitering for intervensjonister ved 

større senter, to intervensjonister ved hver trombektomi og trening i forskningslaboratorium. 

 

På kort sikt anbefaler arbeidsgruppen å styrke tilbudet om trombektomi ved UNN Tromsø. 

Samtidig anbefaler gruppen å forbedre dagens forløp for akutt hjerneslag, både pre- og 

inhospitalt. Ved å redusere tidstyver i forløpet vil andelen pasienter som kan få tilbud om 

trombektomi øke.  

 

En evaluering av tilbudet bør finne sted innen tre år, og danne grunnlag for ny vurdering av 

eventuell etablering av et tilbud om trombektomi ved Nordlandssykehuset Bodø. Det bør 

innhentes erfaringer fra andre steder i landet, og eventuelle nye muligheter knyttet til triagering 

og ny teknologi bør tas med i vurderingen.   

 

 Tiltak for å forbedre dagens forløp ved akutt hjerneslag 
Arbeidsgruppen foreslår flere tiltak for å styrke tilbudet til pasienter med akutt hjerneslag. Disse 

har til hensikt å redusere tidsbruk i forløpet og øke kompetansen til og samarbeidet mellom alle 

som er involvert.  

 

• Videreføre folkeopplysning om symptomer og tiltak ved mistanke om hjerneslag. 
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• Systematisk gjennomgang av hele behandlingskjeden for å identifisere flaskehalser. 

• Samarbeid med primærhelsetjenesten om felles rutiner for hvordan de ulike 

akuttmedisinske miljøer skal samarbeide i tidskritiske situasjoner (jf. Trygg 

akuttmedisin ved UNN). 

• Felles rutiner for diagnostikk og akuttbehandling, herunder utrede/vurdere muligheten 

av prehospital seleksjon av pasienter til trombektomi. 

• Entydige varslingsrutiner til trombektomisenter. 

• Tiltak som reduserer tiden fra CT-undersøkelse er gjort til avgjørelse om transport til 

trombektomisenter er tatt og flykoordinator er varslet.  

• Systematisk, målrettet trening på samhandling og prosedyrer (simulering). Dette tiltaket 

gjelder hele akuttforløpet, også for trombektomiteamet. 

• Regionalt nettverkssamarbeid. 

• Nasjonalt nettverksamarbeid. 

 

Pasienter fra Helgeland blir i dag i noen tilfeller overført St. Olavs hospital for trombektomi, 

siden det som regel tar kortere tid å komme seg dit enn til Tromsø. Det anbefales å inngå 

formelle avtaler med Helse Midt-Norge for dette, samt etablere bedre rutiner som sikrer at 

pasientene i større grad blir vurdert for overføring dit. 

 

Pasienter fra Finnmark bør vurderes for direkte transport til UNN Tromsø dersom PASS-

kriterier er oppfylt, når dette ikke forsinker evt. trombolysebehandling. 

 

 Tiltak ved UNN Tromsø for å styrke tilbudet om trombektomi 
Arbeidsgruppens deltakere fra UNN har foreslått tiltak som bør gjennomføres for å styrke 

tilbudet. 

 

Ved UNN Tromsø utføres nå i overkant av én trombektomi per uke, og det akutte slagteamet, 

som består av nevrologisk primær- og bakvakt, trombolysesykepleier, radiograf, 

nevrointervenjsonsradiolog, anestesivakt og bioingeniør begynner å få god erfaring og godt 

samarbeid i selve mottaksfasen.  

 

En vanlig utfordring er samtidighetskonflikt på biplan-lab, som også brukes av 

intervenjonskardiologene, noe som medfører at mange av slagbehandlingene derfor må utføres 

på monoplan-lab. Dette er ikke tilfredsstillende, og det er behov for en ny biplan-lab.  

 

I overvåkingsfasen etter trombektomi er det ofte behov for kontinuerlig infusjonsbehandling for 

å holde blodtrykket stabilt. I denne fasen har pasientene behov for intensivovervåking, som nå 

enten skjer på oppvåkningen eller intensivavdelingen, hvor det ofte er fullt. Etter den 

nevrointensive fasen flyttes pasientene til slagenheten.  

  

Tiltak for å styrke trombektomivirksomheten ved UNN18: 

 

• To nye nevrointervensjonsradiologer 

                                                             
18 Noen av tiltakene er allerede gjennomført 
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• En ny intervensjonslab (angiografilaboratorium) 

• To nye overlegestillinger innen nevrologi 

• Tre nye LIS-stillinger innen nevrologi 

• Seks nye stillinger for slagsykepleiere 

• Egen slagvakt med slagtelefon (som betjener hele regionen) 

 

I tillegg kommer opplæring, hospitering osv. som beskrevet i vedlegg 4.  

 

 Tiltak ved Nordlandssykehuset for å etablere tilbud om 

trombektomi  
Arbeidsgruppens deltakere fra Nordlandssykehuset har foreslått tiltak for å etablere et tilbud 

om trombektomi i Bodø. 

 

Ved Nordlandssykehuset er areal og utstyr tilgjengelig for oppstart19, mens oppbygging og 

vedlikehold av kompetanse hos alle faggrupper må gjøres ved ekstern og intern opplæring og 

hospitering ved trombektomisenter.  

 

Det bør etableres samarbeid med nevrologisk og radiologisk avdeling ved UNN Tromsø, bl.a.  

med muligheter for konsultasjon ved kompliserte tilfeller. Det anbefales også nasjonalt 

samarbeid om struktur for kvalitetssikring i tillegg til et nasjonalt/internasjonalt samarbeid for 

organisert hospitering. 

 

En fullstendig og oppdatert oversikt over tiltak bør utarbeides i forkant av en eventuell 

etablering.  

  

                                                             
19 Ut fra dagens vurdering, men behovene kan endre seg. 
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1. Bakgrunn og prosjektbegrunnelse 
 

Beslutningsforum for nye metoder behandlet 24. april 2017, sak 31-2017, Mekanisk trombektomi 

til behandling av akutt hjerneinfarkt. Følgende beslutning ble protokollført:  

 

1. Mekanisk trombektomi kan videreføres til behandling ved truende eller manifest 

hjerneslag. 

2. Hver helseregion skal som følge av dette utrede organiseringen av 

hjerneslagsbehandlingen og den prehospitale tjenesten for å ivareta sitt «sørge-for» -

ansvar. 

3. Helseregionene skal etter en slik gjennomgang, som er anbefalt i punkt 2, samordne 

føringer for tilbud om mekanisk trombektomi slik at det er felles førende prinsipper på 

tvers av regionene. 

 

Dette prosjektet har som hovedmål å svare på beslutningspunkt 2. Helse Nord RHF skal i 

samarbeid med helseforetakene utrede og anbefale hvordan behandling av pasienter med 

hjerneslag med mekanisk trombektomi1 kan organiseres i Helse Nord, herunder hvilke 

forutsetninger dette krever og hvilke konsekvenser organiseringen gir. 

 

• Formålet er gode og likeverdige helsetjenester til pasienter med akutt hjerneinfarkt i 

hele regionen, der uønsket variasjon er redusert til et minimum. 

• Overordnet målsetting er at flest mulig pasienter med akutt hjerneinfarkt som har behov 

for mekanisk trombektomi, får behandling. 

 

På landsbasis er det anslått at 500–700 pasienter er aktuelle for trombektomi per år2. Fagrådet 

har anslått 30–50 aktuelle pasienter årlig i Helse Nord. Nyere beregninger anslår 70-100. Det 

antas at det er et stort gap mellom andelen som er aktuell for behandling og de som faktisk får 

det, noe som gjør det nødvendig med tiltak for å bedre tilgangen til behandlingen.  

 

UNN Tromsø har siden 2010 hatt tilbud om trombektomi3, og det er utarbeidet regionale 

prosedyrer for seleksjon og mottak4. Fagrådet har utrykt ønske om å bygge opp et tilbud ved 

Nordlandssykehuset Bodø i tillegg til å styrke tilbudet som allerede er etablert ved UNN 

Tromsø5.  

 

I Nasjonal faglig retningslinje for behandling av hjerneslag anbefales trombektomi utført så raskt 

som mulig og senest innen seks timer etter debut av symptomer. Nye studier viser at utvalgte 

pasienter kan ha nytte av behandling også senere i forløpet; helt opp til 16–24 timer6. 

 

                                                        
1 Mekanisk trombektomi er en akuttbehandling ved hjerneinfarkter som er forårsaket av tilstopping av 
store arterier som forsyner hjernen. Et kateter føres inn fra arterien i lysken og opp gjennom karsystemet 
til hjernen, der blodproppen fjernes. 
2 Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Helsedirektoratet. 
3 UNN Tromsø har behandlet 2-5 pasienter i 2014-2016. I 2017 er 30 pasienter behandlet, og pr. juni 2018 
er antallet 24. 
4 Dokmap, PR43695. OBS: nye prosedyrer under arbeid juni 2018 
5 Jf. notat fra fagrådet for hjerneslag i Helse Nord 
6 DEFUSE 3 og Dawn 
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Grunnet geografi og demografi vil det ikke være mulig med helt identiske tilbud til alle pasienter. 

Det må derfor lages praktiske løsninger tilpasset befolkningsstruktur og geografi i de ulike 

sykehusområdene, som er i henhold til nasjonale føringer og felles førende prinsipper på tvers 

av regionene. 

 

To utfordringsbilder må ivaretas: 

• Å utarbeide et best mulig faglig objektivt grunnlag for en anbefaling om regionens 

fremtidige lokalisering av tilbud om mekanisk trombektomi. 

• En overordnet målsetting er å tilby trombektomi som et reelt behandlingstilbud til 

aktuelle pasienter i alle deler av regionen. Beslutninger knyttet til organisering av 

prehospitale tjenester og samhandling mellom pre- og inhospitale tjenester blir viktig for 

å oppnå dette. 

 

Forslag til mandat har vært behandlet i ledergruppen i Helse Nord RHF og i direktørmøtet i 

Helse Nord flere ganger i 2017. Siste utkast til mandat ble behandlet i direktørmøte i Helse Nord 

5.-6. september 2017.  

 

Mandat 

Med utgangspunkt i beslutningen i Beslutningsforum for nye metoder, fagrådets uttalelse, 

konklusjoner og oppsummeringer fra ledergruppemøter i Helse Nord RHF og direktørmøtene 

bør utredningen i Helse Nord gi anbefalinger for organisering og drift av trombektomi som 

behandlingstilbud ved hjerneslag ved UNN Tromsø og eventuelt ved Nordlandssykehuset Bodø. 

Pakkeforløp for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (fase 1) er innført fra 1.1.2018. 

Utredningen må skje i samsvar med dette, og Nasjonal faglig retningslinje for behandling og 

rehabilitering ved hjerneslag. 

 

Helse Sør-Øst har allerede gjennomført tilsvarende utredning. Fase 1 av denne utredningen kan 

brukes som «mal», med tilpasninger til forhold i vår region. Fase 1 omhandler: 

 

Fase 1:  

Utrede faglige kriterier for trombektomivirksomhet med tanke på nødvendig 

befolkningsgrunnlag, faglige forutsetninger for trombektomivirksomhet, faglige avhengigheter 

til ulike fagområder, kompetansebehov, utstyrsbehov og tilgjengelighet. 

 

Mer detaljert vil dette innebære: 

• Beskrive dagens status for hjerneslagbehandling i Helse Nord, inkludert tilgjengelighet 

knyttet til eksisterende tilbud om mekanisk trombektomi. 

• Med bakgrunn i krav/anbefalinger i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for 

behandling og rehabilitering ved hjerneslag: 

o Beskrive hvilke faglige forutsetninger, avhengigheter til ulike fagområder, 

kompetansebehov, inkludert simuleringstrening, utstyrsbehov og tilgjengelighet som 

må ligge til grunn for styrking av trombektomitilbudet ved UNN Tromsø og evt. ved 

etablering ved Nordlandssykehuset Bodø. 

o Beskrive hvordan pasientene skal selekteres og angi hvor mange pasienter som er 

aktuelle for trombektomibehandling fordelt på de ulike helseforetakene. 

o Anbefalingen samordnes med øvrige regioner slik at det er felles førende prinsipper 

på tvers av regionene, jf. vedtakspunkt 3 i beslutningen fra 
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Beslutningsforum for nye metoder. 

• Gi en beskrivelse av hvilken rolle (muligheter og begrensninger) UNN Tromsø kan ha i 

forhold til nye behandlingssteder, knyttet til opplæring og supervisjon. 

 

Fase 2: 

Prosjektgruppen gir en anbefaling om hvordan tilbud om mekanisk trombektomi i Helse Nord 

bør organisere sin beredskap på kort og lang sikt 

• På bakgrunn av de faglige vurderingene fra fase 1, vurdere hvilke lokasjoner som kan 

være aktuelle på kort og lang sikt. 

• Beskrive samarbeid med Helse Midt-Norge. 

 

Fase 3: 

På bakgrunn av anbefalingen fra fase 2, vurdere og beskrive hvordan den prehospitale tjenesten 

kan organiseres og hvordan pre- og inhospitale tjenester må samhandle. 

• Utrede hvordan den prehospitale tjenesten kan organiseres på bakgrunn av anbefalingen 

fra fase 2. (Egen arbeidsgruppe for dette arbeidet) 

• Beskrive rutine for samhandling og kommunikasjon mellom pre- og inhospitale 

tjenester. 

 

Fase 4: 

På bakgrunn av utredning og anbefalingene fra fase 1,2 og 3, utarbeide en samlet anbefaling om 

en fremtidig organisering av mekanisk trombektomi i Helse Nord på kort og lang sikt. 

 

2. Relevant informasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter 
Behandling med trombektomi vil ha lavt volum i Helse Nord, men kreve døgnkontinuerlig 

vaktberedskap dersom tilbudet skal være tilgjengelig innen anbefalt tidsramme. Dette gjør 

diskusjon om faglig kompetanse og kvalitet i behandlingen aktuell, samt vurdering av kostnader 

i forhold til nytten. 

For å imøtekomme disse mulige utfordringene foreslås følgende tiltak: 

• Kontinuerlig forankring i ledelsen i helseforetakene 

• Sterk involvering av fagmiljøene 

• Gjennomføre risikovurdering knyttet til faglig kvalitet, likeverdig tilbud og kost/nytte 

• Informasjon til befolkningen om hvilke valg som tas og hvorfor 

 

3. Prosjektets avgrensninger og avhengigheter 
Forebygging og informasjon om tidlig varsling ved symptomer i befolkningen avgrenses fra 

dette prosjektet. 

 

Prosjektet for den inhospitale delen har avhengighet mot prosjektet for den prehospitale 

virksomheten. 
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4. Interessentanalyse og kommunikasjonsplan 
Se detaljert beskrivelse i vedlegg 2 og 3. 

 

De mest aktuelle kommunikasjonskanaler for dette prosjektet er: 

• Linjeledelsen 
• Møter med fagmiljøet 
• Fastlegenytt i HF-ene  
• E-post/brev 
• Media 
• Nettsider til interessenter 
• Internett/intranett 

5. Miljø 
I tråd med Helse Nords miljømål skal reiser i forbindelse med prosjektmøter reduseres til 

færrest mulig. Derfor skal møter fortrinnsvis holdes som videokonferanse eller skypemøter.  

6. Prosjektrisiko 
Se beskrivelse i vedlegg 1.  

7. Milepælsplan - Overordnet fremdriftsplan for prosjektet 
Milepæl 

 

Beskrivelse Dato 

M0 Når prosjektgruppen er etablert  13.9.2018 

M1 Når styringsdokumentet er godkjent av prosjektstyre 2018 

M2 Når oppstartsmøte er gjennomført 20.9.2018 

M3 Når referansegruppen er oppnevnt, og første møte er gjennomført 1.10.2018 

M4 Når første utkast til rapport foreligger 2019 

M5 Når møte med representant (er) fra øvrige regioner er avviklet Utgår 

M... Når rapport sendes på høring (hvis det skal være høring) Utgår 

M... Når rapport er ferdig og overleveres administrerende direktør i 

Helse Nord 

Utsatt 

14.10.2021 

8. Organisering, roller og ansvar 
Prosjektet organiseres med prosjekteier, styringsgruppe og prosjektgruppe. 

 

Prosjekteier 
Lars Vorland, administrerende direktør Helse Nord RHF (til januar 2020)  
Cecilie Daae, administrerende direktør Helse Nord RHF 

  
Prosjektstyre 
Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord RHF, leder 

Marit Lind, konstituert administrerende direktør, UNN (til januar 2019) 

Anita Schumacher, administrerende direktør, UNN 
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Paul Martin Strand, administrerende direktør, Nordlandssykehuset 

Eva Håheim Pedersen, administrerende direktør, Finnmarkssykehuset (til september 2020) 

Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør, Helgelandssykehuset 

 

Prosjektgruppe 

Prosjektleder: Siw Skår 

Prosjektgruppen skal være tverrfaglig sammensatt og ha deltakere fra følgende organisasjoner 

og fagfelt: 

• Alle helseforetak i Helse Nord med representanter fra fagfeltene nevrologi (evt. 

indremedisin eller geriatri) og radiologi. Andre fagfelt vil bli invitert inn i gruppen ved 

behov. 

• Representanter fra: 

o Brukere, oppnevnt av Regionalt brukerutvalg 

o Tillitsvalgte, oppnevnt av samarbeidsmøtet KTV/KVO 

Navn Tittel Arbeidssted 
Siw Skår Rådgiver, leder av prosjektgruppen Helse Nord RHF 
Jon Andre Totland Radiolog UNN  
Linn Hofsøy Steffensen Nevrolog UNN 
Stein Harald Johnsen Nevrolog UNN 
Heinrich Backmann Radiolog Nordlandssykehuset 
Kirsti Andersen Fagansvarlig radiograf Nordlandssykehuset 
Maria Carlsson Nevrolog Nordlandssykehuset 
Aloys De Windt Nevrolog Helgelandssykehuset 
Harald Sunde Fagsjef Finnmarkssykehuset 
Arne Ketil Hafstad Brukerrepresentant  
Bengt-Ole Larsen KTV/KVO  

 

Referansegruppe 

Fagsjefer i Helse Nord 

Navn Tittel Arbeidssted 
Haakon Lindekleiv Medisinsk fagsjef UNN 
Tonje Hansen Fagsjef Nordlandssykehuset 
Fred Mürer Fagdirektør Helgelandssykehuset 
Harald Sunde Fagsjef Finnmarkssykehuset 
Margaret Aarag Antonsen Fagsjef Sykehusapotek Nord 
Randi Brendberg Fagsjef Helse Nord RHF 

 

 

 

9. Budsjett og ressursrammer 
Helse Nord RHF har satt av 100 000 kroner til finansiering av prosjektet, som skal dekke utgifter 

deltakerne har i forbindelse med prosjektmøter. Utgifter i forbindelse med reiser dekkes etter 

vanlig reiseregning i eget helseforetak, og viderefaktureres Helse Nord RHF. Øvrige deltakere 

sender reiseregning eller faktura til Helse Nord RHF. Brukerrepresentanter får honorar for 

møter i henhold til gjeldende satser. 
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10. Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Prosjektrisiko, utkast 

Risiko Konsekvens Sannsynlighet Risikoreduserende tiltak 
Tilbudet vil ikke være 
like tilgjengelig for 
alle innbyggere i 
Helse Nord, pga. ulik 
avstand til 
intervensjonssenter 

Stor for individet 
Middels for 
regionen 

Stor Etablere seleksjonskriterier 
som sikrer rask tilgang til 
diagnostikk og behandling. 
Like prosedyrer for 
diagnostikk og iverksettelse av 
trombolysebehandling. 
Like prosedyrer for rask 
transport til 
intervensjonssenter. 
Noen pasienter direkte til 
intervensjonssenter? 

Ulik vurdering av 
indikasjon for 
trombektomi 

Stor for individet 
Middels for 
regionen 

Middels Lik protokoll for diagnostikk 
og seleksjon 

Mangel på 
intervensjons-
radiologer 

Stor Middels/stor Rekrutteringstiltak? 
Utdanning? 
Hospitering 

Mangel på 
vaktberedskap som 
sikrer døgntilbud 

Stor/middels Middels Etablere døgnberedskap 

Manglende økonomi 
til å styrke/ etablere 
tilbud 

Stor Middels Det må settes av kr. xx 
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Vedlegg 2: Interessentanalyse, utkast 

Interessent Interesse i 
prosjektet 

Påvirke om 
anbefaling blir 
en suksess 
(H,M,L) 

Konsekvenser 
for 
interessenten 
(H,M,L) 

Hvordan skal 
interessenten 
ivaretas? 
(samarbeid, 
involver, 
informer, 
engasjer) 

HF-ene Økonomiske og 
organisatoriske 
konsekvenser 

H M Samarbeid 

Ansatte i berørte 
fagmiljøer 

Skal være med å 
utforme tiltak 
og utføre 

H L Samarbeid 

Befolkningen i Helse 
Nord 

Vil ha et 
likeverdig 
tilbud 
uavhengig av 
bosted 

L H Involver 

Styret i Helse Nord 
RHF 

Sørge- for- 
ansvar 

H L Engasjer 

Styrene i HF-ene  M M Engasjer 
Ledergruppen i Helse 
Nord RHF 

Sørge-for-
ansvar 

H M Samarbeid 

RBU Likeverdig 
tilbud 

M H Involver 

KTV/KVO Arbeidsforhold 
og kompetanse 
som gir de 
ansatte 
mulighet til å 
gjøre en god 
jobb 

M H Involver 

Primærhelsetjenesten Kan være den 
første pasienten 
kontakter, må 
kjenne til 
rutinene 

M L Involver 
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Vedlegg 3: Kommunikasjonsplan, utkast 

Interessent/ 
målgruppe 

Behov/ 
hovedbudskap 

Tiltak/ kommunikasjonskanal Utført av 

Interessenter: 
Samarbeid 

Interessenter som både har stor innflytelse og stor interesse av å 
bruke denne (fordi konsekvensene av prosjektet er store) disse er det 
viktig å samarbeide med og tilfredsstille. Tiltakene går på å 
samarbeide med interessentene i diskusjoner og beslutninger. 

HF-ene Konsekvenser 
for 
organisasjonen 

Fagsjefene er referansegruppe  

Ansatte i berørte 
fagmiljøer i HF-ene 

Konsekvenser 
for ansatte, 
fagutvikling, 
status 

Delta i prosjektgruppen. Holde kontakt 
med for avklaringer underveis i 
prosjektet. 

 

Ledergruppen i Helse 
Nord RHF 

Må være 
orientert om 
utviklingen i 
prosjektet 

Orientere på ledergruppemøter  

    
Interessenter: 
Engasjer 

Interessenter med stor mulighet for å påvirke, men med liten 
interesse av å bruke den; konsekvensene av prosjektet er lave for 
interessentene. Disse er likevel viktige å tilfredsstille i prosjektet, slik 
at de har så god informasjon at de ikke anser det nødvendig å påvirke. 

Styret i Helse Nord 
RHF 

Sørge- for- 
ansvar 

Orienteringssak til styret. 
Styresak når rapport er ferdig. 

 

Styrene i HF  Orienteringssak 
Høringsuttalelse styrebehandles? 

 

    
Interessenter: 
Involver 

Interessenter som er interessert fordi konsekvensene er høye, men 
de har liten innflytelse. Da dette er interessenter som kan ha nyttig 
informasjon, bør de holdes involvert. 

RBU Opptatt av 
likeverdig tilbud 

Delta med representant i 
prosjektgruppen. Orienteringssak 
underveis i prosjektet. 
Høringsinnspill. 
Behandle sak når rapporten er ferdig 

 

KTV/KVO Arbeidsforhold 
og kompetanse 
som gir de 
ansatte mulighet 
til å gjøre en god 
jobb 

Delta med representant i 
prosjektgruppen. Orienteringssak 
underveis i prosjektet. 
Høringsinnspill. 
Behandle sak når rapporten er ferdig 

 

Befolkningen i Helse 
Nord 

Likeverdig 
tilbud  

Informere på nettside og i media om at 
arbeidet foregår. Informere via 
hjerneslagskampanje – viktig med 
egen innsats. 
Høringsinnspill? 

 

Primærhelsetjenesten Må være 
informert om 
prosjektet og 
evt. endringer 
som følger av 
det 

Delta i prosjektgruppen? 
Høringsinnspill? 
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Interessenter: 
Informer 

Dette er personer, grupper, virksomheter som man skal følge opp, og 
ikke bruke mye ressurser på når det gjelder kommunikasjon. 
Tiltakene går på å overvåke og holde interessentene orienterte. 
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Vedlegg 2 

 

Organisering av hjerneslagbehandling i Helse Nord 

Hjerneslag er en akuttmedisinsk tilstand, og pasienter med symptomer på hjerneslag skal 

innlegges i sykehus som øyeblikkelig hjelp for rask utredning og behandling. Riktig behandling 

kan redusere noen av de alvorligste konsekvensene av hjerneslag.  

Dagens organisering er noe ulik i regionen. Felles rutiner, tydelige rolle- og ansvarsbeskrivelser, 

samarbeid om diagnostisering og vurdering av behandlingsalternativene kan bidra til at 

pasientene får et godt og likt tilbud i sykehusene i regionen.  

 

Slagenheter 

Behandling av pasienter med hjerneslag utføres ved alle sykehusene i Helse Nord, og alle har 

etablert slagenheter1. Direkte innleggelse og behandling i slagenhet er sterkt anbefalt fordi det 

er forbundet med redusert dødelighet og redusert alvorlig funksjonshemning. (1) 

En slagenhet kan defineres som: 

 

 «organisert behandling av slagpasienter i en geografisk avgrenset enhet med faste senger, 

bemannet med tverrfaglig spesialopplært personale og med et standardisert program for 

diagnostikk, observasjon, akutt behandling, tidlig mobilisering og rehabilitering». (1)  

 

Personalet i slagenhet bør ha spesialkompetanse og være sammensatt av nevrolog, geriater eller 

indremedisiner, slagsykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og logoped. Der en eller flere 

spesialiteter ikke finnes i eget sykehus, bør det etableres kontakt med samarbeidende sykehus. 

(1) Målet er at 90 prosent av pasientene skal innlegges direkte i slagenhet. Måloppnåelsen i Helse 

Nord i 2018 var mellom 71 og 100 prosent, mot 86 på landsbasis. (10) Videre var det mellom 80 

og 100 prosent som ble behandlet i slagenhet. Her var landssnittet 94 prosent. 

 

I nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag er det anbefalt at 

hver region har minst ett spesialisert slagsenter. Sentret skal ta hånd om kompliserte og 

avanserte akuttbehandlingstiltak, og være ressursbase for slagenhetene i sitt område. 

 

Slagalarm/ trombolysealarm, slagteam og trombektomi 

Alle sykehusene har slagalarm/trombolysealarm, samt rutiner og prosedyrer for mottak og 

akuttbehandling. Målet er at pasienten raskt blir undersøkt med CT for å stille diagnose og starte 

behandling. Slagalarm utløses av akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, AMK, når de mottar 

melding om en pasient med mistanke om hjerneslag. Ved slagalarm varsles medlemmene i 

slagteamet og det klargjøres for mottak av pasienten direkte på CT-lab.  

Trombektomi utføres ved UNN Tromsø, og pasienter som vurderes som aktuelle kandidater for 

trombektomi transporteres så raskt til Tromsø. 

 

 

                                                           
1 Under forutsetning av en gjennomsnittlig liggetid på 7-10 dager og en veletablert behandlingskjede etter utskrivning bør det være 7-10 
slagenhetssenger per 100 000 innbyggere. Ut fra andelen pasienter som innlegges og behandles i slagenhet, kan dette tallet justeres opp 
eller ned. (1) 
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Finnmarkssykehuset 

Finnmarkssykehuset har slagenheter i medisinsk avdeling i Kirkenes med tre senger, og i 

Hammerfest med fire senger. Begge steder er det LIS 1 som varsles ved slagalarm. Radiolog og 

radiograf har aktiv vakt på dagtid og delvis i helgene, mens resten av døgnet dekkes av 

hjemmevakt.  

Ved klinikk Alta er det nå etablert døgnbemannet slagalarm, som innebærer at pasienten kan 

diagnostiseres, ved indikasjon få trombolyse og transporteres videre til trombektomisenter eller 

til sykehus med slagenhet.  

 

Universitetssykehuset Nord Norge 

UNN Tromsø har slagenhet i nevrologisk avdeling, med plass til ti pasienter. Fire av sengene er 

overvåkningssenger. Pasienter over 75 år forblir på slagenheten, men behandlingsansvaret 

overtas av geriater påfølgende dag. Vakthavende nevrolog varsles ved slagalarm, og radiolog og 

radiograf er tilstede hele døgnet.  

UNN Harstad og UNN Narvik har slagenheter i medisinsk avdeling, med tre senger hvert sted. 

Ansvar for slagenhetene ligger hos indremedisinere. Ved slagalarm varsles LIS 1. Radiolog er 

tilstede på dagtid, resten av døgnet er det radiolog ved UNN Tromsø som vurderer 

undersøkelsen.  

 

Ved distriktsmedisinsk senter (DMS) på Finnsnes er det legevakt med døgnkontinuerlig 

tilstedeværelse av legevaktslege og sykepleiere. Områdegeriatrisk team har egen sengepost for 

rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten. Det er også en intermediær enhet og kommunale 

rehabiliteringssenger, og et elektivt tilbud om CT. Det planlegges nå et prosjekt for å vurdere 

muligheten for fjernstyring av CT-maskinen fra radiologisk avdeling ved UNN Tromsø, slik at 

den kan komme i døgnkontinuerlig drift. Det vil da også her bli mulig med prehospital 

trombolyse.  

 

Nordlandssykehuset 

Nordlandssykehuset Bodø har slagenhet i nevrologisk avdeling med ti senger. Tre av sengene er 

overvåkningssenger. Ved slagalarm varsles vakthavende LIS 3 ved nevrologisk avdeling, og det 

er radiolog og radiograf er tilstede hele døgnet.  

I Vesterålen er det vakthavende LIS 1 som varsles. Det er radiolog til stede på dagtid, mens 

undersøkelser til øvrige tider vurderes av radiolog i Bodø. Radiograf har hjemmevakt om natten. 

Slagenheten er i medisinsk avdeling og består av fire sengeplasser. I tillegg har sykehuset fire 

rehabiliteringssenger for slagpasienter. Ved Nordlandssykehuset Lofoten er det også 

vakthavende LIS 1 som varsles samt radiolog i Bodø. Radiograf har hjemmevakt om natten. 

Slagenheten består av fem senger i medisinsk avdeling. Det er indremedisiner som har ansvar 

for slagenhetene både i Lofoten og Vesterålen. 

 

Helgelandssykehuset  

Helgelandssykehuset har slagenheter i medisinske sengeposter, med fire sengeplasser i Mo i 

Rana, tre i Mosjøen2 og fire i Sandnessjøen. Radiolog er tilstede ved alle lokasjoner på dagtid, 

mens resten av døgnet dekkes av vakthavende radiolog ved Nordlandssykehuset Bodø.  

I Mo i Rana er det indremedisinske leger som har faglig ansvar ved slagenheten. Ved slagalarm 

varsles LIS 1, LIS 2, laboratoriepersonell, radiolog, radiograf og intensivsykepleiere. LIS 1 og 

                                                           
2 I Mosjøen er slagenheten i medisinsk/intensiv avdeling 
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laboratoriepersonell er tilstede hele døgnet hver dag. LIS 2 er tilstede fra 08.00-21.00 på 

hverdager og fra 09.00-20.00 i helgene. Resten av døgnet har LIS 2 vakt og må tilkalles. 

Radiograf har tilstedevakt alle hverdager fra 07.30-22.00. Resten av døgnet og i helgene dekkes 

av hjemmevakt.  

I Mosjøen er det medisinsk vakthavende overlege som har ansvaret på kveld, natt og helg. På 

dagtid har nevrolog akuttelefon. Ved slagalarm varsles BEST- teamet på sykehuset. Det betyr 

nevrolog på dagtid, i tillegg medisinsk overlege, LIS 2, LIS 1, sykepleier 1 og 2 fra 

intensiv/akuttmottak, radiograf (som i tillegg varsler radiolog) og bioingeniør. 

Anestesisykepleier og anestesilege varsles ved behov. På dagtid er alle tilstede. På kveld, natt og 

helg må alle bortsett fra LIS 1, sykepleier 1 og 2 intensiv/akuttmottak og bioingeniør tilkalles. 

 

I Sandnessjøen ligger det faglige ansvaret hos indremedisiner. Ved trombolysealarm tilkalles LIS 

1, LIS 2, radiograf, laboratoriepersonell og to sykepleiere fra intensiv/akuttmottak. Sykepleier, 

LIS 1, og laboratoriepersonell er alltid tilstede på sykehuset, de øvrige innkalles via UMS varsling 

fra AMK.  
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Utredning av fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt 

hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Innholdsfortegnelse 
 

1 Innledning og bakgrunn ........................................................................................................................3 

1.1 Hjerneslag og mekanisk trombektomi ...........................................................................................3 

2 Kort om Helse Sør-Øst .........................................................................................................................3 

2.1.1 Befolkning .............................................................................................................................4 

2.2 Organisering av hjerneslagbehandlingen i Helse Sør-Øst .............................................................5 

3 Organisering av arbeidet .......................................................................................................................6 

3.1 Arbeidsform...................................................................................................................................6 

4 Fase 1 - Tilgjengelighet, faglige avhengigheter, utstyrsbehov og seleksjon ........................................6 

4.1 Oppdraget ......................................................................................................................................6 

4.2 Oppsummert: tilgjengelighet, faglige avhengigheter og seleksjon................................................7 

4.3 Oppsummert: Krav til opplæring/utdanning og overordnet ansvar for Oslo slagsenter ................8 

4.3.1 Oppdraget ..............................................................................................................................8 

4.3.2 Innledning ..............................................................................................................................8 

4.3.3 Anbefaling knyttet til utdanning og opplæring av intervensjonist og nevrolog ....................9 

5 Fase 2 - Mekanisk trombektomi - Anbefaling om lokasjoner på kort og lang sikt.............................11 

5.1 Oppdraget ....................................................................................................................................11 

5.2 Oppsummert anbefaling om fremtidige lokasjoner av trombektomitilbud i Helse Sør-Øst ........11 

5.3 Premisser som er lagt til grunn: ...................................................................................................12 

5.4 Utfordringer/momenter som er vurdert .......................................................................................12 

5.4.1 Utfordring 1: Geografi og reiseavstand ...............................................................................12 

5.4.1.1 Sørlandet sykehus ................................................................................................................12 

5.4.1.2 Sykehuset Innlandet ............................................................................................................12 

5.4.1.3 Sykehuset Telemark: ...........................................................................................................13 

5.5 Utfordring 2: Hovedstadsområdet: ..............................................................................................13 

5.5.1 Oslo universitetssykehus .....................................................................................................13 

5.5.2 Akershus universitetssykehus ..............................................................................................13 

5.5.3 Vestre Viken og Sykehuset Østfold ....................................................................................13 

5.6 Utfordring 3: Utdanningskapasitet ..............................................................................................14 

6 Fase 3 – Organisering av prehospitale tjenester og samhandling mellom prehospitale tjenester og 

sykehus må samhandle ................................................................................................................................14 

6.1 Oppdraget ....................................................................................................................................14 

7 Modell til høring .................................................................................................................................15 

7.1 Modell for videreutvikling av trombektomitilbudet i Helse Sør-øst ...........................................15 

7.2 Momenter fra diskusjonen i arbeidsgruppene .............................................................................15 

8 Økonomi .............................................................................................................................................16 

9 Deltakerliste ........................................................................................................................................17 

9.1 Vedlegg 1 – Kompetansekrav generelle intervensjonister ..........................................................20 

9.2 Vedlegg 2 – Veileder for videreutdannig av generelle intervensjonister ....................................28 

9.3 Vedlegg 3 – Forslag kompetansekrav/utdanningskrav til nevrolog på trombektomisenter ........35 

Styremøte i Helse Nord RHF
27. oktober 2021 - innkalling og saksdokumenter

92



Tittel på rapporten 

Helse Sør-Øst RHF 

  

 

 

 

Helse Sør-Øst versjon nr. 

