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Innstilling til vedtak
Styret ved Nordlandssykehuset HF ber Helse Nord RHF legge til rette for snarlig oppstart av PCI
ved Nordlandssykehuset Bodø
Bakgrunn
Helse Nord RHF har sendt på høring: Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig tilbud? Bør
det opprettes et PCI-tilbud i Nordlandssykehuset?
Helse Nord skal sikre en likeverdig spesialisthelsetjeneste til den nordnorske befolkning, også ved
behandling av hjerteinfarkt. Med denne bakgrunn ble det nedsatt en prosjektgruppe for å se på
forekomst og behandlingstilbudet til pasienter med hjerteinfarkt i Helse Nord, og samtidig vurdere
opprettelse av et eventuelt PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø. Utredningen avdekket
betydelige variasjoner, og fant at dagens tilbud til hjerteinfarktpasientene i regionen ikke er
tilfredsstillende (vedlegg 1).
Helse Nord ber om synspunkter/tilbakemeldinger på prosjektgruppens anbefalinger til forbedring av
tilbudet for hjerteinfarktpasienter. Spesielt ønskes det kommentarer til en eventuell etablering av en
PCI-enhet ved Nordlandssykehuset Bodø. Prosjektgruppen påpeker forhold som taler for og mot en
etablering. Helse Nord RHF ønsker derfor særlig de ulike høringsinstansenes vurderinger av disse.
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Direktørens vurdering
Befolkningen i Nordland får PCI 1 etter hjerteinfarkt vesentlig senere enn nasjonale anbefalinger og
befolkning tilhørende opptaksområde til UNN HF. Det er også forskjell i forbruksrate av koronar
angiografi 2og PCI mellom sykehusenes opptaksområder som dårlig harmoniserer med hyppighet
av hjerteinfarkt.
Det vises til høringsutkastet og tilhørende vedlegg, som beskriver tungtveiende, faglige argumenter
for etablering av PCI ved Nordlandssykehuset Bodø. Regjeringen har i Nasjonal helse- og
sykehusplan sagt at av prinsippene for oppgavefordeling mellom sykehusene er at funksjoner skal
desentraliseres når dette er mulig. Dette harmoniserer også med Helse Nords strategi om å
desentralisere høyvolumtjenester.
PCI er et åpenbart eksempel på noe som både kan og bør desentraliseres til Nordlandssykehuset
Bodø.
PCI var og er fortsatt en spesialisert funksjon, men er etter hvert blitt en av de alle mest
høyfrekvente prosedyrene som gjennomføres i et sykehus og har derfor klassiske kjennetegn ved
seg som gjør at det bør desentraliseres der dette er fornuftig. Når tjenesten i tillegg viser seg å være
så geografisk skjevfordelt må det være helsetjenestens ansvar å treffe tiltak som sikrer et mer
likeverdig tilbud til befolkningen. Nordlandssykehuset HF ønsker oppstart av koronar angiografi og
PCI som er samarbeidsprosjekt med UNN Tromsø.
Etablering av koronar angiografi og PCI i Bodø har et potensiale for kostnadsreduksjon for regionen
knyttet til færre pasientreiser og mindre bruk av luftambulanse. For foretaket antas driften av et
PCI-tilbud å være i balanse etter en etableringsfase på 3-4 år. Totalt sett vurderes økonomien ved
etablering av PCI-senter i Bodø å være bærekraftig.
Denne saken handler primært ikke om økonomi, men å etablere et godt og likeverdig tilbud for
behandling av hjerteinfarkt og iskemisk hjertesykdom 3for befolkningen i Nordland fylke.

1

Perkutan koronar intervensjon (PCI) er en metode hvor man blokker opp trange partier i hjertets arterier
(koronararterie) ved hjelp av et kateter som føres gjennom huden.

2

Koronar angiografi er røntgenundersøkelse av hjertets arterier (koronararterie). Et kateter (tynt plastrør) føres fra et
innstikk i en pulsåre inn i hovedstammen til koronararteriene, hvorfra det sprøytes inn kontrast og tas bilder.
3
Iskemisk hjertesykdom, sykdom i selve hjertemuskelen som skyldes for liten blodtilførsel, vanligvis forårsaket av
forandringer i hjertets arterier. Kan medføre både hjerteinfarkt og angina pectoris.
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Nordnorske pasienters tilgang til anbefalt behandling ved hjerteinfarkt
Tall fra SKDE og Norsk hjerteinfarktregister viser store forskjeller i behandlingstilbudet ved
hjerteinfarkt, og at pasienter bosatt i nærheten av sykehus med et slikt tilbud om koronar angiografi/
PCI oftere får denne utredning/behandling enn pasienter som bor lenger unna.

STEMI
20-25% av hjerteinfarktene er STEMI (ST elevasjons myocard infarkt). Ved STEMI er blodåren
helt tett, og alle hjertemuskelceller i forsyningsområdet mister tilgang til oksygen og dør.
Kvalitetsindikator satt i Norsk hjerteinfarktregister på behandling er trombolyse 4innen 30 minutter,
eller PCI innen 90 minutter.
4

Trombolyse = ”plumbobehandling”. Trombolyse betyr å løse opp en trombe, det vil i denne sammenhengen si løse
opp den pluggen som tetter til koronararterien og fører til hjerteinfarkt. Ved trombolyse benyttes medikamenter som
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Ved etablering av PCI-senter i Bodø, vil PCI-behandling være tilgjengelig uten avhengighet til
lufttransport for et stort antall av innbyggerne fra Salten-regionen. I tillegg vil flere pasienter fra
Lofoten, Vesterålen og Helgeland for øvrig kunne nå Bodø med ambulanse- eller
redningshelikopter.
NSTEMI
Rundt 75% av hjerteinfarktene er NSTEMI. Ved NSTEMI er blodåren er ikke helt tett, men trang
nok til at blodforsyningen er betydelig hemmet. Endel av hjertemuskelcellene i forsyningsområdet
får da ikke nok oksygen, og disse hjertemuskelceller dør.
Randomiserte studier har vist at invasiv 5utredning gir gevinst i form av redusert risiko for død og
redusert tilbakefall av hjerteinfarkt, samt bedre livskvalitet i form av mindre angina pectoris.
Kvalitetsindikator fra Norsk hjerteinfarktregister på behandling er PCI innen 72 timer.
Retningslinjene fra European Society of Cardiology anbefaler at pasienter med NSTEMI som
hovedregel tilrådes invasiv utredning innen 24 timer etter innleggelse. Det er diskusjon i
kardiologimiljøet på hvor raskt utredning/ behandling bør skje, og det er ikke usannsynlig at den
norske grensen på 72 timer vil bli utfordret fremover. En studie basert på Swedeheart (Svensk
hjerteregister) har vist at tidlig PCI (innen 2-3 dager) er assosiert med lavere risiko for nytt
hjerteinfarkt.
Selv ved en 72-timersgrense til utredning/ behandling er tilbudet svært utilfredsstillende for
Nordlands befolkning, som figurene under viser.
Andel pasienter med NSTEMI som får PCI innen 72 timer (2015)

64
%
(Tall fra norsk hjerteinfarktregister 2015)

sprøytes inn i blodet før fortetningen i blodåren har rukket å bli fast og organisert. I beste fall kan man med denne
metoden klare å åpne blodåren før det har skjedd varig skade.
5
Invasiv utredning: Utredning med koronar angiografi og ved behov invasiv behandling (PCI). Invasiv = inne i
blodåren.
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Optimalisert prehospital behandling
Høringsutkastet fra Helse Nord RHF vektlegger betydningen av god prehospital behandling av
hjerteinfarkt. Både god prehospital behandling, og behandling på sykehus uten tilgang til PCI, er
viktig. Nordlandssykehuset vil delta på internrevisjon i Helse Nord vedrørende behandling av
hjerteinfarkt, og vi har fokus på trombolysebehandling for STEMI pasienter. Vi skal gjennomgå vår
behandling av hjerteinfarktpasientene i Vesterålen hvor siste rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter
viste en lavere 30-dagers overlevelse ved første gangs hjerteinfarkt. Dette er kontinuerlig
kvalitetsarbeid som foretaket vil videreføre, uavhengig av en eventuell etablering av PCI i Bodø.
Størrelse på PCI-senter
Det har vært stilt spørsmål ved hvorvidt man ved å etablere et PCI-senter i Bodø, fortsatt vil
opprettholde et tilstrekkelig antall prosedyrer til å opprettholde kompetansen i regionen.
European Society of Cardiology har anbefalt en nedre grense på 400 prosedyrer pr år for et PCIsenter, og minst 75 prosedyrer pr operatør.
Det er beregnet at det vil være grunnlag og kapasitet for om lag 700 undersøkelser ved dagtidsdrift i
Bodø, økende opp mot 1000-1200 ved økte åpningstider på ettermiddag/ kveld og helg.
Det totale antallet angiografier i Helse Nord – med dagens aktivitetsnivå - bør med god margin være
tilstrekkelig for å sikre et volum som er i tråd med faglige anbefalinger. Dette er før man tar høyde
for at andelen angiografier i Nordland forventes å øke for å nærme seg nivået i UNNs
opptaksområde, og at det er et potensiale for å gi et tilbud til pasienter som per i dag reiser til andre
helseregioner.
Sverige har – etter mange runder med diskusjoner lik den som foregår i Norge nå - desentralisert
PCI-behandling for flere år siden. Sammenligner man med svenske PCI-sentra, finner vi at man selv
med dagens aktivitetsnivå på nærmere 3300 undersøkelser i Helse Nord, har tilstrekkelig grunnlag
til å drive to relativt store PCI-sentra etter svensk målestokk. For Nordlandssykehuset vil det være
naturlig å sammenligne seg med Sunderbyn i Norrbottens län, som startet med PCI i 2011. Med et
befolkningsgrunnlag på ca 250.000 innbyggere og store geografiske avstander, har de betydelige
likhetstrekk med Nordland. Sunderbyn har nå døgnkontinuering beredskap, og utfører godt over
1000 PCI pr år.
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Angiografi/PCI ved svenske PCI-sykehus i 2014/15

Kilde: Swedeheart

Økonomi
Beregninger fra Sykehusbygg har vist at etablering av PCI i Bodø, vil ha en investeringskostnad på
ca 17 millioner, hovedsakelig knyttet til utstyr og tilpasning av lokaler (vedlegg 2).
På regionalt nivå må disse kostnadene ses opp mot et potensiale for kostnadsreduksjon. En stor
andel av pasientgruppen som henvises til angiografi, kan enkelt inngå i dagtidsdrift, med
påfølgende sparte reisekostnader.
Redusert bruk av luftambulanse til denne pasientgruppen frigjør kapasitet ved ambulanseflyene. I
tillegg vil redusert bruk av luftambulanse til hjerteinfarktpasienter legge til rette for økt bruk for
andre grupper med nye behandlingsmuligheter, f.eks trombektomi ved hjerneslag. Det er ikke godt
nok kartlagt hvorfor pasientene fra Nordland får PCI-behandling senere enn pasienter fra Troms.
Dersom noe av forsinkelsen ved utredning/behandling skyldes venting på ambulansefly er det
vanskelig å se for seg en bedring med dagens organisering av tilbudet, uten at denne pasientgruppen
gis ytterligere prioritet til flyambulanse, alternativt at det må etableres økt flyambulansekapasitet.
Både Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF vil redusere kostnadene for
pasienttransport ved etablering av tilbud i Bodø. Merkostnad pr flyreise t/r Bodø-Tromsø er etter ny
flyavtale i år i snitt 4021,- pr pasient.
Basert på signaler underveis har vi utført beregninger på oppstart dagdrift av koronar angiografi/
PCI med ca 700 prosedyrer årlig i oppstartsperioden. Utgangspunkt er 2015 aktivitet for
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befolkningen i vårt opptaksområde med fordeling av type pasienter og prosedyre, og samme
fordeling er lagt til grunn av pasienter fra Helgeland.
700 pasienter vil medføre økt inntekt 6 for Nordlandssykehuset på ca 30 millioner kroner. I tillegg
kommer sparte kostnader på pasientreiser på i underkant av 2 millioner kroner. De økte kostnadene 7
ved dagdrift vil etter etablering ligge på 24-26 millioner kroner.
For Nordlandssykehuset HF vil tilbudet når det er etablert og implementert bidra positivt
økonomisk med 5-7 millioner kroner pr år.
Ved å øke tilbudet til 24/7/365 vil både kostnadene og inntekten øke. Beregningene er ikke
kvalitetssikret og vil avhenge av driftsmodell. Både drift via ambulering fra større senter og via
egne ansatte (eventuelt kombinasjon) vil være økonomisk bærekraftig for Nordlandssykehuset HF
med en årlig økonomisk gevinst på mer enn 5 millioner kroner.
I en startfase forventes både økte kostnader og forsinket økonomisk dekning via
mobilitetskomponenten 8. For de første to år medfører dette manglende finansiering for foretaket på
15-20 millioner kroner årlig, hvorav dette hovedsaklig skyldes mobilitetskomponenten. Etter 3-4 år
vil dette være dette være økonomisk bærekraftig for Nordlandssykehuset HF.
Referanser
1) Norsk Hjerteinfarktregister. Årsrapport 2015. Trondheim: Nasjonalt sekretariat for Norsk
Hjerteinfarktregister, 2016.
2) Norsk cardiologisk selskap. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary
syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Hjerteforum, 2016,
29:2.
3) Folkehelseinstituttet. Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse.
Resultater for 2015. Kvalitetsmåling. Folkehelseinstituttet, Seksjon for kvalitetsmåling i
Kunnskapssenteret, 2016.
4) European Society of Cardiology. 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial
revascularization. European Heart Journal (2014) 35, 2541–2619.
5) Swedeheart. Årsrapport 2015. Swedeheart, 2016.
6) Lindholm D., Alfredsson J., Angerås O., Böhm F., Calais F., Koul S., Lagerquist B., Renlund
H., Sarno G. and Varenhorst C. Timing of percutaneous coronary intervention in patients with
non-ST-elevation myocardial infarction: a SWEDEHEART study; European Heart Journal –
Quality of Care and Clinical Outcomes. 2016. Published online 28 August 2016
(http://dx.doi.org/10.1093/ehjqcco/qcw044)

6

Inntekt: ISF inntekt og mobilitetskomponent. For pasienter fra eget opptaksområde gjort fratrekk av ISF fordi en høy
andel av pasientene allerede har ett sykehusopphold, og angiografi/ PCI vil derfor i mindre grad gi økt ISF inntekt.
7
Kostnader: Avskrivning, personellkostnader, driftsutgifter.
8
Mobilitetskomponenten: En av komponentene i inntektsfordelingsmodellen. Effekten av endret pasientstrøm mellom
foretakene kommer ca 2 år etter at aktiviteten har funnet sted.
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Hjerteinfarkt og perkutan koronar
intervensjon (PCI).
Et likeverdig tilbud i Helse Nord?
Bør det opprettes et PCI-tilbud ved
Nordlandssykehuset?

Høringsutkast 11.11.2016

Forord
Helse Nord skal sikre en likeverdig spesialisthelsetjeneste til den nordnorske befolkning.
Dette gjelder også behandling av hjerteinfarkt. Med denne bakgrunn ble det nedsatt en
prosjektgruppe for å se på forekomst og behandlingstilbudet til pasienter med
hjerteinfarkt i Helse Nord og samtidig vurdere opprettelse av et eventuelt PCI-tilbud ved
Nordlandssykehuset Bodø.
I Norge har vi flere kvalitetsregistre innen kardiologi (hjerteinfarktregisteret, Norsk
register for invasiv kardiologi – NORIC) som kan gi gode grunnlag for vurderinger av
kvaliteten på vår virksomhet. Likeledes kan analyser av data i Norsk pasientregister
(NPR) gi gode beskrivelser av forekomst av hjerteinfarkt og behandlingen av denne.
Denne rapporten beskriver behandlingen av hjerteinfarkt i Helse Nord og delvis også i
Norge med vekt på treårsperioden 2012–2015. Utredningen avdekker betydelige
forskjeller i forekomst av denne sykdommen og i handteringen av denne
pasientgruppen. Forbruket av angiografi og perkutan koronar intervensjon (PCI) er ulikt
i regionen. Det sees også forskjeller i 30-dagers dødelighet. Det er også avdekket
variasjon av hvem som får tilbud om prehospital trombolyse. Dette gjelder særskilt
Rana. Den store nedgangen som Troms fylke har opplevd i forekomsten av hjerteinfarkt
er svært gledelig. Tilsvarende er den høye forekomsten av lidelsen i Vest-Finnmark
høyere enn det som var kjent for mange.
Behandlingen av hjerteinfarkt i Helse Nord trenger forbedring. De ulike funn og forslag
til tiltak er tydelig beskrevet av prosjektgruppen. Rapporten gir entydig anbefaling om at
det bør innføres sjekklister og pakkeforløp for denne pasientgruppen for å sikre en
likeverdig behandling. Helse Nord RHF må også se på ambulanseflyvirksomheten med
tanke på forbedringer som kan gi hjerteinfarktpasientene en mer optimalisert transport
til alle døgnets tider.
Hvorvidt det skal opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø har vært
vurdert tidligere. Rapporten gir argumenter både for og mot dette. Nytten vil være
nærhet til tilbudet for flere pasienter, men det vil gjelde få pasienter hvor dette er
kritisk. Ulike risikomomenter må vurderes (ambuleringsvillighet blant invasive
kardiologer, behandlingskvaliteten i oppstartsfasen og økte kostnader). Det vil bli opp til
styret i Helse Nord RHF å vurdere disse forholdene opp mot hverandre.

Beste hilsen
Geir Tollåli
fagdirektør
Helse Nord RHF
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Ordliste og forkortelser
Ord/forkortelser
ACB-operasjon

Angina pectoris
CABG
CAG

Dekningsgrad

EKG
FHI
FIN
FW
HF
HSYK
Infarkt
Invasiv
LABAS
LAT
NLSH
NSTEMI
PCI
Reperfusjon
Revaskularisering
RHF
RW
SKDE
STEMI
Swedeheart
Trombolyse
UNN

Definisjon/forklaring
Aortocoronar bypass operasjon. En operasjon hvor man bruker
en vene høstet fra bena til å lage en «forbikjøringssløyfe»
(bypass) av blodet fra hovedpulsåren til kransarterien. Dette
slik at man omgår det forsnevrede eller tilstoppede området i
kransarterien.
Hjertekrampe
Coronary artery bypass grafting. Kirurgisk revaskularisering.
Koronar angiografi. En fremstilling av kransarteriene ved bruk
av røntgen og kontrast. En røntgenundersøkelse hvor det
benyttes kontrastmiddel til å fremstille hjertets kransarterier.
Et eksempel er vist på rapportens forside.
Her andel registrerte hjerteinfarkt i hjerteinfarktregisteret i
forhold til antall hjerteinfarkt behandlet i
spesialisthelsetjenesten etter data i Norsk Pasientregister
(NPR).
Elektrokardiogram. En funksjonsundersøkelse av hjertets
ledningssystem.
Folkehelseinstituttet
Finnmarkssykehuset
Fixed Wing (forkortelse for fly)
Helseforetak
Helgelandssykehuset
Vevsdød i hjertemuskelen forårsaket av nedsatt eller blokkert
blodstrøm i kransarteriene.
Behandling hvor man går inn i pasientens blodårer med utstyr.
Luftambulansetjenestens database
Luftambulansetjenesten
Nordlandssykehuset
NSTEMI = Non ST-elevasjons myokardinfarkt. Akutt
hjerteinfarkt som ikke er påvist ved ST heving på
elektrokardiogram.
Perkutan coronar intervensjon. Mekanisk behandling av trangt
parti eller total okklusjon av kransarterie. Prosedyren utføres
via kateter ført inn fra pulsåre i lysken eller i armen.
Behandling med trombolyse, PCI eller ACB operasjon.
Behandling med PCI og/eller ACB operasjon.
Regionalt helseforetak
Rotor Wing (forkortelse for helikopter)
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering
STEMI = ST-elevasjons myokardinfarkt. Akutt hjerteinfarkt
påvist ved hjelp av et elektrokardiogram (ST-heving).
Det svenske kvalitetsregister for hjertesykdom
Medikamentell behandling med siktemål å oppløse blodpropp.
Universitetssykehuset Nord-Norge
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Sammendrag
Innledning
Hjerte-kar lidelser er hovedårsaken til død i Norge, og hjerteinfarkt er en av de største årsakene
til øyeblikkelig-hjelp-behandling. Det er to typer: STEMI og NSTEMI. NSTEMI er vanligst. Ved
STEMI er en av hovedårene til hjertemuskelen rammet, og det fremkommer tydelige EKGforandringer. Ved NSTEMI er blodkaret ikke komplett tilstoppet og forandringene er ikke synlig
på samme måte på EKG. Årlig får omkring 1 600 pasienter denne diagnosen i Helse Nord.
Behandlingen skjer ved alle våre somatiske sykehus, men perkutan koronar intervensjon (PCI)
er sentralisert til UNN Tromsø. Primær PCI er best strategi for å gjenopprette blodforsyning ved
akutt hjerteinfarkt forutsatt at den kan gjennomføres innen 1–1,5 timer etter første medisinske
kontakt. Medikamentell behandling (trombolyse) i løpet av de første 2–3 timene etter
symptomdebut har god effekt i opp mot 70 % av tilfellene. Helse Nord RHF skal sikre en
likeverdig spesialistbehandling til alle innbyggere i regionen. Bakgrunnen for denne utredningen
er å avklare spørsmålet: Hjerteinfarkt og perkutan coronar intervensjon (PCI) – Et likeverdig
tilbud i Helse Nord? Bør det opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset?
Materiale og metode
Arbeidet ble organisert med en prosjektgruppe med representanter fra alle helseforetak (HF).
Helse Nord RHF inkluderte ressurser fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
samt prosjektleder. Videre ble det oppnevnt en styringsgruppe bestående av fagsjefene i
regionen. Prosjektgruppen innhentet data fra Norsk pasientregister (NPR), Norsk
hjerteinfarktregister, Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) og fra
Luftambulansetjenestens database (LABAS). I hovedsak ble data fra registrene for perioden
2012–2014/2015 benyttet. I tillegg ble det innhentet data fra internasjonale medisinske
publikasjoner og det svenske kvalitetsregisteret. Vurdering av kostnader knyttet til eventuell
etablering og drift av PCI-virksomhet ved Nordlandssykehuset Bodø ble gjennomført av
foretaket selv.
Resultater
Forekomst
Forekomsten av hjerteinfarkt er høyere i Helse Nord enn i landet forøvrig. Innad i Helse Nord
har Finnmark fylke landets høyeste forekomst. Innad i Finnmark utmerker Vest-Finnmark seg
med en betydelig høyere forekomst enn Øst-Finnmark. Troms fylke er blant fylkene med lavest
forekomst.
Ulikheter i behandlingstilbudet
Sannsynligheten for revaskularisering (PCI/ACB) var i perioden størst i nærområdet til UNN
Tromsø, og pasientene med boområde Tromsø fikk raskest reperfusjon ved NSTEMI. Dette sees
også i absolutte tall for nærområdene til de andre PCI-sentrene i Norge. Andelen pasienter med
STEMI som får reperfusjon (trombolyse, PCI, ACB) var lav i Hammerfest og Mo i Rana. En
eventuell etablering av PCI-virksomhet i Bodø vil medføre kortere avstand til tilbudet for en
større del av befolkningen på dagtid i ukedagene. Prosjektgruppen er delt ift. om dette vil sikre
et mer likeverdig tilbud.
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30-dagers overlevelse varierte i 2015 fra 85,5 % til 93,9 % mellom sykehusene i Helse Nord.
Dødeligheten var lavest i Tromsø og høyest i boområdet til sykehusene i Narvik og Rana.
Luftambulanse
Koronarpasienter er den største pasientgruppen i luftambulansetjenesten. Det har vært en
betydelig økning i den totale aktiviteten gjennom de siste årene. Det har blitt angitt at man
gjennom neste anbudsperiode (2018 til 2028) enten må sette inn tiltak for å begrense
aktiviteten, eller øke ressurstilgangen.
Pasientreiser
Helse Nord bruker omkring 800 millioner kroner årlig på pasienttransport via pasientreiser og
totalt en tilsvarende sum på ambulansetjenester. Dette påvirker økonomien i alle
helseforetakene. Hjertepasienter, og spesielt pasienter med ischemisk hjertesykdom utgjør en
stor gruppe både blant dem som reiser med pasientreiser og i ambulansene.
Helgelandssykehuset (HSYK) og Nordlandssykehuset (NLSH) utgjør knapt halvparten av
pasientgrunnlaget i nord. Strukturendringer vil kunne påvirke disse kostnadene.
Økonomi
En eventuell etablering av et PCI-tilbud i Bodø vil medføre et investeringsbehov på 17 millioner
kroner. De årlige driftskostnadene vil, etter Nordlandssykehusets beregninger, bli 12,52
millioner kroner (personellkostnader kr 9,42 millioner, lisenser, serviceavtaler etc. kr 0,35
millioner og årlige avskrivinger 2,75 millioner kroner). Besparelser vil være redusert økonomisk
belastning på luftambulansetjenesten og lavere utgifter til pasientreiser. Det er enighet i
prosjektgruppen om besparelser, men uenighet om størrelsen på besparelsen. Det vil også være
mulig å spare reisekostnader (rutetransport) knyttet til elektiv angiografi på inntil 3 millioner
kroner årlig. I tillegg vil belastningen på luftambulansetjenestens fly bli mindre. Den økonomiske
effekten av dette er anslått til et sted mellom 0,4–12 millioner kroner årlig. Det må understrekes
at vurderingene av gevinsten knyttet til PCI i Bodø er summariske og at dersom størrelsen på
besparelsene er avgjørende, må dette utredes separat.
Et nytt tilbud i Bodø vil kreve ambulering fra invasive kardiologer i en oppstartfase, fortrinnsvis
fra UNN Tromsø. I henhold til SKDEs anslag vil få STEMI-pasienter ha en netto helsegevinst ved
et PCI-dagtilbud i Bodø ift. dagens løsning. I tillegg vil flere NSTEMI-pasienter (innenfor dagtid)
få en kortere avstand til PCI ved en etablering i Bodø.
Vurdering og tiltak
Forekomsten av hjerteinfarkt er høy i Helse Nord, og det er betydelige variasjoner innad i
regionen. Den svært lave forekomsten i Tromsø by er påfallende.
Tilbudet til hjerteinfarktpasientene i regionen er ikke tilfredsstillende og kan bedres. Det er
forskjeller mellom lokalsykehusene i handtering av disse pasientene. Innføring av sjekklister og
pakkeforløp synes nødvendig. Dette kan sikre en mer likeverdig behandling og tilgang til
undersøkelser (angiografi). Når man er uten mulighet for primær PCI må fokus være på rask
medikamentell behandling (trombolyse). Det er det tilbudet som har størst betydning for de
mange lokalsamfunn i Nord-Norge. Prehospital trombolyse er svært viktig og kan innebære
revaskularisering timer tidligere enn trombolyse gitt på sykehus.
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En eventuell etablering av et PCI-tilbud i Bodø vil sikre kortere avstand til tilbudet for en større
del av landsdelens befolkning. Prosjektgruppen er delt ift. om dette vil sikre et mer likeverdig
tilbud. Det store flertall av pasienter i Helse Nord vil, selv ved et tilbud i Bodø, være utenfor
rekkevidde av primær PCI.
En bedre koordinering av ambulansefly og bytte av mannskap vil kunne sikre en jevnere tilgang
til luftambulanse gjennom døgnet.
Opprettelse av et eventuelt tilbud i Nordlandssykehuset Bodø vil kreve investeringer og medføre
økte driftskostnader som beskrevet ovenfor. Det er anslått at en PCI-enhet i Bodø vil etter en
oppbyggingsfase kunne handtere 800 angiografier og 200 PCI årlig. Lavere kostnader til
pasienttransport vil være inntil 3 millioner kroner. Størrelsen av mulige besparelser i
luftambulansetjenesten vil variere avhengig av de forutsetninger som legges til grunn (variasjon
0,4–12 millioner kroner). Kostnadene og besparelsene er basert på anslag og må kvalitetssikres.
Nordlandssykehuset har i dag utdatert utstyr og mangler kompetanse. De vil derfor være helt
avhengig av en oppbygging av egen kompetanse og ambulering av hjertespesialister fra UNN
eller fra andre sentre. Detaljer er beskrevet i eget vedlegg fra Nordlandssykehuset (vedlegg 2 og
3). Mulige oppstartsutfordringer er risikomomenter som må vurderes.
Oppsummering
Dagens tilbud til hjerteinfarktpasientene er ikke tilfredsstillende og kan bedres. Det er
betydelige variasjoner i tilbudet. Innføring av sjekklister og pakkeforløp vil kunne bedre
pasientforløp og sikre en mer likeverdig behandling. Dette bør følges opp av fagrådet for
hjertemedisin. Internasjonalt finnes det studier som viser at økt tilbud vil kunne gi økt forbruk.
Det er og angitt at nærhet til tilbudet gir bedre tilgjengelighet og høyere forbruk av tjenesten.
Prosjektgruppen er innad uenig i betydningen av nærhet ift. tilgjengelighet.
Opprettelse av et tilbud ved NLSH vil være avhengig av prioritering av økte økonomiske
rammer. «Stavangermodellen» kan være en god modell for innføring av PCI.
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1. Innledning og bakgrunn
1.1 Hjerteinfarkt
Hjerteinfarkt (infarctus cordis, hjerteattakk, myokardinfarkt) er en sykdomstilstand som
oppstår når blodforsyningen til deler av hjertet blokkeres. Den påfølgende oksygenmangel
forårsaker skade og død av hjertemuskulatur. Viktige risikofaktorer for utvikling av hjerteinfarkt
er blant annet alder, røyking, høyt LDL («farlig» kolesterol) og lav HDL («bra» kolesterol),
diabetes og fedme. Hjerteinfarkt er en svært alvorlig tilstand som utvikler seg raskt, men de
fleste (>90 %) overlever et akutt hjerteinfarkt. Jo yngre den rammede er, dess bedre
er prognosen. Likevel er sykdom i hjertets kranårer den hyppigste årsak til død både i Norge og i
resten av verden (1). I Europa dør hver sjette mann og hver syvende kvinne av akutt
hjerteinfarkt. Dødeligheten av hjerteinfarkt har falt fra 1970-tallet. Dette skyldes dels
forebyggende behandling og dels bedre behandling av sykdommen.
Det medisinske begrepet infarkt innebærer vevsdød forårsaket av nedsatt eller blokkert
blodstrøm. Dette er illustrert i figur 1. Hjerteinfarkt deles i fire typer, der bare type 1 er
interessant i denne sammenhengen. Type 1-infarkt deles i to undergrupper: (A) Hjerteinfarkt
med ST-elevasjon i EKG (STEMI) og (B) hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG (NSTEMI). STEMI
er de mest akutte og livstruende. Denne type hjerteinfarkt skyldes at en sentral kranspulsåre er
tilstoppet. NSTEMI har bedre prognose enn STEMI, men også ved NSTEMI er det viktig å komme
raskt til behandling, slik at tilstanden ikke forverres. NSTEMI er mindre dramatisk og skyldes at
en mindre åre er okkluder eller at karet bare er delvis tilstoppet.
Figur 1. Figuren viser et infarkt (2) i spissen av hjertets fremre vegg ("apikalt
infarkt"), etter okklusjon (tilstopping) av (1) gren av venstre koronararterie (LCA).
Høyre koronarterie (RCA) er normal. Kilde:
https://no.wikipedia.org/wiki/Hjerteinfarkt.

Et hjerteinfarkt er et livstruende medisinsk nødstilfelle som krever umiddelbar medisinsk
behandling. Særlig ved klinisk mistanke om STEMI bør pasienten fortrinnsvis diagnostiseres
prehospitalt og et optimalt behandlingsforløp planlegges i et samarbeid mellom prehospitalt
personell (kommunelege/ambulansepersonell/AMK), vakthavende indremedisiner på
lokalsykehuset og vakthavende hjertespesialist i nærmeste sykehus med kapasitet til invasiv
intervensjon. Pasienten bør innlegges i sykehus på raskest mulige måte for videre behandling,
overvåkning og stabilisering i påvente av transport. Dette dersom invasivt senter ikke kan nås
primært. Avansert hjerte- og lungeredning må være tilgjengelig både før og under transport og i
sykehuset. Jo mer tid som går før medisinsk hjelp oppsøkes, desto mer alvorlige blir skadene på
hjertet, og sjansen til å overleve reduseres. Risiko for å dø er størst det første døgnet etter
infarktet og faller raskt de påfølgende dagene. I 2015 ble det i Norsk hjerteinfarktregister
registrert totalt 13 397 hjerteinfarkt hos 12 621 personer (2). Norsk pasientregister (NPR), som
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registrerer alle som skrives ut fra sykehus etter diagnosenummer, hadde 15 441 treff på
diagnosen dette året (dekningsgrad til registeret 86 %). 36 % av de registrerte pasientene var
kvinner, og STEMI utgjorde 27 %. I Helse Nord ble det registrert 1 508 hjerteinfarkt (9,8 % av
landets hjerteinfarkt), og dekningsgraden var 90 % (1 663 hjerteinfarkt i NPR).
Behandling av STEMI
Pasienter med STEMI skal raskest mulig ha behandling som åpner den tette blodåra slik at truet
muskulatur igjen kan få blodtilførsel. Det kan gjøres på to måter:
1.

2.

3.

Den best dokumenterte metoden i dag er PCI. Behandlingen innebærer å føre en ballong inn
i blodårene til hjertemuskulaturen (kransårene) for å presse ut det okkluderte området slik
at det igjen blir passasje. Ofte er det også nødvendig å sette inn en stent. En stent er et tynt
rør laget av strekkmetall med en ballong inni som kan ekspanderes slik at strekkmetallet
utvider seg og holder blodåra åpen, se figur 2. For at PCI skal være effektivt må det gjøres så
raskt som mulig etter at pasienten fikk symptomer (primær PCI). Problemet med metoden
er at den er ressurs- og kompetansekrevende. Personell som skal gjøre PCI ved akutt
hjerteinfarkt må derfor være erfarne og ha gjort et stort antall prosedyrer. Det er derfor få
sykehus som tilbyr denne typen behandling.
Den alternative metoden er å gi et medikament som løser opp blodproppen i det tette karet.
Denne metoden er også godt dokumentert, men ikke så effektiv som PCI. Dette da effekten
avtar over tid. Den er til gjengjeld enkel å bruke og krever ingen omfattende kompetanse.
Metoden kalles trombolyse («plumbo») og gis gjerne av ambulansepersonell hjemme hos
pasienten eller på legevakt av primærlege. Denne behandlingen kan kombineres med PCI.
Det kan også gjøres shuntoperasjoner som akutt behandling ved å legge en bit fra en vene
fra benet/foten som en «omvei» (bypass) fra den ene til den andre siden av
blodproppen/forsnevringen. Dette benevnes ofte som aortocoronar bypass (ACB)operasjon. PCI har i stadig økende grad overtatt for ACB-operasjoner og redusert behovet
for denne type kirurgi.

1.2 Percutan koronar intervensjon (PCI) og tidligere utredninger
Perkutan koronar intervensjon (PCI) er i Helse Nord sentralisert til Universitetssykehuset NordNorge (UNN) i Tromsø (3). Behandlingen tilbys som øyeblikkelig hjelp pasienter til enkelte
pasienter som har fått påvist et akutt hjerteinfarkt (STEMI) ved hjelp av et elektrokardiogram
(EKG) og som har kort reisevei til Tromsø.
Pasienter med lengre reisevei tilbys også PCI,
men gjerne etter at det først er gitt
trombolytisk behandling. Målet med PCI er å
redde hjerte-muskulaturen som er forsynt av
den avstengte blodåren (se figur 1 og 2). PCI
benyttes også ved planlagt behandling av

Figur 2. Figuren viser en stent plassert i en
kransarterie i forbindelse med PCI.
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pasienter som har hjertekrampe på grunn av trange blodårer til hjertemuskelen. Således kan PCI
gjennomføres både som et akutt øyeblikkelig hjelp tilbud og som et planlagt rutineinngrep (3–6).
I over mer enn et tiår har det vært diskutert om PCI-tilbudet også skal etableres ved
Nordlandssykehuset Bodø (3). Dette sykehuset har siden midten av 1970-tallet gjennomført
koronare angiografier. Antall undersøkelser har vært begrenset til ca. 200 undersøkelser årlig.
De siste årene har aktiviteten opphørt. Det regionale tilbudet innen PCI har vært vurdert flere
ganger. I februar 2008 overleverte daværende fagråd i kardiologi rapporten Handlingsplan for
PCI i Helse Nord (2). Arbeidet hadde tatt lengre tid enn planlagt, da det var betydelig uenighet i
gruppen. En delt innstilling ble levert. Mindretallets alternativ var en begrenset utbygging av PCI
på dagtid i Bodø. Det ble angitt fra hele gruppen at et slikt tilbud neppe ville ha store positive
helsegevinster, men det ville kunne spare transportutgifter. Det siteres fra rapporten: «Initialt
må det påregnes betydelige utgifter, og noen medisinske komplikasjoner. Etableringen vil kunne gi
gunstige effekter når det gjelder kompetanseutvikling i Bodø, men kompetanseeffekten i Tromsø er
avhengig av den øvrige utvikling. Fagrådets flertall mener at en etablering i Bodø ikke er en klok
vei å gå.»
Det var full enighet om at dersom Helse Nord likevel ønsket å bygge ut et slikt begrenset PCItilbud ved NLSH må dette gjøres under visse forutsetninger. De to viktigste momenter var å sikre
rekruttering av kardiologer i Bodø som ønsket å utvikle fagfeltet og at en oppbygging i Bodø ikke
var forenlig med nedbygging i Tromsø.
I mai 2010 fremla Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) sine analyser over
akutt og planlagt PCI i Norge og Helse Nord i perioden 2006–2009 (7). I rapporten ble det
konkludert med at PCI på nordnorske pasienter i all hovedsak utføres på UNN Tromsø. I
undersøkelsesperioden hadde antall planlagte PCI blitt redusert med en tredel (fra 929 til 637
planlagte PCI). Antall akutte PCI var relativt stabilt gjennom perioden (fra 513 til 544 akutte
PCI). Det reiste hvert år omkring 100 pasienter til planlagt PCI ved Feiringklinikken. De fleste av
disse kom fra Finnmarkssykehuset Hammerfests opptaksområde. Andel med kompliserende
sykdom var lav i UNN (17 %). Antall PCI per 1 000 innbyggere viste en nord-sør gradient med
høyest forekomst i Finnmark og lavest på Helgeland. Denne var sammenfallende med forekomst
av hjerte-kar sykdom (aterosklerotisk sykdom).