3 

 

1 Innledning og bakgrunn 
Behandlingsmetoden mekanisk trombektomi ved hjerneinfarkt har gjennom 2016 og 2017 vært under 

behandling i Beslutningsforum for nye metoder. I sak 31-2017 ble det besluttet følgende:  

 

1. Mekanisk trombektomi kan videreføres til behandling ved truende eller manifest hjerneslag.  

2. Hver helseregion skal som følge av dette utrede organiseringen av hjerneslagbehandlingen og 

den prehospitale tjenesten for å ivareta sitt «sørge for» ansvar.  

3. Helseregionene skal etter en slik gjennomgang, som er anbefalt i punkt 2, samordne føringer 

for tilbud om mekanisk trombektomi slik at det er felles førende prinsipper på tvers av regionene. 

 

Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF) har i tråd med dette gjennomført en utredning av regionens fremtidig 

organisering av mekanisk trombektomi. Det ble lagt opp til et arbeid, strukturert i fire faser, med et 

konkret tidsavgrenset oppdrag for hver fase. Fase 1, 2 og 3 er faglige utredninger, mens fase 4 omfatter 

utarbeidelse av endelig rapport og styresak. Arbeidet startet 18.12.2017 og forslag til regional 

organisering skal etter planen styrebehandles i styret i Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018. 

 

1.1 Hjerneslag og mekanisk trombektomi 
I følge data fra Hjerneslagregisteret (2016) innlegges det hvert år om lag 10.300 personer med hjerneslag 

i norske sykehus. Det er et noe høyere antall tilfeller av hjerneslag hvert år i Norge, anslagsvis 11-12 000, 

da en andel pasienter med hjerneslag ikke innlegges i spesialisthelsetjeneten. Hjerneslag inndeles i 

hjerneinfarkt (iskemiske hjerneslag) og hjerneblødninger, hvorav 85 % av tilfellene er hjerneinfarkt. Det 

om lag 4 800 innleggelser for akutt hjerninfarkt i Helse Sør-Øst årlig. Når det gjelder mekanisk 

trombektomi anslås behandlingen å være aktuell for om lag 5-7 % av pasientene med hjerneslag, jf.  

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. I Helse Sør-Øst (HSØ) 

tilsier dette at trombektomi kan være aktuelt for et sted mellom 280 og 390 pasienter hvert år. Andelen 

som får mekanisnk trombektomi ved enkelte sentra i utlandet er en del høyere og det må tas høyde for at 

antallet vil kunne øke med forbedret logistikk, diagnostikk og tekniske behandlingsløsninger. I dag tilbys 

mekanisk trombektomi ved fem helseforetak i Norge: Oslo universitetssykehus, Stavanger 

universitetssykehus, Haukeland universitetssjukehus, St. Olav Hospital og Universitetssykehuset Nord-

Norge. I 2016 ble det, i følge tall fra Norsk hjerneslagregister, gjort 162 trombektomier. Oslo 

universitetssykehus utførte 115 trombektomier i 2016 og 119 i 2017.    

 

2 Kort om Helse Sør-Øst 
  HSØ har ansvar for spesialisthelsetjenester til om lag  

3 millioner innbyggere (2018), om lag 56 % av 

befolkningen i Norge. Regionen ivaretar i tillegg 

nasjonale funksjoner innen flere områder.  

 Omfatter fylkene: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, 

Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og 

Vest-Agder 
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 Pasientene behandles i hovedsak i egen region (95-98 %), 

men med noe variasjon innad i regionens 

opptaksområder/HF/ sykehus. I HSØ er intern 

egendekning ikke langt unna 80% (aktivitet (DRG)), 

unntak rundt Oslo, spesielt Akershusbefolkningens 

historiske bruk av Oslo universitetssykehus.  

 7 opptaksområder: Østfold, Akershus, Oslo, Innlandet, 

Vestre Viken, Telemark/Vestfold og Sørlandet. 

 Innenfor Sykehusområdene Østfold, Akershus, Innlandet, 

Sørlandet er det ett helseforetak. I Sykehusområdet 

Vestfold-Telemark er det to helseforetak (Sykehuset i 

Vestfold og Sykehuset Telemark) og i Oslo 

Sykehusområde er det tre helseforetak/ sykehus (Oslo 

universitetssykehus, Lovisenberg og Diakonhjemmet).Et 

helseforetak kan bestå av flere sykehus 

 

2.1.1 Befolkning 

Det bor om lag 3 millioner innbyggere i Helse Sør-Øst. I tabellen nedenfor følger noen kjennetegn ved 

befolkningen, herunder faktisk innbyggertall i 2017, andel over 60 år i de ulike sykehusområder/ 

opptaksområder (median alder iht slagregister er 76 år), behovsindeks (demografi, sosioøkonomi) samt 

innbyggertall relatert til areal. Det bor naturlignok flest mennesker i og nært store byer og tettsteder. 

 

 
2017 

(faktisk) 

Alder 

> 60 år 

Behovs-

indeks 

Innb. per 

km2 

Befolkning 

Akershus 508 398 20 % 93 % 130 

 

Innlandet 400 214 28 % 114 % 8 

Oslo 557 384 16 % 85 % 1544 

Sørlandet 300 789 23 % 103 % 20 

Vestfold 230 899 25 % 108 % 114 

Telemark 173 307 27 % 113 % 13 

Vestre Viken 487 348 23 % 97 % 20 

Østfold 292 208 25 % 110 % 75 

HSØ 2 950 547 22 % 100 % 28  

Tabell 1 SSB, HSØ. 

SSB: Faktisk innbyggertall 2017.   

SSB og kartverket: Innbyggere pr km2 på fylkesnivå, jfr at Stovner, Alna, Grorud her inngår i Oslo. Norge= 17. 2016. 

HSØ: Behovsindeks 2018. Vestfold og Telemark er ett sykehusområde, men her synliggjort som to opptaksområder. 

Innlandet sykehusområde har størst andel innbyggere over 60 år, noe som reflekteres i behovsindeksen. 

Oslo og Akershus har lavest andel innbyggere over 60 år. Tabellen under viser forventede 

befolkningsendringer fra 2019 til 2022, hensyntatt besluttede endringer i opptaksområder som beskrevet 

under. Befolkningstall er derfor ikke helt sammenlignbare med tabellen over. Det ventes i regionen litt 
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over 3 % befolkningsvekst fra 2019 til 2022, sterkest vekst i Akershus og Oslo. Utslagene av en aldrende 

befolkning blir mest synlig fra 2020 ifølge Statistisk sentralbyrå. 

 

  2019 2020 2021 2022 
2019-

2022 

2019-

2022 

Befolknings-

andel (2017) 

Akershus 577 245 585 142 592 768 600 302 23 057 4,0 % 19 % 

Innlandet 341 460 343 128 344 811 346 542 5 082 1,5 % 11 % 

Oslo 587 564 595 362 602 505 609 580 22 016 3,7 % 19 % 

Sørlandet 311 252 314 633 317 956 321 304 10 052 3,2 % 10 % 

Vestfold 236 858 238 876 240 866 242 881 6 023 2,5 % 8 % 

Telemark 175 511 176 281 177 048 177 858 2 347 1,3 % 6 % 

Vestre Viken 500 678 505 436 510 076 514 753 14 075 2,8 % 16 % 

Østfold 317 816 320 963 324 021 327 082 9 267 2,9 % 10 % 

Totalsum 3 048 382 3 079 820 3 110 049 3 140 300 91 918 3,0 % 100 % 

Tabell 2 SSB, HSØ. Fremskrevet, snitt av inngang og utgang av året. Tall benyttes ifm inntektsmodellarbeid. 

 

Planlagte endringer for sykehusområdene: 

 Vestby kommune vil etter planen inngå i Østfold sykehusområde høsten 2018.  

 Kongsvinger med tilhørende opptaksområder overføres Akershus Sykehusområde fra 2019, her har 

imidlertid allerede befolkningen fått spesialisthelsetjenestetilbud ved Akershus universitetssykehus, 

herunder en stor del av befolkningen i Nes kommune.  

 Forventede endringer i Oslo området er ikke hensyntatt i tabellene over. Oslo bydelene som inngår i 

Akershus Sykehusområde skal overføres Oslo Sykehusområde. I førsteomgang vil endringer skje for 

Alna, deretter Stovner og Grorud. 

 

2.2 Organisering av hjerneslagbehandlingen i Helse Sør-Øst 
Helse Sør-Øst RHF (HSØ-RHF) etablerte et midlertidig fagutvalg hjerneslag som i 2016 leverte rapporten 

Akutt og subakutt behandling av hjerneslag i HSØ, 2016, Sykehus i nettverk. Rapporten anbefaler at det i 

hvert helseforetak utvikles ett HF-slagsenter som skal ha et overordnet ansvar for slagbehandlingen i sitt 

opptaksområde, i nettverk med lokalsykehus og det spesialiserte slagsenteret ved Oslo 

universitetssykehus – «Oslo slagsenter». Slagsentrene i modellen skal tilfredsstille alle spesifikasjoner for 

en slagenhet gitt i Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag (revidert i 

2017). Oslo slagsenter vil ha en regional rolle som et spesialisert slagsenter, jf. Nasjonal faglig 

retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag.  

 

Organisering av trombektomitilbudet var ikke en del av mandatet til midlertidig fagutvalg hjerneslag i 

HSØ, men modellen innebærer at HSØ RHF kan vurdere hvilke(t) HF-slagsenter(e) utenom Oslo 

slagsenter som kan etablere trombektomi. For å etablere et trombektomitilbud vil det for de(t) aktuelle 

HF-slagsentre imidlertid innebære ytterlig krav til nødvendig infrastruktur, kompetanse, opplæring og 

monitorering. HSØ RHF har utredet og vedtatt organisering av slagbehandlingen i HSØ, jf. styresak 008-

2017- Regionale føringer for HFenes arbeid med utviklingsplaner.  
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3 Organisering av arbeidet 
Fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF) er prosjekteier og direktør for kvalitet, fag og 

pasientsikkerhet er prosjektleder. Det ble etablert en arbeidsgruppe med intervensjonsradiolog 

/intervensjonsnevroradiolog og nevrolog/slaglege fra hvert enkelt helseforetak. I tillegg er det med to 

brukerrepresentanter og en konserntillitsvalgt representant fra praksiskonsulentene samt fagpersoner fra 

akutt medisinsk- og prehospitalt fagmiljø. Vedlegg 1 gir en samlet oversikt over deltakerne gjennom hele 

prosjektet.  

 

3.1 Arbeidsform 
Det faglige utredningsarbeidet har vært strukturert i 3 faser med et tidsavgrenset oppdrag og utarbeidelse 

av en delrapport for hver fase. Delrapport for fase 3 vil bygge på delrapport for fase 2 som igjen vil bygge 

på delrapport fase 1. 

 Fase 1: Utrede generelle krav/anbefalinger knyttet til faglige forutsetninger, avhengigheter, 

kritisk volum og tilgjengelighet for pasientene. 

 Fase 2: Anbefale lokasjon på bakgrunn av utredning i fase 1. 

 Fase 3: Utrede organisering av den prehospitale tjenesten og samhandling mellom prehospitale 

tjenester og sykehus.  

 

Det er avholdt åtte heldagsmøter i arbeidsgruppen. Underveis har det vært etablert mindre arbeidsgrupper 

knyttet til deloppdrag i de ulike fasene. Anbefalingene fra arbeidsgruppene har deretter vært drøftet i 

plenum og oppsummert i en delrapport for hver enkelt fase. For utdypende informasjon om mandat og 

overordnet tidsplan vises til mandat i vedlegg 2. 

 

4 Fase 1 - Tilgjengelighet, faglige avhengigheter, 

utstyrsbehov og seleksjon 
 

Kapittelet omfatter en oppsummert anbefaling når det gjelder oppdraget i fase 1.  

 

4.1 Oppdraget 
Utrede faglige kriterier for trombektomivirksomhet mtp nødvendig befolkningsgrunnlag, faglige 

forutsetninger for trombektomivirksomhet, faglige avhengigheter til ulike fagområder, 

kompetansebehov, utstyrsbehov og tilgjengelighet. 

 

 Beskrive dagens tilgjengelighet knyttet til eksisterende tilbud om mekanisk trombektomi. 

 Med bakgrunn i krav/anbefalinger i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for behandling og 

rehabilitering ved hjerneslag: 
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 Beskrive hvilke faglige forutsetninger, avhengigheter til ulike fagområder, 

kompetansebehov, utstyrsbehov og tilgjengelighet som må ligge til grunn for 

etablering av trombektomitilbud. 

 På bakgrunn av kulepunktet over - hva er status for det enkelte helseforetak. 

 Beskrive hvordan pasientene skal selekteres og angi hvor mange pasienter som vil 

være aktuell for trombektomibehandling fordelt på de ulike helseforetakene. 

 Anbefalingen samordnes med øvrige regioner slik at det er felles førende prinsipper 

på tvers av regionene jf. vedtakspunkt 3 i vedtaket fra Beslutningsforum.  

 

 Gi en overordnet beskrivelse av hvilken rolle Oslo slagsenter bør ha i forhold til nye 

behandlingssteder knyttet til opplæring og supervisjon. 

 

Vedrørende kompetansebehov og Oslo slagsenter sin rolle/ansvar knyttet til opplæring og supervisjon, ble 

det etablert en arbeidsgruppe som parallelt med fase 1, 2 og 3 utarbeidet utdypende krav til 

opplæring/utdanning og «hands-on trening». Det vises til kapittel 4.3 under for en kort oppsummering. 

 

4.2 Oppsummert: tilgjengelighet, faglige avhengigheter og seleksjon 
 En kartlegging i regi av arbeidsgruppen viser at det i 2017 er stor variasjon på tvers av 

sykehusområdene når det gjelder antall pasienter i HSØ som ble behandlet med trombektomi. 

Geografiske forhold, herunder lang vei til det eksisterende trombektomitilbudet på OUS, kan langt 

på vei forklare lave tall for Sørlandet, Telemark og Innlandet. Imidlertid viser tallene for 

Sykehuset Østfold (SØ) sammenliknet med Sykehuset i Vestfold (SiV) og Oslo 

universitetssykehus (OUS) at også organisatoriske forhold knyttet til transport og rutiner må 

tillegges vekt og forbedres dersom man skal nærme seg måloppnåelse. SØ har i dag størst andel 

pasienter som får trombektomi ved OUS. 

 Det er enighet om de «store linjene» knyttet til faglige avhengigheter (akutt mottak, slagenhet, 

nevrologi, radiologi (intervensjonist), radiograf, karkirurgi, nevrokirurgi, anestesi), utstyrsbehov 

samt vurderinger knyttet til volum.  

 Når det gjelder seleksjon av pasienter er det beskrevet vurderinger knyttet til alvorlighetsgrad, 

alder, bilde og delvis prehospital seleksjon. En fullstendig vurdering om prehospital seleksjon er 

enda ikke ferdigstilt.  iser til kapittel 5 for en kort oppsummering. 

 Det er enighet om at et slagsenter som tilbyr trombektomi må ha et team av tilstedeværende LIS-

lege i nevrologi med overlege nevrolog i bakvakt og intervensjonsradiolog med kompetanse i 

endovaskulær slagbehandling. Det har vært noe diskusjon ift krav om MR 24/7, hvor et flertall 

mener dette må være et mål på sikt men ikke kan stilles som absolutt krav i en oppstartsfase 

 Det legges til grunn som et krav at helseforetak som skal kunne tilby endovaskulær slagbehandling 

er organisert med en slagenhet, slik en slagenhet defineres i Nasjonal faglig retningslinjene for 

behandling og rehabilitering ved hjerneslag. I dette inngår senger avsatt til hjerneovervåkning med 

forsterket sykepleierbemanning. 

 Det er publisert retningslinjer fra internasjonale organisasjoner som omhandler organisering og 

opplæring i metoden. Noen av retningslinjene setter spesifikke krav til volum på antall prosedyrer 

ved sentere som skal utføre trombektomi. Flertallet i arbeidsgruppen mener man på grunn av 
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Norges geografi og demografi, ikke direkte kan overføre spesifikke krav til antall prosedyrer og 

volum til sentere som skal tilby trombektomi i Norge. Nasjonale retningslinjer tar heller ikke 

stilling til krav til volum. Det ble etablert en egen arbeidsgruppe for å definere krav til opplæring 

og utdanning som beskrives under kap 6. 

 

 

4.3 Oppsummert: Krav til opplæring/utdanning og overordnet 

ansvar for Oslo slagsenter 
 

Kapittelet gir en oppsummering av konsensus og dissens knyttet til kompetansekrav og utdanning av 

intervensjonsradiolog og nevrolog. Avslutningsvis gies en overordnet beskrivelse av rolle og ansvar Oslo 

slagsenter bør ha i forhold til opplæring og supervisjon. 

 

4.3.1 Oppdraget 

 Utarbeide et forslag til kompetansekrav og utdanning knyttet til intervensjonsradiologier og 

nevrologer. 

 Gi en overordnet beskrivelse av hvilken rolle Oslo slagsenter bør ha i forhold til nye 

behandlingssteder knyttet til opplæring og supervisjon.  

 Hva er en realistisk utdanningskapasitet ila en 2 års periode? 

 

Det ble etablert en arbeidsgruppe med følgende sammensetning: 

Oslo 

universitetssykehus 

Eva Astrid Jacobsen 

(leder) 

Overlege – Klinikk for 

radiologi og nukleærmedisin 

Eva.astrid.jacobsen@ous-hf.no 

 

Mona Skjelland 

(leder) 

Overlege, Nevrologisk 

avdeling 

moskje@ous-hf.no 

Sørlandet sykehus Pål Johan 

Stokkeland 

Intervensjonsradiolog Pal.Johan.Stokkeland@sshf.no 

Sykehuset Østfold Tord Stener Letting Intervensjonsradiolog Tord.Stener.Letting@so-hf.no 

Rajiv Advani Nevrolog Rajiv.Advani@so-hf.no 

Sykehuset i Vestfold Brit Blaauw Overlege, nevrologi brit.blaauw@siv.no 

Helse Vest Lars Fjetland Seksjonsoverlege Avd. for 

radiologi, Helse Stavanger 

lars.fjetland@sus.no 

Helse Midt Norge Hanne Ellekjær Overlege indremedisin 

Medisinsk klinikk, St Olavs 

Hospital 

Hanne.Ellekjer@stolav.no 

 

4.3.2 Innledning 

Oslo universitetssykehus vurderte mer enn 300 pasienter fra Helse Sør-Øst for mekanisk trombektomi i 

2017. 119 pasienter ble behandlet med godt klinisk resultat og lav mortalitet. I forhold til 

befolkningsgrunnlaget er dette færre enn forventet. Årsaker kan være mangelfull akutt diagnostikk på 

lokalsykehus, mangelfull teleradiologiske løsninger mellom sykehus og Oslo universitetssykehus samt 
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tidsutfordrende pre- og interhospital pasienttransport. Dette er områder med et stort forbedringspotensiale 

og må jobbes systematisk med parallelt med utdanning av trombektomører og etablering av nye tilbud.  

 

Ved Oslo universitetssykehus er det intervensjonsnevroradiologer som utfører proesdyren. I Norge, som i 

resten av verden, er det et stort underskudd på intervensjonsnevroradiologer. Helse Sør-Øst RHF vil ikke 

ha mulighet til å etablere flere trombektomisentre bemannet med intervensjonsnevroradiologer. Stavanger 

universitetssykehus (SUS) og St. Olavs Hospital har tatt i bruk en modell med generelle intervensjonister.  

 

De Nasjonale retningslinjer for akutt hjerneslag sier ikke noe om hvilken spesialitet som skal utføre 

mekanisk trombektomi, men metodevurderingen som lå til grunn for Beslutningsforums beslutning sier at 

prosedyren utføres av «nevrointervensjonsradiolog eller intervensjonsradiolog med nødvendig erfaring»1. 

Det finnes ingen krav til gren- eller subspesialiteter innen radiologi for å drive 

intervensjonsnevroradiologer eller generelle intervensjonister i Norge. Siden generelle intervensjonister 

finnes i alle sykehusområder i Helse Sør-Øst, foreligger det kun den muligheten at generelle 

intervensjonister kan trenes til å utføre mekanisk trombektomi, om de øvrige lokale ressurser og 

infrastruktur ligger til rette for en slik virksomhet. Det er konsensus om at operatør må være 

intervensjonsradiolog med bred endovaskulær erfaring. 

 

Utdanningskravene må sikre at behandlingen blir god nok, samtidig som at kravene er praktisk mulig å 

gjennomføre. Utdanning og oppbygging av nye trombektomisentre vil innebære en kostnad. Det er flere 

helsepersonellgrupper enn de ansvarlige leger som vil ha behov for opplæring i MT; Sykepleiere på 

sengepost, etablering og bemanning av dedikert hjerneovervåkingsstue om dette ikke allerede finnes, 

personell i akutt mottak, generell radiografer og angioradiografer. Krav til opplæring for disse gruppene 

er ikke tatt med her.  

 

4.3.3 Anbefaling knyttet til utdanning og opplæring av intervensjonist og nevrolog 

Arbeidsgruppen har delt oppdraget i to, hvor intervensjonsnevroradiologer og generelle intervensjonister 

har jobbet med anbefalinger knyttet til opplæring og utdanning av intervensjonister, ledet av Eva A. 

Jacobsen. Representanter fra nevrologi og indremedisin har utarbeidet anbefalinger knyttet til opplæring 

og utdanning av nevrolog, ledet av Mona Skjelland. Innenfor gruppen som skal utarbeide anbefalinger for 

opplæring og utdanning av intervensjonister, var det stor grad av enighet, men allikevel såpass dissens at 

gruppen har valgt å utarbeide to anbefalinger. De to anbefalingene har får betegnelse «gr1» og «gr 2». 

 

4.3.2.1 Anbefaling knyttet til utdanning og opplæring av intervensjonister 

Det er enighet om elementene som skal inngå i opplæring og utdanning: Det er konsensus om krav knyttet 

bakgrunn til klinisk, radiologisk og teknisk kompetanse samt utdanning. Videre er det konsensus om 

kvalitetskrav som er i henhold til internasjonale krav. (Revaskularisering (TICI2b-3) >60%, Embolisering 

til nytt teritorium<15%, symtomgivende blødning (PH2 eller SH med NIHSS tap >4) < 10%) 

                                                      

 

 

 
1 https://nyemetoder.no/Documents/Rapporter/Rapport_2016_Mekanisk_trombektomi.pdf 
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I arbeidsgruppen er det dissens om krav knyttet til hospiteringslengde og krav til antall kasus i 

opplæringstiden. I tillegg er det en dissens knyttet til tilgjengelig MR. 

 

Oppsummert dissens: 

Hospiteringslengde ved OUS/RH:  

 På bakgrunn av dagens volum, anbefalt hospiteringsperiode 3 – 6 mnd (gr1) 

 Hospitere over en minimums periode på 6 uker, hvor tid er avhengig av bakgrunn til 

intervensjonsist. (gr 2) 

 

Krav til antall kasus i opplæringstiden: 

 Minimum vurdert 50 pasienter til trombektomi hvorav ca. 25 fikk gjennomført MT. (gr 1) 

 Det er vanskelig å sette absolutte krav til antall kasus. Man bør minimum vurdere 30 pasienter til 

trombektomi hvorav ca 15 fikk gjennomført MT (gr 2) 

 

Tilgjengelig MR 

 MR bør være tilgjengelig i tidsrommet der MT skal tilbys. (gr 1) 

Krav om MR 24/7 ble drøftet i fase 1. Et flertall i arbeidsgruppen mener dette må være et mål på 

sikt, men ikke som et absolutt krav i en oppstartsfase. 

 

Innspill med anbefalingene er vedlagt i sin helhet i vedlegg 3. Konsensus og dissens er nærmere 

konkretisert i innspillene. 

 

4.3.2.2 Anbefaling knyttet til utdanning og opplæring av nevrologer  

Det er enighet om elementene som skal inngå og konsensus om krav knyttet til de ulike elementene. 

(Kompetansekrav, utdanning, krav til vaktordning/nevrologisk kompetanse på trombektomisenter)2. 

4.3.2.3 Overordnet beskrivelse av hvilken rolle Oslo slagsenter bør ha i forhold til nye 

behandlingssteder knyttet til opplæring og supervisjon 

Det er i arbeidsgruppen enighet om at OUS må ha en viktig regional og nasjonal rolle i utdanning av 

fremtidige trombektomører. OUS som høyvolumsenter bør ha minimum 200 trombektomier pr år for å 

kunne tilby tilfredsstillende opplæring og supervisjon. Utdanningskapasiteten i løpet av en to års periode 

                                                      

 

 

 
2 I fase 1 ble det satt som krav for sykehus med trombektomi: LIS nevrologi tilstede 24/7, overlege nevrologi med 

slagkompetanse tilgjengelig med 30 min tilkalling 24/7. Dette punktet har vært gjenstand for diskusjon i gruppen 

som har vurdert anbefaltinger nyttet til utdanning og opplæring, og et mindretall mener det ikke skal være krav om 

at overlegebakvakt skal være spesialist i nevrologi, men kan ha indremedisinsk spesialitet.  
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vil avhenge av volum, selv om også andre forhold vil være viktige for kvaliteten av tilbudet. Det antas 

som realistisk at det kan utdannes 2-(3) trombektomører pr år. Innspill med anbefalinger er vedlagt i sin 

helhet i vedlegg 3. 

 

5 Fase 2 - Mekanisk trombektomi - Anbefaling om 

lokasjoner på kort og lang sikt 
Kapittelet gir en oppsummert anbefaling av nye lokasjoner på kort og lang sikt. Det er videre beskrevet 

premisser som er lagt til grunn og hvordan ulike utfordringer/momenter er vurdert. 

 

5.1 Oppdraget 
Ekstern faggruppe gir en anbefaling om lokasjon(er) av mekanisk trombektomi i HSØ på kort og 

lang sikt. På bakgrunn av de faglige vurderingene fra fase 1 ble oppdraget for fase 2 utdypet jf 

«kulepunkt» 2, 3 og 4 under i forhold til opprinnelig mandat 

 

 På bakgrunn av de faglige vurderingene fra fase 1, vurdere hvilke(t) lokasjoner som kan 

være aktuelle på kort og lang sikt. 

o På bakgrunn av manglende måloppnåelse med dagens trombektomitilbud 

beskrive hvordan man kan løse utfordringene knyttet til geografi. Spesielt mener 

vi her sykehusområdene Sørlandet og Innlandet, samt Telemark fylke. 

o I forhold til foreslåtte seleksjonskriterier beskrive løsning for sykehusområdene i 

nærheten av eksisterende trombektomitilbud på OUS. 

 For alle løsninger ber vi om at det beskrives en trinnvis oppbygging av tilbudet. 

 

5.2 Oppsummert anbefaling om fremtidige lokasjoner av 

trombektomitilbud i Helse Sør-Øst 
Det defineres en fase 1 (kort sikt) og en fase 2 (lang sikt) for etablering av tilbud. Avhengig av status ved 

det enkelte helseforetak og realistisk utdanningskapasitet må fasene tidsangives nærmere når krav til 

utdanning og opplæring er definert av arbeidsgruppen. 

 Kort sikt: 

o Etablere «en dør inn» ved OUS hvor trombolyse og trombektomi er samlokalisert 

o Med en begrenset utdanningskapasitet vil det være riktig å prioritere Sørlandet og AHUS. 

 Lang sikt: 

Telemark/Vestfold, Innlandet og deretter Østfold og Vestre Viken  avhengig av «hvor de er» og 

hvordan tilbudet og behandlingen utvikler seg i fremtiden.  
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5.3 Premisser som er lagt til grunn: 
 Slagmodellen for Helse Sør-Øst- «Sykehus i nettverk» skal legges til grunn 

 Oslo: Ett Oslo slagsenter - én dør inn. 

 Utenfor Oslo: Ett HF slagsenter - flere «dører inn». 

 Da tidsfaktoren er så vesentlig har enkelte helseforetak en særlig utfordring knyttet til geografi og 

reiseavstand.  

 Det vil ikke være aktuelt å etablere tilbud i alle sykehusområder. En målsetting er derfor å få til et 

mest mulig objektivt grunnlag for en anbefaling om regionens fremtidig lokalisering av tilbud på 

kort og lang sikt. 

 Det kan reises en bekymring for store endringer i pasientstrømmer når et nytt akutt 

behandlingstilbud etableres. Det enkelte sykehusområde bør derfor i størst mulig grad benyttes 

som eget opptaksområde. 

 

5.4 Utfordringer/momenter som er vurdert 
Utfordringer/ momenter som er vurdert: 

 

 Utfordring 1: Geografi og reiseavstand 

 Utfordring 2: Hovedstadsområdet 

 Utfordring 3: Utdanningskapasitet 

 

5.4.1 Utfordring 1: Geografi og reiseavstand 

Det er enighet om at følgende helseforetak i prioritert rekkefølge har den største utfordringen for 

geografisk tilgjengelighet til dagens tilbud om trombektomi: 

  

 Sørlandet (SS) 

 Innlandet (SI) 

 Telemark (ST)  

 

5.4.1.1 Sørlandet sykehus 

Hva er tilstrekkelig befolkningsgrunnlag mtp volum og kvalitet? Stavanger har i dag et opptaksområde på 

størrelse med Sørlandet. Et lavt volum kan kompenseres med simuleringstrening. Grunnet geografi og 

bosetting er bruk av Stavanger ikke et reelt alternativ for hele Sørlandet. Det er enighet i arbeidsgruppen 

om at det etableres et tilbud ved SS på kort sikt. 

 

5.4.1.2 Sykehuset Innlandet 

SI har kompetanse, men spredte lokasjoner knyttet til faglige avhengigheter (Slagsenter på Lillehammer, 

karkirurgi og intervensjon på Hamar). Tilbakemelding fra SI beskriver at etablering av et 

trombektomisenter ikke vil være realistisk før faglige avhengigheter er samlet. SI vil i stedet se på 

muligheten for å ressursforsterke prehospitale tjenester og forbedre overføringsprosessen med «drip and 

ship» fra trombolysesykehus til trombektomisenter. Gruppen mener en bør ha som et langsiktig mål å få 
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til et tilbud på Innlandet. Befolkningsgrunnlag ca. 400 000 men får 341 000 i 2019 etter overføringen av 

Kongsvinger med tilhørende opptaksområde. 

 

5.4.1.3 Sykehuset Telemark:  

Telemark mangler karkirurgi og intervensjonsradiologi. Det å etablere et trombektomitilbud ved ST vil 

derfor ikke være realistisk. Sykehuset Telemark har vurdert at pasientene ikke vil få gevinst av et 

eventuelt nytt senter på Sørlandet. Det ble også avklart i møtet at en eventuell lokasjon av trombektomi i 

Arendal heller ikke vil avhjelpe Telemark for denne pasientgruppen. Hovedtyngden av befolkningen i 

Telemark er lokalisert sør-øst i fylket. Med Oslo eller Arendal som et alternativ, vil Telemark foretrekke 

noe lenger transport inn til et Oslo slagsenter. Et tilbud ved SiV, kan imidlertid være aktuelt for å ivareta 

Telemark (befolkningsgrunnlag ca 400 000). Pga geografi kan det derfor på mellomlang sikt vurderes å 

etablere et tilbud ved SiV etter modell fra SS. 

 

5.5 Utfordring 2: Hovedstadsområdet: 
 

5.5.1 Oslo universitetssykehus 

Det er konsensus i arbeidsgruppen om at uansett modell er det en forutsetning at OUS organiserer 

slagbehandlingen med «én dør inn» med samlokalisert trombolyse og trombektomi for eget 

opptaksområde. Med kun ett senter i Hovedstadsområdet og den korte reiseavstanden til OUS, kan det 

medføre| en stor forflytning av pasientstrømmer fra AHUS til OUS, som igjen kan utfordre 

mottakskapasiteten i OUS. 

 

5.5.2 Akershus universitetssykehus 

Ett senter ved AHUS i tillegg til OUS: 

 Halvparten av befolkningen i HSØ er bosatt i Oslo og Akershus. Ett senter i hovedstadsområdet 

kan innebære utfordringer knyttet til pasientlogistikk med en stor forflytning av pasientstrømmer 

fra AHUS til OUS. Med ett senter ved henholdsvis OUS og AHUS, vil en stor befolkning i OUS 

og AHUS, få «en dør inn» til et komplett slagtilbud med trombektomi. 

 To sentre vil forutsette et tett samarbeid knyttet til opplæring og utdanning. 

 Det er et flertall i arbeidsgruppen om at det bør etableres et tilbud ved AHUS i tillegg til tilbudet 

ved OUS i hovedstadsområdet. En løsning med to sentre så nær hverandre er ikke optimalt, men 

allikevel den beste løsningen i et 10 års perspektiv. 

  

5.5.3 Vestre Viken og Sykehuset Østfold 

Begge helseforetakene har meldt interesse for å etablere et trombektomitilbud. Sykehuset Østfold har 

arbeidet med kompetanseutvikling, men er ikke klare til å etablere et tilbud i dag. Vestre Vikens 

intervensjonstilbud er lokalisert til Drammen. Nærhet til tilbudet i Oslo gjør at tilbudet i første omgang 

kan dekkes i OUS, da en etablering av nye tilbud uansett må skje trinnvis på bakgrunn av 

utdanningskapasitet. Utifra de vurderinger som er gjort, anbefales at trombektomietablering ved disse to 

helseforetak vurderes senere. 
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5.6 Utfordring 3: Utdanningskapasitet 

 Andel pasienter som i dag får trombektomi i Norge er 2%. Stavanger har 7 %. Bern har 20 %. 

Ila en 10 års vil /må andelen også økes i HSØ. 

 Stort behov for kapasitet innenfor nevroradiologisk utdanningskompetanse. Mange ønsker å 

etablere tilbud i Europa og det er derfor stor etterspørsel etter hospiteringsplasser derfor 

begrenset tilgang på utdanning i Europa. En må basere seg på å kunne utdanne kandidatene i 

Norge. Prioritering av nye sentre på kort, mellomlang og lang sikt, blir derfor viktig. 

 Utdanningskapasiteten nasjonalt kan økes når to «storvolumsentre» kan samarbeide om 

utdanningen. Arbeidsgruppen anslår at et høyvolumsenter bør ha et opptaksområde på minst 1 

mill. 

 

For en fullstendig Delrapport fase 2 vises til vedlegg 4. 

 

6 Fase 3 – Organisering av prehospitale tjenester og 

samhandling mellom prehospitale tjenester og sykehus 

må samhandle 
 

6.1 Oppdraget 
På bakgrunn av anbefalingen fra fase 2, vurdere hvordan den prehospitale tjenesten kan 

organiseres og hvordan pre- og inhospitale tjenester og mellom sykehus må samhandle.  

 

 Utrede hvordan den prehospitale tjenesten kan organiseres på bakgrunn av 

anbefalingen(e) fra fase 2. 

 Beskrive rutine for samhandling og kommunikasjon mellom pre- og inhospitale tjenester 

og mellom sykehus. 