1.3 Ambulanseflyutfordringer
PCI-aktiviteten ved UNN Tromsø legger beslag på en betydelig del av ambulanseflykapasiteten i
Helse Nord. For å vurdere denne gjennomførte Helse Nord en undersøkelse av
luftambulansetjenesten i perioden 2002–2008 (8). Denne påviste en betydelig økt helikopteraktivitet (45 %), men en mindre økning i bruk av ambulansefly (9 %). Hjerte- og karsykdommer
utgjorde en tredel av transportoppdragene med ambulansefly. Bruken av ambulansefly i
transport av hjertesyke pasienter legger også beslag på anestesilegeressurser som benyttes til
pasientfølge i flyene. Med denne bakgrunn ble det i 2015 gjennomført en studentoppgave ved
Nordlandssykehuset Bodø (9). Denne ble gjort som en del av embetsstudiet i medisin ved UiT –
Norges arktiske universitet. Studien analyserte transport av pasienter med akutt
koronarsyndrom fra Bodø til Tromsø med ambulanseflyet stasjonert i Bodø og tok for seg
perioden 2000–2013. Av 2 169 pasienter transportert fra Bodø til Tromsø hadde 1 187 (55 %)
akutt koronarsyndrom (kransarteriesykdom). Antallet pasienter med koronarsyndrom
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transportert fra Bodø til Tromsø med «Bodø-flyet» hadde økt fra 30 til 92 per år i
undersøkelsesperioden. Med denne bakgrunn ble en oppdatering av status i
Luftambulansetjenesten (LAT) inkludert i arbeidet.

1.4 Behov for en ny utredning
Behandlingen av koronarsykdom/hjerteinfarkt har vært en suksesshistorie i Helse Nord. Blant
annet har innføring av trombolyse og PCI medført stadige forbedringer av overlevelse. I
forbindelse med gjentatte diskusjoner om mulige ytterligere forbedringer er det konkludert med
at en ny utredning av PCI-tilbudet i Helse Nord er nødvendig. Hovedbegrunnelsen er behovet for
å påvise eventuelle ulikheter i tilbudet til befolkningen og avklare om disse skyldes ulikhet i
sykelighet eller andre forhold. Nylig ble det påpekt fra Helgelandssykehuset at antall PCIprosedyrer i forhold til innbyggertallet er lavest på Helgeland og høyest i Finnmark og at
pasienter fra Helgeland med NSTEMI må vente lenger på PCI-behandling enn pasienter i UNNs
lokalsykehusområde. Det ble derfor stilt spørsmål fra foretaket om det regionale tilbudet er et
likeverdig tilbud. Geografiske ulikheter kan være forårsaket av forskjeller i sykelighet (eks.
nord-sør gradient), henvisnings-/behandlingspraksis, tilgjengelighet, reiseavstand etc.
Med bakgrunner i forskjeller i bruk av PCI-tilbudet innad i regionen bestilte administrerende
direktør denne utredningen av PCI-tilbudet i Helse Nord.

2. Prosjektet mål
Prosjektets mål og avgrensninger er beskrevet i prosjektmandatet fra Helse Nord RHF.

2.1 Hovedmål
Prosjektet har to hovedmål:
o Beskrive dagens PCI-tilbud i Helse Nord. Et likeverdig tilbud?
o Hvilke gevinster vil et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø kunne gi?

2.2 Delmål/hovedtiltak
o
o
o
o

Beskrive dagens PCI-tilbud ved Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) Tromsø. Et
regionalt likeverdig tilbud?
Beskrive forventet framtidsscenario for PCI-behovet i Helse Nord.
Vurdere eventuelle gevinster ved opprettelse av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset
(NLSH) Bodø. Dette gjennom en modellbasert analyse.
Gjøre en modellbasert kostnad-minimums-analyse av opprettelse av et tilbud ved NLSH
Bodø.

2.3 Effektmål
o

o
o
o

Antall hjerteinfarkt og PCI per 1 000 innbyggere totalt i regionen og fordelt på
hjemmehørende helseforetak. Tallene skal korrigeres for ulikheter i
befolkningssammensetning og sykelighet. Detaljanalyser for øyeblikkelig hjelp PCI og
elektiv PCI skal gjennomføres.
Personellbehov.
Reiseavstand i kilometer.
Kostnader i kroner.
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2.4 Avhengighet og avgrensning ift. andre prosjekt og prosesser
Prosjektgruppen må sette seg inn i tidligere rapporter og analyser av PCI-aktivitet i Helse Nord
(2,7). Prosjektet må videre sees i forhold til utbyggingen av Nordlandssykehuset og planlagte
anskaffelser av utstyr. Effekter av nytt ambulansehelikopter med base på Evenes må tas med i
vurderingene (10–11). Prosjektet må også inkludere eventuelle effekter av anskaffelse av nye
redningshelikopter og forhold knyttet til ambulansefly (8). Prioriteringsveileder for
hjertesykdommer og eventuelt pågående arbeid i Helsedirektoratet knyttet til handlingsplan for
kardiologi må identifiseres (12). Tilsvarende gjelder også for status for tilsvarende tilbud i andre
helseregioner. Tilsvarende må arbeidsgruppen også sette seg inn i de europeiske retningslinjer
for PCI utgitt av European Society of Cardiology (ESC) (www.escardio.org) (13–16).

3.

Materiale og metode

3.1 Organisering av arbeidet
Prosjekteier for utredningen har vært adm. dir. Lars Vorland i Helse Nord RHF. Styringsgruppen
har bestått av fagsjefene i de fem helseforetakene (Sykehusapotek Nord (SANO),
Finnmarkssykehuset (FIN), Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset
(NLSH), Helgelandssykehuset (HSYK) og fagdirektøren i Helse Nord RHF. Styringsgruppen har
vært ledet av fagdirektøren.
Den oppnevnte prosjektgruppen har bestått av:








Konserntillitsvalgt (KTV) Sissel Alterskjær
Overlege Anders Hovland, NLSH
Avdelingsoverlege/avdelingsleder Thor Trovik, UNN
Avdelingsoverlege Rune Hermansen medisinsk avdeling, FIN*
Enhetsdirektør Bjørn Haug, Enhet for prehospitale tjenester og pasientreiser, HSYK
Medisinsk rådgiver Jan Norum i Helse Nord RHF (leder for prosjektgruppen)
Sekretariat: Medisinskfaglig rådgiver Lise Balteskard og analytiker Frank Olsen SKDE,
Helse Nord RHF

*Finnmarkssykehusets representant har ikke deltatt i arbeidet.

Datagrunnlag: Gruppen har benyttet data fra Norsk Pasientregister (NPR), Norsk
hjerteinfarktregister og Norsk register for invasiv cardiologi (NORIC). Det har også vært gjort
henvendelse til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Videre har Luftambulansetjenesten (LAT)
ANS levert data fra sin database (LABAS). Deres medisinske rådgiver Pål Madsen deltok i møtet
16.03.2016. Det er også innhentet data knyttet luftambulansetjenesten fra rådgiver Trond
Elsbak i Helse Nord RHF.
Det har vært gjennomført tre fysiske møter og et telefon-/skypemøte.

3.2 Tolking av mandatet
Arbeidsgruppen har valgt å konkludere med at en generell beskrivelse av opphold i
spesialisthelsetjenesten kodet med diagnosen hjerteinfarkt og de forløp som har prosedyrekoder
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må inkluderes i arbeidet. Dette for å gi beslutningstakere et tilstrekkelig helhetsbilde og
grunnlag for beslutning. Videre er det tolket at et eventuelt PCI-tilbud ved NLSH må initieres
primært som et dagtilbud. Det er ikke realistisk ut fra pasientvolum og tilgang på personell å
tenke et døgnkontinuerlig tilbud på nåværende tidspunkt. Et dagtilbud er derfor inkludert i
modellen. Dette var også det vurderte alternativet ved forrige evaluering. Endringen er
forankret i prosjektets styringsgruppe.
Gruppen ser det essensielt å definere «et likeverdig tilbud». Et likeverdig tilbud er ikke et likt
tilbud, men likeverdig ut fra bestemte forutsetninger. Likeledes må logistikk beskrives.
Prosjektgruppen fant det krevende å gjennomføre en entydig kostnad-minimums-analyse
(KMA). Dette da det er betydelige usikkerheter knyttet til effekt av tiltaket og kostnadene.

3.3 Datagrunnlaget
Prosjektgruppen har avklart at det ikke finnes nasjonale retningslinjer for behandling av
hjerteinfarkt i Norge. Det er heller ikke noe pågående arbeid i regi av Helsedirektoratet.
Følgende grunnlagsdata er identifisert:











Faglige retningslinjer (European Society for Cardiology (ESC) retningslinjer for
behandling) (2).
Norsk pasientregister (NPR).
Norsk hjerteinfarktregister (13–16).
Luftambulansetjenestens database (LABAS).
helsenorge.no sine data for 30 dagers overlevelse etter hjerteinfarkt (17).
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) sine data for klagesaker og medhold.
Statistisk sentralbyrås befolkningsdata og data over død av hjerteinfarkt.
Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC). Norsk register for invasiv kardiologi
(NORIC) utgir årlige rapporter for sitt register. Det er utgitt årsrapporter for perioden
2011–14 (18–20).
Data knyttet til organisering av PCI-virksomheten i vårt naboland (Sverige).

Hjerte- og karregisteret har flere underregistrer (13) (http://www.fhi.no/helseregistre/hjerteog-karregisteret). Norsk hjerteinfarktregister (www.hjerteinfarktregisteret.no) er et
underregistrer av hjerte og karregisteret som Folkehelseinstituttet har databehandlingsansvar
for. Regionalt forskningsutvalg i Midt-Norge tok i 1998 initiativ til å opprette lokale
behandlingsregistre for pasienter med akutt hjerteinfarkt. I 2005 fikk Helse Midt-Norge ansvaret
for å videreutvikle dette registeret til et nasjonalt hjerteinfarktregister (18–20). I april 2010
vedtok Stortinget etableringen av et felles nasjonalt register for hjerte- og karlidelser (HKR).
Forskriften trådte i kraft 1. januar 2012. Formålet med registeret er at opplysninger skal
benyttes til forebyggende arbeid, kvalitetsforbedring og helseforskning. Registret skal også
utgjøre et grunnlag for styring og planlegging av helsetjenester rettet mot personer med hjerteog karsykdommer, overvåking av nye tilfeller og forekomst av slike sykdommer i befolkningen.
Alle pasienter som får diagnosen hjerteinfarkt (I21/I22), skal registreres i
hjerteinfarktregisteret. Kriterier for å stille diagnosen er basert på «Third Universal Definition of
Myocardial Infarction» (2). Denne ble revidert i 2012 (16). Denne revisjonen kan ha påvirket
diagnostikken. Krav til markørstigning (Troponin) for hjerteinfarktdiagnose er redusert.

15

Samtidig er krav til klinisk vurdering skjerpet. Mest sannsynlig har implementering av «Third
Universal Definition of Myocardial Infarction» likevel ført til økt bruk av hjerteinfarktdiagnosen
uten at dette reflekterer endringer i forekomst av sykdom. Økt følsomhet på Troponin-assays
kan også fange opp flere tilfeller som kodes som AMI som egentlig er forårsaket av andre ting
enn tilstoppede kransarterier (for eksempel rask atrieflimmer, hjertesvikt, lungeemboli, sepsis
med mer). Det kan også være ulikheter i koding på ulike sentra. Registeret er koblet mot
folkeregisteret. Pasienter som mangler norsk fødselsnummer kan dermed ikke
registreres/inkluderes. Det nasjonale sekretariatet i hjerteinfarktregister gir kontinuerlig
informasjon, opplæring og brukerstøtte gjennom besøk/telefon/epost/videokonferansesupport
til de 54 sykehus som registrerer. Dette for å sikre en god kvalitet. Hvert enkelt sykehus
kryssjekker antall hjerteinfarkt i registeret mot antall hjerteinfarkt i det pasientadministrative
system. Dette for å sikre en god registerdekning.
Registreringen for 2012 inneholdt kun data fra 9 av 54 sykehus i Norge som behandler
hjerteinfarkt. Ingen sykehus i Helse Nord rapporterte dette året. Data fra dette året ble derfor
ikke inkludert i denne analysen. I 2013 registrerte 49 av 54 sykehus i databasen (83 %
dekningsgrad). Alle sykehus i Helse Midt-Norge og Helse Nord registrerte. I 2014 registrerte 54
sykehus i databasen (88 % dekningsgrad), og i 2015 var andelen økt til 91 %. Data fra 2013,
2014 og 2015 er derfor inkludert i denne delen av analysene. Følgende parametere ble registrert
i registeret (8 kvalitetsparameter):
o
o
o
o
o
o
o
o

Antall hjerteinfarkt, NSTEMI og STEMI.
STEMI og andel reperfusjonsbehandling for pasienter under 80 år.
Koronar angiografi innen 72 timer etter innleggelse for NSTEMI under 80 år.
Behandling på >2 sykehus.
30 dagers overlevelse etter akutt hjerteinfarkt.
Utskrevet med lipidsenkende medikament.
Utskrevet med to platehemmende medikament.
Dekningsgrad i registeret.

Overlevelse etter hjerteinfarkt publiseres på www.helsenorge.no (17). Indikatoren måler
sannsynlighet for overlevelse 30 dager etter innleggelse ved første gangs akutt hjerteinfarkt,
justert for pasientsammensetning (alder, kjønn, andre diagnoser) og korrigert for overflyttinger
mellom sykehus. helsenorge.no publiserer data ned på sykehusnivå. Parameteren er en
indikator på behandlingskvalitet, men ikke et direkte mål for dette. Pasientantall og
sammensetning, funksjonsfordeling mellom sykehus, datakvalitet og diagnosepraksis kan
påvirke resultatet.

3.4 Kvalitetskontroll, analyser og godkjenninger
Data innhentet fra åpne kilder (eks. årsrapporter fra Hjerteinfarktregisteret, uttrekk fra Hjerteog karregisterets statistikkbank, etc.) inneholder ikke pasientidentifiserbare opplysninger og
krever ingen godkjenninger. Det er derfor ikke sendt noen søknad verken til Regional komité for
medisinsk forskningsetikk (REK) eller Norsk samfunnsvitenskapelig dataregister (NSD). Vi har i
publikasjonen vektlagt gode kildehenvisninger.
Når det gjelder data fra NPR har SKDE konsesjon fra Datatilsynet for analyser av data for den
perioden som ble analysert i vårt materiale (2012–2014). SKDE har også godkjenning fra REK til
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å publisere denne type anonymiserte data. Ytterligere søknader/godkjenninger har derfor ikke
vært nødvendig.
Når det gjelder kvalitetsregistre, f.eks. NORIC, har SKDE også tilgang til opplysninger fra
kvalitetsregistre med bakgrunn i en overordnet avtale mellom UNN og Helse Nord RHF fra 2010.
Avtalen er signert av dir. Tor Ingebrigtsen ved UNN og adm. dir. Lars Vorland i Helse Nord RHF. I
henhold til denne avtalen må det for hvert prosjekt lages en tilleggsavtale som inneholder navn
for registeret, hensikt samt start og stopp for prosjektet. Registerleder samt leder for SKDE må
signere en slik tilleggsavtale. Denne avtalen gir kun tilgang til data for UNN (dvs. NORIC-dataene
for UNN) og ble signert av leder for SKDE Trine Magnus og avdelingsleder ved UNN Thor Trovik.
Da en søknad om tilgang til NORIC-data for St. Olavs hospital vil kreve en lengre prosess, ble
dette ikke gjennomført. Vi påregnet at en slik evt. godkjennelse ikke ville foreligge innenfor
tidsvinduet til denne rapporten.

4. Resultater
4.1 Hjerteinfarkt i Norge og i norske helseregioner
I perioden 2012–14 var det i hjerteinfarktregisteret registrert 42 346 personer med akutt
hjerteinfarkt i Norge (18–20). Data for hjerteinfarkt ble hentet fra NPR-data for 2012–2014 av
SKDE. Hjerteinfarkt ble definert ved døgninnleggelse og ICD10-kodene: I21 og I22 som hovedeller bidiagnose. I NPR finnes da 50 322 akutte hjerteinfarkt fordelt på 42 300 personer i Norge i
hele perioden 2012–2014. Akutt hjerteinfarkt var hyppigst forekommende i Helse Nord og
sjeldnest i Helse Vest. I nord var forekomsten høyest i Finnmark og lavest i Troms. Troms fylke
lå godt under landsgjennomsnittet og risikoen for akutt hjerteinfarkt var 74 % høyere i
Finnmark enn i Troms. Detaljer er vist i tabell 1. I tidsperioden 2012–2014 var det en fallende
trend i antall hjerteinfarkt i alle helseregioner. Finnmark fylke viste en avvikende trend (figur 3).
Her økte antall årlige hjerteinfarkt per 1 000 innbyggere.
Tabell 1. Antall akutte hjerteinfarkt i Norge (hoved- og bidiagnose) i perioden 2012–14, i de fire
helseregioner og i fylkene i Nord-Norge per 1000 innbyggere per år. Ratene er kjønns- og
aldersjustert (Kilde: NPR).
Region

Norge
Helse Sørøst
Helse Vest
Helse Midt-Norge
Helse Nord
Nordland fylke
Troms fylke
Finnmark fylke

Innb.

Rate, Akutt
hjerteinfarkt/1000
innb. per år

Antall akutt
hjerteinfarkt per
år

Relatert til
landsdata

5 107 711
2 854 687
1 073 220
702 992
477 812
240 723
161 974
75 115

3.28
3.25
3.18
3.33
3.59
3.72
2.8
4.84

16 774
9 259
3 254
2 454
1 811
1000
454
357

1.00
0-,99
0,97
1.02
1.09
1.13
0,85
1.48

17

Figur 3. Hjerteinfarkt, kjønns- og aldersjusterte rater per 1000 innbygger rangert etter hyppighet
og helseforetakstilhørighet (boområde). (Kilde: NPR).

Enda mer detaljert informasjon om hjerteinfarkt kan man få ved å se på pasientenes bosted,
etter hvilket lokalsykehus de tilhører. Det var en betydelig variasjon innad i Finnmark mellom
boområdene tilhørende Kirkenes og Hammerfest sykehus (figur 4). Det var en klart høyere
forekomst av hjerteinfarkt i Vest-Finnmark. Den nest høyeste forekomsten av hjerteinfarkt ble
påvist i Lofoten. Innbyggere i boområdet UNN Tromsø hadde den laveste forekomsten av
hjerteinfarkt, og den var særlig lav i Tromsø kommune. Bykommunen Tromsø hadde lavere
forekomster av hjerteinfarkt enn Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger kommune.
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Figur 4. Hjerteinfarkt, kjønns- og aldersjusterte rater per 1000 innbygger rangert etter hyppighet
og sykehustilhørighet i region Nord (boområde) (Kilde: NPR).

4.1.1 Kvalitetsindikatorer for behandling av akutt hjerteinfarkt
Hjerteinfarktregisteret har som nevnt innført åtte kvalitetsindikatorer for hjerteinfarkt i Norge
som benyttes i deres årsrapporter. Disse åtte (A-H) er beskrevet i figur 5. Det fremkommer her
at måloppnåelsen er begrenset ved de fleste helseforetak og sykehus i Helse Nord. Mens
Finnmarkssykehuset har mindre god måloppnåelse på 7 av 8 parameter er tallet for Helgeland 6
av 8, Nordlandssykehuset 5 av 8 og UNN 1 av 8 kvalitetsindikatorer. Dette er bekymringsfullt.
UNN Tromsø kommer best ut, men også her er det dårlig måloppnåelse for trombolyse innen 30
minutter eller koronar angiografi/PCI innen 90 minutter etter første medisinske kontakt.
Finnmarkssykehuset Kirkenes har en så lav dekningsgrad (51 %) at tall for sykehuset ikke er
fremstilt i denne oversikten
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Figur 5. Figuren viser oppsummert resultat av 8 kvalitetsindikatorer for behandling av akutt
hjerteinfarkt. (Kilde: Norsk hjerteinfarktregister 2015.)

En detaljert oversikt over resultatene for de enkelte kvalitetsparameter i hver region og hvert
sykehus i Helse Nord er vist i tabell 2. Som det fremkommer varierer andelen som får
reperfusjonsbehandling (trombolyse, koronar angiografi eller PCI) fra 42–100 %. Andelen er
lavest ved Finnmarkssykehuset Hammerfest. Likeledes varierer andelen av NSTEMI-pasientene
som får utført koronar angiografi innen 72 timer mellom 37–81 %, og det er en variasjon
mellom 49–93 % som i det hele tatt får utført denne utredningen. Dette er helt klart en uønsket
variasjon.
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Tabell 2. Tabellen viser detaljerte resultater på region og sykehusnivå for de åtte
kvalitetsindikatorer for behandling av akutt hjerteinfarkt. (Kilde: Norsk hjerteinfarktregister 2015)
A

B

C

D

STEMI
trombolys
STEMI
e <30 min
Dekn.- andel (%)
eller
grad trombolyse cag/PCI
%
/cag/PCI
<90 min

Norge
Helse Midt
Helse Nord
Helse Sør-Øst
Helse Vest
FIN Kirkenes
FIN Hammerfest
UNN Tromsø
UNN Harstad
UNN Narvik
NLSH Vesterålen
NLSH Lofoten
NLSH Bodø
HSYK Mo i Rana
HSYK
Sandnessjøen
HSYK Mosjøen

E

NSTEMI
utredet
m/ cag
<72 t.

NSTEMI
utredet
m/ cag

F

G

H

Andel
Andel
Målt
som
utskrevet venstre
utskrives
med
hjertemed 2
lipidkammers
platesenkende ejeksjons
hemmere medik.
-fraksjon

88
91
92
86
91
51
99
98
96
73
98
94
84
93

94
93
94
95
93
100
42
99
100
100
86
88
93
96

38
35
20
46
27
0
0
21
7
0
0
17
35
17

58
46
57
65
49
64
30
81
74
64
38
37
57
39

75
69
75
78
75
93
54
89
89
77
66
60
75
49

86
83
87
86
85
100
60
91
67
60
33
29
74
55

91
91
91
92
89
0
57
95
83
80
67
43
68
91

65
68
68
59
73
40
58
75
67
20
20
36
63
46

96
92

91
100

38
0

43
38

79
57

56
67

67
78

68
40

For noen av foretakene er antall registreringer lavt.

4.1.2 Overlevelse etter hjerteinfarkt
Tretti dagers overlevelse etter innleggelse for akutt hjerteinfarkt publiseres i Norge som en
kvalitetsindikator tilgjengelig for pasientene (17). Denne indikatoren viser sannsynligheten for å
overleve 30 dager etter sykehusinnleggelse for første gangs hjerteinfarkt. Internasjonale data fra
OECD og EU (14, 20) viste at overlevelsesdata i Norge er blant de beste i Europa. Alle regioner
opplevde en positiv utvikling i perioden 2012–2015. Forskjellene mellom den beste (Helse SørØst) og den dårligste region i 2015 (Helse Nord og Helse Vest) var kun 0,8 %. Detaljer er vist i
tabell 3. Tallene for Helse Nord er fullt på høyde med de øvrige helseregionene. Mellom
helseforetakene i Nord-Norge er det også små forskjeller, med lavest sannsynlighet for 30dagers overlevelse for Helgelandssykehuset i 2015 (89,6 %). Den positive utvikling i Helse Nord
illustreres ved at resultatet for Helgelandssykehuset i 2015 var bedre enn det beste foretaket
(UNN) i 2013. Detaljer er vist i tabell 3. Den gode utviklingen i Finnmarkssykehuset er gledelig.
Tabell 4 viser fordelingen på lokalsykehusnivå. Det var 8,4 prosentpoeng (93,9 % vs. 85,5 %) i
forskjell mellom det beste og det dårligste sykehuset (UNN Tromsø og Helgelandssykehuset Mo i
Rana) i 2015. Internt i UNN var forskjellen 5,4 % mellom UNN Tromsø og UNN Narvik i 2014.
UNN Narvik er det lokalsykehuset (etter UNN Tromsø) som har kortest reisevei til PCI-senteret.
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Tabell 3. Sannsynlighet for 30 dagers overlevelse etter hjerteinfarkt i Norge, norske helseregioner
og for helseforetakene i Helse Nord i perioden 2012–2014.(Kilde: www.helsenorge.no)
30 dagers overlevelse
2012

2013

2014

2015

Norge

87,6

88,6

89,8

91,8

Helse Sør-Øst

87,2

88,3

89,7

92,4

Helse Vest

88,1

89,0

89,7

91,6

Helse Midt

87,8

88,8

90,3

91,7

Helse Nord

87,1

88,0

89,4

91,6

Helgelandssykehuset

87,2

86,9

88,6

89,6

Nordlandssykehuset

87,1

87,7

89,0

90,8

Universitetssykehuset Nord-Norge

88,2

89,2

90,2

93,0

Finnmarkssykehuset

84,6

87,3

89,6

92,4

Tabell 4. Sannsynlighet for 30 dagers overlevelse etter hjerteinfarkt i Norge fordelt på
lokalsykehusene i Helse Nord i 2010–2015.(Kilde: www.helsenorge.no)
Sykehus
Universitetssykehuset Nord-Norge
Tromsø
Finnmarkssykehuset Hammerfest
Nordlandsykehuset, Bodø
Universitetssykehuset Nord-Norge
Harstad
Nordlandssykehuset Vesterålen
Helgelandssykehuset Mo i Rana
Finnmarkssykehuset Kirkenes
Helgelandssykehuset Mosjøen
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Nordlandssykehuset Lofoten
Universitetssykehuset Nord-Norge
Narvik

2010

2011

2012

2013 2014

2015

92,6

91,7

91,2

91,2

92,1

93,9

86,9
87,0

85,7
86,5

85,2
86,6

87,1
86,9

89,7
88,9

92,6
91,4

80,3

80,6

80,9

86

88,4

91,1

85,8
86,5
85,4
87,4
85,3
87,1

85,4
87
83,4
87,9
85,1
87,8

85,2
87,0
88,3

86,3
84,0
85,9
87,7
88,8

87,5
85,1
88,7
89,9
88,7

86,6
85,5

85,3

87,1

86,3

87

86,7

-

I årsrapporten for hjerteinfarktregisteret for 2015 (19) angis det også overlevelse ved
hjerteinfarkt totalt (både for aldersgruppen over og under 80 år) og for STEMI spesielt. Disse
resultatene er vist i tabell 5 og tabell 6.
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Tabell 5. Tabellen viser 30 dagers overlevelse for pasienter innlagt med akutt hjerteinfarkt etter
alder under og over 80 år samt totalt.

Tabell 6. Tabellen viser 30 dagers overlevelse for pasienter innlagt med STEMI.

Andelen som overlever 30 dager etter hjerteinfarkt er lavere for aldersgruppen over 80 år, og
Helse Nords resultater for STEMI-infarkt i 2015 i denne aldersgruppen (52,3 %) er klart dårligst.
For øvrig er det minimale forskjeller i overlevelse mellom regionene. Sistnevnte gjelder også
NSTEMI-pasientene.
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Tabell 7. Tabellen viser 30 dagers overlevelse for pasienter innlagt med NSTEMI.

For å gjøre en nøyere avklaring om vi har et likeverdig tilbud i regionen er det ønskelig med en
analyse av 30 dagers overlevelse etter boområde. Mange pasienter overføres direkte til Tromsø
for behandling og det kan derfor være vanskelig å tolke resultatene. RHF-et har primært et
«sørge-for-ansvar», og det er derfor ønskelig med resultatene etter pasientens bosted. Det er tatt
kontakt med seksjonsleder Helgeland i seksjon for kvalitetsmåling ved Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten for å få gjennomført en slik analyse. Det har dog ikke vært
mulig å få gjennomført disse analysene innenfor arbeidet med denne rapporten. Helse Nord RHF
vil inkludere oppfølging av dette punktet i det videre oppfølgingsarbeidet med hjerteinfarkt.
4.1.3 Pasienter med STEMI
En knapp fjerdedel (ca. 3 300 pasienter årlig) av hjerteinfarktene i Norge klassifiseres som STelevasjonsinfarkt (STEMI) (14, 18–20). En nylig publikasjon fra UNN (21) avdekket at andelen
STEMI falt i perioden 2005–2012 fra 24 til 18 %. Som beskrevet i innledningen er STEMI de
mest akutte og livstruende hjerteinfarktene. Reperfusjonsbehandling for å åpne blodtilførselen i
den avstengte kransåren må gjennomføres snarest. I 2014 fikk 94 % av norske
hjerteinfarktpasienter denne behandlingen. Som vist i tabell 2 gis behandlingen ofte senere enn
målet (trombolyse < 30 min. eller koronar angiografi/PCI < 90 min.) for kvalitetsindikatoren.
Ved reperfusjonsbehandling gjenåpnes umiddelbart den tilstoppede kransåren. På denne måten
forsynes det aktuelle området av hjertet igjen med oksygen, og ytterligere skade på muskelen
blir forhindret. Det er vanligvis tre typer reperfusjonsbehandling:
1. Trombolytisk behandling.
2. Perkutan koronar intervensjon (PCI).
3. Koronararterie bypass operasjon (åpen hjertekirurgi hvor det lages en bypass (omvei)
av det avstengte området ved bruk av en blodåre f. eks fra foten). Denne metoden blir nå
mindre og mindre brukt.
Det var små og ikke signifikante forskjeller (Kji-kvadrat test P = 0,22 når Norge (uten nord)
testes mot Helse Nord) i andel STEMI som fikk reperfusjon i de ulike helseregioner (Helse Nord
92 %, Helse Midt 93 %, Helse Vest 94 % og Helse Sør-Øst 95 %).
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I Norge var det i 2014 (iht. hjerteinfarktregisteret) 13 sykehus som hadde en reperfusjonsandel
under 90 %. Fire (31 %) av disse var i Helse Nord (Hammerfest, Kirkenes, Lofoten og Rana
sykehus). Tre av disse hadde en andel under 80 %. I 2015 var det kun Hammerfest som hadde
en andel under 80 % (43 %). Detaljer ble vist i tabell 2.
Hjerteinfarktregisteret angir flere mulige forklaringer til en lav andel reperfusjonsbehandling i
enkelte sykehus. Disse er:



Tilfeldigheter på grunn av lavt antall pasienter.
Pasientseleksjon ved at yngre pasienter fra lokalsykehusenes nedslagsfelt blir direkte
innlagt ved andre sykehus for koronar utblokking. Dette mens enkelte eldre pasienter og
pasienter med annen alvorlig sykdom blir innlagt ved lokalsykehuset og ikke gis
behandling av veloverveide medisinske grunner.

Omkring 12 % av alle hjerteinfarkt skyldes type II infarkt. Dette er hjerteinfarkt som ikke
skyldes koronar sykdom, men har andre årsaker (eks. blodforgiftning). Feilrapporteringer/
registreringer kan være en forklaring til avvik mellom hjerteinfarktregisteret og NPR-data. I data
fra NPR er det ikke mulig å skille mellom type I og type II infarkt. I hjerteinfarktregisteret
registreres alle typer hjerteinfarkt (type 1, 2, 3, 4a, 4b og 5).
4.1.4 Pasienter med NSTEMI og utredningstid
Internasjonale retningslinjer anbefaler at pasienter med NSTEMI som hovedregel utredes
invasivt med koronar angiografi under sykehusoppholdet (18,19). De fleste pasienter bør
utredes innen 72 timer etter innleggelse i sykehus (18). Denne tilrådningen er i tråd med
europeiske retningslinjer og anbefalinger fra styret i Norsk kardiologisk selskap (24, 25).
Retningslinjene er basert på randomiserte studier som har vist at kransårerøntgen gir gevinst i
form av redusert risiko for død og tilbakefall av hjerteinfarkt, samt bedre livskvalitet (26–33).
Helse Nord og Helse Sør-Øst har valgt en enda strengere anbefaling med utredning innen 24
timer. Ser man på andelen pasienter med NSTEMI, som har fått gjennomført angiografi
utredning innen 24 timer, kommer Helse Nord gjennomsnittlig godt ut i forhold til de øvrige
regioner, men det er utvilsomt ulikheter innad i regionen og økt avstand til UNN gir lengre
utredningstid. En firedel av pasientene får denne utredningen innen 24 timer.
Invasiv utredning ved NSTEMI innen 72 timer ble rapportert som en kvalitetsindikator på
www.helsenorge.no for første gang i februar 2016 med data fra 2014. Pasienter med meget høy
risiko og som var klinisk ustabile med vedvarende symptomer, eller hadde alvorlig hjertesvikt,
eller livstruende hjerterytmeforstyrrelser, burde utredes med angiografi uten opphold (< 2
timer) (15, 25). Det er ikke definert noe konkret måltall for indikatoren, men det er et mål at alle
pasienter med NSTEMI, som ikke har medisinsk begrunnet årsak for å fravike retningslinjene,
utredes innen 72 timer. På landsbasis ble 58 prosent av alle pasienter i 2015 med NSTEMI
utredet med angiografi innen 72 timer etter innleggelse (tabell 2). Det var variasjon mellom de
regionale helseforetakene i denne kvalitetsindikatoren. Høyeste andel utredet innen 72 timer
etter innleggelse var i Helse Sør-Øst, med 65 %. I Helse Nord var andelen 57 %, i Helse Vest 49 %
og i Helse Midt-Norge var andelen 46 %. Detaljer ble vist i tabell 2.
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Tall fra NORIC for de enkelte PCI-sykehus i 2015 er vist i figur 6. Sørlandet sykehus utmerker seg
med en kort ventetid for NSTEMI-pasientene. I forhold til de øvrige sykehus kommer UNN godt
ut.
Figur 6. Figuren viser ventetid (innenfor 24 t, 72t og totalt) for NSTEMI-pasienter fordelt på PCIsykehusene i Norge. Tallene er for 2015 (Kilde: NORIC).

Det var i 2015 store variasjoner mellom sykehusene. Mens henholdsvis 89 % av NSTEMIpasientene fra UNN Tromsø og Harstad fikk utført koronar angiografi (kransårerøntgen), var
andelen kun 49 % og 54 % for pasienter fra sykehusene i Rana og Hammerfest. Igjen ser vi at de
to sistnevnte sykehus kommer dårligst ut i sammenligningen (tabell 2).
Hjerteinfarktregisteret angir at forklaringen på disse forskjellene er at pasientene innlegges ved
lokalsykehus som ikke har tilbud om koronar angiografi. I tillegg er andelen høyere ved
lokalsykehus som har lang reisevei (eks. Kirkenes sykehus og Harstad sykehus).
Etter at diagnosen er stilt blir pasientene overflyttet til et av de åtte sykehusene (i Helse Nord
kun UNN Tromsø, noen få i Helgeland overføres til St. Olav) som tilbyr slik utredning. En sen
overflytting kan ha mange årsaker. Forsinket utredning og beslutningstagning, tilgjengelig
transport og pasientens tilstand er mulige forklaringer. Det beskrives fra klinikere utfordringer
knyttet til ventetid på ambulansefly pga. andre oppdrag, «utflydd personell» og ventetid for nytt
crew.

4.2 Koronar angiografi
Data for koronar angiografi, uansett indikasjon, ble hentet fra NPR-data for 2012–2014 av SKDE.
Koronar angiografi ble definert ved prosedyrekodene: FYDB1*. Ved tolkning av disse data var
det viktig å være klar over at koronar angiografi også gjøres ved andre lidelser enn hjerteinfarkt.
Eksempler er stabil angina, klaffesykdom, spørsmål om donor etc. Oversikten fra SKDE viser at
forbruket av koronar angiografi er 2,8 ganger høyere i boområdet for Finnmarkssykehuset
Hammerfest enn i lokalsykehusområdet til Helgelandssykehuset Mo i Rana. Noe av forskjellen
kan forklares med den høye forekomsten av hjerteinfarkt i boområdet til Hammerfest sykehus.
(En forskjell større enn 2 regnes for betydelig.) Forskjellen mellom ratene til sykehusområdene
til UNN Tromsø og UNN Narvik er 1,5.
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For mange boområder er ratene over tid på vei nedover, Tromsø, Sandnessjøen, Lofoten, Narvik
og til dels Rana er eksempler på dette. Detaljer er vist i figur 7. Erfaringen fra UNN er at
pasienter fra Narvik sjeldent har normale angiografier. Den lave andelen ved Rana og
Narvik sykehus kan dermed skyldes et for strengt «filter» (ved lokalsykehuset) i utvelgelse av
pasienter til koronar angiografi. Arbeidsgruppen foreslår derfor at det gjøres lokale revisjoner
og vurderes å ta i bruk mal (sjekkliste) for henvisning til angiografi. Dette for å sikre et mest
mulig likeverdig tilbud.
Figur 7. Antall angiografier per 1000 innbygger, kjønns- og aldersjusterte rater, fordelt på
lokalsykehusområdene i Helse Nord, årlig gjennomsnitt for perioden 2012–14.
Landsgjennomsnittet er markert med stiplet linje og årsresultatene med punkter (Kilde: NPR/SSB).