 

Det er etablert en arbeidsgruppe med representanter fra prehospitale tjenester og akuttmottak. Helse Sør-

Øst RHF har vurdert det slik at dette er et viktig regionalt arbeid hvor det er behov for en mer grundig 

prosess. Arbeidet i fase 3 vil derfor fortsette parallelt med og i etterkant av vedtak om fremtidig 

organisering av trombektomi i HSØ. Arbeidsgruppen vil utarbeide en egen delrapport med tiltak på 

hvordan organisering av prehospitale tjenester og samhandlingen mellom pre- og inhospitale tjenester og 

sykehus kan optimaliseres for et best mulige pasientforløp. 
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7 Modell til høring 

7.1 Modell for videreutvikling av trombektomitilbudet i Helse Sør-øst 
 

Helse Sør-Øst ber om tilbakemeldinger på anbefalingene slik de beskrives på kort og lang sikt i 

Delrapport fase 2. Kort oppsummert anbefales følgende: 

Det defineres en fase på kort sikt og en fase på lang sikt for etablering av tilbud. Avhengig av status ved 

det enkelte helseforetak og realistisk utdanningskapasitet må fasene tidsangives nærmere.  

 Kort sikt: 

o Etablere «en dør inn» ved OUS hvor trombolyse og trombektomi er samlokalisert 

Med en begrenset utdanningskapasitet vil det være riktig å prioritere Sørlandet og AHUS. 

 Lang sikt: 

o Vestfold, Innlandet og deretter Østfold og Vestre Viken avhengig av foretakenes status 

og hvordan tilbudet og behandlingen utvikler seg i fremtiden.  

 

I tiden fremover må tilbudet i HSØ følge og tilpasse seg den videre faglige utviklingen. Modellen med 

HF slagsentere legger til rette for å kunne tilpasse seg utviklingen. Det må has en åpenhet og ikke 

utelukkes at det på sikt kan aktualisere seg med trombektomi andre steder i HSØ hvis det ut fra 

befolkningsstørrelse, faglige avhengigheter og avstander kan gi et bedre tilbud til pasientene. I de 

kommende år må det stilles strenge krav til behandlende sykehus om å monitorere aktiviteten i henhold til 

nasjonale krav, slik at kvaliteten på tilbudet kan følges nøye. Helse Sør-Øst foreslår at det gjøres en 

evaluering av trombektomitilbudet, som vurderer erfaringer og resultater ut 2020, og at Helse Sør-Øst 

RHF med bakgrunn i denne evalueringen vurderer videre utvikling av tilbudet. 

7.2 Momenter fra diskusjonen i arbeidsgruppene 
 Arbeidsgruppen presiserer at det er avgjørende for alle tenkbare modeller at det etableres et 

samlokalisert slagsenter ved OUS der trombektomi inngår som en del av behandlingstilbudet, 

dette må ligge under «samme tak». 

 På bakgrunn av begrenset utdanningskapasitet er det også en samlet forståelse i gruppen for at 

utbyggingen av tilbudet må skje i faser. 

 Det er en enighet i arbeidsgruppen rundt geografien, som sammen med Delrapport fase 1, peker 

på Kristiansand og Sørlandet sykehus som et senter på kort sikt.  

 Det har vært en diskusjon rundt lavt volum av prosedyrer på Sørlandet, men erfaringene fra 

Stavanger tilsier at man kan etablere et tilbud med god kvalitet innenfor et opptaksområde med 

tilsvarende størrelse som Sørlandet. 

 Innlandet sykehusområde og Telemark fylke har på samme måte lang avstand til OUS. Telemark 

kan på sikt dekkes av et eventuelt tilbud i Tønsberg, mens sykehuset Innlandet er avhengig av 
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endringer i tilbudet før de eventuelt kan tilby trombektomi i egen regi. Begge disse 

helseforetakene må således vurderes i en senere fase. 

 Det har vært større uenighet i gruppen når det gjelder organiseringen i hovedstadsområdet. 

Gruppen ser at en stor strøm av uselekterte pasienter med mistanke om slag inn til OUS, vil kunne 

bety et dårligere tilbud for det store flertall av slagpasienter som ikke skal ha mekanisk 

trombektomi. I tillegg vil et stort antall pasienter med mistenkt slag ikke ha cerebrovaskulær 

sykdom, og disse pasientene må også håndteres av akuttmottaket og de ulike kliniske avdelinger. 

Dette taler for en etablering av trombektomitilbud ved AHUS. Et trombektomitilbud ved AHUS 

vil også sikre at en stor befolkning (ca. 1 mill.) får et tilbud om et slagsenter med trombektomi. 

OUS vil i denne modellen ha et regionsansvar. Pasienter ved AHUS og Sørlandet behandles 

primært i eget helseforetak. Det blir viktig å etablere gode egnede samarbeidsformer mellom 

regionssykehus og øvrige helseforetak. Den korte avstanden mellom AHUS og OUS gjør at også 

alternativet med kun OUS i hovedstadsområdet har vært diskutert. Ved dette ønsker man å sikre at 

Norge får ett høyvolumsenter som i forhold til utvikling, kompetanse og utdanning kan være et 

«lokomotiv» i videre utvikling av tilbudet. OUS har et etablert trombektomitilbud med høy 

kvalitet og er det eneste sykehuset i Norge som har et potensiale for å kunne bli et slikt nasjonalt 

kompetansemiljø.  

 Selv om AHUS etableres som et trombektomisenter vil OUS fortsatt ha regionsoppgaver for en 

populasjon på om lag 1,8 millioner innbyggere, og det kan argumenteres for at dette er 

tilstrekkelig for å oppnå tilstrekkelige volum for å kunne utvikle seg som et kompetansemiljø. 

 Sykehuset Østfold selekterer flest pasienter i regionen til trombektomi, men datagrunnlag for 

Østfoldpasientene viser at også de har utfordringer i forhold til tid til trombektomi på OUS. Det 

samme gjør seg gjeldende for Vestre Viken. Som beskrevet i rapporten vil en eventuell utbygging 

av tilbud ved disse to helseforetakene bli vurdert på lengre sikt, første gang i forbindelse med 

evalueringen om 3 år. 

 En kartlegging i regi av prosjektet viser at det i 2017 er stor variasjon på tvers av 

sykehusområdene med hensyn til antall pasienter som ble behandlet med trombektomi i HSØ. 

Geografiske forhold, herunder lang vei til det eksisterende trombektomitilbudet på OUS, kan langt 

på vei forklare lave tall, men også organisatoriske forhold knyttet til transport og rutiner må 

tillegges vekt og forbedres dersom man skal nærme seg måloppnåelse 

 

 

8 Økonomi 
Metodevurderingen gjort i forbindelse med saksgangen i Nye Metoder beskriver kostnadene knyttet til 

prosedyrene. Den foreslåtte modell legger opp til at eventuelle nye trombektomitilbud i all hovedsak skal 

dekke eget sykehusområde. Helseforetakene er gjennom den regionale inntektsmodellen satt i stand til å 

yte pasientbehandling til egen befolkning. Eventuelle pasienter fra andre sykehusområder utløser ordinært 

gjestepasientoppgjør, som for andre flerområdefunksjoner. OUS viderefører sin regionale funksjon, som 

finansieres gjennom inntektsmodellen. Det må vurderes om helseforetakene som starter opp med 

trombektomi, skal få en reduksjon i abonnementsordningen til OUS. Eventuelle kostnader i forbindelse 

med kompetanseoppbygging håndteres som øvrig kompetanseutvikling på helseforetakene gjennom 
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ordinært budsjettansvar. Ifølge statusgjennomgangen er det primært kompetanseoppbygging som vil 

medføre økte kostnader og helseforetakene må være klar over at det her ligger forslag om hospitering på 

annet sykehus i en periode. Dette fraværet vil selvfølgelig medføre økte kostnader i form av vakansvakter 

og evt innleie av vikarer. 

 

9 Deltakerliste 
 

Samlet oversikt over deltakerne: 

Helseforetak Navn Tittel/avdeling e-post 

Helse Sør-Øst RHF Geir Bøhler 

(prosjektleder) 

Direktør kvalitet, fag og 

pasientsikkerhet 

Geir.Bohler@helse-sorost.no 

 

Oslo 

universitetssykehus 

Mona Skjelland Overlege, nevrologisk klinikk, 

RH 

moskje@ous-hf.no 

 

Eva Astrid 

Jacobsen 

 

Vara: Terje Nome 

Overlege – Klinikk for radiologi 

og nukleærmedisin – Rikshospital 

 

Intervensjonsnevroradiolog 

Eva.astrid.jacobsen@ous-hf.no 

 

 

tnome@ous-hf.no 

 

Hege Ihle-Hanssen 

 

Vara: Else 

Charlotte Sandset 

Medisinsk klinikk – Geriatrisk 

avdeling – Seksjon for hjerneslag 

– Ullevål 

Slagenheten Ullevål 

 

 

hmihle@ous-hf.no 

 

 

 

 

Akershus 

universitetssykehus 

Ole Morten 

Rønning 

Overlege, seksjonsleder ole.morten.ronning@ahus.no 

Dan Levi Hykkerud Overlege, Intervensjon dan.levi.hykkerud@ahus.no 

Sykehuset i Vestfold Kennet Idland 

 

 

Vara: Siv Bohne 

Krogseth 

 

Vara: Brit Andenes 

Blaauw  

Seksjonsoverlege Nevrologisk 

avdeling 

 

Overlege, nevrolog 

 

 

Overlege 

kennet.idland@siv.no 

 

 

siv.krogseth@siv.no 

 

 

brit.blaauw@siv.no 

Tone Meyer Overlege, 

Intervensjonsradiologisk seksjon 

uxmext@siv.no 

 

Sykehuset Innlandet Anette Huuse 

Farmen 

Overlege Anette.Huuse.Farmen@sykehus

et-innlandet.no 

Erik Zimmermann Seksjonsoverlege/ 

Intervensjonsradiolog   

Eric.Zimmermann@sykehuset-

innlandet.no 

 

Sykehuset Telemark Håkon Tobro Slagansvarlig overlege haatob@sthf.no 
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Sykehuset Østfold Rajiv Advani Overlege Rajiv.Advani@so-hf.no 

Tord Stener Letting 

 

Vara: Dag Ottar 

Sætre 

Intervensjonsradiolog 

 

Overlege billeddiagnostikk 

Tord.Stener.Letting@so-hf.no 

 

Dag.Ottar.Saetre@so-hf.no 

 

Sørlandet sykehus Arnstein Tveiten 

 

 

 

 

Vara: Martin 

Weisshaar 

Seksjonsoverlege for slagenheten, 

leder for Slagforum Agder. PhD 

innen slagbehandling 

 

Avdelingssjef 

arnstein.tveiten@sshf.no 

 

 

 

 

Martin.Weisshaar@sshf.no 

 

Pål Johan 

Stokkeland 

Overlege, intervensjonsradiolog Pal.Johan.Stokkeland@sshf.no 

Vestre Viken Karl Friedrich 

Amthor 

Nevrolog, Overlege Karl-

Friedrich.Amthor@vestreviken.

no 

 

Lars Borgen Intervensjonsradiolog, Overlege lars.borgen@vestreviken.no 

 

Oslo 

universitetssykehus 

Hans Julius 

Heimdal (fase 3) 

Overlege / medisinsk leder  

luftambulanseavdelingen  

HANHEI@ous-hf.no 

Sykehuset Innlandet Lars Olav Fjose 

(fase 3) 

Prehospitale tjenester  Lars.Olav.Fjose@sykehuset-

innlandet.no 

Sørlandet sykehus Lars Jacobsen 

(fase 3) 

Overlege/medisinsk leder  

luftambulanse 

Lars.Jacobsen@sshf.no 

Sykehuset i Vestfold Jon Erik Steen-

Hansen (fase 3) 

Klinikkoverlege, Prehospital 

klinikk 

jon.erik.steen-hansen@siv.no 

Sykehuset Østfold Anne Kristin Hole 

(fase 3) 

 Anne.Kristin.Hole.Trollnes@so

-hf.no 

Sykehuset 

Telermark 

Frank Olav Hvaal 

(fase 3) 

Klinikksjef hvaf@sthf.no 

Helse Sør-Øst RHF Jan Morten 

Engzelius 

PKO Morten.Engzelius@helse-

sorost.no 

KTV Christian 

Grimsgaard 

 christiangrimsgaard@gmail.co

m 

Regionalt 

brukerutvalg 

Astrid Myrvang  astmy@online.no 

Regionalt 

brukerutvalg 

Kari Melby  kar-melb@online.no 

Helse Vest RHF 

(fase 2) 

 

Martin Kurz Seksjonsoverlege Nevrologisk 

avdeling, Helse Stavanger 

friedrich.martin.wilhelm.kurz@

sus.no 

Lars Fjetland Seksjonsoverlege Avd. for 

radiologi, Helse Stavanger 

lars.fjetland@sus.no 

Styremøte i Helse Nord RHF
27. oktober 2021 - innkalling og saksdokumenter

108

mailto:Rajiv.Advani@so-hf.no
mailto:Tord.Stener.Letting@so-hf.no
mailto:Dag.Ottar.Saetre@so-hf.no
mailto:arnstein.tveiten@sshf.no
mailto:Martin.Weisshaar@sshf.no
mailto:Pal.Johan.Stokkeland@sshf.no
mailto:Karl-Friedrich.Amthor@vestreviken.no
mailto:Karl-Friedrich.Amthor@vestreviken.no
mailto:Karl-Friedrich.Amthor@vestreviken.no
mailto:lars.borgen@vestreviken.no
mailto:HANHEI@ous-hf.no
mailto:Lars.Olav.Fjose@sykehuset-innlandet.no
mailto:Lars.Olav.Fjose@sykehuset-innlandet.no
mailto:Anne.Kristin.Hole.Trollnes@so-hf.no
mailto:Anne.Kristin.Hole.Trollnes@so-hf.no
mailto:christiangrimsgaard@gmail.com
mailto:christiangrimsgaard@gmail.com
mailto:astmy@online.no
mailto:kar-melb@online.no
mailto:friedrich.martin.wilhelm.kurz@sus.no
mailto:friedrich.martin.wilhelm.kurz@sus.no


Tittel på rapporten 

Helse Sør-Øst RHF 

  

 

 

 

Helse Sør-Øst versjon nr. 

19 

Helse Nord RHF 

(fase 2) 

Rolf Salvesen avdelingsoverlege, nevrologisk 

avdeling, 

rolf.salvesen@nordlandssykehu

set.no 

Jon André Totland, overlege, Radiologisk avdeling 

Universitetssykehuset Nord-

Norge 

jon.andre.totland@unn.no 

Helse Midt-Norge 

RHF (fase 2) 

Hanne Ellekjær Overlege indremedisin Medisinsk 

klinikk, St Olavs Hospital 

Hanne.Ellekjer@stolav.no 

Tommy Arild 

Hammer 

Intervensjonsradiolog Tommy.Arild.Hammer@stolav.

no 

Helse Sør-Øst RHF Ole Tjomsland 

Prosjektstøtte 

Direktør, Medisinsk og 

helsefaglig analyse 

Ole tjomsland@helse-sorost.no 

 

Helse Sør-Øst RHF Glenn Flandorfer 

Prosjektstøtte 

Spesialrådgiver, Medisinsk og 

helsefaglig analyse  

Glenn.Flandorfer@helse-

sorost.no 

Helse Sør-Øst RHF Tove H Otterstad 

Prosjektstøtte 

Spesialrådgiver, Kvalitet, fag og 

pasientsikkerhet 

Tove.otterstad@helse-sorost.no 
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9.1 Vedlegg 1 – Kompetansekrav generelle intervensjonister 
 

Gruppe 1 

 

Eva A. Jacobsen, OUS/RH 

Jon Andre Totland, UNN 

Terje Nome, OUS/RH 

 

Følgeskriv for Kompetansekrav for generelle intervensjonister som skal utføre 

intervensjonsnevroradiologisk behandlingen -mekanisk trombektomi (MT) på akutt iskemisk 

hjerneslag. 

Arbeidsgruppen skal: 

 Utarbeide et forslag til kompetansekrav og utdanning knyttet til intervensjonsradiologier og 

nevrologer.  

 Gi en overordnet beskrivelse av hvilken rolle Oslo slagsenter bør ha i forhold til nye 

behandlingssteder knyttet til opplæring og supervisjon. (Oppsummering- møte i arbeidsgruppen 

5.2.18)  

 Hva er en realistisk utdanningskapasitet ila en 2 års periode?  

Bakgrunn: 

Som det eneste trombektomisenter i HSØ, vurderte OUS/RH vaktteam mer enn 300 pasienter fra HSØ for 

mekanisk trombektomi i 2017. Etthundre og nitten pasienter ble behandlet med godt klinisk resultat og 

lav mortalitet. I forhold til befolkningsgrunnlaget er dette færre enn forventet.  ”Patient-delay” , 

mangelfull akutt diagnostikk på lokalsykehus, mangelfull teleradiologi mellom lokalsykehus og OUS/RH, 

tidsutfordrende pre- og interhospital pasienttransport bidrar alle til at for få pasienter får tilbud om 

mekanisk trombektomi med dagens ordning. Tidligere rapport (”Sykehus i nettverk”) har pekt på en rekke 

utfordringer som bør forbedres, og HSØ  prioriterer nå å utrede behovet for flere trombektomisentra. Tid 

fra ictus til oppnådd rekanalisering er en viktig faktor for godt klinisk resultat. Imidlertid er også 

kvaliteten på tjenesten avhengig av et visst vurderings- og behandlingsvolum, behandlingsteamets 

(intervensjonist, nevrolog, anestesi, radiograf og sykepleier) kompetanse og de tilgjengelige øvrige 

ressurser på sykehuset (bla radiologisk og nevrologisk avdeling) de første 24 t. Litteraturen dokumenterer 

at stopp på lokalsykehus versus direkte transport til et trombektomi senter forsinker behandlingen i slik 

grad at det går ut over kvaliteten på tjenesten (1). Samtidig viser University Health System Consortium 

database med 8500 trombektomier en signifikant sammenheng mellom volum og kvalitet på tjenesten, der 

de negative konsekvenser av lang reisevei er mindre enn de negative konsekvenser av behandling på et 

lav volumsenter (2). Avstand til et eksisterende trombektomisenter er derfor viktig i vurdering av 

opprettelse av nye. Videre er utdanning av MT kapable intervensjonister viktig sammen med et 

tilstrekkelig pasientvolum for om tjenesten vil kunne oppfylle internasjonale kvalitetskrav. 
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Kompetansekrav til utøvere i andre land: 

I USA foreligger et sertifiseringskrav både til utøvere og sykehusavdelinger som skal kunne tilby 

mekanisk trombektomi. Alle utøvere er sertifisert som INR, men hvor det tillates forskjellig bakgrunn 

(klinisk og radiologisk). For operatør stilles det krav til volum per person/år og kvaliteten monitoreres av 

tredje part.  

I mange europeiske land har det vært en sentralisering, med direkte transport til et trombektomisenter 

(som også kan gi iv trombolyse), hvor mindre sykehus”by-passes” for å hindre tidstap til trombektomi, 

men hvor noe tidsforsinkelse til iv trombolyse godtas. MT utføres av INR i de fleste land. En gruppe av 

internasjonale multi-disiplinære nevrointervensjons organisasjoner over hele verden publiserte i 

2016:”Training guidelines for Endovascular ischemic Stroke Intervention: an International Multi-Society 

Consensus document.” (3) England har erkjent at det mangles INR og behovet for opplæring av GI for å 

kunne tilby flere pasienter mekanisk trombektomi (4). Her tenkes det å utnytte INR sentras kunnskap i 

både teoretisk og praktisk opplæring, der spesifikke krav stilles til volum og kvalitet.  

1.Situasjon i Norge: 

I Norge, som i resten av verden, er det et stort underskudd på intervensjonsnevroradiologer (INR). 

Stavanger universitetssykehus (SUS) og St.Olav har tatt i bruk en modell med generell intervensjonister. 

På St.Olav ble generelle intervensjonister (GI) lært opp av nevrointervensjonist (nå pensjonert) til å utføre 

det meste av intervensjonsnevroradiologiske prosedyrer/behandlinger. På SUS har trombektomi vært 

utført siden 2009 av generelle intervensjonister, med hospitering i Essen og med et team av dedikert 

nevroradiolog og nevrolog med erfaring i nevrointervensjon fra Tyskland. Ved UNN gjøres MT av INR, 

mens på Haukeland (HUS) er det delt. På HUS utføres coiling av aneurismer av både INR utdannet 

nevrokirurg (utdannet i Oxford) og INR, mens MT gjøres av INR og GI underveiledning av INR (per 

2017). Ved OUS/RH gjøres alle intervensjons nevroradiologiske prosedyrer inkludert MT av INR. 

HSØ vil ikke ha mulighet til å etablere flere trombektomisentre bemannet med INR. De Nasjonale 

retningslinjer for akutt hjerneslag sier heller ingenting om hvilken spesialitet som skal utføre mekanisk 

trombektomi. Det finnes heller ingen krav til gren- eller subspesialiteter innen radiologi for å drive INR 

eller GI i Norge. Siden GI finnes i alle HF i HSØ, foreligger det kun denne muligheten at GI kan trenes til 

å utføre mekanisk trombektomi, om de øvrige lokale ressurser og infrastruktur ligger til rette for  at MT 

skal etableres ved et HF.  

Utdanningskravene må sikre at behandlingen blir god nok samtidig som utdanningskravene er praktisk 

mulig å gjennomføre. Utdanning og oppbygging av nye trombektomisentra vil koste penger med den 

behandlingskvalitet som forventes. Det er flere helsepersonellgrupper enn de ansvarlige leger som vil 

trenge opplæring i MT; Sykepleiere på sengepost, etablering og bemanning av dedikert 

hjerneovervåkingsstue om dette ikke allerede finnes, personell i akutt mottak, generell radiografer  og 

angioradiografer. Opplæring for disse gruppene er ikke tatt med her. 

Teoretisk kunnskap om MT er relativt enkelt tilgjengelig. Både innen INR miljøet og GI gis det teoretiske 

kurs (eks. ESNR, CIRSE/EBIR). Det er den praktiske treningen i sikker gjennomføring av MT og kunne 

håndtere sine komplikasjoner som blir utfordringen. Simulator trening gir ikke tilstrekkelig  praktisk 

trening til for å behandle pasienter, men er nyttig i testing av ”ukjent” utstyr og trene teamfølelsen rundt 
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prosedyren.  

Forslag til utdanningskrav er vedlagt. 

2. Oslo slagsenter finnes ikke i dag. I Oslo området er det 3 sykehus som tar i mot pasienter med akutte 

slagsymptomer. Det er kun US (og RH) som kan gi iv trombolyse. På slutten av 2017 ble det gjort en 

gjennomgang av akutt hjerneslag i OUS, med avdekking av flere utfordringer. I løpet av 2018 vil alle 

akutte slagpasienter komme direkte til US. Ved behov for mekanisk trombektomi må pasienten flyttes til 

RH. Både forsinket overføring av bilder til RH og behov for sekundærtransport til RH har bidratt til 

forsinket MT av slagpasienter i Oslo.  Et samlet Oslo slagsenter med en dør inn er derfor sterkt ønsket av 

alle faggrupper på US og RH.  

 

I påvente av et Oslo slagsenter er det Rikshospitalet (RH) som evetuelt kan gi opplæring i MT. På RH 

finnes også en regional cerebrovaskulær enhet (RCE) som INR er en del av. Miljøet på RH bør inntil Oslo 

Slagsenter blir etablert kunne tenkes å ha en funksjon for opplæring/utdanning av flere personellgrupper 

og senere rådgivning for nye sentra.  Dette har ikke vært diskutert med  OUS ledelsen  generelt eller de 

ansvarlige avdelinger (nevrologisk, anestesiologisk og radiologisk/nevroradiologisk seksjon) spesielt på 

hvilken rolle de kan tenke seg å ha, eller analysert hvilke ressurser som skal til for å kunne tilby 

opplæring og en rådgivende funksjon i etterkant. For å ha en slik rolle må OUS/RH ha tilstrekkelig volum 

å drive opplæring på. En full desentralisert modell (der de enkelte HF selv gjør sine trombektomier) vil 

underminere muligheten for å ha en slik rolle. Det vil her bli forskjell på om en velger å etablere 

trombektmisentra på geografiske områder langt unna OUS (f.eks SSHF og evt SI). Da vil gjenstående 

volum ved OUS forbli høyt (forventer fortsatt økning).  Muligheten for hospitering, og få innføring i 

generell nevrointervensjons-tankegang vil være tilstede. I ettertid vil det da bli enklere å diskutere egne 

pasienter med mer erfarne kolleger ved OUS/RH.  

Dersom Oslo SlagSenter etableres med tilfredsstillende volum bør dette tillegges ansvar for rådgivning og 

undervisning i fagfeltet.  

3. Det er foreslått å etablere nye trombektomi sentra ved SSHF og AHUS. Begge HF har GI med noe 

MT-erfaring, og har dermed noe å bygge på før opprettelse av eget trombektomisenter. SSHF ligger 

geografisk langt unna OUS og mangler derfor et ”likeverdig” tilbud, så oppstart her bør være realistisk 

innen ett års tid. AHUS ligger svært nært OUS. Alle sentra med en 30 min reiseavstand fra OUS/RH med 

bilambulanse burde derfor være en del av OUS/RH volum, for at OUS/RH skal kunne være et 

kompetanse senter. Dessverre har ikke OUS/RH kapasitet til å ta imot alle pasienter med symptomer på 

akutt hjerneslag fra Oslo og AHUS nedslagsfelt usortert. Dermed er det behov for sekundærtransport, 

som forsinker behandling med MT noe. Om volumet på OUS/RH blir uhåndterbart kan en tenke seg et 

senter nr 2 på AHUS. Om OUS/Rh får opprettholdt sitt pasientvolum i MT og gis ressurser til å drive 

opplæring i MT, kan en tenke seg en utdanningskapasitet på ca 2 -3 GI pr år, med tilhørende grupper av 

helsepersonell.  

Registrering er lovpålagt i Norsk Hjerneslag register, men er ikke laget for kvalitetssikre mekanisk 

trombektomi. Per i dag er det for få trombektomier som registreres i forhold til utført, som nok skyldes  

måten det registreres på. For å sikre transparens bør det enten registreres separat (slik Sverige har gjort 

med EVAS register direkte koblet til Riksstroke) eller at norsk hjerneslagregister endres for å tilpasse seg 
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den nye æra med MT. I tillegg bør hvert behandlingssted søke å opprette eget lokalt kvalitetsregister for å 

få full oversikt over egne data på vurderte og behandlede pasienter.  

Eva Astrid Jacobsen  INR, OUS/RH 

16/4-18 
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A: Kompetansekrav/Utdanningskrav for generelle intervensjonsradiologer som skal utføre 

endovaskulær slagbehandling/mekanisk trombektomi (MT). 

 

 

Bakgrunn for operatør 

Intervensjonsradiolog med bred endovaskulær erfaring i mer enn 5 år. 

Sertifisering i form av EBIR bør tilstrebes, men er ikke et krav. 

 

 

Forutsetninger og læringsmål 

Siden 2015 har det blitt publisert prospektive randomiserte studier (RCT) som dokumenterer en betydelig 

gevinst av mekanisk trombektomi for å unngå uførhet og avhengighet etter iskemisk hjerneslag (MR 

CLEAN, ESCAPE, SWIFT PRIME, REVASCAT og EXTEND-IA). Studiene kunne i mindre grad vise 

effekt på dødelighet. Det er i hoved trekk okklusjon av a. cerebri media hos pasienter som ikke hadde 

kontraindikasjon til intravenøs trombolyse, og alle trombektomiene var utført av trenede 

intervensjonsnevroradiologer. Okklusjoner i andre karområder og pasienter med kontraindikasjon for iv 

trombolyse og over 80 år ble for eksempel ikke studert. Kunnskap om studienes styrke og begrensinger 

danner derfor et viktig bakteppe. Siden dagens praksis i MT inkluderer andre pasientgrupper enn de som 

ble studert  (<18 og >80 år, tidligere hjerneslagrammede, høyere komorbiditet) er det viktig og være 

oppdatert også på kliniske rapporter. Operatør må være særlig oppmerksom når MT skal vurderes på 

pasienter som faller utenom inklusjonskriteriene til RCT. I den siste tiden har det kommet studier som 

også dokumenterer god effekt opp til 24 t etter ictus der utvelgelse er utført med en validert 

perfusjonsundersøkelse. 

Utvelgelse av pasient til MT skjer ikke i et vakuum. Det forutsettes nært samarbeid mellom radiologisk, 

anestesiologisk og nevrologisk vaktteam. Karkirurgisk og nevrokirurgisk beredskap er en fordel. 

Det forutsettes at angiografilaboratoriet har oppløselighet og software som gjør det mulig å utføre INR 

prosedyrer. Det kreves god road-map funksjon. Å kunne utføre et CT opptak på angio er en stor fordel og 
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svært nyttig i evalueringen etter endt prosedyre (standard på INR sentra). Det kreves opplæring av 

radiografer i MT prosedyren, helst også som sterilt kledde assistenter, da en ofte har for få hender når det 

skal gå raskt. 

 

Klinisk 

 

 Kunne gjøre en klinisk nevrologisk undersøkelse. 

 Kunne korrelere symptomer/kliniske funn med hjernens funksjonelle anatomi 

 Kunnskap om nevrologiske klassifikasjonssystemene ved iskemisk hjernesykdom (eks. NIHSS 

og mRS) 

 Kunnskap og forståelse vedrørende indikasjoner og kontraindikasjoner for mekanisk 

trombektomi.  

 Utvelgelse av pasient til MT er individualisert. Kunne vurdere den enkeltes pasients risiko ved en 

MT og risiko uten MT. 

 Kunnskap om de viktigste medikamentene som har betydning for MT og tilhørende akutt 

prosedyrer (eks. ASA, Klopidogrel, Warfarin, abciximab, eptifibatid). Indikasjoner og mulighet 

for reversering av medikamentenes effekt. 

 Kunnskap om faktorer som kan påvirke utkomme pre-, peri- og post prosedyre (for eksempel 

narkose versus våken sedasjon, narkosemidlenes påvirkning, blodtrykksregulering opp eller ned, 

blodsukker, temperatur og respirasjon etc) 

 Forstå diskrepans mellom angiografisk og klinisk utkomme 

 Kunnskap om prosedyrens potensielle komplikasjoner og håndteringen av disse (disseksjon, 

perforasjon, perifer embolisering/trombemigrasjon) 

 Kunnskap om hvorfor reperfusjonsblødning kan oppstå. Individuelle tiltak for å redusere dette.  

 Kunnskap om og håndtering av hyperperfusjonssyndrom (sammen med nevrolog). 

 

Radiologisk 

  

 Kunne tolke all radiologisk undersøkelsesmetodikk (CT og MR) som har relevans for den 

primære utredningen avgjørende for indikasjonsstillingen for MT. Det forutsettes god forståelse 

for patofysiologien som danner grunnlaget for relevante funn på disse undersøkelsene 

 MR bør være tilgjengelig i tidsrommet der MT skal tilbys. 

 Kunne hjernens arterielle og venøse anatomi samt kjenne til de vanligste normalvariasjoner. 

Kunne bedømme dette på en CT og/eller MR angiografi. 

 Kunne skille mellom akutt trombe/gammel okklusjon/disseksjon og vaskulitt med noen grad av 

sannsynlighet. 

 Kunne skille blødning fra ”contrast- staining” etter endt prosedyre 

 Kunne gjenkjenne iatrogen SAH og fistel på cerebral angiografi og annen bildediagnostikk. 

 

Teknisk 

 

 Kunne utføre cerebral angiografi med kunnskap om kartreets forsyningsområder og dens 

anastomoser. 

 Kunnskap om teknisk utstyr som benyttes ved trombektomiprosedyrer – fordeler og ulemper ved 

enkelte typer (for eksempel ulike føringskatetere, mikrokateter, mikrowire, ulike typer stent-

retrievere, Ballonger, carotisstenter, aspirasjonskateter og aspirasjonssystemer) 
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 Kunnskap om teknikker og utstyr for å minimere risiko for prosedyrerelaterte komplikasjoner, evt 

hvordan håndtere komplikasjoner akutt og profylakse for senere komplikasjoner (ex: iatrogen 

disseksjon under prosedyren som ikke skal akutt behandles med stent men som må 

medikamentelt behandles for å hindre senere okklusjon/embolisering versus risiko for blødning i 

hjerneinfarktet.) 

 Kunnskap om indikasjoner og metode for å utføre carotisstenting og intraarteriell selektiv 

trombolyse 

 Forstå de vanligste graderingssystemene for vurdering av angiografisk resultat (eks TICI) 

 

 

 

 

Utdanning 

Kurs 

Flere kurs kan være aktuelle.  

 ICCA Stroke 

 https://www.iccaonline.org/index.php 

 

 ESIR 2018: Mechanical Thrombectomy in Acute Ischemic Stroke 

 https://cirse.org/index.php?pid=1414#Programme 

 

 ESO Stroke Winter School 

 https://eso-stroke.org/stroke-winter-school/ 

 

 ESNR-kurs, kun vaskulær del 

http://www.esnr.org/en/european-course-in-neuroradiology-diagnostic-    and- interventional-

14th-cycle-module-3-vascular/program/ 

 

 ESNR kurs-serie for utdannelse av europeiske nevroradiologer. 4 kurs med egen eksamen samt 

en avsluttende eksamen. Man bør tilstrebe at minst en i det radiologiske kollegiet deltar i denne 

serien. Svært viktig at Nevroradiologisk kompetanse bør være tilgjengelig på utførende 

avdelingen. 

 Nevroradiologiske kurs og kongresser som har Stroke på programmet inneholder alle både teori 

og praktisk tilnærming som er svært nyttig (ESMINT, SLICE, ALICE, LINCC m.fl) 

 Workshop slik som i Montpellier vil også være av stor verdi: En uke med vaktcalling, flere 

nevroradiologiske case pr dag samt undervisning. 

 ESO kongress 

 

 

Praksis/hospitering 

 Utbytte av hospitering vil være avhengig av det volum med MT pasienter som kommer til 

senteret der hospiteringen skjer. Om OUS/RH skal være et slikt senter så hadde OUS/RH 119 

MT i 2017. Det er i snitt 10/mnd, der de fleste var i vakttiden. En hospitant vil være tilstede på 

dagtid og kanskje med ekstra innsats også delta på enkelte vakter.   

 Hospitering på OUS/RH: på bakgrunn av dagens volum er anbefalt hospiteringsperiode 3 – 6 

mnd (avhengig av bakgrunn og tilgjengelig MT volum) for å tilegne seg INR ”tankegods”, og på 

hvordan man jobber i hjernens kar. Tilstedeværelse evt også assistanse ved andre INR prosedyre 

vil kunne bidra positivt inn for å gjøre operatør rustet til selvstendig utførelse av MT. 
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Hospitering ved høyvolumsenter i utlandet vil kanskje kunne korte ned tiden med hospitering, 

men det vil være mer krevende å få til en hands-on trening. 

 Bør selvstendig kunne utføre cerebral angiografi, før hands-on trening i MT. Dette bør 

opplæringssenter kunne tilby kandidat som skal være minimum 3 mnd.  

 Bør følge en del vakter og være med også under enkelte prosedyrer i vakttid. 

 Krav til kasus: Minimum vurdert 50 pasienter til trombektomi hvorav ca 25 fikk gjennomført 

MT. Her vil det bli nødvendig med en individuell vurdering av ”kandidaten” og hva kandidaten 

selv er komfortabel med. 

 Trening i simulator. Alle leverandører har simulator en kan øve på, dette er langt fra 

sammenlignbart med det virkelige liv og har begrenset verdi utover å trene teamfølelse og 

hvordan preparere utstyret som skal benyttes. Det finnes også lokalisasjoner som har dyremodell 

(gris) trening (f.eks Karolinska, Limoges), dyremodell er mer matnyttig for den tekniske 

gjennomføringen. 

 Kvalitetskrav lik internasjonal krav: 

o Revaskularisering (TICI2b-3) >60% 

o Embolisering til nytt teritorium<15% 

o symtomgivende blødning (PH2 eller SH med NIHSS tap >4) < 10% 

 Trening gjør mester: En enkel MT (uten tilleggs prosedyrer) bør i snitt ikke vare mer enn 60 min 

(fra lyskepunksjon til rekanalisering). 

 

Relevant utstyr bør tas i bruk til andre ikke-kranielle prosedyrer der det lar seg gjøre. (Lukkede 

skyllesystem, mikrowire, mikrokateter, aspirasjonskateter osv.) 

 

 

Oppstart 

 

En gradvis innfasing anbefales over 1-2 år. En bør tilstrebe at det alltid står to sammen på hver 

vurdering/prosedyre. 

I oppstartsfasen kan det være aktuelt å begrense tilbudet til eksempelvis: 

 

 2 intervensjonsradiologer 

 kun M1- okklusjoner 

 

Simulering av logistikk 

 

Det bør tilstrebes rutinemessig simulatortrening og ”fullskala” øvelser for alle sentre som driver EVT. 

Øvelsene bør omfatte hele handlingskjeden fra pasient ankommer lokalsykehus til fullført EVT på 

angiolab.  

 

Kvalitetskrav 

 

Det bør også stilles kvalitetskrav til den kliniske avdeling som ”eier” pasienten. Alle pasienter skal ha 

hjerneovervåking etter prosedyren. Om pasienten legges på intensiv, er det nevrologens ansvar at 

hjerneovervåkingen skjer tilfredstillende.  

 

Alle pasienter som vurderes for MT bør revurderes enten som innlagt /eller poliklinisk konsultasjon ved 

nevrologisk avd 3 mnd etter vurdering/utført behandling på det sykehuset MT ble utført. Dette er viktig 
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for å evaluere klinisk resultat og påse at slagutredning er utført og profylaktiske tiltak er i henhold til 

nasjonale retningslinjer. Telefonisk konsultasjon kan benyttes ved f.eks mRs 5/innlagt sykehjem.   

 

B: Oslo slagsenter (OSS) - Supervisjon og monitorering 

OSS eksiterer ikke per i dag. MT utføres på OUS/RH. Det forventes av HSØ og HF i HSØ at OUS/RH 

må bidra med råd og supervisjon både i opplæring og klinisk aktivitet, akutt og ved 

gjennomganger/drøftinger. OUS/RH bør også legge til rette for hospitering. Inntil OSS blir etablert må 

nevrointervensjons-seksjonen RH inneha disse funksjonene. Dette må forankres med OUS ledelse og 

Nevroradiologisk seksjon/RH. INR har høyaktivitet både på lab, men deltar også i den daglige produksjon 

av CT og MR, samt tverrfaglige møter og Nasjonale behandlingstjenester. MT utgjør kun 13% av INR 

aktivitet på lab (antall prosedyrer), men utgjør hovedtyngden av vaktarbeidet. Opplæring/hospitering som 

skissert over vil kreve mye av INR. Om OUS/RH aksepterer denne forespørsel kan en tenke seg 2-3 

kandidater pr år. 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: 

EBIR European Board of Interventional Radiology 

NIHSS National Institutes og Health Stroke Scale 

mRS modified Rankin Scale 

TICI Thrombolysis in Cerebral Infarction 

EVT EndoVaskulær Trombektomi  

MT Mekanisk trombektomi 

OSS Oslo SlagSenter 

RH Rikshospitalet 

OUS  Oslo universitetssykehus 

INR Intervensjonsnevroradiolog (nevroradiolog med spesialkompetanse i intervensjon på 

sentralnervesystemets blodårer) 

 

 

 

 

 

Eva A. Jacobsen, OUS/RH 

Jon Andre Totland, UNN 

Terje Nome, OUS/RH 
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9.2 Vedlegg 2 – Veileder for videreutdannig av generelle 

intervensjonister 
 

Gruppe 2 

Pål Johan Stokkeland SSHF 

Tord Stener Letting SØK 

Dan Levi Hykkerud AHUS 

Lars Fjetland SUS 

Følgeskriv for Veileder for videreutdanning av generelle intervensjonister som skal utføre EVT 

(endovaskulær trombektomi) 

Arbeidsgruppen skal: 

 Utarbeide et forslag til kompetansekrav og utdanning knyttet til intervensjonsradiologier og 

nevrologer.  

 Gi en overordnet beskrivelse av hvilken rolle Oslo slagsenter bør ha i forhold til nye 

behandlingssteder knyttet til opplæring og supervisjon. (Oppsummering- møte i arbeidsgruppen 

5.2.18)  

 Hva er en realistisk utdanningskapasitet ila en 2 års periode?  

 

1. I Norge, så vel som resten av verden, er det et stort underskudd på utdannede neurointervensjons-

radiologer som er de mest kompetente til å utføre EVT. Mulighetene for å få ansatt slike spesialister på 

aktuelle nye EVT-sykehus i HSØ blir ansett som usannsynlig, og langt mindre ett helt vaktsjikt. Siden det 

ikke finnes godkjente gren- eller subspesialiteter i Norge, men kun generelle spesialister i radiologi, 

foreligger muligheten for at generelle intervensjonsradiologer kan trenes til å utføre EVT. Dette er for 

øvrig en praksis som følges i mange andre europeiske land.  

Målet er å lage en bedring i behandlingstilbudet for pasienter i HSØ med EVT-behov. Utdanningskravene 

må dermed medføre at behandlingen blir god nok, samtidig som disse kravene er praktisk mulig å 

oppfylle. Dette har det vært gjort utredninger på, bl.a. i England, så vi vet at det er en vanskelig øvelse å 

balansere utdanningskrav mot gjennomførbarhet. Vi kan dermed ikke sette urealistiske krav. 

Anbefalingene kan også sees i lys av historisk utvikling i feltet ved de etablerte behandlings-sentre i 

Norge i dag. 

Forslag til veileder er vedlagt. 

Det er ikke diskutert praktisk opplegg rundt opplæring av radiografer og anestesi. Det vil være fordelaktig 

om Oslo Slagsenter, alternativt RH, har et formelt ansvar i forhold til dette punktet, både for praktisk 

innføring i tankegang rundt nevro-prosedyrer, samt etablering av kommunikasjonslinjer for videre 

kontakt.  
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2. Oslo Slagsenter finnes ikke i dag og kan dermed vanskelig tillegges noen praktisk funksjon på dette 

tidspunkt. Etableringen av dette vil i praksis utsette enhver videreutvikling i HSØ uten grunn.  

Inntil Oslo SlagSenter blir etablert bør nevrointervensjons-seksjonen ved RH opprettholde den rådgivende 

funksjonen slik den også har det i dag. Man må ha mulighet til å ringe kolleger ved RH for å diskutere 

spesielle case både akutt og i ettertid. Man må også kunne hospitere på RH både for å etablere god 

kommunikasjon, samt få innføring i generell nevrointervensjons-tankegang. Man kan da ha vakt-calling 

de dagene man hospiterer for å få med seg de MT som foregår under denne tiden. Man vil da kunne dekke 

inn underpunkt 2 og delvis 3 under «Praksis» i vedlagte Veileder. Dette bør være gjennomførbart med det 

store antall generelle prosedyrer man i dag har ved RH. Ansvaret RH tillegges bør også formaliseres i 

denne utredningen. Det må samtidig sikres at RH settes i stand til dette og sikre at dette ikke utsetter 

etablering av nye sentre. Det største trykket vil være initielt.  Nye sentre vil etter etablering måtte bidra i 

utdannelsen av sine egne nye trombektomører. 

Dersom Oslo SlagSenter etableres med tilfredsstillende volum, bør dette tillegges ansvar for nevnte 

rådgivende og undervisende funksjon.  

3. SSHF og AHUS har i dag noe EVT-erfaring i sine intervensjonsradiologiske seksjoner, og dermed noe 

å bygge på. Det er enda mer utfordrende for nye sentre helt uten egen EVT-erfaring. Kurs er 

gjennomførbart på kort tid, altså i løpet av et år, dersom alle foreslåtte kurs er aktuelle og har tilgjengelige 

plasser.  

Retningslinjene bør gjelde for nye og etablerte trombektomi-sentre.  

Det bør tilstrebes 2 intervensjonister på alle trombektomier for å øke volum og erfaringsdeling. 

Registrering er lovpålagt i Norsk Slagregister, og dette vil sikre transparens. Det må etableres en egen 

modul for dette da det ikke ligger godt til rette i dagens system. I tillegg bør hvert behandlingssted søke å 

opprette egen database for kvalitetssikring, for bedre oversikt over data på behandlede og vurderte 

pasienter.  

Det er normalt opp til den enkelte institusjons faglige ledelse å godkjenne oppstart av nye 

behandlingsmetoder. Det vil være naturlig også her. Dersom en ekstern aktør skulle ha 

godkjenningsmyndighet vil det være naturlig å tenke seg NSO som er samling av de faglige entitetene 

innen området nasjonalt. 

EVT: EndoVaskulær Trombektomi 

NSO: Norwegian Stroke Organisation 

 

Pål Johan Stokkeland SSHF 

Tord Stener Letting SØK 

Dan Levi Hykkerud AHUS 

Lars Fjetland SUS 
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A: Veileder for videreutdanning av generelle intervensjonsradiologer som skal utføre 

endovaskulær slagbehandling/mekanisk trombektomi (MT). 

 

Utarbeidet av: 

Pål Johan Stokkeland SSHF 

Tord Stener Letting SØK 

Dan Levi Hykkerud AHUS 

Lars Fjetland SUS 

 

 

Bakgrunn for operatør 

Intervensjonsradiolog med bred endovaskulær erfaring. 

Sertifisering i form av EBIR bør tilstrebes, men er ikke et krav. 

 

 

Forutsetninger og læringsmål 

 

Siden 2015 har det blitt publisert prospektive randomiserte studier (RCT) som dokumenterer en betydelig 

gevinst av mekanisk trombektomi for å unngå uførhet og avhengighet etter iskemisk hjerneslag (MR 

CLEAN, ESCAPE, SWIFT PRIME, REVASCAT og EXTEND-IA). Det er i hoved trekk okklusjon av a. 

cerebri media hos pasienter som ikke hadde kontraindikasjon til intravenøs trombolyse. Okklusjoner i 

andre karområder og pasienter med kontraindikasjon for iv trombolyse ble for eksempel ikke studert. 

Kunnskap om studienes styrke og begrensinger danner derfor et viktig bakteppe. Siden dagens praksis i 

MT inkluderer andre pasientgrupper enn de som ble studert (<18, tidligere hjerneslagrammede, høyere 

komorbiditet) er det viktig å være oppdatert også på kliniske rapporter. Operatør må være særlig 

oppmerksom når MT skal vurderes på pasienter som faller utenom inklusjonskriteriene til RCT. I den 

siste tiden har det kommet studier som også dokumenterer god effekt opp til 24 t etter ictus der utvelgelse 

er utført med en validert perfusjonsundersøkelse. 

Det forutsettes nært samarbeid mellom radiologisk, anestesiologisk og nevrologisk vaktteam. Det vil 

kreves opplæring av radiografer i MT-prosedyren, helst også som sterilt kledde assistenter, da en ofte har 

for få hender når det skal gå raskt. 

 

 

Klinisk 

 

 Kunne gjøre en enkel klinisk nevrologisk undersøkelse. 

 Kunne korrelere symptomer/kliniske funn med hjernens funksjonelle anatomi 

 Kunnskap om nevrologiske klassifikasjonssystemene ved iskemisk hjernesykdom (eks. NIHSS 

og mRS) 

 Kunnskap og forståelse vedrørende indikasjoner og kontraindikasjoner for mekanisk 

trombektomi.  

 Utvelgelse av pasient til MT er individualisert. Kunne vurdere den enkeltes pasients risiko ved en 

MT og risiko uten MT. 

 Kunnskap om de viktigste medikamentene som har betydning for MT og tilhørende akutt 

prosedyrer (eks. ASA, Klopidogrel, Warfarin, abciximab, eptifibatid). Indikasjoner og mulighet 

for reversering av medikamentenes effekt. 
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 Kunnskap om faktorer som kan påvirke utkomme pre-, peri- og post prosedyre (for eksempel 

narkose versus våken sedasjon, narkosemidlenes påvirkning, blodtrykksregulering, blodsukker, 

temperatur og respirasjon etc) 

 Forstå diskrepans mellom angiografisk og klinisk utkomme 

 Kunnskap om prosedyrens potensielle komplikasjoner og håndteringen av disse (disseksjon, 

perforasjon, perifer embolisering/trombemigrasjon) 

 Kunnskap om hvorfor reperfusjonsblødning kan oppstå. Individuelle tiltak for å redusere dette.  

 Kunnskap om og håndtering av hyperperfusjonssyndrom (sammen med nevrolog). 

 

Radiologisk 

  

 Kunne tolke all radiologisk undersøkelsesmetodikk (CT og MR) som har relevans for den 

primære utredningen avgjørende for indikasjonsstillingen for MT. Det forutsettes god forståelse 

for patofysiologien som danner grunnlaget for relevante funn på disse undersøkelsene 

 Kunne hjernens arterielle og venøse anatomi samt kjenne til de vanligste normalvariasjoner. 

Kunne bedømme dette på en CT og/eller MR angiografi. 

 Kunne skille mellom akutt trombe/gammel okklusjon/disseksjon og vaskulitt med noen grad av 

sannsynlighet. 

 Kunne skille blødning fra ”contrast- staining” etter endt prosedyre 

 Kunne gjenkjenne iatrogen SAH og fistel på cerebral angiografi og annen bildediagnostikk. 

 

Teknisk 

 

 Kunne utføre cerebral angiografi med kunnskap om kartreets forsyningsområder og dens 

anastomoser. 

 Kunnskap om teknisk utstyr som benyttes ved trombektomiprosedyrer – fordeler og ulemper ved 

enkelte typer (for eksempel ulike føringskatetere, mikrokateter, mikrowire, ulike typer stent-

retrievere, ballonger, carotisstenter, aspirasjonskateter og aspirasjonssystemer) 

 Kunnskap om teknikker og utstyr for å minimere risiko for prosedyrerelaterte komplikasjoner, evt 

hvordan håndtere komplikasjoner akutt og profylakse for senere komplikasjoner (ex: iatrogen 

disseksjon under prosedyren som ikke skal akutt behandles med stent men som må 

medikamentelt behandles for å hindre senere okklusjon/embolisering versus risiko for blødning i 

hjerneinfarktet.) 

 Kunnskap om indikasjoner og metode for å utføre carotis-stenting og intraarteriell selektiv 

trombolyse 

 Forstå de vanligste graderingssystemene for vurdering av angiografisk resultat (eks TICI) 

 

 

Utdanning 

Kurs 

 

Flere kurs er aktuelle.  

 ICCA Stroke 

 https://www.iccaonline.org/index.php 

 ESIR 2018: Mechanical Thrombectomy in Acute Ischemic Stroke 

 https://cirse.org/index.php?pid=1414#Programme 

 ESO Stroke Winter School 

 https://eso-stroke.org/stroke-winter-school/ 
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 ESNR-kurs, kun vaskulær del 

http://www.esnr.org/en/european-course-in-neuroradiology-diagnostic-and-interventional-14th-

cycle-module-3-vascular/program/ 

 

 ESNR kurs-serie for utdannelse av europeiske nevroradiologer. 4 kurs med egen eksamen samt 

en avsluttende eksamen. Man bør tilstrebe at minst en i det radiologiske kollegiet deltar i denne 

serien. Svært viktig at Nevroradiologisk kompetanse bør være tilgjengelig på utførende 

avdelingen 

 Nevroradiologiske kurs og kongresser som har Stroke på programmet inneholder alle både teori 

og praktisk tilnærming som er svært nyttig (ESMINT, SLICE, ALICE, LINCC m.fl) 

 Workshop slik som i Montpellier vil også være av stor verdi: En uke med vaktcalling, flere 

nevroradiologiske case pr dag samt undervisning 

 ESO kongress 

 

 

Praksis 

 Hospitere over en minimums periode på 6 uker (avhengig av bakgrunn til intervensjonsist som 

skal læres opp) på et aktivt nevroradiologisk intervensjonsavdeling/seksjon, for å tilegne seg 

INR ”tankegods”, og på hvordan man jobber i hjernens kar. Tilstedeværelse evt også assistanse 

ved andre INR prosedyre vil kunne bidra positivt inn for å gjøre operatør rustet til selvstendig 

utførelse av MT. 

 Bør selvstendig kunne utføre cerebral angiografi, før hands-on trening i MT. Dette bør 

opplæringssenter kunne tilby kandidat som skal være minimum 6 uker. Volum vil variere. 

(Forutsetning for krav om 6 uker er at dette ikke bryter med øvrige utdanningsmessige 

retningslinjer da dette er omdiskutert ettersom det ikke er en formalisert videreutdannelse med 

avsluttende tittel. Alternativet er at man ikke definerer tid men oppfordrer til å følge denne 

anbefalingen)  

 Bør følge en del vakter og være med på prosedyrer som utføres utenfor ordinær arbeidstid. 

 Trening i simulator. Alle leverandører har simulator en kan øve på, dette er langt fra 

sammenlignbart med det virkelige liv og har begrenset verdi utover å trene teamfølelse og 

hvordan preparere utstyret som skal benyttes. 3D silikonmodell vil være mer realistisk og bør 

tilstrebes da det er mer matnyttig for den tekniske gjennomføringen. Man kan også bruke 

forskjellige simulatorer suksessivt. 

 Det er vanskelig å sette absolutte krav til antall kasus. Man bør minimum vurdere 30 pasienter til 

trombektomi hvorav ca 15 fikk gjennomført MT. Det forutsettes at man kan se på utførte 

vurderinger («fasit» på case som foreligger ved utdanningsinstitusjonen). Her vil det bli 

nødvendig med en individuell vurdering av ”kandidaten” og hva kandidaten selv er komfortabel 

med. 

 Kvalitetsmål lik internasjonal krav: 

o Revaskularisering (TICI2b-3) >60% 

o Embolisering til nytt teritorium<15% 

o symtomgivende blødning (PH2 eller SH med NIHSS tap >4) < 10% 

o Prosedyren bør i snitt ikke vare mer enn 60 min (fra lyskepunksjon til rekanalisering). 

 

 

Relevant utstyr bør tas i bruk til andre ikke-kranielle prosedyrer der det lar seg gjøre. (Lukkede 

skyllesystem, mikrowire, mikrokateter, aspirasjonskateter osv.) 
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Oppstart 

 

En gradvis innfasing anbefales over 1-2 år. En bør tilstrebe at det alltid står to sammen på hver 

vurdering/prosedyre. 

I oppstartsfasen kan det være aktuelt å begrense tilbudet til eksempelvis: 

 

 2 intervensjonsradiologer 

 kun M1- okklusjoner 

 

Simulering av logistikk 

 

Det bør tilstrebes rutinemessig simulatortrening og ”fullskala” øvelser for alle sentre som driver EVT. 

Øvelsene bør omfatte hele handlingskjeden fra pasient ankommer lokalsykehus til fullført EVT på 

angiolab.  

 

Kvalitetskrav 

 

Det bør også stilles kvalitetskrav til den kliniske avdeling som ”eier” pasienten. Alle pasienter skal ha 

hjerneovervåking etter prosedyren. Om pasienten legges på intensiv, er det nevrologens ansvar at 

hjerneovervåkingen skjer tilfredstillende.  

 

Alle pasienter som vurderes for MT bør revurderes enten som innlagt /eller poliklinisk konsultasjon ved 

nevrologisk avd 3 mnd etter vurdering/utført behandling på det sykehuset MT ble utført. Dette er viktig 

for å evaluere klinisk resultat og påse at slagutredning er utført og profylaktiske tiltak er i henhold til 

nasjonale retningslinjer. Telefonisk konsultasjon kan benyttes ved f.eks mRS 5/innlagt sykehjem.   

 

B: Oslo slagsenter (OSS) - Supervisjon og monitorering 

OSS eksiterer ikke per i dag. MT utføres på OUS/RH. Det forventes av HSØ og HF i HSØ at OUS/RH 

må bidra med råd og supervisjon både i opplæring og klinisk aktivitet, akutt og ved 

gjennomganger/drøftinger. OUS/RH bør også legge til rette for hospitering. Inntil OSS blir etablert må 

nevrointervensjons-seksjonen RH inneha disse funksjonene. Dette må forankres med OUS ledelse og 

Nevroradiologisk seksjon/RH. INR har høy aktivitet på lab, men deltar også i den daglige produksjon av 

CT og MR, samt tverrfaglige møter og Nasjonale behandlingstjenester. MT utgjør kun 13% av INR 

aktivitet på lab. Opplæring/hospitering som skissert over vil kreve mye av INR.  

 

 

Om OUS/RH aksepterer denne forespørsel kan en tenke seg max 2 kandidater pr år 

 

 

 

Pål Johan Stokkeland SSHF 

Tord Stener Letting AHUS 

Dan Levi HYkkerud SØK 

Lars Fjetland SUS 
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Utredning av fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt 

hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst 
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Forkortelser: 

EBIR European Board of Interventional Radiology 

NIHSS National Institutes og Health Stroke Scale 

mRS modified Rankin Scale 

TICI Thrombolysis in Cerebral Infarction 

EVT EndoVaskulær Trombektomi  

MT Mekanisk trombektomi 

OSS Oslo SlagSenter 

RH Rikshospitalet 

OUS  Oslo universitetssykehus 

INR Intervensjonsnevroradiolog (nevroradiolog med spesialkompetanse i intervensjon på 

sentralnervesystemets blodårer) 
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9.3 Vedlegg 3 – Forslag kompetansekrav/utdanningskrav til 

nevrolog på trombektomisenter 

 

HSØ 11.04.18. Rajiv Advani, Britt Andenes Blaauw, Hanne Ellekjær, Mona Skjelland 

 

Forslag til kompetansekrav/utdanningskrav for nevrolog på trombektomisenter. 

  

Bakgrunn: 

Nevrolog som inngår i bakvaktordning og har det formelle ansvaret ved indikasjonsstilling sammen med 

intervensjonsradiolog samt ansvar for oppfølging etter trombektomi, skal være spesialist i nevrologi. 

Dissens (Hanne Ellekjær): Indremedisiner med eller uten sub-spesialitet geriatri kan sidestilles. 

 

 

Kompetansekrav  

Oppdatert kunnskap om evidensgrunnlaget for trombektomibehandling. 

 

Klinisk erfaring og kunnskap:  

 Nevrolog med minimum 1 års erfaring fra akutt slagbehandling inklusive iv trombolyse og 
oppfølging av generelle slagpasienter.  

 Kunnskap om indikasjoner og kontraindikasjoner til trombektomi. 

 Kunnskap om cerebral anatomi o, spesielt cerebral sirkulasjon og nevrologiske utfall 
svarende til karenes forsyningsområder.  

 Kunnskap om cerebral patofysiologi ved perfusjonssvikt/ iskemi/ infarkt. 

 Erfaring med nevrointensiv overvåkning  (før/etter trombektomi, okkludert/ rekanalisert  kar, 
ved  angioplastikk/ stenting av pre- eller intracerebrale kar, behandling ved økt intrakranielt 
trykk). 

 Kunnskap om håndtering av akutte komplikasjoner ved trombektomi. 

 Kunnskap om indikasjon og funn ved aktuelle billedundersøkelser (CT/CTA,MR/MRA, DSA, 
ultralyd halskar/TCD) 

 Ferdighet i ultralyd halskar og TCD 
 

 

 

 Utdanning (videreutdanning for nevrolog på trombektomisenter). 

 

Ingen formaliserte krav til nevrolog/ slaglege ved avd som driver akutt endovaskulær slagbehandling, 

verken nasjonalt eller internasjonalt.  «Vaskulær nevrolog»/ «slaglege»/ «stroke neurologist» er ingen 

formell subspesialitet. 

 USA: ACGME vascular neurologist (Accreditation Council for Graduate Medical Education in 
Vascular Neurology). Generell slagutdanning over 12 mnd. 
http://www.acgme.org/Specialties/Overview/pfcatid/37  
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Utredning av fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt 

hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst 
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 ESO/ Østerrike: Master in Stroke Medicine.  Fokus på helhetlig behandling inklusive akuttfase, 
går over 5 semester og koster 12.000EUR.  https://eso-stroke.org/european-master-
programme-stroke-medicine/  
 

Aktuell videreutdanning: 

 Praktisk erfaring fra trombektomisenter: 
- Hospitering eller ansettelse ved nasjonalt trombektomisenter. Deltatt i diskusjon om 

indikasjonsstilling, prosedyre og oppfølging av pasienter. Minimum 10 pasienter? Minimum 
1 mnd? 

- Hospitering ved internasjonale trombektomisenter. Eks Karolinska og Montpellier.  Samme 
krav til deltagelse som ovenfor.  

- Simulatortrening, til opplæring, vedlikhold og forbedring av kompetanse. Hele 
behandlingskjeden. 

 

 Kurs / teori 
- ESO stroke winter school. Sveits, Bern Ca 400 EUR.                                                                  

https://eso-stroke.org/stroke-winter-school/ 
- ESMINT, en del av ESOC, årlig møte  http://www.esmint.eu/ecmint   
- Master in Stroke Medicine - engelsk studieprogram, Østerrike og Tyskland. Videre utdanning 

egnet for leger. Fokus på helhetlig behandling inklusive akuttfase, går over 5 semester og 
koster 12.000EUR.                                                                                           https://eso-
stroke.org/european-master-programme-stroke-medicine/  

 
 

 
Krav til vaktordning/nevrologisk kompetanse  på trombektomisenter 

 

 Kompetansekrav er primært knyttet til bakvakt, bakvakt har det formelle ansvaret. 
 Tilgjengelig 7/24.  
 Tilkallingstid ved vakt 30 min.  
 Antall vaskulær nevrologer bør kunne dekke en bakvaktordning.  
 Tilgjengelig for akutte vurderinger og skal involveres ved indikasjonsstilling (så sant ikke 

LIS har adekvat kompetanse). Tilgengelig for rådgiving og støttefunksjon for seleksjon av 
pasienter fra trombolysesykehus og for vurdering av henvendelser fra ambulansepersonell 
med tanke på triagering direkte til trombektomisenter 

 LIS ved småvolumsentra er oftest ferskere i sin utdanning enn LIS ved 
universitetsklinikkene, mens overlegene på universitetsklinikkene ofte er mere 
«spesialiserte» (på andre felt enn vaskulært). Det er imidlertid ikke hensiktsmessig å ha 
differensierte krav til legene ved ulike typer sykehus.  

 For LIS i vakt på trombektomisenter er det ønskelig med erfaring fra behandling av 
generelle slagpasienter og med erfaring fra nevrologisk avdeling. Det er ønskelig at LIS har 
gjennomført halvparten av spesialistutdanningen, inklusive 6 mnd med uselekterte 
slagpasienter? 
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Kvalitet på spesialistutdanning / volum av pasienter sier mer om kompetanse enn antall år, 
men er vanskelig målbart.  I dagens spesialistutdanning er eneste læringsmålet knyttet til 
endovaskulær behandling: «Ha god kunnskap om indikasjon for endovaskulær behandling».  
(jmf læringsmålet: Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utføre 
trombolysevurderinger og behandling. Deltatt på 10 trombolysebehandlinger) 

   
 

 

Hvilken plass skal OUS i opplæring/supervisjon 

 

OUS som høyvolumsenter bør ha minimum 200 trombektomier pr år for å kunne tilby 

tilfredsstillende opplæring og supervisjon. Utdanningskapasiteten i løpet av en 2 års periode vil 

avhenge av volum, selv om også andre forhold vil være viktige for kvaliteten av tilbudet. 

  

Antall 

trombektomier  

pr år 

Antall / uke Antall dagtid/ uke Deltagelse 10 

trombektomier 

dagtid. 

Antall uker 

hospitering 

Deltagelse 20 

trombektomier dagtid 

.                   Antall uker 

hospitering 

100 <2 1 10 20 

200 <4 2 5 10 

300 <6 3 3 7 

 

Nevrologisk avdeling, OUS er positive til: 

 Planlagt hospitering i en avtalt periode  

 Hospitering ved følge av egen pasient til trombektomi/ vurdering/ oppfølging.  

 Konferering ved akutte problemstillinger (vakttelefon), inklusive billedvurdering sammen med 
nevroradiolog/ intervensjonsradiolog.  

 Konferering ved elektive problemstillinger (som elektive endovaskulære prosedyrer, stentinger, 
diff diagnoser) 
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STYRESAK 

 
Saksnr Utvalg Møtedato 
34/2028 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 25.4.2018 

Saksansvarlig: Gry Andersen                                     Saksbehandler: Gry Andersen  
 
Trombektomi-tjenester ved UNN 
 

Innstilling til vedtak 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar Strateginotat fra 

fagmiljøene ved Nevrologisk avdeling, NOR-klinikken og Nevroradiologisk gruppe ved 
Røntgenavdelingen, Diagnostisk klinikk om trombektomi i UNN, til orientering. 

 
2. Styret tar også informasjon om status for arbeidet med trombektomi som Helse Nord 

RHF skal iverksette regionalt, til orientering.  
 

Bakgrunn 

Hvert år er det omtrent 10 000 personer i Norge som behandles for akutt hjerneslag. En stor 
andel av pasientene som får hjerneslag dør, og mange av de som overlever får omfattende 
funksjonstap. Tilgjengelig dokumentasjon viser sannsynlighet for mindre funksjonstap hvis bruk 
av trombektomi i tillegg til standardbehandling (trombolyse) sammenlignet med kun bruk av 
standardbehandling. Trombektomi innebærer fysisk fjerning av blodpropper ved bruk av 
spesialutviklet utstyr, og kan benyttes dersom standardbehandling ikke er tilstrekkelig eller 
mulig (kilde: Folkehelseinstituttet).  
 
I strategisk utviklingsplan for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er avansert 
diagnostikk, kirurgi, intervensjon og kreftbehandling prioriterte utviklingsområder.  
I forbindelse med seminar for UNNs styre høsten 2015 ble behandlingstilbudet trombektomi ved 
UNN presentert. I den forbindelse ble det bestilt en oppfølgingssak med beskrivelse av hvordan 
man forventet tilbudet skulle utvikle seg, hvilke ressurser som måtte tilføres og hvilken 
organisering som ble anbefalt. Strateginotatet som er vedlagt, er en del av oppfølgingssaken.  
 
Helse Nord RHF har i oppdragsdokumentet for 2018 gitt Nordlandssykehuset HF 
(Nordlandssykehuset) og UNN i oppdrag å bidra i arbeidet med utredning av hvordan 
behandling av pasienter med hjerneslag med mekanisk trombektomi skal organiseres og 
etableres i Helse Nord. 
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Saksutredning 

Økningen i aktivitet innen trombektomi i 2017 har medført betydelig økt ressursbruk for NOR-
klinikken og Diagnostisk klinikk. Det er behov for å styrke bemanning og ressurser til utstyr 
innen Røntgenavdelingen og Nevrologi-, hud- og revmatolgisk avdeling (NEHR) ved UNN for å 
kunne ivareta trombektomi. Styrking av pre-hospitale tjenester og andre fagmiljø kommer i 
tillegg. Intra-arteriell slagbehandling forventes implementert som standard behandling ved de 
større sykehusene, og volumet vil øke. 
 
Strateginotatet som er utarbeidet har fokus på intra-arteriell (inne i arterien) slagbehandling. 
Notatet har utgangspunkt i bidrag fra fagmiljøene ved nevroradiologisk faggruppe ved 
Røntgenavdelingen ved overlege Torgrim Vorren, samt NEHR- avdelingen i UNN (vedlegg 1). 
I det videre arbeidet lokalt og regionalt, skal fagmiljøer fra Akuttmedisinsk klinikk, Operasjons- 
og intensivklinikken samt Hjerte- og lungeklinikken involveres. 
 
Strateginotatet viser til anbefaling fra Norwegian Stroke Organisation om faglige og 
organisatoriske forutsetninger for etablering av endovaskulær (inne i blodåre) intervensjon ved 
akutt hjerneinfarkt (vedlegg 2).  
 
Det er utarbeidet en felles uttalelse fra Regionalt fagråd for Hjerneslag i Helse Nord vedrørende 
trombektomi ved akutt hjerneinfarkt (vedlegg 3). 
 
I det videre utredningsarbeidet må det tas hensyn til at det er små og sårbare miljøer, og 
ambulering fra UNN til Nordlandssykehuset vil ikke være mulig. Pasientgrunnlaget i regionen 
er lavt, og det vil derfor ta tid å få gjennomført nok prosedyrer for fagfolkene som skal utføre 
intervensjonene. UNN har testet muligheten for å hospitere ved annet sykehus (Karolinska), og 
erfaringene er at det er vanskelig å få praktisk øvelse. Opplæringen bør derfor gjennomføres ved 
det sykehuset operatøren jobber i, hvis man skal ha mulighet til å få praktisk erfaring. 
 
Det må etableres opplæring/simulering for alle personellgrupper som inngår i hele 
pasientforløpet, ettersom det er svært tidskritisk behandling. Pre-hospitale tjenester i regionen 
må mest sannsynlig forbedres for å redusere forsinkelser fra hendelse til behandling. UNN har 
hatt mulighet for å gi tilbud om trombektomi ved at det har vært dedikerte fagfolk som har stått 
på over lang tid, og bemannet og ivaretatt tjenesten. Dette gjelder spesielt nevro-radiologer og 
nevrologer. Det har samtidig vært jobbet for å øke bemanningen av radiologer som kan inngå i 
beredskapen. Dette har vært vanskelig, men det foreligger konkrete planer for å styrke 
bemanningen fra to til fire radiologer som inngår i behandlingstilbudet trombektomi ved UNN. 
 
Høsten 2016 ble det arrangert en regional konferanse i Sandnessjøen. Hensikten var å 
implementere trombektomi for akutt hjerneinfarkter i Helse Nord. Etter konferansen utarbeidet 
UNN felles prosedyre for regionen for hvordan CT-undersøkelser skulle gjennomføres for den 
aktuelle pasientgruppen. I felles uttalelse fra det regionale fagrådet står det at det foreligger 
ønske om å bygge opp trombektomitilbud ved Nordlandssykehuset. Det er geografi og de store 
avstandene som er utgangspunkt for dette. 
 
Beslutningsforum behandlet 24.4.2017, sak 31-2017 - Mekanisk trombektomi til behandling av 
akutt hjerneinfarkt. Følgende beslutning ble protokollført: 
  

1.   Mekanisk trombektomi kan videreføres til behandling ved truende eller manifest 
hjerneslag. 
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2.   Hver helseregion skal som følge av dette utrede organiseringen av 
hjerneslagsbehandlingene og den pre-hospitale tjenesten for å ivareta sitt «sørge-for» -
ansvar. 

3.   Helseregionene skal etter en slik gjennomgang, som er anbefalt i punkt 2, samordne 
føringer for tilbud om mekanisk trombektomi slik at det er felles førende prinsipper på 
tvers av regionene. 