Når man ser på utviklingen over tid, fra 2008 til 2015, har det vært en liten økning (1 %) i antall
angiografier for bosatte i Helse Nord. Bosatte i Finnmarkssykehuset og UNN har hatt en nedgang
i antall angiografier i perioden, hhv 2 % og 5 %. Mens det har vært en økning i antall angiografier
for bosatte i Nordlandsykehuset og Helgelandsykehuset i perioden, hhv. 5 % og 13 %.

4.3 PCI
Data for PCI, uansett indikasjon, ble hentet fra NPR-data for 2012–2014 av SKDE. PCI ble
definert ved prosedyrekodene: FNG02 og FNG05. For perioden 2012–2014 var forbruket i
Hammerfest (høyest rate) 1,9 ganger større enn i Rana (laveste rate), se figur 8. Både
Hammerfest og Tromsø hadde forbruksrater med konfidensintervall som lå høyere enn
landsgjennomsnittet. Imidlertid var det kun Bodø, Narvik og Rana som hadde rater med
konfidensintervall som ikke var overlappende med Tromsø. Betraktninger om variasjon i
forbruksrater gjøres normalt under forutsetningen om at det er tilnærmet lik underliggende
sykelighet i boområdene. Det er antagelig ikke tilfellet her, hvor hjerteinfarkt kan brukes som et
mål på sykelighet. Når man ser på utviklingen over tid, fra 2008 til 2015, har det vært en liten
økning (2 %) i antall PCI for bosatte i Helse Nord. Bosatte i Finnmark og Troms har hatt en
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nedgang i antall PCI i perioden, hhv. 13 % og 7 %. Samtidig har det vært en økning i antall PCI for
bosatte i Bodø og Rana i perioden, hhv. 17 % og 20 %.
Figur 8. PCI, kjønns- og aldersjusterte rater per 1000 innbygger rangert etter hyppighet og
sykehustilhørighet (boområde). Snitt for perioden 2012–2014. (Kilde: NPR).

Figur 9 er tilsvarende figur 11, men viser forbruksratene de to siste årene (2014–15) og gir
således et mer tidsriktig bilde (SKDE har nylig fått 2015 data fra NPR, men disse er ikke
personentydige og hjerteinfarkt-tall kan derfor ikke fremstilles for 2015. Derfor er analysene fra
SKDE i all hovedsak kun gjort for perioden 2012–2014). Figur 8 og 9 viser tydelig utviklingen
over tid, for perioden 2014–2015 har Tromsø forbruksrater med konfidensintervall som
overlapper alle de andre boområdene i Helse Nord. Som sagt må slike betraktninger også sees i
forhold til den underliggende sykeligheten, dvs hjerteinfarktratene (se kapittel 4.5).
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Figur 9. PCI, kjønns- og aldersjusterte rater per 1000 innbygger rangert etter hyppighet og
sykehustilhørighet (boområde). Snitt for perioden 2014-2015. (Kilde: NPR).

4.3.1 Data fra Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC).
I dag er det etablert tilbud innen invasiv kardiologi ved OUS Rikshospitalet, OUS Ullevål,
Akershus universitetssykehus (fra høsten 2015), Haukeland universitetssykehus, St. Olavs
hospital, Universitetssykehuset Nord-Norge, Feiringklinikken, Sørlandet sykehus Arendal og
Stavanger universitetssykehus. I det følgende benevnes disse PCI-sykehus. Det må bemerkes at
Rikshospitalet og Feiringklinikken ikke leverte data til NORIC for årsrapport 2014, og det vises
følgelig bare resultater for seks av åtte behandlende institusjoner. Antall prosedyrer ved hvert
PCI-sykehus er vist i figur 10. Den minste av disse enhetene er ved Sørlandet sykehus i Arendal.
Nedslagsfeltet for virksomheten er på ca. 40 000 innbyggere.
Ser man på fordelingen mellom planlagte og akutte/subakutte PCI ved PCI-sykehusene i Norge
har UNN og St. Olavs hospital den høyeste andelen planlagte undersøkelser (figur 11). Ser man
på indikasjonen for angiografi og/eller PCI, utmerket UNN seg med en stor andel med stabil
angina pectoris (hjertekrampe). Diagnosen «uklare brystsmerter» er derimot så godt som
fraværende ved UNN, mens den er gitt til over fem ganger så mange pasienter ved St. Olavs
hospital. Detaljer er vist i figur 12.
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Figur 10. Invasiv prosedyretype og PCI-sykehus i 2014. Absolutte tall er tillagt under figuren.
(Kilde: NORIC-årsrapport 2014).

PCI (uten angiografi): Det er noen ganger at diagnostisk angiografi er gjort tidligere. Det blir da
registrert bare PCI når PCI-en gjennomføres.
Figur 11. Prosentvis (antall) fordeling av prosedyrer (angiografier og/eller PCI-er) etter
hastegrad. Akutt: må utføres umiddelbart. Subakutt: må utføres under sykehusoppholdet. Planlagt:
der pasienten kalles inn fra hjemmet. Tallene er for 2014. Kilde NORIC-årsrapport 2014).
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Figur 12. Antall prosedyrer (angiografier og/eller PCI-er) etter indikasjon og PCI-sykehus. (Kilde:
NORIC-årsrapport 2014).

4.3.1.1 Utredningstid ved de ulike PCI-sentre
Årsrapporten fra NORIC for 2014 beskriver tid til utredning for NSTEMI (18). Figur 13 viser
fordeling av utredningstid fra innleggelse første sykehus til angiografi ved ulike PCI-sykehus
blant overflyttede versus direkte innlagte pasienter med indikasjon NSTEMI. Utredningstiden er
regnet ut for overflyttede pasienter basert på innleggelsesdato i henvisende (første) sykehus.
Ankomstdato PCI-sykehus er benyttet for direkte innlagte pasienter. Pasienter som blir
overflyttet fra annen avdeling på samme sykehus, er ekskludert fra analysene. Tiden er regnet ut
for alle primære angiografier, angiografi/PCI og PCI-prosedyrer (34).
For de som legges direkte inn i PCI-sykehus går utredningen tilfredsstillende raskt, med unntak
av for Haukeland og Stavanger. For de pasientene som overføres fra annet sykehus, er det bare
Sørlandet sykehus som har tilfredsstillende utredningstid. Her er det knapt forskjell på de som
legges inn direkte og de som overflyttes (75 % utredet innen et døgn).
4.3.2 Bosatte i nord som får angiografi (og evt. PCI) utenfor regionen
De beskrevne forskjeller innad i Helse Nord må også sees i forhold til nordnorske pasienter som
behandles i andre deler av landet. En «pasientlekkasje» til Feiringklinikken, til St. Olavs hospital
og til OUS må forventes. Trolig er Helgelandssykehuset, på bakgrunn av sin beliggenhet, særlig
utsatt for en lekkasje til St. Olavs hospital i Trondheim. Med denne bakgrunn ble angiografier
gjennomført ved sykehus utenfor Helse Nord i perioden 2012–2014 analysert. Detaljer er vist i
tabell 8. Denne viste en gjennomsnittlig «lekkasje» på 8,2 % i perioden, men det er en tendens til
at færre pasienter over tid drar ut av regionen for å få utført angiografi. Det er et stabilt antall
pasienter som behandles i Helse Midt-Norge, mens det er en kraftig nedgang ved
Feiringklinikken.
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Figur 13. Utredningstider ved indikasjon NSTEMI (Kilde: Årsrapport NORIC 2014).

Tabell 8. Antall angiografier utført på bosatte i Helse Nord fordelt på årene 2012–14 og
behandlende institusjon som her er definert som UNN, Helse Midt Norge (St Olav), Helse Vest
(Haukeland og/eller Stavanger), Helse Sør-Øst (OUS, og/eller Arendal) og Feiringklinikken. Andel
(%) behandlet utenfor Helse Nord er markert til høyre i tabellen. (Kilde: NPR.)
Behandlende institusjon
Antall Angiografier, for bosatte
i Helse Nord

UNN HF

Helse Midt- Helse Vest
Norge RHF
RHF

Helse SørØst RHF

Feiring
sykehus

2012

3363

64

6

70

209

2013

3072

61

2

71

113

2014

3054

60

12

94

Totalt for perioden 2012-14

9489

185

20

235

Andel
behandlet
Total
utenfor
UNN
3712
9.4 %
3319

7.4 %

85

3305

7.6 %

407

10336

8.2 %

I tabell 9 er det beskrevet boområdet (HF) til pasienter utredet med angiografi utenfor Helse
Nord-området. Årsaker til variasjoner kan være geografi, ulike kulturer, avtalespesialisters
vurderinger, tilgang til tjenesten etc. Den største andelen pasienter utredet/behandlet utenfor
Helse Nord kommer fra boområdet Helgeland med 15,8 %, mens tallet var bare 4,1 % for UNN-
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området. I absolutt tall er flest utredet/behandlet utenfor Helse Nord i Nordlandssykehuset sitt
område (252 pasienter i perioden).
Tabell 9. Antall angiografier utført på bosatte i Helse Nord totalt i perioden 2012–14, fordelt på
boområdene (HF) og behandlende institusjon som her er definert som UNN, Helse Midt-Norge (St.
Olav), Helse Vest (Haukeland og/eller Stavanger), Helse Sør-Øst (OUS, og/eller Arendal) og
Feiringklinikken. Andel (%) behandlet utenfor Helse Nord er markert til høyre i tabellen. (Kilde:
NPR).
Behandlende institusjon
Antall Angiografier for hele
perioden 2012-14

Helse Midt- Helse Vest
Norge RHF
RHF

UNN HF

Helse SørØst RHF

Feiring
sykehus

Andel
behandlet
Total
utenfor
UNN
2227
8.5 %

Boomr Helse Finnmark HF

2038

9

6

48

Boomr UNN HF

3766

18

6

82

57

3929

Boomr NLSH HF
Boomr Helgeland HF

2391

19

4

72

157

2643

9.5 %

1294

139

4

33

67

1537

15.8 %

Totalt for perioden 2012-14

9489

185

20

235

407

10336

8.2 %

126

4.1 %

På lokalsykehusnivå (kun 2014, tabell 10) er det bosatte i området til Sandnessjøen som utgjør
hovedtyngden av pasientlekkasjen fra Helgeland. Tallene inneholder både akutte og elektive
undersøkelser. I absolutte tall er det Nordlandssykehuset Bodø som har det største antall (52
pasienter). Det er også en betydelig forskjell innad i Helgelandssykehuset (6,8 % vs. 19,5 %) og
Finnmarkssykehuset (5,6 % vs. 10 %). I Tromsøområdet er lekkasjen på 3,6 %, mens Harstadområdet har en lekkasje på 7,1 %. Det kan være grunner til å anta at noe av dette er en
«minimumslekkasje» forårsaket av pasienter på reise som har behov for akutte tjenester og dels
av pasienter som alltid vil ha egne preferanser.
Tabell 10. Antall angiografier utført på bosatte i Helse Nord i 2014 fordelt på
lokalsykehusområdene og behandlende institusjon som her er definert som UNN, Helse Midt-Norge
(St. Olav), Helse Vest (Haukeland og/eller Stavanger), Helse Sør-Øst (OUS, og/eller Arendal) og
Feiringklinikken. Andel (%) behandlet utenfor Helse Nord markert til høyre i tabellen. Cellene som
er markert med rødt er angiografier som kan ha potensial for å bli utført innenfor Helse Nord hvis
det opprettes hjertesenter i Bodø.
Behandlende institusjon
Antall angiografier,
lokalsykehusområdene i 2014

Helse Midt- Helse Vest
Norge RHF
RHF

UNN HF

Helse SørØst RHF

Feiring
sykehus

Andel
behandlet
Total
utenfor
UNN
219
10.0 %

Bor i Kirkenes

197

1

3

14

4

Bor i Hammerfest

507

2

1

12

15

537

5.6 %

Bor i Tromsø

841

5

3

18

5

872

3.6 %

Bor i Harstad

208

2

9

5

224

7.1 %

Bor i Narvik

123

1

4

1

129

4.7 %

Bor i Vesterålen

193

3

1

8

11

216

10.6 %

Bor i Lofoten

147

2

6

155

5.2 %

Bor i Bodø

433

7

1

19

25

485

10.7 %

Bor i Rana

138

3

1

6

148

6.8 %

90

6

1

3

100

10.0 %

177

31

2

6

4

220

19.5 %

3054

60

12

94

85

3305

7.6 %

Bor i Mosjøen
Bor i Sandnessjøen
Totalt for 2014
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4.4 Revaskularisering (PCI+ACB)
Data for revaskularisering (PCI og ACB-operasjon), uansett indikasjon, ble hentet fra NPR-data
for 2012–2014 av SKDE. ACB ble definert ved prosedyrekodene: FNA00, FNA10,
FNA20, FNA96, FNB00, FNB20, FNB96, FNC10, FNC20, FNC30, FNC40, FNC50, FNC60, FNC96,
FND10, FND20, FND96, FNE00, FNE10, FNE20 og FNE96. PCI ble definert ved prosedyrekodene:
FNG02 og FNG05. For perioden 2012–2014 var forbruket i Hammerfest (høyest rate) 1,8 ganger
høyere enn i Rana (laveste rate), se figur 14. Hammerfest, Tromsø og Kirkenes hadde
forbruksrater med konfidensintervall som lå høyere enn landsgjennomsnittet. Imidlertid var det
kun Bodø, Narvik og Rana som hadde rater med konfidensintervall som ikke var overlappende
med Tromsø. Betraktninger om variasjon i forbruksrater gjøres normalt under forutsetningen
om at det er tilnærmet lik underliggende sykelighet i boområdene. Det er antagelig ikke tilfellet
her, hvor hjerteinfarkt kan brukes som et mål på sykelighet.
Når man ser på utviklingen over tid, fra 2008 til 2015, har det vært en kraftig nedgang (15 %) i
antall revaskulariseringer for bosatte i Helse Nord. Bosatte i Finnmarkssykehuset, UNN og
Nordlandsykehuset har alle hatt en nedgang i antall revaskulariseringer i perioden, hhv. 26 %,
19 % og 9 %. Mens det har vært en økning i antall revaskulariseringer for bosatte i
Helgelandsykehuset i perioden (5 %).
Figur 14. Revaskularisering, kjønns- og aldersjusterte rater per 1000 innbygger rangert etter
hyppighet og sykehustilhørighet (boområde) (Kilde: NPR)

4.5 Hjerteinfarkt og revaskularisering
Ratene for hjerteinfarkt kan sees på som et mål på sykeligheten og ratene for revaskularisering
kan sees på som et mål på behandling. I figur 15 og 16 er tidligere presenterte rater for
hjerteinfarkt og for revaskularisering sammenstilt. Forholdet mellom hjerteinfarktrater og
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revaskulariseringsrater kan vises ved å beregne et forholdstall (FT), se Tabell 11: FT = Rate for
hjerteinfarkt/Rate for revaskularisering.
Tromsø har det laveste forholdstallet (FT=0,72), mens Lofoten har det høyeste forholdstallet
(FT=1,54). Det ble også testet for eventuelle sammenhenger mellom 30 dagers overlevelse etter
hjerteinfarkt (se også punkt 4.1.1) mot rater av PCI, revaskularisering, hjerteinfarkt og FT på
bosykehus-nivå i Helse Nord. Det ble ikke påvist signifikante sammenhenger (P = 0,15, P = 0,18,
P = 0,97 og P = 0,30). Vi påviste heller ikke noen sammenheng mellom overlevelse og raten
STEMI infarkt (regresjonsanalyse P = 0,64).
For BoHF-ene hadde St. Olavs hospital det laveste forholdstallet (FT = 0,44) og Lovisenberg det
høyeste forholdstallet (FT=2,16). For å analysere eventuelle forskjeller mellom de HF som har
PCI-tilbud og de øvrige ble HF-ene delt inn i to kategorier: De som har PCI (UNN, St. Olavs
hospital, Bergen, Stavanger, OUS, Østfold, Innlandet og Sørlandet har PCI – Østfold og Innlandet
sogner til Feiring) og de som ikke har. Vi påviste ved t-test og vekting med innbyggertall ingen
signifikant forskjell i rater og forholdstall: (PCI-rater (P = 0,62), revaskulariseringsrater (P =
0,61), hjerteinfarkt rater (P = 0,12), FT (P = 0,08)). Dersom vi ikke tar med Østfold og Innlandet
som områder med PCI får vi en signifikant lavere rate av
Figur 15. Hjerteinfarkt og revaskularisering (PCI og ACB operasjon), kjønns- og aldersjusterte
rater per 1000 innbyggere i forhold til sykehustilhørighet (bosykehus). (Kilde: NPR).

hjerteinfarkt i PCI-områdene (P = 0,0047, rater 2,85 vs. 3,60), ellers er det ikke signifikante
forskjeller.
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Tabell 11. FT, forholdstall mellom hjerteinfarktrate og rate for revaskularisering for
lokalsykehusområdene i Helse Nord. Rater for snitt i perioden 2012-2014.
FT
Bor i Tromsø
0,72
Bor i Sandnessjøen
0,96
Bor i Kirkenes
1,04
Bor i Harstad
1,11
Bor i Vesterålen
1,14
Bor i Hammerfest
1,24
Bor i Bodø
1,30
Bor i Rana
1,31
Bor i Mosjøen
1,38
Bor i Narvik
1,43
Bor i Lofoten
1,54
.
Figur 16. Hjerteinfarkt og revaskularisering (PCI og ACB operasjon, kjønns- og aldersjusterte rater
per 1000 innbyggere i forhold til helseforetakstilhørighet (boHF) i Norge. (Kilde: NPR).

4.6 Luftambulansetransport av hjertepasienter i Helse Nord.
4.6.1 Bestillingen til luftambulansetjenesten (LAT) ANS
Data fra Luftambulansetjenesten (LAT) ANS ble levert av medisinsk rådgiver Pål Madsen.
Følgende bestilling var gjort til selskapet: Flygninger helikopter/fly (RW/FW) med
hjerteinfarktpasienter (I21/I22) i Helse Nord fordelt på:
•

Kjønn
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•
•
•
•
•
•

Fire hastegradskriterier: bestilte oppdrag/rutine (<24t)/haster/akutt.
Ulike flystrekninger innad i Helse Nord og mellom Helse Nord og St. Olavs
hospital (Værnes/Trondheim).
Tidsperiode minimum 2014 (ønskelig 2012-2014).
Tidspunkt på døgnet
Følge med anestesilege ja/nei.
Ventetider fra melding til luftambulansebasen til oppdraget iverksettes.

Data for aktivitet ble tatt ut fra tjenestens database (LABAS). LAT påpekte at datakvaliteten kan
ha enkelte usikkerheter knyttet til seg. Dette inkluderte korrekt diagnose ved
transportbestilling, korrekt journalføring i transportjournalen, korrekt punching i LABAS,
korrekt uttrekk fra databasen og korrekt analyse/bearbeiding av dataene. Data kan i svært liten
grad brukes til å beregne forløpstider. For eventuelt å få dette til måtte AMIS-databasen til AMK
og LABAS-databasen «smeltes sammen» og analyseres. Dette ville være svært tidkrevende og
ikke mulig å gjennomføre innenfor dette prosjektet.
Luftambulansetjenesten hadde følgende kommentarer til bestillingen: Det var ikke mulig å få
data på hva pasienten flys til (eks. PCI, angio etc.), men kun diagnosen pasienten har
(hjerteinfarkt, I21 og I22). For alle helikoptertransporter var det anestesilegefølge.
Ventetidsdata vil kun gjelde fra bestilling av oppdrag til luftambulansebase og til det utføres.
LABAS har ikke data fra symptomdebut til behandling.
4.6.2 Luftambulansetjenestens ressurser innen Helse Nord
En oversikt over ressurser og lokalisasjon er vist i figur 17. Ambulanseflyene er bemannet med
spesialsykepleier. I tillegg har man anestesilege i bakvakt i Tromsø og Bodø. Flyene har i dag
følgende drift: Kirkenes (ett fly døgnberedskap), Alta (to fly, ett døgnberedskap, ett kun dagtid),
Tromsø (ett fly døgnberedskap), Bodø (ett fly døgnberedskap), Brønnøysund (ett fly,
døgnberedskap). Ambulansehelikoptrene (2 stk. (3 stk. fra mai 2015)) er bemannet med
anestesilege. De har følgende baser: Tromsø, Brønnøysund og Evenes (fra mai 2015). Evenesdata var derfor ikke inkludert i de data som ble levert fra LABAS. Redningshelikoptrene (2 stk.)
er bemannet med anestesilege og lokalisert til Banak og Bodø. Helse Nord utgjør 45 % av Norges
landareal. Avstandene, selv med ambulansefly, blir dermed betydelige. I dag benyttes Beech som
ambulansefly. Dette har en marsjfart på 536 km/t (294 kn/t, 1 knop = 1 nautisk mil (nm) =
1,862 km). I tabell 12 er det vist flytid (tid «per leg») mellom ulike lokalisasjoner i Helse Nord.
4.6.3 Luftambulanseaktiviteten i perioden 2012–2014.
Ved vurdering av aktiviteten var det viktig å være klar over at den både inkluderer beredskap og
transportoppdrag. I treårsperioden 2012–2014 var det transportert 2 383 pasienter med
hjerteinfarkt (ICD-10, I21 og I22) i ambulansefly og 338 med helikopter. Dette utgjorde
henholdsvis 12,3 % (2383/19298) og 7,3 % (338/4637) av all fly og helikopter aktivitet i LAT.
En oversikt over aktiviteten og flystrekninger etter hyppighet er vist i tabell 13. Totalt sett
(hjerteinfarkt, alle hastegrader, de største sykehusene) gikk 1 947 flyvninger til Tromsø, 88 til
Bodø og 19 til Trondheim. Tilsvarende tall for helikopter var 233 til Tromsø, 37 til Bodø og 21 til
Trondheim. Alle helikoptertransporter hadde anestesilege om bord. For ambulansefly var
andelen 41 % anestesilege og 2 % annen lege ved akuttgrad akutt og haster. Totalt for alle
hastegrader var andelen 18 % og 1 %.
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Figur 17. Dekningsområde innenfor 1 times flytid med dagens helikoptre i Helse Nord.
Ambulanseflyene (6 fly) og helikoptrene (ambulansehelikoptre 2 (3 fra mai 2015) og 2
redningshelikoptre)) er også vist i figuren. Sirkel beskriver 30 min. flytid fra base.

Tabell 12. Flytid (leg-tid) mellom ulike lokalisasjoner i Helse Nord med ambulansefly. (Kilde:
Flykoordineringssentralen)
Avstand i luftlinje
Brønnøysund – Tromsø
Bodø – Tromsø
Bodø – Mo i Rana
Bodø – Brønnøysund
Bodø – Sandnessjøen
Tromsø – Brønnøysund
Tromsø – Sandnessjøen
Tromsø – Hammerfest
Tromsø – Kirkenes
Tromsø – Alta
Kirkenes – Vadsø

Km
550
324
167
224
166
542
495
210
429
173
44

Nautisk mil
297
175
90
121
90
293
267
113
231
94
24

38

Tid amb.fly (t)
01:15
00:45
00:20
00:30
00:20
01:15
01:05
00:35
01:00
01:30
00:10

Tabell 13. Tabellen viser en oversikt over Luftambulansetjenestens aktivitet 2012-2014 i Helse
Nord med en hovedvekt på hjerteinfarkt pasienter. (Kilde: Luftambulansetjenesten).
Variabel
Antall pasienter
Hjerteinfarkt (AMI, I21, I22)

Hastegrad

Flystrekninger amb.fly

Flystrekninger helikopter

Totalt
Kvinner
Menn
Bestilt
Vanlig
Haster
Akutt
Bodø-Tromsø
Hammerfest Tromsø
Røssvold-Tromsø
Alta Tromsø
Skagen-Tromsø
Leknes-Tromsø
Mosjøen-Tromsø
Stokka-Tromsø
Banak-Tromsø
Kirkenes-Tromsø
Framnes-Tromsø
Evenes-Tromsø
Alta -Hammerfest
Vadsø-Tromsø
Vadsø-Kirkenes
Harstad-Tromsø
Lenvik-Tromsø
Meløy-Bodø
Narvik-Tromsø
Bardu-Tromsø
Målselv-Tromsø
BrønnøyTrondheim
Lyngen-Tromsø
BrønnøyAlstadhaug
Nordreisa-Tromsø
Skjervøy-Tromsø
Balsfjord-Tromsø
Storfjord-Tromsø
Sømna-Alstadhaug
Steigen-Bodø

Ambulansefly Helikopter
19298
4637
2383
338
737
83
1603
264
221
1
1241
2
323
52
598
283
142

Totalt
23935
2721
820
1867
222
1243
375
881

46
44
40
39
36
35
35
21
20
20
19
16
11
10
30
20
16
13
11
9
9
8
7
7
6
6
5
5
5

I en studentoppgave ved Nordlandssykehuset (som vurderte transport av hjerteinfarkt
pasienter med «Bodø-flyet») ble det konkludert med en økende belastning de på

39

anestesitjenesten ved NLSH Bodø på grunn av behov for følge med anestesilege (overlege Erik
Waage Nielsen, personlig meddelelse). Denne oppgaven viste også at det for mer enn 50 % av
pasientene gikk mer enn 6 timer fra symptomdebut til PCI. Tilgang på fly varierte gjennom
døgnet. Aktiviteten hadde en hovedvekt mellom klokken 9.00–16.00. Figur 18 viser fordelingen i
antall akutt og hasteoppdrag med ambulansefly gjennom døgnet. Mens det var en tydelig dipp i
flyaktivitet ved tidspunkt for crew-skifte, var dette ikke tilfelle for helikopteroppdragene (figur
19).
Figur 18. Antall akutt og hasteoppdrag med ambulansefly fordelt på døgnet (0–24 timer).
Tidspunkt er tidspunktet oppdraget ble iverksatt.

4.6.4 Luftambulansetjenesten og utfordringer fremover
Luftambulansetjenesten (LAT) påvirkes i stor grad av beredskapen til Avinor. Avinor drifter
flyplassene. Evt. endrede åpningstider og responstider for Avinors personell vil derfor påvirke
luftambulansetjenesten (35).

Fra Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset påpekes at et samlet klinisk miljø i landsdelen
er bekymret for at vi nærmer oss taket for hva luftambulansetjenesten kan bære. I
«Strategidokument – Ambulanseflytjenesten 2019» i kapittel 10 (36) er de ganske tydelig på at
man i neste kontraktsperiode vil oppleve at kapasiteten i tjenesten overskrides. Dette kan løses
på to måter:
1) Etablere ett fly til.
2) Begrense behovet.
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Figur 19. Antall akutt og hasteoppdrag med helikopter fordelt på døgnet (0–24 timer). Tidspunkt
er tidspunktet oppdraget ble iverksatt (Kilde: Luftambulansetjenesten)
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Den største enkeltstående pasientgruppen i tjenesten er pasienter med manifest eller mistenkt
koronarsykdom. Tabell 14 vises antallet transporter fra NLSH og HSYK til UNN med pasienter
med koronar hjertesykdom. Antallet har vært stigende de siste årene, og det flys årlig mellom
550 og 600 hjertepasienter fra Helgeland og NLSH til Tromsø. Dette utgjør 6–7 % av landets
samlede behov for ambulanseflytjenester. Før eller siden vil man kunne stå overfor et valg
mellom å øke flyflåten eller å redusere antall oppdrag. Det koster i underkant av 50 millioner
kroner per år å drifte et ambulansefly. Det er 9 fly som deler på 9 000 turer, og de aktuelle
pasientene utgjør 12,3 % av oppdragene. Bodø er innenfor Brønnøyhelikopterets rekkevidde.
Helikopter vil kunne avlaste fly i betydelig grad. Bodø er tilgjengelig med bil eller båt fra NordHelgeland, og flytransporter vil være vesentlig kortere enn til UNN. Hvis man antar at man kan
redusere behovet for et nytt ambulansefly vil besparelsene ved å etablere et PCI-tilbud i Bodø
overgå kostnadene. Det er uenighet i prosjektgruppen hvor realistisk dette er.
Om få år vil også de gamle Sea King-redningshelikoptrene byttes ut med nye helikoptre.
Regjeringen inngikk i desember 2013 kontrakt med den italienske produsenten Agusta
Westland (AW) om kjøp av 16 nye redningshelikoptre av typen AW101. Den samlede prisen var
6,25 milliarder kroner, og det var en opsjon på ytterligere seks helikoptre. De nye
redningshelikoptrene fases inn i perioden 2018–2020. Fra 2018 skal de nye
redningshelikoptrene etter planen innføres på Sola og deretter på basene Ørland, Banak, Bodø,
Rygge og Florø. De nye helikoptrene vil ha høyere marsjfart (275 km/t (170 mph)) og kunne
dekke et større område enn dagens gamle Sea King-maskiner. Oppgraderinger (eks.
avisningssystemer) gjør at de er mer væruavhengig og kan i større grad fly mer direkte mot
målet. Maks kapasitet er 38 personer. Et av de nye helikoptrene er vist i figur 20. Nye helikoptre
i Bodø vil øke tilgjengeligheten til Bodø for de nordlige delene av Helgeland.
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Tabell 14 Antall ambulanseflyginger fra Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset til UNN med
pasienter med diagnose I20-I25.9 (ICD 10). Pr år og pr sykehus (Kilde Lat ANS).
År
Vefsn
S.sjøen
Rana
Bodø
Lofoten
Stokm.nes Sum
1999
6
19
21
59
8
18
131
2000
18
12
40
74
24
25
193
2001
17
27
49
92
32
30
247
2002
15
40
50
117
26
32
280
2003
25
41
60
164
47
52
389
2004
28
66
57
141
63
81
436
2005
41
57
76
166
68
81
489
2006
45
66
56
164
54
53
438
2007
54
72
71
154
68
59
478
2008
30
71
67
185
59
72
484
2009
47
66
74
221
62
65
535
2010
53
72
86
198
94
64
567
2011
37
66
64
247
89
71
574
2012
47
79
70
195
72
81
544
2013
44
72
67
201
79
65
528

Figur 20. Agusta Westlands helikopter AW101 som erstatter dagens Sea King. (Kilde: Forsvaret)

4.7 Data fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Prosjektgruppen kontaktet Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og ba om oversikt over antall
innmeldte erstatningssaker knyttet til PCI-virksomheten i Helse Nord. Fra seniorrådgiver Mette
Willumstad Thomsen ved NPE fikk vi følgende oversikt: I perioden 2010–2014 var det på
landsbasis meldt 171 saker med hjerteinfarkt (I21 eller I22) som diagnose. De aller fleste av
disse sakene gjaldt diagnostisering. Deretter var medisinering hovedårsaken til klagene. 26
saker dreide seg om hjertekirurgi og kun 8 om angiografi. Det var totalt 39 saker som omhandlet
PCI og 6 av disse var i Helse Nord.
Med bakgrunn i dette lave tallet for PCI i Helse Nord valgte vi ikke å gå inn i ytterligere detaljer.
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4.8 Personell- og utstyrssituasjonen
4.8.1 Personell og utstyr ved UNN HF
UNN har 3 intervensjonslaber (en Siemens-lab og to Philips-laber). Labene fra Philips er
oppgradert i 2014, og Siemens laben er fra 2011. Avdelingen har syv intervensjonister i vakt.
Som oftest går disse 6-delt vakt pga. fravær (overlegepermisjoner etc.). Det er to vaktsjikt innen
kardiologi. Ett for kompetente PCI-operatører (6–7 stk.) og ett for generell kardiologisk vakt.
Begge vaktsjikt har kontinuerlig vakt gjennom året (24/7/365).
Enheten har 15 sykepleierstillinger. De aller fleste av disse er spesialsykepleiere med
videreutdanning innen anestesi/intensiv/operasjon. I tillegg er de gjennom intern opplæring i
avdelingen gitt ytterligere kompetanse innen hjertelidelser. Disse har også oppgaver utenfor
labene. Erfaringen fra UNN er at det er nødvendig med minimum to sykepleiere (evt.
radiografer) per lab for å sikre en god drift.
I UNN har enheten ingen egen sekretærressurs, men benytter felles skrivetjeneste.
Av annet nødvendig utstyr har UNN følgende: FFR (utstyr for trykkmåling), IVUS (intravascular
ultrasound), Rotablator (gassturbindrevet bor til intrakoronart bruk), IABP (IntraAortic Balloon
Pump), ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation).
UNN har følgende utstyr på ønskeliste: OCT (optic coherence tomography) – til intrakoronar
bildeframstilling. Impella (pumpe til temporær implantasjon i venstre ventrikkel).
4.8.2 Personell og utstyrssituasjonen ved Nordlandssykehuset
Utstyret som ble anskaffet til tidligere koronar angiografi-aktivitet ved Nordlandssykehuset må
ansees som utdatert. Personellet som ble opplært innen koronar angiografi har ikke lenger en
tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å ta ansvar for et eventuelt tilbud ved NLSH. Det er
gruppens standpunkt at PCI-behandling bør gjennomføres av invasiv kardiolog som en del av
hjertemedisinsk avdeling.
NLSH Bodø har i dag utstyr som kan benyttes til CT-angiografi (hjerte-CT), men mangler
programvare for å kunne utnytte dette utstyret. I dag benytter foretaket Curato i Bodø og UNN
Tromsø for slike undersøkelser.
4.9

Framtidsscenario - utviklingen og behovet fremover?

4.9.1 Internasjonale trender.
Internasjonalt er det en fallende forekomst av hjerteinfarkt. I Kaiser Permanente-studien i USA
sank alders- og kjønnsjustert innsidens av STEMI fra 133/100 000 til 50/100 000 (24).
Data fra det svenske kvalitetsregisteret (Swedeheart) beskriver i dag en halvering av antall døde
av hjerteinfarkt siden 1990-tallet. Færre pasienter får tilbakefall av sin hjertesykdom og flere
lever lengre med høyere livskvalitet (48).
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Selv om aldersjusterte insidensrater går ned, blir det flere eldre, og pasienter med hjertesykdom
lever nå lenger enn tidligere. I tillegg strekkes indikasjonsgrensen for intervensjoner (eks. PCI og
ACB). Dette er illustrert i en større studie fra Sveits som inkluderte 13 662 pasienter over 70 år
med akutt koronart syndrom i perioden 2001–2012 (37). I perioden påviste forskerne en bedre
etterlevelse i bruk av anbefalte legemidler i nasjonale retningslinjer og en fallende dødelighet
under sykehusoppholdet (fra 11,6 til 10 %). PCI ble benyttet i økende grad blant de eldre
pasientene (gjennomsnittsalder for PCI økte fra 76,2 til 78,1 år). Dette funnet er også støttet av
flere internasjonale studier (38, 39). Den økende andelen eldre pasienter til PCI kan gi et økt
behov for hjerterehabilitering (37).
4.9.2 Framtidsscenario i Helse Nord
Dødeligheten av hjerteinfarkt har blitt mer enn halvert i løpet av de siste 40 år (23, 52). Bruk av
trombolyse og PCI er to av forklaringene på dette. Utviklingen er illustrert i figur 21. I dag er
Troms fylke under landsgjennomsnittet og Nordland har en positiv utvikling i antall
hjerteinfarkt/1 000 innbyggere (se tabell 1). Den samme utviklingen ser man foreløpig ikke i
Finnmark. Status i 2012 er vist i figur 22.
Data fra Tromsøundersøkelsen har vist at forekomsten av STEMI er synkende (21). I perioden
1995–2010 sank alders- og kjønnsjustert insidens (antall nye tilfeller) med 48 %. Den årlige
reduksjon var nærmest lineær og 3 % årlig. Detaljer er vist i figur 23. En analyse av angiografivirksomheten i Helse Nord i perioden 2005–2012 viste en fallende andel av STEMI fra 24 % til
18 % (21). Forekomsten av alvorlige forsnevringer falt fra 24 % til 17 %. Med andre ord ser vi
en stadig mindre syk gruppe som går til koronar angiografi.
I dag ser vi en dreining fra hjerteoperasjoner (coronary artery bypass grafting - CABG) til PCI. En
økende andel av eldre pasienter medfører oftere ledsagende komorbiditet (andre lidelser) som
det må tas hensyn til i behandlingen av hjertesykdommen. Samtidig strekkes indikasjonene på
grunn av bedre teknikker og lavere risiko slik at eldre aldersgrupper også får tilbud om PCI. Vi
ser også at flere overlever koronar hjertesykdom og «poolen» av kronisk syke øker.
Fremtidsbildet er også preget av en utvikling med en økende andel eldre i befolkningen. En

fremtidig utjevning av ulikheter i dagens behandlingstilbud innad i regionen vil også påvirke
behandlingsvolum. Samlet sett gir alle disse momenter ikke grunnlag for å tro at færre vil
trenge behandlingstilbud innen koronar hjertesykdom. Sannsynligvis kan behovet for PCIprosedyrer forbli stabilt eller øke forsiktig i årene som kommer.
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Figur 21. Fallende kardiovaskulær dødelighet i Nord-Norge og i hele landet per 100 000 menn og
kvinner, alle aldre, 1970–2012. (Kilde: Norsk folkehelseinstitutt og Statistisk sentralbyrå)

Figur 22. Fylkesvis dødelighet for koronar hjertesykdom 2012. Menn, alle aldre, per 100 000
innbyggere, aldersstandardisert. (Kilde: Norgeshelsa.no)
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Figur 23. Tidstrend i insidens av hjerteinfarkt, Tromsøstudien 1994-2010. (Kilde Mannsverk et al.
(21))
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Personell
Med en fallende forekomst av hjertesykdom, en økende andel overlevere, en tøying av
indikasjonsgrener og mer komorbiditet blant pasientgruppen, er arbeidsgruppen av den
oppfatning av at det er grunnlag for å stabilisere dagens bemanning på dagens nivå. En eventuell
revurdering av kapasiteten i det hjertekirurgiske tilbudet kan være aktuelt, men arbeidsgruppen
har konkludert med at dette er utenfor mandatet til dette arbeidet.
Utstyr
CT kan i dag erstatte noe av angiografi virksomheten. Hjerte-CT kan gi beskrivelse av
koronarkarene og klaffene. Gjennom en gave fra Trond Mohn har UNN etablert et hjerte-CTtilbud. Et lignende tilbud er under etablering i Kirkenes. Inntil 30–40 % av pasientene som
henvises til angiografi har normale kransarterier (14). CT vil dermed kunne erstatte en ikke
ubetydelig del av angiografi virksomheten. Dette vil kunne bedre tilgangen til koronar angiografi
og redusere ventetiden. Tilbudet finnes i dag i Tromsø, Kirkenes og hos Curato i Bodø.
Nordlandssykehuset har aktuell CT maskin til hjerte-CT, men har ikke anskaffet aktuell
programvare.