 
I Helse Nord diskuterte man i 2017, i direktørmøte, oppfølging av vedtaket gjort av 
Beslutningsforum om etablering og utvikling av trombektomi. Det ble besluttet å nedsette en 
regional arbeidsgruppe med Helse Nord RHF som ansvarlig for arbeidet. Prosjektgruppen skal 
gå i gang med arbeidet i 2018, og helseforetakene har fått det som en del av sitt 
oppdragsdokument å bidra. I utkastet til mandat skriver Helse Nord RHF: 
 

På landsbasis er det anslått at 500–700 pasienter kan være aktuelle for trombektomi per 
år. Det er et stort gap mellom andelen som er aktuell for behandling og de som faktisk 
får det, noe som gjør det nødvendig med tiltak for å bedre tilgangen til behandlingen. I 
fagrådets uttalelse er det anslått 30–50 pasienter årlig i Helse Nord, og det er ønske om 
å bygge opp et tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø i tillegg til å styrke tilbudet som 
allerede er etablert ved UNN Tromsø. UNN Tromsø har siden 2010 hatt et tilbud til 
utvalgte pasienter, og det er utarbeidet regionale prosedyrer for seleksjon og mottak. 

 

Epidemiologi – hvor mange pasienter snakker vi om? 
I følge rapport fra Norsk hjerneslagsregister mottok slagenhetene i Helse-Nord i 2013 (med en 
gjennomsnittlig dekningsprosent på 71) omlag 1000 hjerneslagpasienter. 
Fordelingen var som følger: 
Tromsø 312, Harstad 99, Bodø 161, Mo 77, Lofoten 65, Sandnessjøen 58, Vesterålen 66, Narvik 
51, Hammerfest 50, Kirkenes 55 og Mosjøen 22 pasienter. 
 
Med en dekningsprosent på 100 vil det reelle tall være omlag 1300 nye slagpasienter pr år. Av 
disse vil 85 prosent ha hjerneinfarkt, det vil si 1100 pasienter. Hvis 20 prosent av disse er 
aktuelle for trombolytisk behandling innen 4,5 timer, utgjør det omlag 200 pasienter. Av disse 
200, kan en anta at omlag 30-40 prosent vil kunne være aktuelle for trombektomi, det vil si om 
lag 60-80 pasienter per år, hvis vi får tak i alle. 
 

Aktivitet trombektomi og geografisk fordeling, UNN 2017 

Trombektomier Nordland Troms Finnmark Utlandet Totalt 
2017 7 16 5 2 30 

Per 27.02.2018 2 2 1 0 5 
 
UNN er det eneste helseforetaket i regionen som har fagfolk som kan utføre trombektomi. Det 
er en betydelig økning i antall pasienter som fikk trombektomitilbud i UNN i 2017, sammen-
lignet med tidligere år; 30 i 2017 og mellom tre til syv per år i perioden 2014 til og med 2016. 
Årsakene til hvorfor det har blitt en så rask økning i antallet, er ikke kjent. Noe av økningen kan 
tilskrives økt kunnskap og bevissthet rundt tilbudet, etter det felles regionale fagmøtet høsten 
2016. Videre, at det nå er to radiologer som utfører behandlingen, og at man har opparbeidet seg 
mer erfaring og kompetanse. 
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Formål 
Formålet med saken er å informere styret om status i arbeidet med å videreutvikle og etablere 
trombektomitilbud ved UNN og i regionen. 
 

Medvirkning 

Saken var forelagt brukerutvalgets arbeidsutvalg, ansattes organisasjoner og vernetjenesten samt 
arbeidsmiljøutvalget i ordinære drøftings- og medvirkningsmøter henholdsvis 5., 6. og 7.3.2018. 
Protokollene fra disse møtene behandles som egne referatsaker i styremøtet 25.4.2018. Samtlige 
møter ga sin tilslutning til at saken sluttføres og forelegges styret til endelig behandling. 
 

Vurdering 

UNN kom allerede i 2017 opp i et relativt høyt antall pasienter som får behandling ved hjelp av 
trombektomi. Utviklingen, til og med midten av mars 2018, er at åtte pasienter har fått 
behandling så langt i år. Det er for tidlig å si om det vil komme likt ut i 2018 som i 2017. Det er 
forventet en fortsatt økning av denne behandlingsformen. Det har underveis vært vurdert om 
andre spesialiteter og avdelinger enn radiologer og røntgenavdelinger skal ivareta trombektomi-
tilbudet ved UNN. Utfra diskusjonene med ulike fagmiljø ved UNN samt erfaringene som har 
vært så langt, virker det ikke hensiktsmessig å flytte ansvaret for tilbudet ut av Røntgen-
avdelingen. 
 
Regionen er stor, transport- og værmessig kompleks, og har et lite pasientgrunnlag 
sammenlignet med andre helseregioner. Dette må man ta hensyn til i det videre arbeidet med 
utvikling av eksisterende tilbud samt eventuelt utvikling av nye. Fagmiljøene ved de ulike 
sykehusene som bidrar i pasientforløpet til denne gruppen, er avhengig av å jobbe tett sammen. 
Den felles uttalelsen fra det regionale fagrådet viser ønske og vilje til samarbeid. 
 
Det er ulike signaler fra fagmiljøene om riktigheten av å ha ett versus to sykehus som ivaretar 
trombektomi i regionen. De som argumenterer for ett sykehus, gjør det med bakgrunn i at det er 
lavt volum, og at man bør ha ett samlet fagmiljø som utfører disse for å kunne ivareta kvalitet og 
sikkerhet, samt redusere sårbarheten i tilbudet. Andre argumenterer for at det må være lik 
tilgang, at det blir for sårbart med kun ett miljø, og ettersom tidsfaktoren er så viktig, vil det 
være riktig å planlegge med to sykehus i Helse Nord som kan beherske trombektomi. Av den 
grunn hevdes det å være viktig å gradvis bygge opp tilbud i Nordlandssykehuset. Resultater fra 
studier publisert i senere tid viser effekt av trombektomi inntil 24 timer etter symptomdebut. 
 
Utredningsarbeidet som Helse Nord har ansvaret for må ha en arbeidsform som ivaretar og 
utvikler samarbeidet i regionen. Tilbudet er en spesialisert tjeneste som det tar tid å bygge opp 
kompetanse og erfaring innen, og det er svært få personer i regionen som innehar den 
kompetansen i dag. Det vil derfor ikke være riktig eller mulig å bruke ambulering fra UNN til 
Nordlandssykehuset for å lære opp personell.  
 

Økonomi og ressurser 
Tilbakemeldingene fra fagmiljøene ved Røntgenavdelingen og NEHR- avdelingen, er at det er 
behov for å øke ressurser. NEHR- avdelingen har vurdert det til arealbehov knyttet til etablering 
av to observasjonssenger og personellressurser: tre sykepleiere, tre leger i spesialisering og én 
overlege. 
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Røntgenavdelingen har beskrevet at ved enkle trombektomibehandlinger går det med utstyr 
tilsvarende kr. 55 000 per behandling. Dette utgjør merkostnaden utover det som inngår av 
standardutstyr. Ved mer kompliserte tilfeller går det med ytterligere kr. 50 000 per behandling. 
Av de 30 som ble gjennomført i fjor var det fem som var kompliserte. Ekstrakostnaden for 
trombektomi i utstyr utgjør dermed fra kr. 55 000 til kr. 105 000 per pasient. Aktivitetsøkningen 
innen nevronintervensjon har medført at to av dagens nevroradiologer har mindre tid til generell 
nevroradiologi, og det er behov for å styrke grunnbemanningen. Krav til økte personellressurser 
er en MR-radiograf (beredskap og økt aktivitet), en overlege nevroradiologi og en radiolog, 
primært nevro-radiolog, denne personen skal inngå i intervensjonsgruppa. 
 
Merkostnaden for disse to avdelingene utgjør over 14 mill kr for å ivareta trombektomi med det 
antall pasienter som vi allerede har i dag.  
 
Det er økt behov for én angiografi-lab i tillegg, for å kunne ivareta øyeblikkelig hjelp. Dette må 
det tas hensyn til i det videre arbeidet, etter at strategisk utviklingsplan er vedtatt samt i 
prosessen med etablering av hybridstuer. Endringer i pre-hospitale tjenester vil omfatte mer enn 
UNN, og må følges opp i det regionale arbeidet. 
 
I 2017 og 2018 har vi ikke økte budsjetter for å ivareta merkostnaden, og midlene til dette må 
komme som en del av satsningen Helse Nord har lagt opp til, ettersom det av mandatet fremgår 
at UNN skal styrkes for å kunne ivareta trombektomi.  
 

Konklusjon 

UNN gir et godt tilbud til pasienter med hjerneslag, og har etablert kompetanse innen 
trombektomi som gjelder for hele regionen. Det er utarbeidet regionale prosedyrer, og 
fagmiljøet er høyspesialisert og sårbart. Det er derfor vesentlig at opplæringsplanen med to nye 
radiologer gjennomføres. Organiseringen som er etablert ved UNN, anbefales videreført. UNN 
må styrkes økonomisk fra Helse Nord RHF, slik at tilbudet kan ivaretas og videreutvikles. UNN 
vil også bidra med fagpersoner i det regionale prosjektet Avansert behandling av pasienter med 
hjerneslag (mekanisk trombektomi). 
 
 
 
Tromsø, 13.4.2018 
 
 
Marit Lind (s.) 
konstituert administrerende direktør 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Strategidokumentet Nevrointervensjon i UNN. 
2. Anbefaling fra Norwegian Stroke Organisation om faglige og organisatoriske 

forutsetninger for etablering av endovaskulær (inne i blodåre) intervensjon ved akutt 
hjerneinfarkt. 

3. Uttalelse fra Regionalt fagråd for Hjerneslag i Helse Nord vedrørende trombektomi ved 
akutt hjerneinfarkt. 
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STRATEGIDOKUMENT, NEVROINTERVENSJON I UNN 
 
  
Strategisk utviklingsplan ble vedtatt av UNN-styret desember 2014. Punkt 5 omhandler 
prioriterte utviklingsområder, hvorav punkt 5.1 omhandler avansert diagnostikk, kirurgi, 
intervensjon og kreftbehandling.  
Direktøren ønsker at nevrointervensjonsradiologi skal løftes frem som et av satsingsområdene 
i strategisk utviklingsplan. 
Intraarteriell slagbehandling forventes å implementeres som standard behandling ved de større 
sykehus og volumet av denne behandlingsformen vil øke. Dette vil forutsette et formalisert 
vaktsjikt for hele eller deler av nevointervensjonen. 
 
Dokumentet er skrevet med fokus på intraarteriell slagbehandling. Det er kun bidrag fra 
fagpersoner fra Nevrologisk avdeling og Nevroradiologisk gruppe ved Røntgenavdelingen. 
Nevrokirurgiske pasienter vil ennå i lang tid forbli den største gruppen innenfor dette 
fagområdet. Det nevrokirurgiske fagmiljøet må derfor involveres i prosessen. De andre 
intervensjonsradiologiske fagmiljøene (generell og hjerte) vil også kunne være relevante 
bidragsytere i prosessen. 
 
 
2: NEVROINTERVENSJON I UNN 
 
2.1: Kort historikk:  
Coiling av cerebrale aneurysmer ved UNN ble startet opp ca 2000 av Eva Jacobsen og 
videreført av Radoslav Bajic. I en periode ble det i samarbeid med ekstern spesialist gjort 
endovaskulær behandling av arteriovenøse malformasjoner. Slik behandling er senere 
sentralisert. Siden 2009 har det vært gjort aneurysmebehandling med stent, hovedsakelig 
elektivt. Før 2010 ble det gjort enkelte intraarterielle actilysebehandlinger på slagpasienter 
med basillaristrombose, men slagbehandling ble implementert høsten 2009 og første 
trombektomi ble gjort i januar 2010. De senere år er det behandlet en del pasienter med akutte 
blødninger på hals, hovedsakelig kreftpasienter med strålenekrose. Våren 2017 ble første 
pasient med sinusvenetrombose behandlet endovaskulært og høst 2017 ble første slagpasient 
med carotisstenose behandlet med stent i tillegg til trombectomi. 
 
2.2: Aktivitet:  
Følgende diagnostiske- og behandlingsprosedyrer inngår pr i dag i nevrointervensjonistenes 
ansvarsområde ved UNN: 
 

- Diagnostiske angiografier 
- Agonale angiografier (påvisning av opphevet intrakraniell sirkulasjon / donorutredning). Har 

fra jan 17 stort sett blitt erstattet med CT. 
- Behandling av aneurysmer med coil eller stent 
- Intraarteriell slagbehandling 
- Billeddiagnostisk utredning av aneurysmer og hjerneslag 
- Andre terapeutiske prosedyrer, for eksempel intrarteriell spasmebehandling, embolisering 

ved ØNH-blødninger, behandling av intracerebrale iatrogene karskader, sinusvenetrombose. 
 

 
Oversikt over aktivitet 2011 – 2017 

Styremøte i Helse Nord RHF
27. oktober 2021 - innkalling og saksdokumenter

133



 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Diagnostisk angiografi 45 48 54 56 42 41 60 
Agonal angiografi 12 9 11 4 10 10 2 
Spasmolytisk behandling 1 2 7 0 5 0 0 
Coiling av aneurysme ØH 22 11 15 9 13 11 17 
Coiling / stenting av 
aneurysme elektivt 

8 7 14 10 11 8 8 

Annen intervensjon * 0 3 1 3 1 0 3 
Slagpasienter 6 3 9 3 7 7 28 
Sum 84 83 111 85 84 77 118 

   *ØNH-blødning 6, iatrogen karskade 3, sinusvenetrombose 2. 
   
 
Rundt 90% av diagnostiske angiografier og 30-40% av aneurysmebehandlingene er elektive. 
Øvrige prosedyrer er Ø-hjelp. Drøyt 80% av Ø-hjelpsprosedyrer kommer utenfor vanlig 
arbeidstid. 
 
Av slagpasienter i 2017 var overføringer fra annet fylke:  
-Finnmark 2 
-Nordland 8 
Resterende 15 pasienter var primært hospitalisert ved UNN Tromsø, av disse 3 sykehusinterne 
(et lite forbehold om disse tallene, da de baseres på en enkelt gjennomgang). 
 
2.3: Organisasjon pr i dag:  
Legene tilhører Generell seksjon ved Røntgenavdelingen, fortrinnsvis Nevroradiologisk 
gruppe. Lab og støttepersonell er tilknyttet Angioseksjonen ved samme avdeling. 
 
2.4: Legebemanning:  
Pr i dag har avdelingen to leger med selvstendige ferdigheter i nevrointervensjon (Totland og 
Vorren). Inngår begge i en delt beredskapsordning, med pr i dag 4 timer tilkallingstid. Det 
bemerkes at det i år ikke har forekommet at pasienter ikke er blitt behandlet pga ikke 
tilgjengelig lege. Det kan derfor være riktig å si at ordningen i praksis har et visst preg av 
vakt. 
En lege er under opplæring (Al-Ani). Al-Ani er generell intervensjonist i bunn og jobber 50-
50 ved hhv UNN og Nordlandssykehuset. Ytterligere en lege (Arvola) har så vidt begynt å 
delta på prosedyrer, når forholdene ligger til rette for det, men foreløpig er det ikke igangsatt 
mer formalisert opplæring. Arvola er generell intervensjonsradiolog. 
 
3: FORVENTET UTVIKLING: 
 
3.1: Aneurysmebehandling:  
Det har vært postulert at en høyere andel av intrakranielle aneurysmer skal kunne behandles 
endovaskulært, på bekostning av kirurgisk behandling. Det har først og fremst vært 
utviklingen av intrakranielle stenter som har initiert dette synet. Nåværende trend er imidlertid 
mer nøktern i forhold til bruk av stent, spesielt ved akuttbehandling av rumperte aneurysmer. 
Nye behandlingsprinsipper (for eksempel WEB) kan igjen legge grunnlag for at en større 
andel kan behandles endovaskulært. Volumet av behandlingstrengende aneurysmer varierer 
fra år til år, men det er per i dag ikke utsikter til at det vil bli vesentlige endringer i 
anbefalingene om behandling vs konservativ tilnærming. Den største enkeltfaktor for 
behandlingsgrad ved UNN, er etter min mening den kompetanse og ferdigheter som til en 
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hver tid er i vårt fagmiljø. I fordelingsnøkkelen kirurgi vs endovaskulær behandling er også 
nødvendigheten av å opprettholde kirurgisk kompetanse et moment. 
 
3.2: Agonal angiografi / påvisning av hjernedød:  
Agonale angiografier er nå i det alt vesentlige erstattet av CT. Undersøkelsen gjøres derfor 
bare unntaksvis.  
 
3.3: Diagnostiske angiografier: 
Det skjer stadig forbedringer av ikke-invasive metoder for å fremstille hjernens sirkulasjon. 
Den vesentlige reduksjonen av behov for denne undersøkelsen har allerede skjedd og volumet 
forventes å forbli stabilt. Siste år har det imidlertid vært en klar økning av diagnostiske 
angiografier. 
 
3.4: Intraarteriell hjerneslagbehandling:  
 
Det har vært- og forventes fortsatt en økning av denne behandlingsformen. 
 
Intraarteriell hjerneslagbehandling / trombectomi har siden tidlig 2015 vært vel dokumentert 
som effektiv behandlingsmetode for akutte hjerneslag (1-5). Seneste studie i denne 
sammenheng, som vesentlig endrer forutsetningene er Dawn trial (10), mai -17 som påviser 
effekt av trombectomi inntil 24 timer etter symptomdebut. I vår helseregion er det estimert at 
potensielt 60-80 pasienter kan fylle kriterier for slik behandling årlig. Pr november 2017 har 
vi behandlet 25 pasienter inneværende år, noe som er på linje med øvrige slagsentra i Norge, 
justert for folketall. Økningen kan forklares dels med bedret diagnostikk, både ved UNN og 
ved lokalsykehus, økt fokus på behandlingen ved lokalsykehus og at økt erfaring gjør at vi tør 
å behandle med komplekse situasjoner. 
 
Av nasjonale og regionale dokumenter som danner føring for virksomheten nevnes spesielt: 
1: Norsk Hjerneslagforening, nasjonalt møte om hjerneslag og endovaskulær 
intervensjonsbehandling Oslo 29. oktober 2015. Arbeidsdokument: ”Faglige og 
organisatoriske forutsetninger for etablering av endovaskulær intervensjon ved akutt 
hjerneinfarkt”. Omhandler føringer for institusjoner som skal drive slik bahandling, samt 
forslag til tilpasninger til norske forhold. Vedlagt. 
 
Våren 2017:  
2: Trombectomi anbefales implementert som standard behandling i Norge av 
Besluttningsforum (9) 
3: Reviderte nasjonale retningslinjer for hjerneslag (høringsutkast). Vedlagt 
4: Trombectomi behandlet i styret i Helse Nord. 
 
Den neste store endringen som forventes er at et økende antall slagpasienter transporteres 
direkte til regionalt slagsenter. Det forventes å komme prehospitale diagnostiske verktøy som 
kan åpne for prehospital actilysebehandling, likt den for hjerteinfarkt, slik at pasienter dermed 
kan omgå lokalsykehus og fraktes direkte til vurdering for trombectomi. Videre forventes det 
å komme studier som tilsier netto nytte av slik transport uansett, fordi behandlingsgraden av 
intravenøs trombolyse er relativt lav (20-30%) og fordi stopp på lokalsykehus medfører en 
betydelig tidsforsinkelse. Slike studier vil i første omgang komme fra tett befolkede 
landområder og overføring til norske forhold vil naturligvis være diskutable. Endring av 
praksis vil trolig først skje etter en nasjonal konsensus, men uansett vil vi måtte regne med en 
økende grad av direkte overføringer og dermed flere primærinnleggelser i UNN. 
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Siden nye Nasjonale retningslinjer ble presentert har det kommet 2 nye studier (Dawn og 
DEFUSE 3) som viser at dette er aktuell behandling opp til hhv 24 og 16 t etter ictus. UNN 
har allerede endret sin praksis i hht disse studiene. 
 
 
 
4: ORGANISATORISKE ENDRINGER FREMOVER: 
 
4.1: ALTERNATIVE ORGANISASJONSMODELLER: 
Fagmiljøer i UNN som kan være aktuelle for nevrointervensjon: 
- Nevroradiologer  
- Generelle intervensjonsradiologer 
- Intervensjonskardiologer 
- Nevrokirurger 
 
4.1.1: Nevroradiologisk fagmiljø: 
Nevrointervensjon i UNN ivaretas i dag av det nevroradiologiske fagmiljøet. I Norge og 
Skandinavia er også de ledende fagmiljøene innen nevrointervensjon nevroradiologiske. De 
studier som danner evidensgrunnlaget for hjerneslagbehandling er gjort innenfor disse 
fagmiljøene. 
Pluss: UNN har to nevroradiologer med intervensjonskompetanse. Godt sammarbeid med det 
ledende nevrointervensjons-miljøet i Norge (RH). Vil inneha den beste kompetanse for 
diagnostikk relatert til hjerneslag og aneurysmer. 
Minus: Lite og sårbart fagmiljø. Pr i dag ikke i stand til å dekke vaktsjikt. Lite 
rekrutteringsgrunnlag internt. Angio / intervensjon er «bigesjeft» og lider pga 
underbemanning og dermed for mange andre pålagte arbeidsoppgaver. Dette gjør det 
vanskelig å gjennomføre ekstern opplæring og fagutvikling internt. Angiovirksomheten 
betraktes som stor utgiftspost, siden refusjon går til de kliniske avdelinger pasientene tilhører. 
 
4.1.2: Angioseksjonen ved Røntgenavdelingen / generelle intervensjonsradiologer: 
Mer enn 50% av legene som gjør endovaskulær slagbehandling i Norge i dag er generelle 
intervensjonsradiologer. Ved UNN har en av fem generelle intervensjonsradiologer sagt seg 
villig til å delta i behandlingen.  
Pluss: Allerede etablert 5-delt vaktsjikt. Legene er radiologer i bunn og har god kunnskap om 
billeddiagnostikk. 
Minus: Fagmiljøet som helhet har intet ønske om å overta noen del av nevrointervensjonen.  
 
4.1.3: Hjertemedisinsk avdeling:  
Det er mange eksempler, spesielt i USA, på at intervensjonskardiologer gjør endovaskulær 
slagbehandling. Det er pr i dag ikke institusjoner i Norden, der kardiologer gjør slik 
behandling. Det foreligger foreløpig ingen dokumentasjon på at kardiologer kan reprodusere 
evidensgrunnlaget for hjerneslagbehandlingen. 
Pluss: Fagmiljø med legeoverskudd og høy gjennomføringsevne. Etablert 7-delt vaktsjikt. 
Motivert for å involvere seg i slagbehandling. Behandlingskjeden for slagpasienter vil i 
framtiden, høyst sannsynlig være identisk med den for hjerteinfarkt. Det er i Helse Nord en 
ikke avsluttet sak om mulig etablering av PCI i Bodø. Dersom kardiologer fra UNN skulle 
drifte PCI i Bodø, kunne det tenkes aktuelt at de også gjorde trombectomier. 
Minus: Lite kompetanse på billeddiagnostikk. Forutsetter oppsplitting av virksomheten. 
 
4.1.4: Nevrokirurgisk avdeling:  
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Det kan tenkes en situasjon der nevrokirurgene overtar angiovirksomheten for sine egne 
pasienter, dvs diagnostiske angiografier og aneurysmebehandling. Situasjoner som kunne 
initiere dette er 1: at nevroangiografien splittes opp, 2: at Røntgenavdelingen ikke lengre er i 
stand til å yte denne tjenesten. 
 
4.1.5: Organisering ved andre slagsentra i Norge: 
- Helse SØ: Sentralisert virksomhet til Rikshospitalet. 6-7 nevrointervensjonsradiologer som 
stort sett driver nevroangio/intervensjon på fulltid. 
- St.Olav: 3(4)? generelle intervensjonsradiologer gjør all nevroangio / -intervensjon. 
- Haukeland: Delt løsning, der generelle intervensjonsradiologer gjør slagbehandling og 
diagnostiske angiografier/aneurysmebehandling er gjøres av gjenværende 
nevrointervensjonsradiologer og en nevrokirurg. 
- SUS: Stavangermodellen. Kun slagbehandling, som gjøres av generelle 
intervensjonsradiologer. 
- Kristiansand og Bodø: Ønsker å starte opp endovaskulær slagbehandling, etter 
Stavangermodellen. 
 
4.1.6: Krav til virksomheten: 
Den Europeiske Union for medisinske spesialiteter har utarbeidet standarder for institusjoner 
med nevrointervensjonsvirksomhet (6). UNN tilfredsstiller disse kravene. Det er imidlertid 
verdt å kommentere minimumskrav til volum. Art. 5 angir 80 prosedyrer/ år som minimum 
for institusjonen og 50 prosedyrer/ år/ lege. Jfr. Pkt 2.2 over, ligger altså UNN pr i dag helt 
nede på minimumsgrensen når det gjelder volum. Andre institusjoner kompenserer / omgår 
dette ved å ha ordninger der man alltid er to leger på hver prosedyre. Dette praktiseres også i 
dag ved UNN. En slik praksis fordrer imidlertid enten kostbar vaktordning eller 
«dugnadsinnstilling». 
Det foreligger også preliminære forslag om krav til institusjon og individuelle ferdigheter ved 
endovaskulær slagbehandling. Bla bør praktiserende intervensjonist kunne beherske 
akuttbehandling av disseksjon, stenting av stenoser i halskar, trombectomi ved samtidig 
disseksjon i halskar med mer. Dette er prosedyrer vi har gjort for første gang på UNN 
inneværende år, men spesielt i slike mer komplekse situasjoner er det vanskelig å opparbeide 
erfaringsgrunnlag lokalt og noen grad av regelmessig hospitering ved større slagsentra vil 
være påkrevet. Europeisk sertifiseringsprogram er forventet å komme for slagbehandling. 
 
 
4.1.6: Kommentarer: 
Det relativt lave volumet av angiografiske prosedyrer tilsier at virksomheten bør forbli samlet 
i et fagmiljø. 
Det er ikke obligat at virksomheten må drives bare i ett fagmiljø. Tvert imot kan det være 
sannsynlig at virksomheten i fremtiden drives som et samarbeid mellom minst to av de over 
nevnte fagmiljøene. Det bør imidlertid understrekes at kardiologisk intervensjon og 
radiologisk intervensjon har utviklet seg ulikt og det vil være vanskelig for en radiolog å 
jobbe på et kardiologisk laboratorium og vice versa.  
 

4.2: RADIOGRAFRESSURSER:  

4.2.1: Angio-radiografer: 
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Radiografer på angiolab har tilkallingstid på 30 minutter. Ved arbeid etter kl 0100 har de krav 
på hviletid påfølgende dag, noe som kan virke inn på elektive prosedyrer. En volumøking av 
slabehandlingen vil medføre noe økt aktivitet. Høyst sannsynlig vil det bli en merkbar økning 
av utrykkinger, uavhengig av hvor stor økningen i antall prosedyrer vil bli. En må være 
forberedt på at det kan bli behov for å styrke denne gruppen. 

Det skal etter planen startes opp med simuleringstrening for mottak av slagpasienter (etter 
modell fra SUS), hele kjeden til trombectomi. Det er viktig at radiografene på angiolab får 
systematisk deltakelse i slike øvelser.  

4.2.2: MR-radiografer: 

MR vil få økt aktualitet for vurdering og seleksjon av slagpasienter. I dag er det drift på MR 
fra kl 08-19 på hverdager og 09-12 på lørdager. MR-radiografer har en vaktordning med 
tilkallingstid på 1 time. Denne tiden må ned til maksimalt 30 min og antall utrykninger vil 
øke. Det er i dag underskudd på MR-radiografer ved vår avdeling. Denne radiografgruppen 
må følgelig styrkes. 

4.3: ANGIOLAB: 

Det er en allment erkjent underkapasitet på angiografiske laboratorier ved UNN. Spesielt 
dagtid tirs-tors er biplanlab (lab 10) i regelen låst av større endovaskulære prosedyrer 
(stentgraft og TAVI). Dette medfører hyppige samtidighetskonflikter. Spesielt coilinger av 
cerebrale aneurysmer må ofte gjøres på kveldstid. En stor del av slagbehandlingene må gjøres 
på monoplanlab (lab 11), noe som ikke er ideelt. Prosedyrene tar lengre tid og det er praktiske 
problemer ift anestesi pga plassforhold- 

En tredje angiografilab må ha høy prioritet og dagsprogram på de ulike laboratorier må 
samkjøres slik at det vil være rom for å komme til med ØH prosedyrer på en biplanlab. 

4.4: CARD-LAB: 

Dersom intervensjonskardiologer overtar deler av virksomheten, vil disse prosedyrene trolig 
gjøres på Card-lab. Undertegnede har ikke satt seg inn i organiseringen av denne enheten. 
Generell- og kardiologisk intervensjonsradiologi har i mange år utviklet seg uavhengig av 
hverandre og utstyr, maskinpark og rutiner er per i dag ganske ulike.   

4.5: NEVROLOGISK SEKSJON / SLAGENHETEN:  

Slagenheten ved UNN er en del av Nevrologisk-Hud-Revmatologisk (NEHR) avdeling som 
til sammen disponerer 25 senger. Slagenheten disponerer i dag 10 senger av totalt 17 
nevrologiske senger, og Hud-Revma disponerer 8 senger. Slagenheten hadde ved oppstart i 
2009 15 senger men ble skalert ned i forbindelse med sammenslåingen med Hud og 
Revmatologisk sengepost. Inkludert i de 17 nevrologiske sengene er 4 observasjonssenger i en 
egen observasjonsstue.  Disse sengene belegges i dag av de dårligste nevrologiske pasientene 
som ikke trenger intensivplass, inkludert akutte slagpasienter. Også Hud og Revma har 
tilgang på disse sengene ved behov.  

Arealbehov 
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Full implementering av trombektomi vil medføre en økning i antall slagpasienter overført fra 
lokalsykehus i Helse Nord. Vi har estimert at det dreier seg om opptil 60 nye pasienter i året. 
Pasientene blir vanligvis inneliggende i Slagenheten i minimum 3 dager før de tilbakeføres til 
lokalsykehus.  Samlet sett vil dette medføre et økt press på en allerede trang sengepost. For å 
kunne møte den økte pasienttilgangen vil det være behov for en økning i kapasitet på 2 nye 
observasjonssenger med tilknyttet telemetriovervåking.  

 

 

Personell 

Mottak av slagpasienter ved UNN skjer via nevrologisk vaktteam. Nevrologene har i dag godt 
innarbeidede rutiner for mottak av slagpasienter. Enhet for nevrologi har i dag 9 stillinger for 
leger i spesialisering (1 fordypningsstilling som deltar i vakt) og 9 stillinger for overleger 
fordelt på 7,5 årsverk tilknyttet avdelingen og 1,5 årsverk tilknyttet NMK/muskelregister.  

 
Behov for 3 nye LIS 
Nevrologene har p.t LISer i 9-delt tilstedevakt. Siste endring av LIS-legebemanningen i 
nevrologi var i 2009 i forbindelse med innføring av trombolyse ved hjerneslag og kravet om 
tilstedevakt. Endringen medførte flere LIS-leger i i vakt, men mindre tilstedeværelse på 
dagtid. Siden 2009 har vi fått økt befolkningsgrunnlag (nordre Nordland) og ansvar for 
utvidede lokalsykehusfunksjoner (akutte hjerneslag, akutte nakke- og ryggproblemstillinger), 
regionfunksjoner (trombektomi, hemikraniektomi) og nasjonale funksjoner (NMK, Helse 
Nord-representant i spesialist-, styrings- og referansegrupper). Fra årsskiftet 2015-2016 fikk 
nevrologisk forvakt også ansvar for lokalpasienter med akutte ikke-traumatiske nakke- og 
ryggproblemstillinger. Dette skjedde i forbindelse med omlegging av nevrokirurgisk 
vakttilbud. I snitt har dette medført en økt belastning på forvakt i form av 1 innleggelse og 2-3 
polikliniske vurderinger per vaktdøgn. I tillegg involveres leger i vakt daglig i funksjoner ved 
andre klinikker (f. eks. i medisinsk mottaksteam). Nylig tilsyn av spesialitetskomiteen i 
nevrologi konkluderte med at antall LiS ved avdelingen er for lavt i forhold til 
arbeidsoppgaver, og lavt sammenlignet med tilsvarende avdelinger. Lav tilstedeværelse på 
dagtid medfører utilstrekkelig omfang av tjeneste ved poliklinikk, faglig fordypning og dårlig 
kontinuitet på sengepost. Forvaktordningen slik den i dag er organisert som tilstedevakt med 
rullerende 9-delt tjenesteplan bryter med AMLs vernebestemmelser på flere punkter. For 
vaktene på 19 timer overskrides grensen for lovpålagt hviletid. For å få en forsvarlig drift må 
bemanningen derfor økes med 3 nye LiS. 
 

Behov for 1 ny overlege                                                                                                       
Overleger i nevrologi går i dag i 7/8-delt bakvakt (avhengig av overlegepermisjoner). Bakvakt 
har tilstedevakt til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 15.00 i helgene. Fra januar 2018 overtok 
nevrologisk bakvakt det hele og fulle akuttansvaret for geriatriske slagpasienter.  Bakvakt har 
i dag godtgjørelse for 2 t utrykning per vakt. Full implementering av trombektomi forventes å 
gi tilførsel av nye eksterne akuttpasienter som krever økt vaktdeltakelse utenom ordinær 
arbeidstid (60 % av slagpasientene innlegges utenom ordinær arbeidstid). Det er en økende 
utfordring med samtidighetskonflikter for LIS i akuttmotak der bakvakt må tilkalles for å 
hjelpe til. I dag har bakvakt nevrologi en rekke andre arbeidsoppgaver på dagtid tilknyttet 
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sengepostarbeid, poliklinikk og tilsyn ved andre avdelinger. Innføring av trombektomi krever 
at det innføres en egen slagtelefon som betjenes av overlege eller erfaren LIS 24/7. Nye 
studier, bl. a Dawn trial åpner opp for at trombektomi kan være nyttig på utvalgte pasienter 
inntil 24 timer etter hjerneslag. Dette medfører at det blir flere henvendelser til bakvakt fra 
hele regionen hele døgnet for å ta stilling til transportmåte og destinasjon. For å kunne 
opprettholde dagens drift av sengepost og poliklinikk vil det være behov for en økning med 1 
overlegestilling som kan benyttes til rent vaktarbeid og for å støtte og avlaste primærvakt. 

Behov for 3 nye sykepleiere                                                                                                                 
Med en utvidelse av Slagenheten med 2 senger og en pleiefaktor på 1.6 på slagsenger tilsier 
det et behov på rett i overkant av 3 nye sykepleierstillinger. 

Utstyr 

Slagnheten mangler i dag telemetriutstyr for hjerteovervåking og er avhengig av å låne ledig 
kapasitet på MIA. Dette medfører underdiagnostisering av hjerterytmeforstyrrelser, spesielt 
paroksysytisk atrieflimmer, noe som får direkte negative behandlingsmessige konsekvenser. I 
de nye nasjonale retningslinjer anbefales minimum 24 t telemteriovervåking på alle akutte 
slagpasienter. Vi har i dag utfordringer med å få telemetri på trombolysepasientene. For å 
møte de nye nasjonale kravene for adekvat utredning vil Slagenheten ha behov for en egen 
telemetrienhet med 5 telemetriapparat. Vi har også behov for et eget INR apparat for 
hurtigtesting da vi erfaringsmessig taper mye tid på å vente på INR svar fra laboratoriet. 