5.

Svenske erfaringer (Swedeheart)

I Sverige er akutt hjerteinfarkt den vanligste dødsårsaken hos menn (16 %) og kvinner (11 %).
Det er også den vanligste årsaken til behandling i sykehus. Omkring 60 000 svensker får årlig
akutt hjertekar-sykdom. Den utgjør 16 % av alle sykehusbehandlinger og forbruker ca. 570 000
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sykehusdøgn til en kostnad av 2 mrd. svenske kroner. I tillegg kommer kostnader på 5,2 mrd. for
legemidler og 8 000 hjerteoperasjoner og 20 000 PCI-inngrep.
Sverige har et nasjonalt kvalitetsregister for hjerteintesivomsorg, kransårerøntgen, PCI,
hjertekirurgi og sekundærprevensjon. Dette registeret kalles SWEDEHEART
(www.swedeheart.se) (40). I 2015 var registeret utgangspunkt for et 50-talls vitenskapelige
publikasjoner i internasjonale medisinske tidsskrift. Registeret setter fingeren på ulikheter
mellom regionene i Sverige og har vært med på å sikre en bedre og likeverdig omsorg i landet
(40). Blant kvalitetsindikatorene i registeret er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Totalskår for tjenesten.
Andel reperfusjon ved STEMI (85 % = 1 poeng).
Reperfusjon ved STEMI innen anbefalt tid. EKG til trombolyse maks 30 minutter, EKG til
PCI maks 90 minutter (90 % = 1 poeng).
Andel med NSTEMI som får kransarterierøntgen (koronar angiografi) (80 % = 1 poeng).
Blodpropphemmende middel ved STEMI (90 % = 1 poeng).
Gitt legemiddel ved hjerteinfarkt som utvider blodkarene og senker blodtrykket (90 % =
1 poeng).
Rapportert hjerteinfarkt til Swedeheart (95 % = 1 poeng).
Ett års oppfølging gjennomført (90 % = 1 poeng).

Det er totalt 27 sykehus som driver PCI-virksomhet i Sverige (40, 41). I den nordre del av
Sverige er det senter i Sundsvall, Östersund, Umeå og Sunderbyn, som alle driver med PCIvirksomhet (40). Det siste senteret i Sverige ble opprettet i Värmland i januar 2006. Dette länet i
Sverige har i overkant av 310 000 innbyggere og har en betydelig høyere forekomst av hjerte- og
karsykdom enn Sverige for øvrig. Etter innføring av et PCI-senter lokalisert til sykehuset i
Karlstad (7 dagers tjeneste med vaktfunksjon) ble 30 dagers overlevelse for
hjerteinfarktpasienter i Värmland bedret (fra 87,3 % til 92,2 %).
Sverige har tydelig en god hjerteinfarktomsorg. Sammenligning mellom Sverige og Storbritannia
har vist at 30 dagers overlevelse er bedre i Sverige (91,6 % vs. 90,3 %) (42). I begge land var
etterfølgelse av nasjonale behandlingsretningslinjer korrelert med bedre resultat. Til
sammenligning var norske tall for 2014 89,8 % (Helse Nord 89,4 %).

6. Vurderinger
6.1 Et likeverdig tilbud?
6.1.1 Behov for enhetlig logistikk – innføring av sjekkliste?
Gruppen er enig i at vi ikke har et likeverdig tilbud verken til STEMI eller NSTEMI-pasientene.
PCI-tilbudet er ulikt ved at kun befolkningen innenfor 1–1,5 times tid fra første medisinske
kontakt til ankomst PCI-lab (i UNN Tromsø) har et reelt tilbud om primær PCI. Gruppen ser også
at det er ulikheter i tilbudet som gis fra de forskjellige lokalsykehus. Dette gir seg utslag med
variasjon i tid fra første kontakt med helsepersonell til trombolyse ved STEMI, idet prehospital
trombolyse i enkelte lokalsykehusområder ennå ikke er innført. Det er også praksisforskjeller
mellom lokalsykehusene som for NSTEMI-pasientene fører til varierende tid til angiografi.
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For å kunne planlegge ambulansefly-/helikoptertransport av en pasient neste dag må det
foretaket som sender fra seg pasienten ha avtale om mottak i UNN før ambulansefly kan
rekvireres. Det bør her utarbeides en sjekkliste som benyttes ifm. dialogen mellom sykehusene.
Dette slik at tilstrekkelig informasjon er tilgjengelig og en mest mulig likeverdig behandling kan
sikres. På denne måten begrenser man skjevheter pga. «ulike legefiltre» ved lokalsykehusene. På
natt kan dialog mot UNN primært gjøres med HLA-vakt (hjerte/lunge forvakt) på UNN. Ved
behov kontaktes intervensjonist.
Hviletidsbestemmelser («utflydd mannskap»), ulike tekniske forhold vedrørende fly og
helikopter, værforhold etc. kan også gi utfordringer. For å optimalisere ressurstilgang fra
luftambulansetjenesten må det revurderes når skifte av crew gjennomføres på ambulanseflyene.
Tidligere viste figur 18 dokumenterer dette.
6.1.2 Samtidighetskonflikter og ulik tilgang til reperfusjonsbehandling
I dialog med Finnmarkssykehuset (overlege Stein Høybjør) har vi fått påpekt at Hammerfest
sykehus har en meget syk populasjon og dermed oftere kontraindikasjoner for reperfusjon ved
hjerteinfarkt. Den store forskjellen mellom boområdet for Hammerfest og Kirkenes sykehus bør
dog analyseres ytterligere med spørsmål om hjerteinfarkt diagnostiseres likt ved de to
sykehusene. Årsrapporten fra Norsk hjerteinfarktregister (NHIR) for 2014 viste at det var
registrert 67 hjerteinfarkt ved Kirkenes sykehus og 238 hjerteinfarkt ved Hammerfest (18).
Dette gir en forekomst på henholdsvis 2/1 000 og 5/1 000 per innbygger. Både Hammerfest og
Kirkenes sykehus hadde god dekningsgrad i NHIR i forhold til Norsk pasientregister (NPR) på
henholdsvis 96 % og 91 % (18). Den store variasjonen mellom de to sykehusene gir grunn til å
tro at man muligens ikke diagnostiserer hjerteinfarkt likt. Dette er uheldig da man kan risikere
både under- og overdiagnostisering. F.eks. kan troponinstigning ha mange andre årsaker enn
hjerteinfarkt (eks. forverrelse av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom), nyresvikt,
atrieflimmer (forkammerflimmer)).
Det er også nevnt at klinikkene i Hammerfest og Kirkenes bruker ulike tester. Den ene bruker
troponin I og den andre troponin T. Etter en diskusjon har prosjektgruppen konkludert med at
ulikheter mellom Troponin I og T ikke kan forklare forskjellene. Anskaffelsene er basert på
anbud, og det er betydelige kostnadsforskjeller mellom de to leverandører (Roche og Abbot).
Prosjektgruppen mener at fremtidig valg må baseres på nasjonale anskaffelsesprosesser (f.eks.
gjennom HINAS).
Etter informasjon til Finnmarkssykehuset om våre funn, er vi kjent med at fagsjefen (Harald
Sunde) i Finnmarkssykehuset har tatt tak i dette. Det er inngått et kvalitetsforbedringsprosjekt
mellom Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre og Finnmarkssykehuset. Med
utgangspunkt i data fra Norsk hjerteinfarktregister skal diagnose og behandling av akutt
hjerteinfarkt ved Finnmarkssykehuset gjennomgås. Prosjektet skal gjennomføres innen
utgangen av 2017.
6.1.3 Ulik tilgang til angiografi - innføring av pakkeforløp?
I vårt material har vi beskrevet ulikheter i angiografi tilbudet. I etterkant av våre analyser har
hjerteinfarktregisteret nå frigitt noen data for 2015. Her fremkommer det ingen vesentlige
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forskjeller i tidsdifferanse (timer) fra innleggelse ved lokalsykehus og ankomst UNN Tromsø
(figur 24). Ytterligere detaljer er vist i tabell 15.
Selv om det vurderes å ikke være vesentlige tidsforskjeller påpekes det at Hammerfest har
lengre tidsbruk enn Kirkenes, og Mosjøen har betydelig kortere tid enn Sandnessjøen. Det
realistiske målet må være at alle angiograferes innen 48 timer.
Fra fagmiljøet i Helgelandssykehuset angis problemer «med å få solgt inn pasienten» til UNN og
ventetid på ambulansefly som hovedgrunnene for sen tilgang til PCI for helgelendingene.
Figur 24. Figuren viser tid fra innleggelse i lokalsykehus til ankomst UNN Tromsø basert på
Hjerteinfarktregisterets data for 2015. Figuren viser et box-and-whisker-plot.

Tabell 15. Tabellen viser antall pasienter og tidsforbruk i timer (gj.snitt, median og 75-percentil)
fra innleggelse i lokalsykehus til ankomst UNN Tromsø for angiografi.
Fra sykehus

antall

gj.snitt

median

75-percentil

En betydelig del av tiden skyldes transporttid. Ulik tid til ankomst ved regionalt senter medfører
ulike tilnærminger. Ved STEMI behandles pasientene med trombolyse dersom det tar mer enn to
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timer (90 minutter ved PCI-senter og 120 minutter dersom innleggelse der det ikke er PCIsenter) fra første medisinske kontakt (FMC) til PCI-behandling. Trombolyse skal gis innen 30
min. etter diagnose. Deretter gjøres det koronar angiografi og PCI i løpet av 3–24 timer, eller så
raskt som mulig dersom trombolyse ikke har hatt effekt og dersom forholdene ligger til rette for
behandlingen. Ved påvist NSTEMI (den største gruppen) skal pasientene få utført koronar
angiografi innen 72 timer. Pasienter med høy risiko må utredes raskere. Transporttid vil dermed
gi ulike tilnærminger. I materialet ble det påvist ulikheter mellom sykehusene når det gjelder
andel pasienter som gis reperfusjonsbehandling. Det ble derfor gjort utsjekk etter regionale
prosedyrer. Denne analysen dokumenterte at det finnes regionale prosedyrer i DocMap® for
trombolyttisk behandling ved hjerteinfarkt (DOCID=584306), akutt hjerteinfarkt med STelevasjon (STEMI) (DOCID=661976) og intraarteriell trombolyse og trombektomi ved
hjerteinfarkt (DOCID=656699). Prosjektgruppen har ikke kunnet følge opp om det er ulik
etterlevelse av retningslinjene i de enkelte sykehus, men erfaringen er at disse følges. Dette bør
følges opp av fagrådet i hjertesykdommer. En gjennomgang av avviksrapportene i DocMap kan
være en nyttig oppfølging.
I dialog med overlege Stein Høybjør ved Finnmarkssykehuset Hammerfest ble det påpekt mulige
forklaringer. Hammerfest sykehus har en meget høy andel av pasientene i Helse Nord med
NSTEMI (ca. 20 %). Mange av disse har små hjerteinfarkt hvor det, etter dialog med UNN,
konkluderes at det ikke er aktuelt med angiografi. Dataene registrert i hjerteinfarktregisteret
underbygger dog ikke dette. Hammerfest sykehus er iflg. registeret ikke preget av mange små
infarkt.
En stor del av pasientene fra kysten av Finnmark er meget syk på grunn av tilleggsdiagnoser.
Forekomsten av KOLS er betydelig. Det er derfor ikke sjelden at pasientene er multisyke og
utredning med angiografi kan være kontraindisert.
Arbeidsgruppen konkluderte med at det beste tiltaket for å sikre en enhetlig og mest mulig lik
praksis i regionen er innføring av sjekklister og pakkeforløp, tilsvarende det som er etablert for
kreftpasienter. Dette vil kunne minimere risiko for mangelfull diagnostikk og underbehandling
av hjerteinfarktpasienter i Helse Nord.
Vi har i vårt arbeid ikke analysert for eventuelle forskjeller mellom kjønnene. Nylig viste Jortveit
og medarbeidere (53) at færre kvinner enn menn i Norge ble utredet med koronar angiografi
ved akutt hjerteinfarkt, og kvinner fikk sjeldnere enn menn anbefalt sekundærprofylaktisk
medikasjon. Samtidig fikk kvinner i like stor grad som menn utført revaskulariserende
behandling (PCI, CABG) når det først var påvist behandlingstrengende koronarsykdom. I en
leder i Tidsskriftet (54) påpekes det at undersøkelser har vist en fallende andel som får
gjennomført koronar angiografi fra 60-årsalder. Dette til tross for at pasienter over 80 år med
NSTEMI har god nytte av tilbudet. Det er grunn til å tro at denne forskjellen også kan være
gjeldende i Helse Nord. Dette bør følges opp i fremtidige analyser av behandlingen av
hjerteinfarkt i vår region.
6.1.4 Nærhet til tilbudet
Det finnes internasjonal litteratur som beskriver at nærhet til et helsetilbud har betydning for
befolkningens tilgang til tilbudet og hvordan tilbudet brukes. Mye av litteraturen har fokus på
primærhelsetjeneste, både internasjonalt (1,2) og nasjonalt (3–6). Det er dog uenighet innad i
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prosjektgruppen ift. tolking av disse dataene. Mens en del av gruppen mener disse kan overføres
til norske forhold påpeker andre at norske data ikke viser en slik sammenheng. Sistnevnte
gruppe påpeker at til tross for sentralisert PCI-virksomhet, er det et høyt forbruk av PCI i
befolkningen generelt, og norske data viser ikke noen klare sammenhenger mellom nærhet og
forbruk (jf. kap. 4.5). Gruppen påpeker at nærhet er noe annet i Helse Nord og Norge enn i
Sentral-Europa, og at Hagen og medarbeideres studie (22) ikke viste samme trend i Norge.
Data fra Swedeheart viste at opprettelse av et nytt PCI-senter i Värmland i 2006 ga et signifikant
fall i dødeligheten for hjerte- og karsykdommer (41). En annen svensk studie (42) viste at
Sverige (som har valgt en desentralisert strategi for PCI-behandling) har statistisk signifikant
lavere 30-dagers dødelighet etter hjerte-karsykdom enn Storbritannia (som har valgt en
sentralisert strategi). Imidlertid har Norge lavere 30-dagers dødelighet enn Sverige. Norge har
omtrent samme sentraliserte strategi som Storbritannia. Prosjektgruppen er delt på om et
desentralisert PCI-tilbud kan gi befolkningen bedre og mer lik tilgang til tjenesten og at det også
kan ha en positiv effekt på harde endepunkter som 30-dagers dødelighet.
6.1.5 Ulik tilgang til PCI/primær PCI
Våre analyser viser en stor variasjon i forekomst og forbruk av utredning og behandling av
hjerteinfarktpasienter i Helse Nord. Spesielt er det dokumentert betydelig variasjoner mellom
sykehusene i Finnmark, innad i UNN mellom Tromsø og Narvik og i Helgelandssykehuset hvor
Rana sykehus er avvikende.
Ulik tilgang til primær PCI av klinisk betydning?
I dag gis pasientene i Helse Nord enten muligheten for akuttbehandling med trombolyse ved
lokalsykehus og overføring til UNN for PCI, eller de behandles med akutt PCI direkte dersom det
er mindre enn 2 timer siden symptomstart. Behandlingsvalget avhenger blant annet av
transporttid til UNN Tromsø. Spørsmålet blir dermed om disse to behandlingstilbud er
likeverdige? Begge behandlingene har en dødelighet på omkring 6 % (14, 43, 44). Trombolyse
har en risiko for blant annet hjerneblødning (ca. 1 %). I en rapport (14) er det angitt at 0,7 % av
pasientene (1/140 behandlinger) opplevde dette. Ved trombolytisk behandling blir ikke selve
årsaken til blodproppen (forsnevringen) behandlet. Forekomsten av nytt hjerteinfarkt er derfor
meget høyt de første 3–4 måneder etter hjerteinfarktet om det ikke gis ytterligere behandling.
PCI gir redusert antall reinfarkt. I 2002 gjennomførte Nasjonalt kunnskapssenter for
helsetjenesten en sammenligning mellom PCI og trombolyse (14, 44). Denne analysen
konkluderte i hovedsak som beskrevet ovenfor. I 2004 ble det fra samme institusjon publisert en
kostnad-og-nytte-vurdering ved å erstatte trombolyse med PCI ved akutt hjerteinfarkt (45). Her
ble det konkludert at gjennomsnittlig levetid for en mann med akutt hjerteinfarkt i alder 65 år
ifølge «base-case-estimater» 8,3 år for PCI og 7,6 år for trombolyse. Den økonomiske analysen
konkluderer at PCI ved STEMI har lavere kostnader og høyere forventet levetid enn trombolyse.
Den lavere kostnaden skyldes at behovet for sykehusbehandling avtar ved PCI. Forfatterne
kommenterte muligheten av en kombinert strategi, men angir at data for dette på det aktuelle
tidspunkt var for svake til å understøtte en slik strategi. Siden den gang har flere studier vurdert
problemstillingen. Geng og medarbeidere (46) konkluderte i en liten studie (224 pasienter) at
tidlig PCI (innen 12 timer) ikke ga signifikante forskjell i dødelighet, nye hjerteinfarkter,
residiverende ischemi eller gjentatte PCI etter behandling i forhold til kontrollgruppen som fikk
trombolyse og senere PCI etter en uke. Forskjellen mellom de to gruppene var høyere grad av
gjentatt ischemi under sykehusoppholdet i gruppen som fikk senest PCI-behandling i forløpet.
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D’Souza og kolleger (47) gjorde en metaanalyse med langt flere pasienter (3 195 pasienter).
Denne konkluderte at snarlig PCI ved STEMI gir færre reinfarkt (OR 0,62) og ischemi (OR 0,21),
Det ble ikke funnet forskjell i 30 dagers overlevelse eller risiko for store blødninger. Artikkelen
ble senere kommentert i det samme tidsskriftet (48). Følgende momenter ble diskutert:
Tidlig PCI etter trombolyse versus kun kontroll oppfølging
Her ble det konkludert det med at tidlig henvisning til PCI etter trombolyse gir bedre
overlevelse, færre nye infarkter, og mindre ischemi det første året etter behandling.
Tidlig PCI etter trombolyse versus primær PCI
Svaret på dette spørsmålet er ikke klart. En pågående GRACIA-4 studie vil avklare
problemstillingen. Hovedprinsippet er at PCI er bedre behandling enn trombolyse dersom
behandlingsstart er lik, men dette gjelder dersom PCI kan gjennomføres innen 2 timer etter
symptomstart (14). Dersom transporttid utgjør mer enn 2 timer velges trombolyse. Selv innen
UNN Harstad og UNN Narvik er det krevende å kunne gi primær PCI pga. for lang tid fra første
medisinske kontakt til behandling. Dagens anbefaling fra European Society of Cardiology (ESC)
følges i dag ved at målet er en rutinemessig koronar angiografi 3–24 timer etter en vellykket
trombolyse.
NSTEMI behandlet med angiografi innen 24 timer versus 72 timer
Invasiv kardiologi (Cag, PCI og CABG) har hatt en rivende utvikling og har det siste tiår vært
hovedårsaken til bedret overlevelse ved NSTEMI (55, 56). Hall og medarbeidere anga at 88 % av
forbedret overlevelse skyldes invasiv kardiologi og omkring 10 % skyldes farmakoterapi. I dag
skal pasienter som har fått bekreftet et NSTEMI til angiografi innen 72 timer. Enkelte sentre har
satt dette kravet til 24 timer. Bakgrunnen for grensen ved 72 timer er internasjonale studier
som har dokumentert et bedre resultat ved behandling innen 72 timer (eks. FRISC II-studien)
(14). I de siste ESC-anbefalingene (15) utvelges grupper med svært høy og høy risiko og NSTEMI
til angiografi innen 2 timer og innen 24 timer. Utvelgelsen av disse pasientene bør sikres
gjennom sjekklister og gode pasientforløp.
Prosjektgruppen er kjent med at Hjerteinfarktregisteret har gjort en vurdering av hvorvidt andel
NSTEMI med koronar angiografi (CAG) innen 24 timer egner seg som en kvalitetsindikator.
Konklusjonen til fagrådet for hjerteinfarktregisteret i juni 2016 er så langt at det ikke finnes
tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon for å ta i bruk en slik kvalitetsindikator (57). Norsk
Cardiologisk Selskap (NCS) har heller ikke støtte ESC sine retningslinjer (<24 t) på dette feltet.
Anbefalingen til ESC er i hovedsak basert på TIMAC-studien (58) og to mindre studier (59, 60)
der TIMAC -studien utgjør en vesentlig del av materialet. TIMACS-forfatterne oppsummerer selv
studien slik: «The principal findings of our study are that in patients with acute coronary
syndromes without ST-segment elevation, an early-intervention strategy was not superior to a
delayed-intervention strategy for the prevention of death, myocardial infarction, or stroke.»
Begge meta-analyser kommer til samme konklusjon. Selv om kravet om koronar angiografi
innen 24 timer har et svakt grunnlag er det ikke tvil om at vi bør bli bedre på utredning innen 72
timer (57). Gjeldende anbefaling i Helse Nord er koronar angiografi ved NSTEMI med stabil
klinikk i løpet av 72 timer (DocMap dokumentene RL2266 og PR33704).
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Antall PCI-laber
Norge har valgt en modell med sentralisert PCI-virksomhet og har 8 sentre, mens Sverige har
valgt en mer desentralisert løsning med 27 sentre. De fleste land i Vest-Europa har en løsning
som likner mest på den svenske. Sammenlignet med andre europeiske land har Norge et lavt
antall PCI-sentre i forhold til befolkningsgrunnlaget, men også en lav dødelighet. Hagen og
medarbeidere (22) beregnet antall PCI-laber per 100 000 innbyggere i Finland (0,69), Ungarn
(0,16), Italia (0,39), Nederland (0,16), Norge (0,11), Skottland (0,09) og Sverige (0,31). En
oversikt er vist i tabell 16. Tallet i Helse Nord er 0,22 (1/4,7 = 0,22). Dette er lavere enn Finland,
Italia, Sverige og Belgia, men dobbelt så høyt som vårt landsgjennomsnitt. Dersom antallet økes
til 2 sentre (Bodø og Tromsø) vil Nord-Norge ha 0,44 per 100 000, altså omtrent på nivå med
Italia. Dette tallet forutsetter to fullverdige sentre.
Tabell 16. Tabellen viser oversikt over antall PCI-laber, PCI rate og dødelighet for ulike land.
(Kilde: Hagen et al (22))
Finland
PCI laber 0,69
PCI rate
32,1
Dødelighet 10,6