 

Behov for langsgående opplæring-simulerte forløp 

Trombolyse og trombektomi som er svært tidskritiske behandlinger. For å kunne opprettholde 
tilstrekkelig kvalitet på trombektomibehandlingen i sentra med lave pasientvolum er det 
nødvendig med en kontinuerlig drill med simulerte pasientforløp. Ledelsen ved UNN har 
inngått en intensjonsavtale med Stavanger Universitetssykehus (SUS) om etablering av 
langsgående simulering av trombektomiforløp. Dette vil sikre at alt pre- og intrahospitalt 
personell som inngår i den akutte slagbehandlingskjeden får en kontinuerlig trening på 
samhandling for å minimere all tidsbruk. For at dette skal fungere i praksis må det avsettes tid 
i den ordinære driftsplanen ved de ulike avdelinger som deltar, slik at alt personell får den 
nødvendige trening og vedlikeholder sin kompetanse over tid. Ut fra tilbakemeldinger fra 
SUS vil det måtte avsettes 2t/uke. 

 

4.5: ANESTESIRESSURSER: 

Dårlig anestesikapasitet er i dag en faktor som gjør det vanskelig å planlegge / gjennomføre 
elektive aneurysmebehandlinger. Disse pasientene hører inn under nevrokirurgisk avdeling og 
anestesiressurser søkes fra denne avdelingen. 

Det skal rutinemessig være anestesisykepleier tilstede ved slagbehandling. Dette rekvireres fra 
øh-ressursene og fungerer stort sett godt. 
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Det skal etter planen startes opp med simuleringstrening for mottak av slagpasienter (etter 
modell fra SUS), hele kjeden til trombectomi. Det er viktig at aktuelle anestesisykepleiere får 
systematisk deltakelse i slike øvelser.  

 

4.6: PREHOSPITALE RESSURSER: 

Det er allerede et pågående samarbeid mellom Nevrologisk avdeling og Akuttmedisinsk 
klinikk om optimalisering av transportkjeden for slagpasienter tilhørende UNN. 

Transport av slagpasienter fra lokalsykehus til UNN, vil fra de fleste sykehus i vår region skje 
med ambulansefly og ikke helikopter. Dette er en vesentlig forsinkende faktor pga transport 
mellom sykehus og flyplass som to ekstra ledd. I Norge for øvrig skjer nesten all 
distansetransport av slagpasienter med helikopter, direkte fra sykehus til sykehus.  

Det er i UNN og Helse Nord god kompetanse ang. transport av pasienter med hjerteinfarkt. 
Man må dra veksler på disse erfaringene i oppbygging av rutiner for overføring av pasienter 
fra utenfor vårt lokalsykehusområde. 

Mange av problemstillingene rundt prehospitale tjenester, for eksempel valg av 
helikoptertyper mm, ligger på regionalt beslutningsnivå. 

4.7: LOKALSYKEHUS / REGIONALE FORHOLD:  

Det ble i september 2016 avholdt Regional slagmøte i Sandessjøen. Samtlige sykehus i Helse 
Nord, eksklusiv Hammerfest var representert med slagdedikert kliniker og radiolog. Også 
ledere fra prehospitale tjenester var representert.  

Møtet resulterte bla i en felles standardisert protokoll for utredning av akutte hjerneslag i 
lokalsykehus (multifaseangiografi). Det har også vært en merkbar økning i bevisthet rundt 
seleksjon til trombectomi ved lokalsykehus. 

Det er fortsatt betydelig potensiale for forbedringer og viktig å holde fagmiljøene ved 
lokalsykehusene «varme». Regional slagkonferanse hvert annet år vil være et viktig forum. Vi 
kunne i tillegg ønske å besøke enkelte av lokalsykehusene, for å optimalisere CT-protokoller 
og gjennomføre internundervisning om temaet. 

Det foreligger nå en avtale om at slagpasienter fra Helgeland kan sendes til St Olav når 
logistiske forhold tilsier det. Dette avhenger av om pasienten skal transporteres med fly eller 
helikopter. I de tilfeller der pasienter må transporteres med fly, sendes de fortsatt til UNN. 
Således har vi hatt slagpasienter fra Helgeland også i år. 

Midtre og nordlige Sverige er pr i dag uten et tilbud om endovaskulær slagbehandling. Det 
kunne være aktuelt at slagpasienter fra nordvestlige Sverige kunne tilbys slik behandling hos 
oss, for eksempel ved et formalisert samarbeid med sykehuset i Kiruna. Vi har på forespørsel 
fra nevrologisk avdeling i Rovaniemi sagt ja til å motta pasienter fra nordligste Finland, men 
så langt ikke mottatt pasienter herfra. 

5: REGISTRERING AV VIRKSOMHETEN:  
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Ischemiske slagpasienter som gjennomgår intraarteriell behandling bør inkluderes i nasjonale 
eller internasjonale registre. Det sentrale norske nevroradiologiske miljøet anbefaler EVAS. 
Alternativt norsk hjerneslagregister, SITS.  

6: FORSLAG TIL TILTAK I RØNTGENAVDELINGEN: 

Behov i Nevrologisk avdeling er skissert i pkt 4.5. 

6.1: Legebemanning: Pr i dag er det kritisk underbemanning i Røntgenavdelingens 
Nevrogruppe og Muskel-skjelettgruppe, der de 3 leger som foreløpig er involvert i 
nevrointervensjon arbeider. I praksis er det nå 3,5-4 overleger på nevro og 1,5 på muskel 
skjelett. Det er ikke utsikter til bedring av personellsituasjonen på kort sikt. Dette medfører at 
det ikke er tilstrekkelig med leger til å gjøre den daglige produksjonen. Alle typer fagutvikling 
og kvalitetssikring går på bekostning av produksjon. Slik er det følgelig med 
intervensjonsvirksomheten. Det har vært flere personelldisponeringer de siste år, der andre 
overleger har gått over til forskning eller administrasjon, som har resultert i økt press på 
billeddiagnostikken og dermed i disfavør av fagutvikling på intervensjonssiden. 

Nevroangio må løftes opp som prioritert satsningsområde og legene som driver med dette må 
avlastes i forhold til de mange andre arbeidsoppgaver som er pålagt. Nevrogruppen må ha en 
reell bemanning på 6 overleger. Muskel skjelettgruppen må styrkes, slik at Zeiad Al-Ani kan 
overføres til Nevrogruppen. 

Videre må det gjennom insentiver rekrutteres ytterligere en lege, enten fra Generell 
angioseksjon, fra LIS på Røntgenavdelingen eller fra annen spesialitet. Vi har selv ikke lyktes 
med rekruttering så langt. 

6.2: Radiografressurser:  

Opplæring av flere radiografer på MR, med formål å styrke vaktberedskap på denne 
modaliteten.  

Angioradiografer: Det er vanskelig å vurdere om det er behov for økt bemanning, trolig er det 
pr i dag tilstrekkelig bemanning. Det er imidlertid stort behov for fagutvikling i denne 
gruppen. Dette må formaliseres og det må frigjøres tid til dette. 

6.3: Fysiske lokaler: 

Det har vært luftet behov for en overvåkningsstue på røntgenavdelingen i fysisk nærhet til 
angiolab, der pasienter får actilyse i påvente av intervensjon. I de fleste tilfeller er det 
imidlertid ikke behov for et slikt lokale. Det er imidlertid noe en kan ha i mente ved 
planlegging av nye lokaler på plan 7. 

Det er som sagt skrikende behov for ytterligere biplanlab. I fremtidig organisering er det 
viktig at Røntgenavdelingen har eierskap i laboratoriene. 

7: VEDLEGG: 

7.1: Faglige og organisatoriske forutsetninger for etablering av endovaskulær intervensjon ved 
akutt hjerneinfarkt. Norwegian Stroke Organisation. 
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7.2: Høringsutkast Hjerneslag nasjonal faglig rettningslinje. 
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Vedlegg 2 
 
Anbefaling fra Norwegian Stroke Organisation om faglige og organisatoriske 
forutsetninger for etablering av endovaskulær (inne i blodåre) intervensjon ved akutt 
hjerneinfarkt. 
 
(Vedlegg jmf punkt 7.1 Strateginotat (fra Norwegian Stroke Organisation)) 
 
Endovaskulær intervensjon som behandling ved akutt hjerneinfarkt 
 

• Intravenøs trombolyse virker dårlig på store tromber. 
• Endovaskulær intervensjon er effektiv behandling for pasienter som har fått intravenøs 

trombolyse, og sannsynligvis også for dem som ikke har fått trombolyse, ved at store 
tromber mekanisk kan hentes ut. 

• Effekten av endovaskulær intervensjon er sterkt avhengig av tid. 
• Alle hjerneslagpasienter bør vurderes for endovaskulær intervensjon. 
• Kompetanse og utstyrsnivå ved norske intervensjonssentere må ligge opp mot 

internasjonale anbefalinger. 
 
Konklusjon: 

• Endovaskulær intervensjon er god akutt behandling av alvorlig hjerneinfarkt gitt 
korrekt indikasjon. 

• I forhold til dagens situasjon trengs reorganisering, større fokus på prehospital 
triagering, med bedret logistikk og kommunikasjon i og mellom sykehus, for raskere 
og korrekt håndtering i akuttfasen.  

 
Faglige og organisatoriske forutsetninger for etablering av 
endovaskulær intervensjon ved akutt hjerneinfarkt. 
  
Bakgrunn: 
Det er i 2015 publisert sju randomiserte kontrollerte studier om endovaskulær intervensjon av 
akutt hjerneinfarkt. De dokumenterer bedre klinisk resultat av endovaskulær behandling 
sammenlignet med bare intravenøs (i.v.) trombolyse og/eller annen konservativ behandling.1-
7 Disse resultatene gjelder for akutte hjerneinfarkt i fremre kretsløp og når pasienten har fått 
i.v. trombolyse først. Studiene er forskjellige med ulike inklusjons- og eksklusjonskriterier, og 
det var flere typer slagsentra som deltok. Studiene viste at god logistikk og kommunikasjon 
med rask vurdering er viktig for gode resultat. Med hensyn til overlevelse var resultatene ikke 
entydige.8-9 
  
Følgende sentra kan være aktuelle for å drive endovaskulær intervensjon: Primære slagsentre 
(Primary stroke center), da primært i.v. trombolyse. Regionale slagsentre som er 
referansesykehus for de primære (Comprehensive stroke center).10-11 I dag er det regionale 
slagsentre som utfører endovaskulær intervensjon. Lokal logistikk og infrastruktur, 
kommunikasjon regionalt og geografiske forhold vil ha betydning for hvilke sykehus som skal 
utføre endovaskulær intervensjon.  

  
Viktige faktorer for etablering av tilbud om endovaskulær intervensjon: 

1)   Kvalifikasjoner og ressurser (radiologisk avdeling og slagavdeling) 
2)   Område som sogner til avdelingen 
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a.       Befolkningsgrunnlag 
b.      Infrastruktur, transport, vær 
c.       Teleradiologi/IKT 
d.      Organisering 

3)   Indikasjoner 
4)   Oppsummering 

  
1) Kvalifikasjoner og motivasjon 
A. Tekniske forutsetninger 

a.   Angiografilaboratorium: Tekniske spesifikasjoner som detektor system beregnet for 
hode, helst biplan, roadmap må foreligge. Mål om å oppnå 24/7 vaktberedskap 
(radiolog/radiograf) med tilkallingstid < 1 time. 

b.   CT: CT caput, CT angiografi (CTA) med mulighet til å granske både kildebilder og 
rekonstruksjoner. CT perfusjon (hvis mulig).  
MR: MR diffusjon, T2/FLAIR (indikerer alder på infarkt), SWI/T2*, MR angiografi 
(MRA), MR perfusjon (alternativt til CT perfusjon): Daglig inkludert helg (24/7 hvis 
mulig). Beredskap < 15 min på dagtid, < 1 time helg/helligdager. 

c.   Nye sentre med lavt volum anbefales radiologisk seleksjon med bruk av perfusjon (CT 
eller MR), hvis mulig. 

d.   IKT: Velfungerende teleradiologi, helst felles for området som sogner til sekundært 
slagsenter (eks. felles RIS/PACS som i Helse Midt-Norge og Helse Nord). Rask 
bildetolkning av nevroradiolog, nevrointervensjonsradiolog/intervensjonsradiolog på 
vakt er nødvendig for rask beslutning om pasienttransport til regionalt senter. 
Hjemmearbeidsstasjoner/webløsning til smarttelefon kan være nødvendig for optimal 
seleksjon av pasienter. 
  

B. Ledelse av slagpost på det regionale slagsenter 
• Kvalifiserte overleger som har cerebrovaskulære sykdommer som sitt 

hovedarbeidsområde. Disse må kunne bistå de primære slagsentra i akutte 
behandlingsavgjørelser. Avdelingen må ha hjerneovervåkning, med tett klinisk 
evaluering av vitale funksjoner (puls/blodtrykk (BT)/ O2 metning) og nevrologisk 
status (NIHSS/GCS). 

• Slagsykepleiere. 
• Dedikerte slagsenger – kvalifisert personell i akutt fase. 
  

C. Samarbeid med anestesiavdeling og nevrokirurgisk avdeling 
• Døgntilbud (24/7) med mulighet for aktivering på kort varsel. 
• Sedasjon/smertelindring under prosedyren foretrekkes, men narkose kan bli nødvendig 

og da med behov for nevroanestesi kompetanse og innledning uten fall i BT. 
• Tilstedeværelse av anestesisykepleier/-lege under hele prosedyren. 
• Nært samarbeid med nevrokirurgisk avdeling for umiddelbar trykkavlastning med 

ventrikkeldrenasje (EVD) og akutt hemikraniektomi. På sentre som ikke har 
nevrokirurgisk avdeling under samme tak, må det foreligge særdeles god 
kommunikasjon (etablerte varslingsrutiner) med nærmeste avdeling. 

  
D. Team som vurderer indikasjon for endovaskulær intervensjon 
Radiolog: Nevroradiolog (tilgjengelig for bildetolkning akutt og indikasjonsstilling). 
Intervensjonsnevroradiolog eller intervensjonsradiolog med kompetanse på akutt 
intervensjonsnevroradiologi (INR); både teoretisk og praktisk skolering. Den som skal utføre 
prosedyren må ha kunnskap om hjernens karanatomi og cerebrale perfusjonsprinsipper, 
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beherske mikrokateterisering i hjernekar etter INR-standard, kunne håndtere akutte 
situasjoner som egne komplikasjoner og uforutsette hendelser i hjernens blodkar.  
Bemanning tilgjengelig på angiografi-lab: Minst tre (en radiolog og to radiografer – to sterilt 
kledde). Beredskapstid for hele teamet må være <1 time (maks. 30 minutter ønskelig) – med 
mål om 24/7 beredskap. 
  
Slaglege: Kvalifisert slaglege må være tilgjengelig for tolking av klinikk og vurdering av 
indikasjon 24/7. Klinisk vurdering må gjøres av slaglege som også må ha tilstrekkelig 
kunnskap om støttebehandling under og etter prosedyren (for eksempel BT-regulering, 
reversering av warfarin, behandling mot karspasmer). 
  
Kvalifikasjoner:  
Nevroradiolog og intervensjonsradiolog/intervensjonsnevroradiolog: Teoretisk kurs 
(slagdiagnostikk) og faglig oppdatering samt praktisk skolering i ferdigheter (for eksempel 
etter modell fra Karolinska sykehus) bør foreligge. Hospitering på aktive sentra anbefales. 
Sertifiseringsprogram finnes foreløpig ikke i EU (INR), men vil komme. 
Nevrokirurgisk beredskap for akutt avlastning. Ved blødninger og komplikasjoner kan det 
være behov for akutt EVD og hemikraniektomi. Avtale med nevrokirurgisk senter dersom 
dette ikke kan oppfylles lokalt. 
  
Etterbehandling første døgn: Hjerneovervåkning, vurdere intraarteriell BT-monitorering og 
regulere gjennomsnittlig arterietrykk (MAP) tilsvarende forordning av 
intervensjonsnevroradiolog/dedikert slaglege. Tett klinisk oppfølging og vurdering av 
hemodynamikk med Doppler er ønskelig. 
  
Motivasjon og kompetanse: Dette er teamarbeid som forutsetter høy kompetanse og innsats i 
hele behandlingskjeden, helt fra klargjøring av pasient for transport ettersom tiden til 
intervensjon er avgjørende for behandlingsresultatet.  Dersom pasienter skal transporteres fra 
primært til regionalt slagsenter for endovaskulær intervensjon, må det være kapasitet til å ta i 
mot flere pasienter enn de som faktisk blir behandlet. Dette påvirkes imidlertid av god 
kommunikasjon og teleradiologi før overflytting. Det bør også jobbes videre med om det er 
hensiktsmessig å triagere pasienter som kan være aktuelle for endovaskulær intervensjon 
prehospitalt. 
Det behandlende teamet må drive kontinuerlig kvalitetssikring. Pasientene må registreres i 
egen database og følges opp etter en protokoll, både i akuttfasen (bildediagnostikk) og i 
subakutt fase (funksjonsvurdering etter 3 måneder). NSO-styret har foreslått nasjonal 
registrering i kvalitetsregister. 
  
2) Område som sogner til avdelingen - nedslagsfelt 
Organisering i HF må ikke bli en begrensning for at pasienten skal kunne komme raskt til 
regionalt slagsenter (f.eks. Flekkefjord og Tynset: Raskere transport til henholdsvis SUS og 
St. Olavs Hospital enn OUS/RH).  
På sikt: Transportveier må utbedres. 10% av Norges befolkning har ikke tilbud om 
luftambulanse innen 45 min (jfr. NRKs undersøkelse av dekningsgrad). Prehospital tjeneste er 
ikke rustet for økningen i antall akutte hjerneslag som forventes de neste år, der diagnostikk 
og behandling bør initieres innen 90 minutter etter sykdomsdebut (internasjonale 
retningslinjer). Akutt hjerneslag er den sykdommen i samfunnet som det haster mest med i 
akuttfasen for å begrense morbiditet og mortalitet, men dette gjenspeiles ikke i prioriteringer i 
prehospital tjeneste og ved samtidighetskonflikter. Oppgradering av prehospital tjeneste med 
luftambulanse er nødvendig (jfr. Rapport fra HODs akuttutvalg). 
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Norge er et land med spredt befolkning. Det er lange avstander til/ mellom sykehus. 
Vanskelig flyvær byr på ekstra problemer og 10% av planlagte utrykninger med 
luftambulanse kan ikke gjennomføres på grunn av dårlig vær, enkelte steder er tallet 15% (jfr. 
Norsk luftambulanse). Det finnes i dag luftambulansebaser, redningshelikopter og 
ambulanseflybaser. Luftambulansebasene er for spredt for å kunne tilby likeverdig transport 
tjeneste og derved behandling til befolkningen. Eksempler på geografiske områder som ikke 
er dekket og der avstandene blir for lange til at endovaskulær intervensjon kan tilbys, er 
Svalbard, Finnmark, Nordland og nord i HSØ. I tillegg må samtidighetskonflikter forventes, 
slik at noen pasienter blir liggende for lenge og vente på transport til primært/regionalt 
slagsenter. Det kan ikke aksepteres at transport forsinkes grunnet manglende ledig personell 
til å følge i ambulansen når det gis iv trombolyse. 
  
Følgende sentra er ”regionale slagsentre” per i dag: 

• OUS: RH de regionale funksjoner, UUS de primære 
• SUS 
• HUS 
• St. Olavs Hospital 
• UNN 

  
Følgende større sykehus har særdeles lang avstand til sekundære slagsentra: 

•         Kristiansand (89 min til OUS/RH, og 74 min til SUS) 
•         Skien/Porsgrunn (71 min til OUS/RH) 
•         Innlandet/Lillehammer/Elverum (60/77 min til OUS/RH) 
•         Lærdal (72 min til HUS) 
•         Molde (69 min til St. Olav) 
•         Ålesund (71 min til St. Olav) 
•         Namsos (88 min til St. Olav) 
•         Nordlandsykehuset (til St. Olav 124 min, og 104 min til UNN) 
•         Helgelandsykehusene (ca 70 minutter St. Olav) 
•         Finnmarksykehusene (UNN): 120 min (Kirkenes) 
•         Svalbard (flere timer til UNN) 

Flytider (helikopter fra base + optimal innlasting + optimalt vær): Fra AMK legger inn en 
bestilling til pasienten er fraktet inn på målsykehuset. Dette er ca.-tall gitt fra Norsk 
Luftambulanse. Tidene utelukker ikke at det kan gå betydelig mer tid dersom vær, klargjøring 
av pasienten og andre forhold ikke er optimale. I motsatt fall vil et helikopter tilfeldigvis 
kunne være nærmere enn basen og transporttiden vil da forkortes. I tillegg kan kombinasjon 
av bil og luftambulanse korte ned transporttiden noe. 
  
Volum:  
Studiene som dokumenterer endovaskulær intervensjon er utført hovedsakelig på pasienter 
som har fått IV trombolyse, og kun i fremre kretsløp. Primære slagsentre med lav IV 
trombolyse-rate er mindre egnet til selv å utføre endovaskulær intervensjon. 
Internasjonalt har det kommet anbefaling for endovaskulær intervensjon: Nedslagsfelt 1 mill, 
minimum 500 slagpasienter per år og minimum 60 intervensjoner i året (ESMINT). Dette er 
ikke gjennomførbart i Norge i andre områder enn i Oslo. I andre regioner er det behov for 
lokale tilpasninger. Dersom behandlingen gjøres ved sentre med lavere volum, vil en måtte 
forvente lavere helsegevinst av behandlingen. Dette må veies opp mot bedre tilgjengelighet og 
alternative kostnader i bedret slagomsorg. 
  
Eksempler: 
OUS/RH: 2015 >100 intervensjoner, befolkningsgrunnlag 2,5 mill. 
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SUS: 3-5% av totalt ca 550 akutte slagpasienter får endovaskulær intervensjon årlig, 
befolkningsgrunnlag ca 350 000, hvilket tilsvarer 20 pasienter per år (Fjetland et al 2014). 
Fra studiene publisert i N Eng J Med 2015 er det forskjell i mortalitet mellom MR CLEAN 
(21%) som inkluderte sentre med lave antall prosedyrer per år) og  EXTEND IA (9%) og 
ESCAPE (10%), som begge hadde høye krav til deltagende sentre. Andre årsaker til 
forskjellen i mortalitet kan ha vært ulike seleksjonskriterier. 
  
3) Indikasjoner for endovaskulær intervensjon12, 13 
Etablerte indikasjoner: 

a) Bildedokumentasjon på fersk trombe/okklusjon: Proximalt i M1-M2-segmenter 
(mediagrener), og / eller arteria carotis interna som kan forklare pasientens akutte 
symptomer og kliniske funn.  

b) Penumbravurdering er ønskelig. Radiologisk: Område med redusert cerebralt blodflow 
(CBF) som er større enn området med redusert cerebralt blodvolum (CBV). Tmax < 
6s/TimeToPeak  større enn CBV (20% større ofte brukt i studier, men noe avhengig av 
blant annet området som er affisert og software program for analysen). 
Klinikk fra hjerneområder som ikke viser etablert infarkt. Perfusjon ble benyttet som 
seleksjon i noen av de randomiserte studier. 

c) Rettesnor: Lyskepunksjon innen 6 timer i fremre kretsløp. 
d) Wake-up stroke/”Last seen normal.” Foreløpig ikke dokumentert behandlingseffekt, 

men individuell vurdering. Det anbefales at behandlingen gjøres i RCT (randomisert 
kontrollerte studier) og/eller nasjonalt/internasjonalt register. Før behandling anbefales 
MR diffusjon, T2/FLAIR avvik og perfusjon for penumbravurdering. 

e) Rettledende anbefaling NIHSS 6-25 (Karolinska sykehus), men individuell vurdering 
f) Endovaskulær behandling av akutte okklusjoner i bakre kretsløp er ikke dokumentert i 

randomiserte studier, men bør vurderes. Behandlingen bør fortrinnsvis gjøres innen 
RCT og/eller nasjonale/internasjonale registre. 

  

Etablerte kontraindikasjoner: 
a)      Stort etablert infarkt (>1/3 av MCA forsyningsområde, eller <70cc, ASPECT score<6), 

komplett hjernestammeinfarkt med thalamus affeksjon. 
b)      Funksjonsreduksjon og/eller forventet levetid <12 mnd (fra RCT). Individuell vurdering. 
c)       Manglende tilgang arterielt. 
d)      Ikke mulig å nå frem til regionalt slagsenter innen 5,5 time fra symptomdebut (ikke 

dokumentert i RCT, men en praktisk tilnærming), unntak kan forekomme. 
  
4) Oppsummering: 
Utfordring: 
Det er stor variasjon i behandling av akutt hjerneslag i Norge i dag. Mange steder er det for få 
pasienter som får tilbud om i.v. og endovaskulær intervensjon ved akutt hjerneinfarkt (NHRs 
årsrapport 2014). Ut fra foreliggende dokumentasjon bør en større andel av slagpasientene 
tilbys endovaskulær intervensjon. Det er flere mangler ved dagens infrastruktur mellom og 
innad i norske sykehus. Der sykehusene ligger tett kan samling av slagbehandling på færre 
sykehus bidra til at kvaliteten på behandlingen heves (jfr. omorganisering i europeiske land 
som Storbritannia og Danmark). 
  
Det er behov for betydelig forbedring av både IKT, logistikk og kommunikasjon mellom 
primære og sekundære slagsentra i flere deler av landet. Satsning på kompetanseheving og 
bedret logistikk i hele slagkjeden vil kunne føre til at større andel av befolkningen får IV og 
endovaskulær reperfusjonsbehandling. Det kan være behov for å etablere endovaskulær 
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intervensjon ved noen flere sykehus ut ifra dagens geografiske organisering. 
Befolkningsgrunnlaget er en viktig forutsetning for at disse skal ha nok prosedyrer i året til at 
kvaliteten på behandlingen blir god nok. Kriteriene nevnt før i dokumentet vil kunne være en 
ramme. Avstanden til primært slagsenter og infrastruktur vil sammen med 
befolkningsgrunnlag være avgjørende for om det er tilrådelig å starte med å bygge ut tilbudet 
for endovaskulær intervensjon. 
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Vedlegg 3 
 
Uttalelse fra Regionalt fagråd for Hjerneslag i Helse Nord vedrørende 
trombektomi ved akutt hjerneinfarkt 
 
Bakgrunn 
Fagrådet arrangerte 22.-23.09.16 en regional konferanse i Sandnessjøen med hensikt å 
implementere trombektomi for akutte hjerneinfarkter i Helse Nord. Tilstede på konferansen 
var deltakere fra slagenhetene og radiologiske avdelinger ved 10 av landsdelens 11 sykehus 
(primære slagsentra). I tillegg deltok to klinikksjefer fra UNN (kliniske serviceavdelinger og 
NOR klinikken), overlege ved luftambulanseavdelingen ved UNN og enhetsdirektør for 
prehospitale tjenester samt Fagdirektøren ved Helgelandssykehuset.  
En rekke studier publisert i løpet av de to siste årene har dokumentert at trombektomi (fisking 
av blodpropp) påbegynt innen 6 timer etter symptomstart gir helsegevinst ved akutte 
storarterie okklusjoner (grad 1, level A). For at denne behandlingen skal bli et likeverdig 
tilbud til hele landets befolkning vil hvert regionale HF måtte bygge opp et tilbud som er 
tilpasset lokale geografiske og demografiske forhold. I og med at behandlingen er så 
tidskritisk (må være påbegynt innen 6 timer som hovedregel) vil dette stille store krav til den 
prehospitale tjenesten, men også til lokalsykehus og senter som skal utføre selve 
intervensjonen. 
Basert på epidemiologiske hjerneslagdata samt erfaringer fra Stavanger Universitetssykehus 
har vi anslått at det årlige behovet for trombektomi i Helse Nord potensielt kan bli 30 
pasienter i året. Andelen som må overføres intervensjonssenter for vurdering med tanke på 
slik behandling vil være høyere, anslagsvis 50 per år. Kunnskapssenteret ved FHI har 
beregnet merkostnadene (prosedyrekostnader, bildediagnostikk og transport) ved å tilby 
trombektomi som tilleggsbehandling til trombolyse til 84 331 kroner (spenn fra 51 631 til 192 
631 kroner).1 
 
Status presens 
UNN-Tromsø har siden 2010 kunnet tilby trombectomi til utvalgte pasienter med akutt 
hjerneinfarkt. Sykehuset er det eneste senter i helseregionen som kan tilby slik behandling. 
Trombektomitilbudet ved UNN er i dag ikke et komplett 24/7 tilbud grunnet mangel på 
intervensjonsradiologer. Per i dag har Tromsø én nevrointervensjonist som kan utføre denne 
behandlingen, forhåpentligvis to fra januar. Vi har på sikt som mål at fem leger skal dele 
vaktberedskap. 
UNN-Tromsø utarbeidet i 2011 regionale prosedyrer for seleksjon og mottak av 
trombektomipasienter. Disse prosedyrene er nå under revisjon og vil bli publisert innen 
årsskiftet (se vedlegg 1). 
Det foreligger ønske om å bygge opp trombektomitilbud ved Nordlandssykehuset-Bodø. 
Inntil dette tilbudet evt. er på plass har St. Olav tilbudt muligheten for å dekke 
Helgelandsregionen. Ved en så tidskritisk tilstand som akutt hjerneslag må transporttid til 
nærmeste senter med behandlingstid være styrende, uavhengig av regionstilhørighet, men 
transporttiden også til St. Olavs Hospital vil ofte være for lang for denne pasientgruppen. 2 
  
Forutsetninger for en vellykket implementering av trombektomi 
1. Prehospitale  
Fordi tiden er den viktigste begrensende faktor må alle slagpasienter ha tilbud om 
luftambulanse innen 45 minutter etter at diagnosen er stillet. Dette innebærer også at 
helikopter må velges framfor fly der dette gir klar tidsgevinst. En må derfor påregne økt bruk 
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av hurtiggående helikopter for denne pasientgruppen. For Helgeland vil transport til Bodø 
være det klart raskeste alternativet når tilbudet der er tilstrekkelig utbygd. Inntil dette 
eventuelt foreligger vil helikoptertransport til St. Olavs være det beste alternativet. 
Flytransport mellom Helgeland og Tromsø vil innebære minst 1 t tidsforsinkelse. Det vil være 
behov for 3 hurtiggående helikoptre, hhv. i Brønnøysund (dekker Helgelandsregionen), 
Evenes (dekker Lofoten, Ofoten og Vesterålen) og Tromsø (dekker Troms og indre deler av 
Finnmark). Kysten av Finnmark dekkes av ambulansefly på eksisterende kortbanenett. 
Basert på erfaringer fra Midt Jylland (Aarhus) vil det for noen pasienter være aktuelt med 
transport direkte (direct ship) til intervensjonssenter utfra kliniske kriterier (PASS kriterier, se 
vedlegg 2) 
2. Dette er aktuelt der transporttid til nærmeste lokalsykehus og muligheten for å få gitt i.v 
trombolyse er > 1 time. 
 
2. Primære slagsentra (lokalsykehus) 
Primære slagsentra som skal behandle akutte hjerneslagpasienter må kunne tilby akutt og 
adekvat radiologisk diagnostikk hele døgnet samt ha velfungerende prosedyrer for intravenøs 
trombolyse. Som en felles minstestandard kan samtlige sykehus i dag tilby CT caput og CT 
angiografi. Fagrådet foreslår en spesifikk angiografiprotokoll (CT multifaseangiografi, egen 
link)3 som kan implementeres uten ekstra kostnader eller spesifikk opplæring.  
Når pasienter kommer inn med trombolysealarm skal det umiddelbart utføres en CT caput for 
å utelukke blødning. Når kontraindikasjoner for trombolyse er utelukket gis i.v trombolyse 
(bolusdose og oppstart infusjon) mens pasient ligger på CT bord og det kjøres deretter en CT 
angiografi etter spesifikk protokoll. Hvis angiografi viser storarterieokklusjon (egne 
spesifikasjoner) kontaktes umiddelbart nevrologisk primærvakt ved UNN-Tromsø/St. Olav. 
Nevrologisk primærvakt kontakter deretter intervensjonsradiolog som vil se på bildene. Etter 
innføring av Sectra foreligger røntgenbilder i samtid og kan vurderes umiddelbart av 
nevroradiolog i Tromsø og Trondheim. Dersom angiografikriterier er oppfylt blir det besluttet 
overføring til intervensjonssenter. Pasient må da overflyttes raskest mulig. Hvis det besluttes 
at trombektomi ikke er aktuelt å utføre vil pasienten behandles videre ved det primære 
slagsenter. 
 
3. Intervensjonssenter  
Det følgende er generelle nasjonale retningslinjer gitt av NSO (Norwegian Stroke 
Organization).  
  
A. Tekniske forutsetninger 
a. Angiografilaboratorium: helst biplan, roadmap må foreligge. Mål om å oppnå 24/7 
vaktberedskap (radiolog/radiograf) med tilkallingstid < 1 time. 
b. CT: CT caput, CT angiografi (CTA) med mulighet til å granske både kildebilder og 
rekonstruksjoner. CT perfusjon (hvis mulig). MR: MR diffusjon, T2/FLAIR (indikerer alder 
på infarkt), SWI/T2*, MR angiografi (MRA), MR perfusjon (alternativt til CT perfusjon): 
Daglig inkludert helg (24/7 hvis mulig). Beredskap < 15 min på dagtid, < 1 time 
helg/helligdager. 
c. Nye sentre med lavt volum anbefales radiologisk seleksjon med bruk av perfusjon (CT eller 
MR), hvis mulig. 
d. IKT: Velfungerende teleradiologi, helst felles for området som sogner til sekundært 
slagsenter (eks. felles RIS/PACS som i Helse Midt-Norge og Helse Nord). Rask bildetolkning 
av nevroradiolog, nevrointervensjonsradiolog/intervensjonsradiolog på vakt er nødvendig for 
rask beslutning om pasienttransport til regionalt senter. Hjemmearbeidsstasjoner/webløsning 
til smarttelefon kan være nødvendig for optimal seleksjon av pasienter. 
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B. Slagpost på det regionale slagsenter 
• Dedikerte overleger som har cerebrovaskulære sykdommer som sitt hovedarbeidsområde. 
Disse må kunne bistå de primære slagsentra i akutte behandlingsavgjørelser. Avdelingen må 
ha hjerneovervåkning, med tett klinisk evaluering av vitale funksjoner (puls/blodtrykk (BT)/ 
telemetri/O2 metning) og nevrologisk status (NIHSS/GCS). 
• Slagsykepleiere. 
• Dedikerte slagsenger – dedikert personell i akutt fase. 
  
C. Samarbeid med anestesiavdeling 
• Døgntilbud (24/7) med mulighet for aktivering på kort varsel. 
• Sedasjon/smertelindring under prosedyren foretrekkes, men narkose kan bli nødvendig og 
da med behov for nevroanestesi kompetanse og innledning uten fall i BT. 
• Tilstedeværelse av anestesisykepleier under hele prosedyren. 
  
D. Team som vurderer indikasjon for endovaskulær intervensjon 
Radiolog: Nevroradiolog (tilgjengelig for bildetolkning akutt og indikasjonsstilling). 
Intervensjonsnevroradiolog eller intervensjonsradiolog med kompetanse på akutt 
intervensjonsnevroradiologi (INR); både teoretisk og praktisk skolering. Den som skal utføre 
prosedyren må ha kunnskap om hjernens karanatomi og cerebrale perfusjonsprinsipper, 
beherske mikrokateterisering i hjernekar etter INR-standard, kunne håndtere akutte 
situasjoner som egne komplikasjoner og uforutsette hendelser i hjernens blodkar. Bemanning 
tilgjengelig på angiografi-lab: Minst tre (en radiolog og to radiografer – to sterilt kledde). 
Beredskapstid for hele teamet må være <1 time (maks. 30 minutter ønskelig) – med mål om 
24/7 beredskap. 
Slaglege: Kvalifisert slaglege må være tilgjengelig for tolking av klinikk og vurdering av 
indikasjon 24/7. Klinisk vurdering må gjøres av slaglege som også må ha tilstrekkelig 
kunnskap om støttebehandling under og etter prosedyren (for eksempel BT-regulering, 
reversering av warfarin, behandling mot karspasmer).  
  
E. Kvalifikasjoner: Nevroradiolog og 
intervensjonsradiolog/intervensjonsnevroradiolog: Teoretisk kurs (slagdiagnostikk) og faglig 
oppdatering samt praktisk skolering i ferdigheter (for eksempel etter modell fra Karolinska 
sykehus) bør foreligge. Hospitering på aktive sentra anbefales. Sertifiseringsprogram finnes 
foreløpig ikke i EU (INR), men vil komme. 
F. Etterbehandling første døgn: Hjerneovervåkning, BT-monitorering og regulere 
gjennomsnittlig arterietrykk (MAP) tilsvarende forordning av 
intervensjonsnevroradiolog/dedikert slaglege. Tett klinisk oppfølging og vurdering av 
hemodynamikk med Doppler er ønskelig. 
Motivasjon og kompetanse: Dette er teamarbeid som forutsetter dedikasjon og kontinuerlig 
arbeid i hele behandlingskjeden. Dette er ressurskrevende teamarbeid som forutsetter høy 
kompetanse og innsats, der alle ledd må samarbeide og drilles i sine respektive 
arbeidsoppgaver for at pasientgruppen skal profittere på behandlingen. Dette gjelder også 
klargjøring av pasient for transport. Her tapes ofte mye tid. Dersom pasienter skal 
transporteres fra primært til regionalt slagsenter for endovaskulær intervensjon, må det være 
kapasitet til å ta imot flere pasienter enn de som faktisk blir behandlet. Dette er nødvendig 
fordi klinikken og følgelig indikasjonen endres raskt. Også når det ikke gjøres endovaskulær 
intervensjon, er det behov for stabilisering og hjerneovervåking det første døgnet.  
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Vedlegg 1 
Regional prosedyre for endovaskulær intervensjon ved akutt hjerneinfarkt – 
Helse Nord 
 
Hensikt  
Sikre effektiv kommunikasjon og felles forståelse av respons, ansvar og oppgaver blant 
personell involvert i mottak av pasient med verifisert hjerneinfarkt og som er kandidat for 
endovaskulær intervensjon. 
 
Målgruppe  
Pasienter med akutt hjerneischemi som ved CT-angio har fått påvist storarterieokklusjon i 
form av M1, M2, carotis T, vertebralis (V4) eller basilarisokklusjon og der endovaskulær 
behandling fortrinnsvis kan påbegynnes innen 6 t i carotiskretsløpet eller 8 timer i basilaris 
kretsløpet.  
 
Mål  
Målet er å få diagnostisert alle pasienter i Helse Nord som rammes av akutt hjerneinfarkt med 
tanke på indikasjon for endovaskulær behandling, og videre få de transportert til nærmeste 
intervensjonsenter, som per i dag er UNN-Tromsø eller St Olavs Hospital 
(Helgelandsykehusene), gjennom akuttmottak og til angiografi-laboratoriet for endovaskulær 
intervensjon. 
 
Behandlingsteamet  
Teamet består av vakthavende personell ved lokalsykehus, lufttransport, nevrologisk 
primærvakt (koordinator), nevrologisk bakvakt, radiologisk primærvakt, nevroradiologisk 
intervensjonsvakt og anestesipersonell ved intervensjonssenteret.  
 
Indikasjoner for endovaskulær behandling 
• Billeddokumentasjon på fersk trombe/okklusjon 
o Proksimalt i M1-M2 segmenter (mediagrener), carotis T, V4 eller basilarisokklusjon 
verifisert med CT-angio 
• NIHSS 6-25 (anbefalt av Karolinska)  

• Bevart kollateral sirkulasjon påvist ved multifase CT angio  

• Klinikk fra hjerneområder som ikke viser etablert infarkt  

• Intra-arteriell prosedyre bør helst påbegynnes innen 6 timer (men kan overskride 8 timer ut i 
fra individuelle vurderinger) i carotiskretsløpet, og fortrinnsvis innen 8 timer i 
basilariskretsløpet 
 
 
  
Wake-up stroke  
• Dersom < 4.5 timer siden oppvåkning tas multifase CT angio hodet og hals, aktuelle 
avdelinger vurderer inklusjon i TWIST studien dersom ingen proksimal stenose 

• Dersom proksimal stenose, vurdere mulighet for endovaskulær behandling individuelt 
  
Etablerte kontraindikasjoner  
• Stort etablert infarkt (> 1/3 av MCA forsyningsområde, eller >70 cc, ASPECT score <6) 
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• Manglende tilgang arterielt  

• Ikke mulig å nå fram til regionalt slagsenter innen 5,5 time etter symptomdebut, unntak kan 
forekomme 

• Forventet levetid < 6 mnd  

• Alvorlig demens  

• Pasienter med stort pleiebehov  
  
Ansvar og oppgaver ved primært slagsenter 
• Alle akutt slagpasienter som er aktuell for trombolyse transporteres så raskt som mulig til 
sitt primære slagsenter 

• Ved PASS- kriterier kan det være aktuelt å transportere pasienten direkte til nærmeste 
intervensjonssenter 
1. Foreligger blikkdeviasjon?  

2. Er pasienten våken?  

3. Foreligger parese i arm eller ben og ekstremitet faller mot underlaget?  

4. Foreligger noen form for taleproblemer?  
  
Dersom kriterium 1+2 eller 2+3+4 er oppfylt transporteres pasienten direkte til 
intervensjonssenter uten å gå veien om primært slagsenter 
• Alle skal gjennomføre multifase CT-angio hals og hode  

• Ved påvist storarterieokklusjon tar vakthavende ved primært slagsenter raskt kontakt med 
nevrologisk primærvakt ved nærmeste intervensjonssenter, og er ansvarlig for å koordinere 
raskest mulig transport ved behov for evt. overflytting 

• Hvis pasienten oppfyller inklusjonskriterier og det ikke foreligger kontraindikasjoner og 
pasient er innenfor 4.5 t tidsvindu startes intravenøs trombolyse på vanlig måte så raskt som 
mulig. 

• Hvis pasienten ikke kan få intravenøs trombolyse på grunn av overskredet tidsvindu (4.5 t), 
Wake up stroke og/eller andre kontraindikasjoner, men oppfyller indikasjoner, skal pasienten 
også meldes til nærmeste intervensjonssenter 
 
  
Prosedyre ved regionalt intervensjonssenter Helse Nord, UNN Tromsø (St. Olavs hospital har egne 
prosedyrer) 
 
Før prosedyren  
• Nevrologisk vaktteam UNN Tromsø tar i samråd med intervensjonsradiolog stilling til om 
pasient er kandidat til intra-arteriell prosedyre, og om pasienten skal overflyttes 

• Alle akutte slagpasienter, sykehusinterne, innkomne og overførte skal utløse slagalarm med 
mottak på CT-lab 

• Nevrologisk primærvakt UNN-Tromsø møter i akuttmottak når pasienten ankommer, gjør 
NHISS, vurderer vekt og øvrig nødvendig medisinsk status. 

• Det legges inn blærekateter  
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• Følg deretter pasient til angiografilab på røntgen avdelingen, alternativt til slagenhet i 
påvente av at angiolab klargjøres 

• Blodprøvepakke rekvireres (Hb, tr.cytter, INR, glukose), BT, puls og SaO2. 
  
Selve angiografiprosedyren  
• Nevrologisk primærvakt skriver røntgenrekvisisjon, operasjonsmelding og kontakter 
anestesien med tanke på narkose-standby under prosedyren 

• Angiografistart snarest mulig, også under pågående i.v. lyse. (OBS: selektiv venflon for 
trombolyse!) 

• Dersom aktuelt å gi i.v trombolyse like før i.a trombolyse reduseres dosen Actilyse® i.v til 
0.6 mg/kg kroppsvekt (maks 60 mg) mot 0.9 mg/kg kroppsvekt (maks 90mg) som er standard 
dose 

• Etter konvensjonell angiografi vurderer intervensjonsradiolog indikasjon for mekanisk eller 
kjemisk lyse intraarterielt 

• Ved kjemisk lyse gis Actilyse® sekvensielt over 1 time til max dose 20 mg. Trombolysen 
avsluttes når det er oppnådd rekanalisering eller maks-dosering 

• Pasient som i forløpet har fått trombolyse skal ikke ha antikoagulasjon eller platehemmer i 
de påfølgende 24 timer 

• Overvåking etter standard prosedyrer ved i.v trombolyse. I tilfelle narkose er benyttet 
overføres pasienten til et kort opphold på Oppvåkningen før overflytting til slagenhet 
 
  
Vedlegg 2 
 
PASS kriterier  
1. Foreligger blikkdeviasjon? 
2. Er pasienten våken? 
3. Foreligger det parese i arm eller ben og underesktremitet faller mot underlaget? 
4. Foreligger noen form for taleproblem? 
  
Hvis kriterium 1+2 er eller 2+3+4 er oppfylt (ja) transporteres pasient direkte til 
intervensjonssenter uten å gå veien om lokalsykehus. 

  
[1] Høringsutkast Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. 
Helsedirektoratet. 
[2] UNN Tromsø behandlet fem pasienter med trombektomi i 2015. Kilde: Norsk hjerneslagsregister, årsrapport 
2015 
[3] Dokmap, PR43695 
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Vedlegg 5 

 
Risikovurdering 
Organisering av tilbud om mekanisk 
trombektomi til pasienter med akutt 
hjerneinfarkt i Helse Nord

Styremøte i Helse Nord RHF
27. oktober 2021 - innkalling og saksdokumenter

158



 

2 
 

Innhold 
Gjennomføring ........................................................................................................................................ 3 

Metodikk ................................................................................................................................................. 3 

Risikomatrise ....................................................................................................................................... 4 

Konsekvensklasser ............................................................................................................................... 4 

Sannsynlighetsklasser .......................................................................................................................... 4 

Akseptkriterier ..................................................................................................................................... 4 

Risikovurdering oppsummering .............................................................................................................. 5 

Mål 1 Befolkningens tilgang til trombektomi ...................................................................................... 5 

Mål 2 Ivareta pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen (Kvalitet i behandlingstilbudet) .............. 6 

Mål 3 Tilstrekkelig kompetent personell (Fagfolk, rekruttering, bygge og vedlikeholde kompetanse, 

robusthet/sårbarhet) .......................................................................................................................... 7 

Mål 4 UNN sin rolle som universitetssykehus / NLSH sin rolle som sykehus ...................................... 8 

Mål 5 Tilstrekkelig arealer og utstyr .................................................................................................... 9 

Mål 6 Økonomi .................................................................................................................................. 10 

Vedlegg – detaljert risikovurdering ....................................................................................................... 11 

Tilbud om trombektomi ved UNN Tromsø (en sentermodell) .......................................................... 11 

Tilbud om trombektomi ved UNN Tromsø og NLSH Bodø (to sentermodell) ................................... 27 

 

  

Styremøte i Helse Nord RHF
27. oktober 2021 - innkalling og saksdokumenter

159



 

3 
 

Gjennomføring 
Det er tatt utgangspunkt i seks områder hvor det er beskrevet mål med tilhørende kritiske 

suksessfaktorer. Trusler for å ikke innfri suksessfaktorene har så blitt risikovurdert. 

Følgende områder ble planlagt risikovurdert:  

1. Befolkningens tilgang til trombektomi. 

2. Ivareta pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen (Kvalitet i behandlingstilbudet). 

3. Tilstrekkelig kompetent personell (Fagfolk rekruttering, bygge og vedlikeholde kompetanse, 

robusthet/sårbarhet). 

4. UNN sin rolle som universitetssykehus / NLSH sin rolle som sykehus. 

5. Tilstrekkelig arealer og utstyr. 

6. Økonomi. 

Område 4 (UNN/NSLH rolle) og område 6 (økonomi) er ikke risikovurdert. 

 

Figur 1 Områder for risikovurderingen 

Risikovurdering av områdene er gjennomført for hvert av alternativene, tilbud om trombektomi kun 

ved UNN Tromsø (dagens tilbud) og tilbud om trombektomi ved UNN Tromsø og NLSH Bodø.  

I detaljert matrise omhandler mål 1-6 tilbud om trombektomi ved UNN Tromsø (en- sentermodell), 

mål 7-12 omhandler tilbud ved UNN Tromsø og NLSH Bodø (to- sentermodell). 

Metodikk 
Arbeidsgruppen for trombektomi har ikke gjennomført en risikovurdering med strukturert 

tilnærming. I stedet er det til prosjektrapporten tilføyd betraktninger som ikke representerer en 

sammenstilt rapportering av arbeidsgruppens eller de berørte parters vurderinger eller bidrar til 

helhetlig risikohåndtering med deling av risiko på tvers av foretaksgrensene. 

En risiko beskriver en hendelse som kan skje, og som kan ha en negativ konsekvens. Risiko plasseres i 

en matrise hvor både sannsynlighet og konsekvens vurderes på en skala fra 1-5. 

Sannsynlighet multiplisert med konsekvens gir en antatt risikoscore, som plasseres i en matrise 

gradert etter alvorlighet. Gradering kan variere/endres. 

Ved å identifisere mulige årsaker til at en risiko eller uønsket hendelse kan inntreffe, kan man også 

sette inn forebyggende tiltak som reduserer risikoen. Skulle risikoen likevel inntreffe og gi uønskede 

konsekvenser, bør man ha en plan for tiltak som reduserer konsekvensene og begrenser skaden. 
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Risikomatrise 
Det er brukt 5x5 matrise som er identisk med matrise som brukes hos UNN og NLSH. 

Konsekvensklasser 

 

Figur 2 Konsekvensklasser 

Sannsynlighetsklasser 

 

Figur 3 Sannsynlighetsklasser 

Akseptkriterier 

 

Figur 4 Akseptkriterier 
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Risikovurdering oppsummering 
Mål knyttet til økonomi og UNN sin rolle som universitetssykehus/NLSH sin rolle som sykehus er ikke 

vurdert. Hvert enkelt mål er oppsummert under. 

Mål 1 Befolkningens tilgang til trombektomi 

En sentermodell 
- Risikoen er høy for at pasienter i Finnmark ikke rekker frem til senteret innen seks timer.  
- Risikoen er lav for at pasienter i Tromsø ikke rekker frem til senteret innen seks timer.  
- Risikoen er middels for at pasienter Harstad/Ofoten ikke rekker frem til senteret innen seks 

timer.  
- Risikoen er høy for at pasienter i Lofoten, Vesterålen, Salten og Helgeland ikke rekker frem til 

senteret innen seks timer. 

To sentermodell 
- Risikoen er høy for at pasienter i Finnmark ikke rekker frem til senteret innen seks timer.  
- Risikoen er lav for at pasienter i Tromsø og i Salten ikke rekker frem til senteret innen seks 

timer.  
- Risikoen er middels for at pasienter Harstad/Ofoten og Helgeland ikke rekker frem til 

senteret innen seks timer.  
- Lofoten og Vesterålen er ikke vurdert da en hadde behov for ytterlige bakgrunnstall.   

Oppsummering og risikobilde 
Uavhengig av modell er det foreslått tiltak knyttet til å spare tid pre- og intrahospitalt.  
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Mål 2 Ivareta pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen (Kvalitet i 

behandlingstilbudet) 

En- sentermodell 
Samlet risikobilde knyttet til pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen vurderes som lav. Risikoen er 

vurdert til middels for kritiske suksessfaktorer som omhandler regionale prehospitale rutiner knyttet 

til hjerneslag, pasientlogistikk og håndtering av eventuell overtriagering. For områder med middels 

risiko har gruppen foreslått tiltak. 

To- sentermodell 
Samlet risikobilde knyttet til pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen vurderes som middels. 

Risikoen er vurdert som middels for kritiske suksessfaktorer knyttet til regionale rutiner for 

prehospitale tjenester. Risikoen er vurdert som høy for kritiske suksessfaktor knyttet til 

pasientlogistikk og intrahospitale rutiner. 

Oppsummering og risikobilde 
Ved to-sentermodell vil misforståelser knyttet til pasientlogistikk kunne ha konsekvenser for 

pasienten. Ved beslutning om eventuell to- sentermodell må det gjøres avklaringer knyttet til 

oppgavefordeling, pasientlogistikk med mer. Dette må beskrives i regionale prosedyrer. 
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Mål 3 Tilstrekkelig kompetent personell (Fagfolk, rekruttering, bygge og vedlikeholde 

kompetanse, robusthet/sårbarhet) 

En- sentermodell 
Samlet risikobilde knyttet til tilstrekkelig kompetent personell vurderes som høyt. Dette skyldes at 

UNN ikke har ønsket antall intervensjonister og rekruttering er utfordrende. Det er foreslått tiltak 

som gruppen mener vil redusere risikoen.  

To- sentermodell 
Gruppen er delt i synet på hvordan etablering av senter i NLSH vil ha innvirkning på UNN sitt arbeid 

med å møte utfordringen knyttet til å rekruttere, bygge og vedlikeholde kompetanse. I rapporten er 

behov for kompetanse og personell ved etalering av senter i NLSH beskrevet. Rekruttering vil skje 

internt og det vil kunne kompenseres for lav aktivitet ved at to intervensjonister gjør inngrepene 

sammen, samt trening gjennom simulering.  

Risikoen knyttet til dette målet for to-sentermodell er ikke plassert i matrisen.  

Oppsummering og risikobilde 
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Mål 4 UNN sin rolle som universitetssykehus / NLSH sin rolle som sykehus 
Ikke risikovurdert. Gruppen er bevisst de føringer som Helse Nord RHF har beskrevet i veilederen 

Deling av somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Nord: 

Regionale funksjoner kan deles på flere lokalisasjoner dersom det regionale helseforetaket 

finner det hensiktsmessig. Oppgavedeling og krav til helhetlige pasientforløp forutsetter tett 

samarbeid mellom sykehus.»1  

Et av hovedbudskapene i metodevurderingen fra Folkehelse instituttet, Mekanisk trombektomi ved 

akutt hjerneinfarkt, er knyttet til definerte intervensjonssenter og muligheten for befolkning å nå et 

senter tidsnok når en tar utfordringer knyttet til befolkningsmønster, topografi og værforhold i 

betraktning: 

I dag utføres trombektomi ved bestemte intervensjonssentre i landet. Siden tidsfaktoren er 

avgjørende (anbefalt er maksimum 6 timer etter hjerneinfarktet), vil innføring av metoden 

som rutinemessig tilbud medføre til dels betydelige organisatoriske utfordringer grunnet 

Norges særegne befolkningsmønster, topografi og værforhold2. 

En sentermodell 
- Etablering av tilbudet av intervensjonssenter på NLSH vil ikke påvirke rekruttering av 

personale på UNN. Dette forutsetter at NLSH rekrutterer sitt personal internt hvor ansatte i 

NLSH øker kompetansen. 

- Flere intervensjonssenter vil kunne medføre større etterspørsel og konkurranse etter 

relevant fagpersonell.   

- Kvalitetsforskjell, ved to intervensjonssenter vil det bli et lavere volum for hver 

intervensjonist. 

To sentermodell 
- Tilstedeværelse av nevrokirurgi er ikke et absolutt krav for å tilby.  

- Sett i både pasient og personalperspektiv må en vurdere om det er et krav at en skal kunne 

håndtere alle ulike eventualiteter. 

Oppsummering 

  

                                                           
1 https://helse-
nord.no/Documents/H%C3%B8ringer/2018%20H%C3%B8ring%20deling%20av%20somatiske%20spesialisthelse
tjenester/Veileder%20Deling%20av%20somatiske%20spesialisthelsetjenester%20i%20Helse%20Nord.pdf 
2 
Https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2016/rapport_2016_mekanisk_trombektomi.pdf  
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Mål 5 Tilstrekkelig arealer og utstyr 

En- sentermodell 
Tilbudet er allerede etablert ved UNN med tilstrekkelig arealer og utstyr. Samlet risiko knyttet til 

arealer og utstyr vurderes som lav. 

To- sentermodell 
NLSH har oversikt over areal- og utstyrsbehov ved eventuell etablering av senter. Det meste av areal 

og utstyr er allerede på plass gjennom annen aktivitet. To angiostuer vil være etablert i januar 2020 i 

forbindelse med etablering av tilbud om PCI. Samlet risiko knyttet til arealer og utstyr vurderes som 

lav. 

Oppsummering og risikobilde 
 

 

 

  

Styremøte i Helse Nord RHF
27. oktober 2021 - innkalling og saksdokumenter

166



 

10 
 

Mål 6 Økonomi 
Økonomi har ikke vært gjenstand for denne risikovurderingen.   
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Vedlegg – detaljert risikovurdering 

Tilbud om trombektomi ved UNN Tromsø (en sentermodell) 

Mål 1 Befolkningens tilgang til trombektomi 

R1 Befolkningens tilgang til trombektomi - Helgeland 

R1 Befolkningens tilgang til trombektomi - Helgeland 

Kritisk suksessfaktor Pasienter på Helgeland som kunne vært tjent med 
trombektomi får tilbud om dette så tidlig som mulig. 

Risiko for manglende måloppnåelse En viss andel pasienter som ikke når frem til UNN, eller 
alternativet St.Olav, innen 6 timer vil ikke få tilbud om 
trombektomi. 
 
50 % av pasienter som kommer innen et tidsvindu på 6-10 
timer vil få et tilbud om trombektomi. 
 
Mediantid 5 timer og 20 minutt. 
 
80 % av pasienter Helgeland vil trolig ikke komme til 
trombektomi innen 6 timer. 

Vurdering Konsekvens: 
Som tiden vil gå vil en økende andel pasienter ha dårligere 
effekt og varige mén. 
 
Sannsynlighet 
I 2018 gjennomført 43 trombektomier i Helse Nord. Utgjør 
en 1/3 av de som kunne ha nytt godt av tilbud. 
3 fra Finnmark 
6 NLSH Bodø 
3 NLSH Lofoten 
1 NLSH Stokmarknes 
1 Helge 
22 UNN 
4 UNN Harstad 
3 UNN Narvik 
(4 St. Olav) 
Årets (2019) trend mot 75. 

 

R1 Befolkningens tilgang til trombektomi - Helgeland 

Mulige tiltak 1. Legevakt og AMK som mottar melding må gjenkjenne et 
storåreokklusjon 
2.Etablere felles slagtelefon  
3. Ved mistanke om storåreokklusjon må AMK kunne 
kontakt slaglege (obs. organisering og struktur) for å 
vurdere videre prosess (vurdering og beslutning hvor en 
skal sende pasienten (obs. tilgang transport). 
3. Ambulansepersonell må kunne gjenkjenne symptomer 
på storåreokklusjon. 
4. Etablere sentral lesing av CT bilder for vurdering (obs. 
organisering, prosedyrer, protokoll) 
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5. Opplæring i lokal sykehus i "drip and ship" (etablere 
opplæring, rutiner, praksis) 
6. Desentralisert CT tilbud (Brønnøysund) 
7. Folkeopplysning (befolkning, kommunehelsetjeneste) 
8. Vurdere mulighet for "møtende" helikopter. 
 
Skille mellom tiltak hvor en "finner" pasienter og tiltak som 
er tidsbesparende. 

 

R2 Befolkningens tilgang til trombektomi – Øst-Finnmark 

R2 Befolkningens tilgang til trombektomi – Øst-Finnmark 

Kritisk suksessfaktor Pasienter i Øst-Finnmark som kunne vært tjent med 
trombektomi får tilbud om dette så tidlig som mulig. 

Risiko for manglende måloppnåelse En viss andel pasienter som ikke når frem til UNN innen 6 
timer vil ikke få tilbud om trombektomi. 

Vurdering Konsekvens: 
Konsekvens 
Som tiden vil gå vil en økende andel pasienter ha dårligere 
effekt og varige mén. 

 

R2 Befolkningens tilgang til trombektomi – Øst-Finnmark 

Mulige tiltak 1. Legevakt og AMK som mottar melding må gjenkjenne 
symptomer på storåreokklusjon 
2.Etablere felles slagtelefon  
3. Ved mistanke om storåreokklusjon må AMK kunne 
kontakte slaglege (obs. organisering og struktur) for å 
vurdere videre prosess (vurdering og beslutning hvor en 
skal sende pasienten (tilgang transport). 
3. Ambulansepersonell må kunne gjenkjenne symptomer 
på storåreokklusjon. 
4. Etablere sentral lesing av CT bilder for vurdering 
(organisering, prosedyrer, protokoll) 
5. Opplæring i lokal sykehus i "drip and ship" (etablere 
opplæring, rutiner, praksis) 
6. Direkte triagering. 

Kommentar  

 

R3 Pasienter i Vest-Finnmark som kunne vært tjent med trombektomi får tilbud om dette så tidlig som 

mulig. 

 

R3 Befolkningens tilgang til trombektomi – Vest-Finnmark 

Kritisk suksessfaktor Pasienter i Vest-Finnmark som kunne vært tjent med 
trombektomi får tilbud om dette så tidlig som mulig. 

Risiko for manglende måloppnåelse En viss andel pasienter som ikke når frem til UNN innen 6 
timer vil ikke få tilbud om trombektomi. 

Vurdering Konsekvens: 
Som tiden vil gå vil en økende andel pasienter ha dårligere 
effekt og varige mén. 
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R3 Befolkningens tilgang til trombektomi – Vest-Finnmark 

Mulige tiltak 1. Legevakt og AMK som mottar melding må gjenkjenne et 
storåreokklusjon 
2.Etablere felles slagtelefon  
3. Ved mistanke om storåreokklusjon må AMK kunne 
kontakt slaglege (obs. organisering og struktur) for å 
vurdere videre prosess (vurdering og beslutning hvor en 
skal sende pasienten (tilgang transport). 
3. Ambulansepersonell må kunne gjenkjenne symptomer 
på storåreokklusjon. 
4. Etablere sentral lesing av CT bilder for vurdering 
(organisering, prosedyrer, protokoll) 
5. Opplæring i lokal sykehus i "drip and ship" (etablere 
opplæring, rutiner, praksis) 
6. Desentralisert CT tilbud (Alta) 
7. Direkte triagering. 

Kommentar  

 

R4 Pasienter i Harstad/Ofoten om kunne vært tjent med trombektomi får tilbud om dette så tidlig som 

mulig. 

 

R4 Befolkningens tilgang til trombektomi – Harstad/Ofoten 

Kritisk suksessfaktor Pasienter i Harstad/Ofoten som kunne vært tjent med 
trombektomi får tilbud om dette så tidlig som mulig. 

Risiko for manglende måloppnåelse En viss andel pasienter som ikke når frem til UNN innen 6 
timer vil ikke få tilbud om trombektomi. 

Vurdering Konsekvens: 
Som tiden vil gå vil en økende andel pasienter ha dårligere 
effekt og varige mén. 
 
Sannsynlighet 
Hoveddelen av pasienter Harstad vil få tilbud om 
trombektomi innen 3-4,5 timer 

 

R4 Befolkningens tilgang til trombektomi – Harstad/Ofoten 

Mulige tiltak 1. Legevakt og AMK som mottar melding må gjenkjenne et 
storåreokklusjon 
2.Etablere felles slagtelefon  
3. Ved mistanke om storåreokklusjon må AMK kunne 
kontakt slaglege (obs. organisering og struktur) for å 
vurdere videre prosess (vurdering og beslutning hvor en 
skal sende pasienten (tilgang transport). 
3. Ambulansepersonell må kunne gjenkjenne symptomer 
på storåreokklusjon. 
4. Etablere sentral lesing av CT bilder for vurdering 
(organisering, prosedyrer, protokoll) 
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5. Opplæring i lokal sykehus i "drip and ship" (etablere 
opplæring, rutiner, praksis) 
6. Desentralisert CT tilbud (Finnsnes) 

Kommentar  
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R5 Pasienter i Tromsø (som har UNN Tromsø som lokalsykehus) som kunne vært tjent med 

trombektomi får tilbud om dette så tidlig som mulig. 

 

R5 Befolkningens tilgang til trombektomi – Tromsø 

Kritisk suksessfaktor Pasienter i Tromsø (som har UNN Tromsø som 
lokalsykehus) som kunne vært tjent med trombektomi får 
tilbud om dette så tidlig som mulig. 

Risiko for manglende måloppnåelse En viss andel pasienter som ikke når frem til UNN innen 6 
timer vil ikke få tilbud om trombektomi. 

Vurdering Konsekvens: 
Som tiden vil gå vil en økende andel pasienter ha dårligere 
effekt og varige mén. 
 
Sannsynlighet 
Hoveddelen av pasienter som sokner til UNN vil få tilbud 
innen 3 timer. 

 

R5 Befolkningens tilgang til trombektomi – Tromsø 

Mulige tiltak 1. Legevakt og AMK som mottar melding må gjenkjenne et 
storåreokklusjon 
2. Etablere felles slagtelefon  
3. Ved mistanke om storåreokklusjon må AMK kunne 
kontakt slaglege (obs. organisering og struktur) for å 
vurdere videre prosess (vurdering og beslutning hvor en 
skal sende pasienten (tilgang transport). 
3. Ambulansepersonell må kunne gjenkjenne symptomer 
på storåreokklusjon. 

Kommentar  

 

R6 Pasienter i Salten om kunne vært tjent med trombektomi får tilbud om dette så tidlig som mulig. 

 

R6 Befolkningens tilgang til trombektomi – Salten 

Kritisk suksessfaktor Pasienter i Salten om kunne vært tjent med trombektomi 
får tilbud om dette så tidlig som mulig. 

Risiko for manglende måloppnåelse En viss andel pasienter som ikke når frem til UNN innen 6 
timer vil ikke få tilbud om trombektomi. 

Vurdering Konsekvens: 
Som tiden vil gå vil en økende andel pasienter ha dårligere 
effekt og varige mén. 
 
Sannsynlighet 
Hoveddelen av pasienter som sokner til UNN vil få tilbud 
innen 3 timer. 
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R6 Befolkningens tilgang til trombektomi – Salten 

Mulige tiltak 1. Legevakt og AMK som mottar melding må gjenkjenne et 
storåreokklusjon 
2. Etablere felles slagtelefon  
3. Ved mistanke om storåreokklusjon må AMK kunne 
kontakt slaglege (obs. organisering og struktur) for å 
vurdere videre prosess (vurdering og beslutning hvor en 
skal sende pasienten (tilgang transport). 
4. Ambulansepersonell må kunne gjenkjenne symptomer 
på storåreokklusjon. 

Kommentar  

 

R7 Pasienter i Lofoten/Vesterålen om kunne vært tjent med trombektomi får tilbud om dette så tidlig 

som mulig. 

 

R7 Befolkningens tilgang til trombektomi – Lofoten/Vesterålen 

Kritisk suksessfaktor Pasienter i Lofoten/Vesterålen om kunne vært tjent med 
trombektomi får tilbud om dette så tidlig som mulig. 

Risiko for manglende måloppnåelse En viss andel pasienter som ikke når frem til UNN innen 6 
timer vil ikke få tilbud om trombektomi. 

Vurdering Konsekvens 
Som tiden vil gå vil en økende andel pasienter ha dårligere 
effekt og varige mén. 
 
Sannsynlighet 
For hoveddelen av pasienter med tilhørighet til 
Vest/Lofoten vil få tilbud innen 4,5 til 6 timer. 
 
Kommentar: 
Lofoten har historisk sett lengre transporttid blant annet 
grunnet tilgang til lufttransport og transport tid på vei. 
Erfaringsmessig vil tilbud til denne gruppen være over 6 
timer. 

 

R7 Befolkningens tilgang til trombektomi – Salten 

Mulige tiltak 1. Vurdere direkte transport til UNN med helikopter. 

Kommentar  
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Mål 2   Ivareta pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen (Kvalitet i behandlingstilbudet) 

 

R1 Pasienter på Helgeland 
som kunne vært tjent 
med trombektomi får 
tilbud om dette så tidlig 
som mulig. 

R2 Pasienter i Øst-
Finnmark som kunne 
vært tjent med 
trombektomi får tilbud 
om dette så tidlig som 
mulig. 

R3 Pasienter i Vest-
Finnmark som kunne 
vært tjent med 
trombektomi får tilbud 
om dette så tidlig som 
mulig. 

R4 Pasienter i 
Harstad/Ofoten om 
kunne vært tjent med 
trombektomi får tilbud 
om dette så tidlig som 
mulig. 

R5 Pasienter i Tromsø 
(som har UNN Tromsø 
som lokalsykehus) som 
kunne vært tjent med 
trombektomi får tilbud 
om dette så tidlig som 
mulig. 

R6 Pasienter i Salten om 
kunne vært tjent med 
trombektomi får tilbud 
om dette så tidlig som 
mulig. 

R7 Pasienter i 
Lofoten/Vesterålen om 
kunne vært tjent med 
trombektomi får tilbud 
om dette så tidlig som 
mulig. 

 

 

R1 Registrere/rapportere resultater av behandlingen til kvalitetsregister. 

R1 Registrere/rapportere resultater av behandlingen til kvalitetsregister. 

Kritisk suksessfaktor Registrere/rapportere resultater av behandlingen til 
kvalitetsregister. 

Risiko for manglende måloppnåelse  

Vurdering Dagens praksis: 
Registres i dag i det nasjonale hjerneslag registeret. 
 
Konsekvens: 
 
Sannsynlighet: 
Svært lav, god praksis med registrering. Dekningsgrad over 
kravet. Helgeland har dårlig dekningsgrad. 

 

R1 Registrere/rapportere resultater av behandlingen til kvalitetsregister. 

Mulige tiltak Risiko lav. Tiltak ikke foreslått. 

Kommentar  

 

R2 Følge pasientene som behandles med studier/forskning, og evaluere/forbedre tjenesten i tråd med 

funnene. 

R2 Følge pasientene som behandles med studier/forskning, og evaluere/forbedre tjenesten i 
tråd med funnene. 

Kritisk suksessfaktor Følge pasientene som behandles med studier/forskning, og 
evaluere/forbedre tjenesten i tråd med funnene. 
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Risiko for manglende måloppnåelse  

Vurdering Konsekvens 
 
Sannsynlighet: 
I Bodø pågår det det doktorgradsarbeidet knyttet 
prehospital tidsbruk ved hjerneslag i Nordland. 
 
Pågår ikke forskningsarbeid knyttet til Finnmark.  

 

R2 Følge pasientene som behandles med studier/forskning, og evaluere/forbedre tjenesten i 
tråd med funnene. 

Mulige tiltak Risiko lav. Tiltak ikke foreslått. 

Kommentar  
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R3 Delta i regionale og nasjonale fora for hjerneslagbehandling og trombektomi for å være oppdatert. 

R3 Delta i regionale og nasjonale fora for hjerneslagbehandling og trombektomi for å være 
oppdatert. 

Kritisk suksessfaktor Delta i regionale og nasjonale fora for 
hjerneslagbehandling og trombektomi for å være 
oppdatert. 

Risiko for manglende måloppnåelse  

Vurdering   

 

R3 Delta i regionale og nasjonale fora for hjerneslagbehandling og trombektomi for å være 
oppdatert. 

Mulige tiltak Risiko lav. Tiltak ikke foreslått. 

Kommentar  

 

 

R4 Det er etablert klare regionale rutiner for prehospitale tjenester for hjerneslag. 

R4 Det er etablert klare regionale rutiner for prehospitale tjenester for hjerneslag. 

Kritisk suksessfaktor Det er etablert klare regionale rutiner for prehospitale 
tjenester for hjerneslag. 

Risiko for manglende måloppnåelse Mangelfulle regionale rutiner/prosedyrer for prehospitale 
tjenester for hjerneslag. 

Vurdering Konsekvens 
Uønsket variasjoner i behandlingen. 
 
Sannsynlighet: 
UNN og NLSH har etablert rutiner for prehospitale 
tjenester.  
 
Det foregår arbeid i RHF for å harmonisere prosedyrer.  
Finnmarkssykehuset forholder seg til UNN sine prosedyrer.  
 
Kommentar: 
Fravær av regionale prosedyrer øker risikoen for 
misforståelser mellom de ulike foretakene. 

 

R4 Det er etablert klare regionale rutiner for prehospitale tjenester for hjerneslag. 

Mulige tiltak 1. Harmonisering av prosedyrer i RHF. 
2. Innarbeide prehospitale kriterier for seleksjon til 
trombektomi. 
3. Etablere trening og opplæring knyttet til føringer i 
prosedyrer som er og blir etablert. 
4. Rutiner for tidlig varsling til regional AMK (R-AMK). 

Kommentar  
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R5 Det er etablert klare kvalitetskriterier 

R5 Det er etablert klare kvalitetskriterier 

Kritisk suksessfaktor Det er etablert klare kvalitetskriterier 

Risiko for manglende måloppnåelse Manglende kriterier for evaluering/forskning på effekt av 
etableringen. 

Vurdering Sannsynlighet 
Bruker kriteriene til norsk hjerneslagregister. 
 
Vurderes ikke da det er etablert nasjonale 
kvalitetskriterier. 

 

R5 Det er etablert klare kvalitetskriterier 

Mulige tiltak  

Kommentar Vurderes ikke da det er etablert nasjonale 
kvalitetskriterier. 

 

R6 Pasientlogistikken er klar i alle ledd og kan ikke misforstås. 

R6 Pasientlogistikken er klar i alle ledd og kan ikke misforstås. 

Kritisk suksessfaktor Pasientlogistikken er klar i alle ledd og kan ikke misforstås. 

Risiko for manglende måloppnåelse Manglende kriterier for evaluering/forskning på effekt av 
etableringen. 

Vurdering Konsekvens 
Forsinkelser i pasient logistikk. 
 
Sannsynlighet 
Ved gjennomgang av prosedyrer er det variasjoner i 
beskrivelse. 

 

R6 Pasientlogistikken er klar i alle ledd og kan ikke misforstås. 
 

Mulige tiltak 1. Revidere etablerte prosedyrer for å sikre at rutinene for 
pasientflyt og logistikk optimaliseres. 

Kommentar  

 

R7 Det er etablert baseline data for kvalitetssikring og evaluering 

R7 Det er etablert baseline data for kvalitetssikring og evaluering 

Kritisk suksessfaktor Det er etablert baseline data for kvalitetssikring og 
evaluering 

Risiko for manglende måloppnåelse Manglende baseline data før etablering av tilbudet. 

Vurdering Sannsynlighet 
Data fra Norsk hjerneslagregister kan brukes om 
sammenligningsgrunnlag. 
 
Vurderes ikke da en bruker data fra Norsk 
hjerneslagregister som baseline for kvalitetssikring og 
evaluering. 
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R7 Det er etablert baseline data for kvalitetssikring og evaluering 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

R8 Trombektomisenter kan håndtere eventuell økning i overtriangiering 

R8 Trombektomisenter kan håndtere eventuell økning i overtriangiering 

Kritisk suksessfaktor Trombektomisenter kan håndtere eventuell økning i 
overtriangiering 

Risiko for manglende måloppnåelse Økt belastning i sengepost og vaktlag tilknyttet 
trombektomisenter 

Vurdering Oppdatere tall. 
Beskrive hvor mange pasienter med mistanke om storåre 
okklusjon som ikke har det. 
 
Konsekvens: 
 
Pasienter: 
Pasientgruppen har høyeste prioritet, det kan medføre 
strykninger for andre pasienter. 
 
Fortrenging av elektiv røntgen.  
Elektiv program på angio.lab vil kunne påvirkes. 
 
Lang "ventetid" på retur (1-4 dager). Utskrivningsklare 
pasienter tar opp ressurser i påvente av retur til 
lokalsykehus. 
 
Samtidighetskonflikt. 
 
Personale: 
Gir økt belastning på personalgrupper hvor det allerede er 
betydelig belastning på grunn av mangel på ressurser. 
 
Sannsynlighet: 
Samtidighetskonflikt vil oppstå ukentlig. 

 

R8 Trombektomisenter kan håndtere eventuell økning i overtriangiering 

Mulige tiltak 1. Jf. rapport er det lagt inn flere ressurser knyttet til et 
trombektomisenter. 
2. Beregne forventet endring i pasientvolum og beskrive 
nytt ressursbehov. 

Kommentar  

 

R9 Trombektomisenter kan håndtere eventuell økning i overtriangiering 

R9 Trombektomisenter kan håndtere eventuell økning i overtriangiering 

Kritisk suksessfaktor Trombektomisenter kan håndtere eventuell økning i 
overtriangiering 

Risiko for manglende måloppnåelse Økt belastning intensivpost tilknyttet trombektomisenter 
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Vurdering Kommentar: 
Økning i trombektomisenter gir økt belastning på ressurser 
på involverte enheter. 
 
Oppdatere tall. 
Beskrive hvor mange pasienter med mistanke om 
storåreokklusjon som ikke har det. 

 

R9 Trombektomisenter kan håndtere eventuell økning i overtriangiering 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

R10 Trombektomisenter kan håndtere eventuell økning i overtriangiering 

R10 Trombektomisenter kan håndtere eventuell økning i overtriangiering 

Kritisk suksessfaktor Trombektomisenter kan håndtere eventuell økning i 
overtriangiering 

Risiko for manglende måloppnåelse Økt belastning hjemtransport fra trombektomisenter for 
de som ikke er kandidater 

Vurdering Kommentar: 
Økning i trombektomisenter gir økt belastning på ressurser 
på involverte enheter. 
 
Oppdatere tall. 
Beskrive hvor mange pasienter med mistanke om storåre 
okklusjon som ikke har det. 

 

R10 Trombektomisenter kan håndtere eventuell økning i overtriangiering 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

R11 Trombektomisenter har ressurser for å kunne håndtere eventuelle komplikasjoner som oppstår i 

forbindelse med trombektomi 

R11 Trombektomisenter har ressurser for å kunne håndtere eventuelle komplikasjoner som 
oppstår i forbindelse med trombektomi 

Kritisk suksessfaktor Trombektomisenter har ressurser for å kunne håndtere 
eventuelle komplikasjoner som oppstår i forbindelse med 
trombektomi 

Risiko for manglende måloppnåelse  

Vurdering  

 

R11 Trombektomisenter kan håndtere eventuell økning i overtriangiering 

Mulige tiltak  

Kommentar  
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Mål 3 Tilstrekkelig kompetent personell (Fagfolk, rekruttering, bygge og vedlikeholde 

kompetanse, robusthet/sårbarhet) 

R1 Behovet for kompetanse er kjent og vi kan rekruttere tilstrekkelig (antall) kompetent personell. 

R1 Behovet for kompetanse er kjent og vi kan rekruttere tilstrekkelig (antall) kompetent 
personell. 

Kritisk suksessfaktor Behovet for kompetanse er kjent og vi kan rekruttere 
tilstrekkelig (antall) kompetent personell. 

Risiko for manglende måloppnåelse Klarer ikke å rekruttere personell til teamet. 

Vurdering Konsekvens 
Sammenbrudd i tilbudet. Stor belastning på personalet 
som er involvert i tilbudet. 
 
Sannsynlighet 
Pr. tiden er det ved UNN en intervensjonist i vakt. En som 
jobber på dagtid en uke pr mnd. 
En generell intervensjonist som fullfører opplæring innen 6 
måneder som jobber i 50 % stilling. 
 
Kommentar 
For å kunne tilby 24/7 tilbud er det behov for minimum 4 
operatører (langsiktig mål). 

 

R1 Behovet for kompetanse er kjent og vi kan rekruttere tilstrekkelig (antall) kompetent 
personell. 

Mulige tiltak 1. Ha rekruttering av personale som en overordnet 
strategi.  
2. Vurdere muligheten for å rekruttere personale internt. 
3. Lage systemer som sikrer opplæring og rekruttering av 
intervensjonister. 
 
 
På vent! Avklare hvordan UNN jobber med utfordringen 
knyttet til rekruttering. 

Kommentar  
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R2 Kompensere for lav aktivitet ved å jevnlig hospitere ved større senter 

R2 Kompensere for lav aktivitet ved å jevnlig hospitere ved større senter 

Kritisk suksessfaktor Kompensere for lav aktivitet ved å jevnlig hospitere ved 
større senter 

Risiko for manglende måloppnåelse Liten hospiteringskapasitet ved større senter. 

Vurdering Konsekvens: 
Pr. i dag er det mulighet til å hospitere men ikke å gjøre 
prosedyrer. 
 
Sannsynlighet: 
De neste 5 årene (overskuelig fremtid) vil dette være en 
utfordring. 
 
Kommentar: 
Helse SørØst arbeider med å etablere rotasjonstillinger for 
å løse utfordringen i sin region. 

 

R2 Kompensere for lav aktivitet ved å jevnlig hospitere ved større senter 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

R3 Simulering (ulike måter) 

R3 Simulering (ulike måter) 

Kritisk suksessfaktor Simulering (ulike måter) 

Risiko for manglende måloppnåelse Manglende organisering og struktur (ikke rom og tid til å 
simulere og/eller ikke tilgang til simuleringsutstyr). 

Vurdering Konsekvens 
Intervensjonist blir ikke like god som hvis han/hun har hatt 
tilgang til dukke. Samhandling og tidsbruk kan bli dårligere. 
30 min. lengre dør til lysketid. 

 

R3 Simulering (ulike måter) 

Mulige tiltak 1. Anskaffe simulator 

Kommentar  
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R8 Struktur med et komplett vaktskift (4 operatører) 

R8 Struktur med et komplett vaktskift (4 operatører) 

Kritisk suksessfaktor Struktur med et komplett vaktskift (4 operatører) 

Risiko for manglende måloppnåelse Ikke tilstrekkelig bemanning. 

Konsekvens Konsekvens 
Høy vaktbelastning. 
 
Sårbart og lite robust i dag, usikker med ettervekst. 
Usikkerhet hvor lenge en kan opprettholde 24/7 tilbud. 
 
Konsekvens for pasienten er overflytting til St.Olav med 
lengre reisetid. 
 
Sannsynlighet: 
I dagens vaktordning er det fire operatører hvor av tre bor i 
Tromsø. Fra sommeren av et vaktskift på fire operatører. I 
fjor 5 udekkede dager. 

 

R8 Struktur med et komplett vaktskift (4 operatører) 

Mulige tiltak 1. Sikre ettervekst hvor en også ser på generelle 
intervensjonister. 
2. Sikre stabilt vaktskift med minimum 3-4 operatører. 
3. Vurdere generell intervensjonister. 
4. Vurdere om kardiologer kan tre til for å sikre tilstrekkelig 
med operatører (må være tilgang til nevroradiologi for 
vurdering av bildene). 

Kommentar  

 

Mål 4 UNN sin rolle som universitetssykehus / NLSH sin rolle som sykehus 
Ikke vurdert. 

 

Mål 5 Tilstrekkelig arealer og utstyr 

R1 Arealbehovet er kjent og det finnes tilstrekkelige arealer 

R1 Arealbehovet er kjent og det finnes tilstrekkelige arealer 

Kritisk suksessfaktor Arealbehovet er kjent og det finnes tilstrekkelige arealer. 

Risiko for manglende måloppnåelse Manglende oversikt over arealbehov og/eller tilgjengelige 
arealer. 

Vurdering Tilbudet er etablert på UNN. Det forgår utbyggingsarbeid 
som vil komme tilbudet til gode. 

 

R1 Arealbehovet er kjent og det finnes tilstrekkelige arealer 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

Styremøte i Helse Nord RHF
27. oktober 2021 - innkalling og saksdokumenter

182



 

26 
 

R2 Utstyrsbehovet er kjent og det finnes tilstrekkelig utstyr i markedet innen fristene. 

R2 Utstyrsbehovet er kjent og det finnes tilstrekkelig utstyr i markedet innen fristene. 

Kritisk suksessfaktor Utstyrsbehovet er kjent og det finnes tilstrekkelig utstyr i 
markedet innen fristene. 

Risiko for manglende måloppnåelse Manglende oversikt over utstyrsbehov og/eller tilgjengelig 
utstyr 

Vurdering Tilbudet er etablert på UNN 

 

R2 Utstyrsbehovet er kjent og det finnes tilstrekkelig utstyr i markedet innen fristene. 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

R3 Eventuelle behov hos tilstøtende tjenester er beregnet inn i prosjektet med tanke på areal og utstyr. 

R3 Utstyrsbehovet er kjent og det finnes tilstrekkelig utstyr i markedet innen fristene. 

Kritisk suksessfaktor Utstyrsbehovet er kjent og det finnes tilstrekkelig utstyr i 
markedet innen fristene. 

Risiko for manglende måloppnåelse Manglende oversikt over behov i tilstøtende tjenester 

Vurdering Tilbudet er etablert på UNN 

 

R3 Utstyrsbehovet er kjent og det finnes tilstrekkelig utstyr i markedet innen fristene. 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

Mål 6 Økonomi 
Ikke vurdert  
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Tilbud om trombektomi ved UNN Tromsø og NLSH Bodø (to sentermodell) 

Mål 7 Befolkningens tilgang til trombektomi 

R1 Pasienter på Helgeland som kunne vært tjent med trombektomi får tilbud om dette så tidlig som 

mulig. 

R1 Pasienter på Helgeland som kunne vært tjent med trombektomi får tilbud om dette så tidlig 
som mulig. 

Kritisk suksessfaktor Pasienter på Helgeland som kunne vært tjent med 
trombektomi får tilbud om dette så tidlig som mulig. 

Risiko for manglende måloppnåelse En viss andel pasienter som ikke når frem til UNN, 
alternativt St.Olav, innen 6 timer vil ikke få tilbud om 
trombektomi. 

Vurdering Konsekvens: 
Som tiden vil gå vil en økende andel pasienter ha dårligere 
effekt og varige mén. 
 
Sannsynlighet 
50 % av pasienter som kommer innen et tidsvindu på 6-10 
timer vil få et tilbud om trombektomi. 
 
Mediantid 5 timer og 20 minutt. 
 
80 % av pasienter Helgeland vil ikke komme til 
trombektomi innen 6 timer. 
 
I 2018 gjennomført 43 trombektomier i Helse Nord. Utgjør 
en 1/3 av de som kunne ha nytt godt av tilbud. 
3 fra Finnmark 
6 NLSH Bodø 
3 NLSH Lofoten 
1 NLSH Stokmarknes 
1 Helge 
22 UNN 
4 UNN Harstad 
3 UNN Narvik 
(4 St. Olav) 
Årets trend mot 75. 

 

R1 Pasienter på Helgeland som kunne vært tjent med trombektomi får tilbud om dette så tidlig 
som mulig. 

Mulige tiltak  

Kommentar  
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R2 Pasienter i Øst-Finnmark som kunne vært tjent med trombektomi får tilbud om dette så tidlig som 

mulig. 

R2 Pasienter i Øst-Finnmark som kunne vært tjent med trombektomi får tilbud om dette så tidlig 
som mulig. 

Kritisk suksessfaktor Pasienter i Øst-Finnmark som kunne vært tjent med 
trombektomi får tilbud om dette så tidlig som mulig. 

Risiko for manglende måloppnåelse En viss andel pasienter som ikke når frem til UNN innen 6 
timer vil ikke få tilbud om trombektomi. 

Vurdering Konsekvens 
Som tiden vil gå vil en økende andel pasienter ha dårligere 
effekt og varige mén 

 

R2 Pasienter i Øst-Finnmark som kunne vært tjent med trombektomi får tilbud om dette så tidlig 
som mulig. 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

R3 Pasienter i Vest-Finnmark som kunne vært tjent med trombektomi får tilbud om dette så tidlig som 

mulig. 

R3 Pasienter i Øst-Finnmark som kunne vært tjent med trombektomi får tilbud om dette så tidlig 
som mulig. 

Kritisk suksessfaktor Pasienter i Vest-Finnmark som kunne vært tjent med 
trombektomi får tilbud om dette så tidlig som mulig. 

Risiko for manglende måloppnåelse En viss andel pasienter som ikke når frem til UNN innen 6 
timer vil ikke få tilbud om trombektomi. 

Vurdering Konsekvens 
Som tiden vil gå vil en økende andel pasienter ha dårligere 
effekt og varige mén 

 

R3 Pasienter i Øst-Finnmark som kunne vært tjent med trombektomi får tilbud om dette så tidlig 
som mulig. 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

R4 Pasienter i Harstad/Ofoten om kunne vært tjent med trombektomi får tilbud om dette så tidlig som 

mulig. 

R4 Pasienter i Harstad/Ofoten om kunne vært tjent med trombektomi får tilbud om dette så 
tidlig som mulig. 

Kritisk suksessfaktor Pasienter i Harstad/Ofoten om kunne vært tjent med 
trombektomi får tilbud om dette så tidlig som mulig. 

Risiko for manglende måloppnåelse En viss andel pasienter som ikke når frem til UNN innen 6 
timer vil ikke få tilbud om trombektomi. 

Vurdering Konsekvens 
Som tiden vil gå vil en økende andel pasienter ha dårligere 
effekt og varige mén. 
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Sannsynlighet 
Hoveddelen av pasienter Harstad får tilbud om 
trombektomi innen 3-4,5 timer 

 

R4 Pasienter i Harstad/Ofoten om kunne vært tjent med trombektomi får tilbud om dette så 
tidlig som mulig. 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

R5 Pasienter i Troms (som har UNN Tromsø som lokalsykehus) som kunne vært tjent med trombektomi 

får tilbud om dette så tidlig som mulig. 

R5 Pasienter i Troms (som har UNN Tromsø som lokalsykehus) som kunne vært tjent med 
trombektomi får tilbud om dette så tidlig som mulig. 

Kritisk suksessfaktor Pasienter i Troms (som har UNN Tromsø som lokalsykehus) 
som kunne vært tjent med trombektomi får tilbud om 
dette så tidlig som mulig. 

Risiko for manglende måloppnåelse En viss andel pasienter som ikke når frem til UNN innen 6 
timer vil ikke få tilbud om trombektomi. 

Vurdering Konsekvens 
Som tiden vil gå vil en økende andel pasienter ha dårligere 
effekt og varige mén. 
 
Sannsynlighet 
Hoveddelen av pasienter Harstad får tilbud om 
trombektomi innen 3-4,5 timer 

 

R5 Pasienter i Troms (som har UNN Tromsø som lokalsykehus) som kunne vært tjent med 
trombektomi får tilbud om dette så tidlig som mulig. 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

 

R6 Pasienter i Salten som kunne vært tjent med trombektomi får tilbud om dette så tidlig som mulig. 

R5 Pasienter i Salten som kunne vært tjent med trombektomi får tilbud om dette så tidlig som 
mulig. 

Kritisk suksessfaktor Pasienter i Salten som kunne vært tjent med trombektomi 
får tilbud om dette så tidlig som mulig. 

Risiko for manglende måloppnåelse En viss andel pasienter som ikke når frem til UNN innen 6 
timer vil ikke få tilbud om trombektomi. 

Vurdering Konsekvens 
Som tiden vil gå vil en økende andel pasienter ha dårligere 
effekt og varige mén. 
 
Sannsynlighet 
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R5 Pasienter i Troms (som har UNN Tromsø som lokalsykehus) som kunne vært tjent med 
trombektomi får tilbud om dette så tidlig som mulig. 

Mulige tiltak  

Kommentar  
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Mål 8 Ivareta pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen (Kvalitet i behandlingstilbudet) 

R1 Registrere/rapportere resultater av behandlingen til kvalitetsregister. 

R1 Registrere/rapportere resultater av behandlingen til kvalitetsregister. 

Kritisk suksessfaktor Registrere/rapportere resultater av behandlingen til 
kvalitetsregister. 

Risiko for manglende måloppnåelse  

Vurdering Konsekvens 
 
Sannsynlighet 
I NLSH dedikerte personer (slagsykepleier) som registrerer i 
det nasjonale hjerneslagregister. 
 
Kommentar: 
Det samme uavhengig av ensenter eller tosenter modell. 
 
Den som registrerer vil være avhengig av kunne konferere 
med fagpersonell ved spørsmål.  
 
På hvert senter bør det være egne personer som 
registrerer. 
 
På begge sentrene vil det være samme ressurs som i dag 
brukes til å registre i nasjonalt slagregister. 
 

 

R1 Registrere/rapportere resultater av behandlingen til kvalitetsregister. 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

R2 Følge pasientene som behandles med studier/forskning, og evaluere/forbedre tjenesten i tråd med 

funnene. 

R2 Følge pasientene som behandles med studier/forskning, og evaluere/forbedre tjenesten i 
tråd med funnene. 

Kritisk suksessfaktor Følge pasientene som behandles med studier/forskning, og 
evaluere/forbedre tjenesten i tråd med funnene. 

Risiko for manglende måloppnåelse  

Vurdering Konsekvens 
Lav 
Sannsynlighet 
Liten 
 
Kommentar: 
Ved tosentermodell vil det være aktuellt at 
trombektomipasienter ved NLSH følger studier som pågår 
ved UNN. 
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Ved tosentermodell kan antall pasienter som mottar 
trombektomi øke, som vil kunne bidra til flere deltakere i 
studier. 

 

R2 Følge pasientene som behandles med studier/forskning, og evaluere/forbedre tjenesten i 
tråd med funnene. 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

R3 Delta i regionale og nasjonale fora for hjerneslagbehandling og trombektomi for å være oppdatert. 

R3 Delta i regionale og nasjonale fora for hjerneslagbehandling og trombektomi for å være 
oppdatert. 

Kritisk suksessfaktor Delta i regionale og nasjonale fora for 
hjerneslagbehandling og trombektomi for å være 
oppdatert. 
 

Risiko for manglende måloppnåelse  

Vurdering Konsekvens 
Sannsynlighet 
 
Kommentar: 
 

 

R3 Delta i regionale og nasjonale fora for hjerneslagbehandling og trombektomi for å være 
oppdatert. 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

R4 Det er etablert klare rutiner for prehospitale tjenester 

R4 Det er etablert klare rutiner for prehospitale tjenester 

Kritisk suksessfaktor Delta i regionale og nasjonale fora for 
hjerneslagbehandling og trombektomi for å være 
oppdatert. 
 

Risiko for manglende måloppnåelse Manglende rutiner/prosedyrer for prehospitale tjenester 

Vurdering Konsekvens 
Moderat 
Sannsynlighet 
Moderat 
Kommentar: 
Tosentermodell: 
Ved beslutning om eventuell tosentermodell må det gjøres 
avklaringer knyttet til oppgavefordeling, pasientlogistikk 
med mer som skal beskrives i regionale prosedyrer.  
 
Avklaringer knyttet til om rutiner må harmoniseres når 
pasienter er aktuell for innleggelse St.Olav. 
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R4 Det er etablert klare rutiner for prehospitale tjenester 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

R5 Det er etablert klare kvalitetskriterier 

R5 Det er etablert klare kvalitetskriterier 

Kritisk suksessfaktor Delta i regionale og nasjonale fora for 
hjerneslagbehandling og trombektomi for å være 
oppdatert. 
 

Risiko for manglende måloppnåelse Manglende kriterier for evaluering/forskning på effekt av 
etableringen. 

Vurdering Vurderes ikke 
 
Kommentar: 
Bruker kriteriene til Norsk hjerneslagregister 

 

R4 Det er etablert klare kvalitetskriterier 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

 

R6 Pasientlogistikken er klar i alle ledd og kan ikke misforstås 

R6 Pasientlogistikken er klar i alle ledd og kan ikke misforstås 

Kritisk suksessfaktor Pasientlogistikken er klar i alle ledd og kan ikke misforstås 
 

Risiko for manglende måloppnåelse Manglende definisjoner/klarhet i pasientlogistikken 

Vurdering Konsekvens: 
 
Sannsynlighet: 
Alle sykehusene har rutiner men det er variasjoner i 
hvordan en beskriver kriterier knyttet til vurderinger og 
pasientlogistikk. 
 
Kommentar: 
Ved beslutning om eventuell tosentermodell må det gjøres 
avklaringer knyttet til oppgavefordeling, pasientlogistikk 
med mer som skal beskrives i regionale prosedyrer. 

 

R6 Pasientlogistikken er klar i alle ledd og kan ikke misforstås 

Mulige tiltak  

Kommentar  
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R7 Det er etablert baseline data for kvalitetssikring og evaluering 

R7 Det er etablert baseline data for kvalitetssikring og evaluering 

Kritisk suksessfaktor Det er etablert baseline data for kvalitetssikring og 
evaluering 

Risiko for manglende måloppnåelse Manglende baseline data før etablering av tilbudet. 

Vurdering Vurderes ikke 
Kommentar: 
Bruker baseline data fra hjerneslagsregister og dagens 
senter som kan brukes til sammenligningsgrunnlag. 

 

R7 Det er etablert baseline data for kvalitetssikring og evaluering 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

R8 Det er etablert intrahospitale rutiner. 

R8 Det er etablert intrahospitale rutiner. 

Kritisk suksessfaktor Det er etablert intrahospitale rutiner. 

Risiko for manglende måloppnåelse Manglende intrahospitale rutiner 

Vurdering Konsekvens: 
Forsinkelser som påvirker pasientbehandlingen. 
 
Sannsynlighet: 
Alle sykehusene har rutiner men det er variasjoner i 
hvordan en beskriver kriterier knyttet til vurderinger og 
pasientlogistikk. 
 
Kommentar 
Pågår studie ved NLSH hvor en ser på forsinkelsefaktorer. 

 

R8 Det er etablert intrahospitale rutiner. 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

R9 Ha tilstrekkelig med ressurser til drift av trombektomitilbud ved dagens senter i forbindelse med 

etablering av senter ved NLSH 

R9 Ha tilstrekkelig med ressurser til drift av trombektomitilbud ved dagens senter i forbindelse 
med etablering av senter ved NLSH 

Kritisk suksessfaktor Ha tilstrekkelig med ressurser til drift av 
trombektomitilbud ved dagens senter i forbindelse med 
etablering av senter ved NLSH 
 

Risiko for manglende måloppnåelse Tar ikke høyde for ressursbehov ved dagens senter i 
påvente av at senter ved NLSH er etablert og i drift. 

Vurdering Ikke vurdert 
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R9 Ha tilstrekkelig med ressurser til drift av trombektomitilbud ved dagens senter i forbindelse 
med etablering av senter ved NLSH 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

Mål 9 Tilstrekkelig kompetent personell (Fagfolk (rekruttering, bygge og vedlikeholde 

kompetanse, robusthet/sårbarhet) 
 

R1 Behovet for kompetanse er kjent og vi kan rekruttere tilstrekkelig (antall) kompetent personell. 

R1 Behovet for kompetanse er kjent og vi kan rekruttere tilstrekkelig (antall) kompetent 
personell. 

Kritisk suksessfaktor Behovet for kompetanse er kjent og vi kan rekruttere 
tilstrekkelig (antall) kompetent personell. 

Risiko for manglende måloppnåelse Klarer ikke å rekruttere personell til teamet. 

Konsekvens Behov for kompetanse og personell er kjent og er 
beskrevet i rapport. 
 
Kommentar: 
Radiologer: Det er ønskelig å rekruttere og trene opp 
intervensjonsradiologer internt. Det er behov for tre 
radiologer stillinger for å opprette intervensjonvakter. 
Behov for to nye radiologstillinger for å ivareta funksjoner. 
 

 

R1 Behovet for kompetanse er kjent og vi kan rekruttere tilstrekkelig (antall) kompetent 
personell. 

Mulige tiltak  
 

Kommentar  
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R2 Kompensere for lav aktivitet ved å jevnlig hospitere ved større senter 

R2 Kompensere for lav aktivitet ved å jevnlig hospitere ved større senter 

Kritisk suksessfaktor Kompensere for lav aktivitet ved å jevnlig hospitere ved 
større senter 

Risiko for manglende måloppnåelse Liten hospiteringskapasitet ved større senter. 

Konsekvens Tre til fire intervensjonsradiologer som vil ha behov for 
hospitering. 
 
Usikkerhet knyttet til mulighet for hospitering. Dette må 
vurderes fortløpende ved etablering trombektomi.  
 
Kommentar 
De neste 5 årene (overskuelig fremtid) vil dette være en 
utfordring. 
Pr. i dag er det mulighet til å hospitere men ikke å gjøre 
prosedyrer. 
 
Helse SørØst arbeider med å etablere rotasjonstillinger for 
å løse utfordringen i sin region. 
 
De fleste senter i Norge har lavt volum men med god 
kvalitet. Løses ved at det er to intervensjonister som gjør 
inngrep, samt trening på simuliering. 
 

 

R2 Kompensere for lav aktivitet ved å jevnlig hospitere ved større senter 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

R3 Simulering (ulike måter) 

R3 Simulering (ulike måter) 

Kritisk suksessfaktor Simulering (ulike måter) 

Risiko for manglende måloppnåelse Manglende organisering og struktur (ikke rom og tid til å 
simulere og/eller ikke tilgang til simuleringsutstyr). 

Konsekvens Konsekvens 
Intervensjonist blir ikke like god som hvis han/hun har hatt 
tilgang til dukke. Samhandling og tidsbruk kan bli dårligere. 
30 min. lengre dør til lysketid. 

 

R3 Simulering (ulike måter) 

Mulige tiltak 1. Anskaffe simulator 

Kommentar  
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R4 Etablere og gjennomføre utdanning for intervensjonsradiologer og øvrige i trombektomiteamet som 

sikrer god kompetanse. 

R4 Etablere og gjennomføre utdanning for intervensjonsradiologer og øvrige i 
trombektomiteamet som sikrer god kompetanse. 

Kritisk suksessfaktor Etablere og gjennomføre utdanning for 
intervensjonsradiologer og øvrige i trombektomiteamet 
som sikrer god kompetanse. 

Risiko for manglende måloppnåelse  

Konsekvens  

 

R4 Etablere og gjennomføre utdanning for intervensjonsradiologer og øvrige i 
trombektomiteamet som sikrer god kompetanse. 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

R5 Behovet for kompetanse i tilstøtende avdelinger (intensiv, sengepost, prehospitale tj) er kjent 

kommunisert og kan skaffes innen oppstart. 

R5 Behovet for kompetanse i tilstøtende avdelinger (intensiv, sengepost, prehospitale tj) er 
kjent kommunisert og kan skaffes innen oppstart. 

Kritisk suksessfaktor Behovet for kompetanse i tilstøtende avdelinger 
(intensiv,sengepost, prehospitale tj) er kjent kommunisert 
og kan skaffes innen oppstart. 

Risiko for manglende måloppnåelse  

Vurdering NLSH: Prehospital, radiologisk avdeling, Anestesi/Intensiv 
og slagenhet/nevrologisk avdeling vil ha behov for 
kompetanse. Kompetansebehovet er kjent og en vil trekke 
veksler på erfaring som blant annet UNN, Sykehuset 
Sørlandet og Ahus har og gjør seg i forbindelse med 
etablering av trombektomisenter. 

 

R5 Behovet for kompetanse i tilstøtende avdelinger (intensiv,sengepost, prehospitale tj) er kjent 
kommunisert og kan skaffes innen oppstart. 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

R6 Etablere rutiner for vedlikehold av kompetanse. 

R6 Etablere rutiner for vedlikehold av kompetanse. 

Kritisk suksessfaktor Etablere rutiner for vedlikehold av kompetanse. 

Risiko for manglende måloppnåelse  

Vurdering Ikke vurder 

 

R6 Etablere rutiner for vedlikehold av kompetanse. 

Mulige tiltak  

Kommentar  
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R7 Krav til omfang av hospitering for intervensjonsradiologer er kjent og en har avtaler med 

samarbeidspartnere som sikrer tilstrekkelig hospitering. 

R7 Etablere rutiner for vedlikehold av kompetanse. 

Kritisk suksessfaktor Krav til omfang av hospitering for intervensjonsradiologer 
er kjent og en har avtaler med samarbeidspartnere som 
sikrer tilstrekkelig hospitering. 

Risiko for manglende måloppnåelse Manglende tilgang til nødvendig hospitering 

Vurdering Ikke vurdert  

 

R7 Etablere rutiner for vedlikehold av kompetanse. 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

 

R8 Struktur med et komplett vaktskift (4 operatører) 

R8 Struktur med et komplett vaktskift (4 operatører) 

Kritisk suksessfaktor Struktur med et komplett vaktskift (4 operatører) 

Risiko for manglende måloppnåelse Ikke tilstrekkelig bemanning. 

Vurdering  Ikke vurdert 

 

R8 Struktur med et komplett vaktskift (4 operatører) 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

Mål 10 UNN sin rolle som universitetsykehus / NLSH sin rolle som sykehus 
Ikke vurdert. 

 

Mål 11 Tilstrekkelig arealer og utstyr 

R1 Arealbehovet er kjent og det finnes tilstrekkelige arealer 

R1 Arealbehovet er kjent og det finnes tilstrekkelige arealer 

Kritisk suksessfaktor Arealbehovet er kjent og det finnes tilstrekkelige arealer 

Risiko for manglende måloppnåelse Manglende oversikt over arealbehov og/eller tilgjengelige 
arealer 

Vurdering På radiologi, nevrologi, og anestesi har en arealer til å 
gjennomføre trombektomi ved forventet volum. To 
angiostuer vil være på plass i januar 2020. 

 

R1 Arealbehovet er kjent og det finnes tilstrekkelige arealer 

Mulige tiltak  

Kommentar  
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R2 Utstyrsbehovet er kjent og det finnes tilstrekkelig utstyr i markedet innen fristene 

R2 Utstyrsbehovet er kjent og det finnes tilstrekkelig utstyr i markedet innen fristene 

Kritisk suksessfaktor Arealbehovet er kjent og det finnes tilstrekkelige arealer 

Risiko for manglende måloppnåelse Manglende oversikt over utstyrsbehov og/eller tilgjengelig 
utstyr 

Vurdering Sannsynlighet: 
NLSH radiologi har utstyr til å utføre trombektomi. NLSH 
har monoplan angio utstyr.  
NLSH: Slagenheten har utstyr for å kunne følge opp 
pasienter overført etter trombektomi. 
NLSH: Investering av engangsutstyr f.eks. kateterisering.  
 
Behov: 
NLSH: Behov for ustyr for vaktgående radiolog for å 
vurdere bilder utenfor sykehuset. 
 
Ønske 
NLSH: Software for automatisk tolkning av 
perfusjonsundersøkelse (f.eks. RAPID). 

 

R2 Utstyrsbehovet er kjent og det finnes tilstrekkelig utstyr i markedet innen fristene 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

R3 Eventuelle behov hos tilstøtende tjenester er beregnet inn i prosjektet m.h.t. areal og utstyr. 

R3 Eventuelle behov hos tilstøtende tjenester er beregnet inn i prosjektet m.h.t. areal og utstyr. 

Kritisk suksessfaktor Eventuelle behov hos tilstøtende tjenester er beregnet inn 
i prosjektet m.h.t. areal og utstyr. 

Risiko for manglende måloppnåelse Manglende oversikt over behov i tilstøtende tjenester 

Vurdering Opplæringsplan for involvert personale vil etableres ved 
beslutning om trombektomitjeneste. 

 

R3 Eventuelle behov hos tilstøtende tjenester er beregnet inn i prosjektet m.h.t. areal og utstyr. 

Mulige tiltak  

Kommentar  

 

Mål 12 Økonomi 
Ikke vurdert. 
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