Ungard
0,16
39,5
18,2

Italis
0,39
34,8
7,5

Nederland
0,16
43,4
9,9

Norge
0,11
38,3
5,5

Skottland
0,09
17,9
14,0

Sverige
0,31
42,8
7,2

6.2 Alternativ organisering med tilbud i Bodø og Tromsø
Geografisk avstand er et godt argument for å etablere et tilbud om PCI på flere steder i NordNorge. Dette var grunnen for den tidligere utredning i Helse Nord (3) og en nylig vurdering
gjennomført i Helse Sør-Øst (49). Eksempelvis er det fra Brønnøysund 920 km til UNN, 870 km
til Ullevål sykehus, 420 km til St. Olav og 990 km i luftlinje til Haukeland (Google maps). Fra Mo i
Rana er det 470 km til Trondheim og 680 km til Tromsø og hele Helgeland ligger nærmere
Trondheim enn Tromsø.
I utredningen fra Helse Sør-Øst ble det påpekt at etter en betydelig økning på 1990-tallet og
første del av 2000-tallet har både kirurgi og invasive virksomhet stabilisert seg over de siste
årene. Det ble konkludert at det ikke er kapasitetsmangel for hjerteoperasjoner eller PCI i Norge.
Ved en eventuell omorganisering må det derfor vurderes om det er tjenlig med omfordeling av
virksomhet og ressurser. En økning i totalkapasitet er ikke nødvendig. Dog kan noen pasienter
trolig hentes tilbake fra Helse Midt-Norge ved et tilbud i Bodø.
6.2.1 Befolkningsgrunnlag
Det minste sentret i Norge (Arendal) har i dag et befolkningsgrunnlag på 400 000 innbyggere. I
Sverige har Karlstad, som dekker Värmland, et grunnlag på 312 000 innbyggere. Da Helse SørØst vurderte opprettelse av et PCI-senter i Sykehuset Innlandet var grunnlaget i dette foretaket i
utgangspunkt 393 000. Lillehammer sykehus var utpekt som lokalisasjon. I en modellanalyse ble
det påpekt at en stor del (110 000 innbyggere) av befolkningen hadde kortere vei til Oslo enn til
Lillehammer. Dette var en av grunnene til at konklusjonen ble ingen etablering.
Helgeland utgjør i underkant av 20 % av pasientgrunnlaget for PCI-virksomheten og for
hjertekirurgien ved UNN. Samlet utgjør NLSH og HSYK til sammen nesten halvparten av
populasjonen i Nord-Norge. For Nordlandssykehuset Bodø vil grunnlaget for et PCI-tilbud være
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en befolkning på ca. 150 000–200 000 personer. Befolkningen i Nordland fylke er på ca. 230 000
personer. Andelen nord for Bodø, opptaksområdet for sykehusene i Narvik, Lofoten og
Vesterålen vil imidlertid ikke ha noen entydig klar geografisk fordel av PCI i Bodø. Dog er
sykehusene i Lofoten og Vesterålen i dag en del av Nordlandssykehuset. Grenseoppgangen her
vil kunne justeres ift. kapasitet og ventetider (felles ventelister?). Det resterende volum for UNN
Tromsø vil bli en befolkning på ca. 280 000–320 000 personer. I dag er primær PCI en reell
mulighet for vel 100 000 av befolkningen med nærhet til Tromsø. Ved PCI i Bodø vil kanskje
ytterlige 80 000 ha en slik mulighet innenfor dagtid. Dagdrift innebærer dekning i maksimalt 40
av ukens 168 timer (25 %). På årsbasis har prosjektgruppen anslått en dekning i 42 av årets 52
uker. (Se kapittel 3.2 for redegjørelse om valg av dagdrift i Bodø.)
6.2.2 Forslag fra NLSH til praktisk drift av PCI i Bodø
Antall invasive kardiologer i nord må ligge på et nivå som sikrer at hver operatør har
tilstrekkelig antall prosedyrer for å opprettholde sin kompetanse. Nordlandssykehuset har
oppfattet en bekymring fra UNN-miljøet om at opprettelse av PCI i Bodø ville medføre for få
prosedyrer per invasive kardiolog. Med dette som bakgrunn har man tenkt ambulering fra UNN,
for ikke å skape uro/konflikt i regionen. Nordlandssykehuset har derfor ikke hatt en intern
prosess for hvordan raskest mulig å kunne drifte koronar angiografi/PCI med egne ressurser.
Ved opprettelse av PCI-tilbud i Bodø vil det på sikt være naturlig at Nordlandssykehuset har
egne invasive kardiologer og at disse kan hospitere/ambulere til PCI-senter med høyere volum
for å opprettholde og øke sin kompetanse. Nordlandssykehuset starter gjerne arbeidet med
hvordan dette praktisk kan gjennomføres, men før dette kan konkretiseres må foretaket vite at
Helse Nord RHF styret beslutter oppstart av koronar angiografi/PCI. En skisse er beskrevet i
vedlegg 2 og 3.
Uavhengig av driftsform vil det være naturlig med et nært samarbeid mellom Bodø og Tromsø,
som inkluderer bl.a. felles prosedyrer, undervisning, komplikasjonsmøter og ventelister. Det må
ikke være flere invasive kardiologer i regionen enn at antall prosedyrer blir tilstrekkelig for den
enkelte. Oppstart av PCI i Bodø vil redusere behovet i Tromsø. For å øke antall prosedyrer for
invasive kardiologer ved UNN vil ambulering fra Tromsø til Bodø (initialt for å dekke alt, etter
hvert for å dekke noe) kunne være et alternativ.
Logistikk omkring PCI-pasientene internt i NLSH må være optimal. Det vil bety at
hjerteovervåkingens kapasitet i større grad må brukes til koronare pasienter. En vil trenge
tilgang på kompetanse fra relevante spesialiteter som foreligger ved NLSH i dag, og det vil være
naturlig å innføre non-invasiv kardiologisk vakt «24-7-365» i forbindelse med oppstart av PCI.
Ambuleringsvillighet har kommet frem som en potensiell sårbarhet i diskusjoner i
prosjektgruppen. En kan tenke seg flere løsninger på dette:


PCI-operatører fra UNN er med på oppstart av PCI med tanke på opplæring av PCIoperatører lokalt. PCI-operatører under utdanning må få opplæring både ved NLSH og
ved UNN for å sikre store nok volum på diagnostikk og intervensjon. Dette med
målsetting om at de lokale PCI-operatører på sikt kan overta behandlingen, for ikke å
belaste PCI-operatørene fra UNN for mye, og for å unngå å trekke for store veksler på
ambuleringsvillighet.
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Dersom ambuleringsvillighet fra UNN er fraværende kan en tenke seg samme modell
som i punktet over, der andre erfarne invasive kardiologer deltar i oppstart og
opplæring av lokale PCI-operatører med tanke på selvstendig drift etter hvert. En bør da
tilstrebe og få til en samarbeidsavtale slik at lokale PCI-operatører kan få praktisere ved
et høyvolum PCI-senter som f.eks. ved St. Olavs Hospital eller Oslo universitetssykehus
(OUS).
En kan også tenke seg en løsning der en starter opp drift i Bodø etter «Stavangermodellen», der PCI-virksomheten i en oppstartsfase gjøres som et prosjekt/studie i
samarbeid mellom NLSH og UNN.

6.3 STEMI-pasienter og mulig gevinst av et PCI-tilbud i Bodø
Et hovedspørsmål er hvor mange pasienter som kan få unngått/begrenset skade på myocard
(hjertemuskelen) ved opprettelse av et PCI-senter i Bodø. I denne analysen valgte vi i første
omgang å vurdere en bemanning av PCI-sentret i Bodø på hverdager (kl. 08.00 til kl. 16.00). For
pasienter som kommer inn for en planlagt (elektiv) undersøkelse er det behandlingsmessig uten
betydning hvor PCI-senteret er geografisk lokalisert. Her er gode henvisningsrutiner, gode
pasientforløp og adekvate ventetider av betydning for et god resultat. For pasienter med
NSTEMI er det nasjonale måltallet at angiografi skal utføres innen 72 timer, men enkelte
pasienter med NSTEMI og høy risiko bør ha behandling betydelig tidligere. Også her er gode
pasientforløp (pakkeforløp) av betydning både ved førstelinje-sykehus, transporttjenesten og
ved PCI-senteret. Kostnadene ved et senter i Bodø versus transport av alle pasientene til Tromsø
vil være en viktigere del av vurderingen enn hastegraden.
For STEMI-pasientene er det knapt om tid og avstand til PCI-senter er av betydning for rask
intervensjon. Som beskrevet innledningsvis er trombolyse en viktig førstelinje-behandling som
kan hindre myokardskade (skade av hjertemuskelen). Det kan likevel oftest være nødvendig
med angiografi for å gjøre en såkalt «risikovurdering etter vellykket trombolyse». Denne
indikasjonen har ikke samme hast, men er i denne analysen vurdert på lik linje som STEMI. For å
gi et estimat av hvor mange pasienter som kan ha nytte av et PCI-senter i Bodø er det laget noen
oversikter.
Tabell 17 viser totalt antall pasienter bosatt i Helse Nord som er behandlet ved PCI-senteret i
Tromsø vurdert som STEMI ved ankomst. Pasientene er fordelt på boområde (opptaksområdet
til lokalsykehusene) og om de kom inn på en hverdag eller helgedag (tabell 18-19).
Registreringen i NORIC-UNN begynte midtveis i 2013, og vi tok ut data tom. februar 2016. Det
var derfor bare 2014 og 2015 dataene som var komplette.
Registrering av tidspunkt ble innført i 2015. Fra og med 2015 finnes data (tid for ankomst PCIsenter) for de fleste pasientene (256 prosedyrer av totalt 306 prosedyrer, 84 %) (tabell 18 og
19). Det manglet tidspunkt for 4 110 pasienter (15 %) behandlet på hverdager. Vi hadde
tidspunkt for 147 prosedyrer utført på hverdager i 2015, 65 av disse ble utført mellom kl. 8.00
og kl. 16.00, dvs. en andel på 44 %. På dette grunnlag valgte vi et estimat på at 50 % av dem man
mangler data for, behandles innenfor dagarbeidstiden.
Det er pasienter med akutt okklusjon (avstenging) av koronarkarene som kan minske skaden
ved rask revaskularisering. Dersom det identifiseres okklusjon/forsnevringer kan rask
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revaskularisering sikres ved trombolyse eller angiografi og angioplastikk (stent). Med bakgrunn
i data fra NORIC 2015, er det gjort et forsøk på å estimere hvor mange pasienter som kunne hatt
medisinsk nytte av et PCI-tilbud i Bodø. Det er vurdert at pasienter bosatt i opptaksområdet til
NLSH Bodø er mest aktuelle for å nå et eventuelt PCI-senter i Bodø innen 2 timer etter
symptomdebut. Disse STEMI-pasientene kan oppnå redusert myokardskade ved primær PCI.

Tabell 17. Antall pasienter med STEMI behandlet ved PCI-senteret UNN Tromsø fra juni 2013 til
februar 2016 fordelt på boområde (lokalsykehusområde) og hverdag/helg. Kilde: NORIC-UNN
Hverdager
Lokalsykehusområde
Bosted missing
Bor i Kirkenes
Bor i Hammerfest
Bor i Tromsø
Bor i Harstad
Bor i Narvik
Bor i Vesterålen
Bor i Lofoten
Bor i Bodø
Bor i Rana
Bor i Mosjøen
Bor i Sandnessjøen
Bor i Helse Nord

2013

6
5
7
27
7
4
7
3
14
2
4
4
90

2014

3
14
24
47
17
12
19
9
32
14
10
9
210

Helger

2015

2016

7
12
18
52
16
14
11
8
43
24
8
9
222

2
2
9
2
4
2
2
6
1
1
1
32

2013

2014

3
2
7
2
2
7
1
1
1
26

1
4
9
18
6
6
2
1
12
6
3
3
71

2015

4
6
8
17
11
5
1
4
16
6
3
3
84

2016

2
5
1
2
2

1
13

59 pasienter bosatt i Bodø ble vurdert til å ha hatt en akutt indikasjon (se definisjon), hvorav 16
fikk utført «risikovurdering etter vellykket trombolyse». Disse 16 pasientene hadde passert den
mest akutte fasen, men det ble utført angiografi «for sikkerhets skyld». Totalt var 43 av de 59
pasientene registrert med innkomst på PCI-senteret i Tromsø på en hverdag. Det var registrert
ankomsttidspunkt på 33 av disse og 10 pasienter ankom mellom kl. 08–16, dvs. i ordinær
arbeidstid (1/3 av døgnet). Tidspunkt manglet for 10 pasienter. Dersom man estimerer at 1/3
av de uten kjent tidspunkt ankommer i arbeidstiden, vil 13–14 pasienter årlig ankomme på
hverdager i ordinær arbeidstid med behov for akutt angiografi fra boområdet til NLSH Bodø
(ca. 83 000 innbyggere).
Dersom tiden for å motta pasienter utvides til mellom kl. 07 og 17 blir antallet 18. Det var 10
pasienter (8 + 2 estimert uten tidspunkt) fra bo-området Helgelandssykehuset Mo i Rana (ca.
33 000 innbyggere) som kom til PCI-senteret i Tromsø på hverdager mellom kl. 08 og 16 i 2015
(14 pasienter mellom kl. 07–17).
Figur 25 viser et estimat fra SKDE over antall STEMI-pasienter som vil ha en klar nytte av et
dagtidstilbud om primær PCI ved NLSH. Av de inntil 28 STEMI-pasientene årlig vil anslagsvis 2
av 3 ha nytte av trombolyse (alternativet ved overføring til Tromsø). Nettoeffekten vil således
være anslagsvis 9 pasienter årlig som oppnår redusert skade av myokard (hjertemuskelen). Det
er innad i prosjektgruppen uenighet i verdien av dette anslaget da man tillegger mulige
gevinster for NSTEMI-gruppen ulik vekt (se punkt 6.4).
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Tabell 18. Antall pasienter med STEMI behandlet ved PCI-senteret UNN Tromsø i 2015 begrenset
til hverdager. Fordelt på ankomsttidspunkt (arbeidstid 8-16) og boområde (lokalsykehusområde).
Kilde: NORIC-UNN
Antall Ankomst- Antall med
STEMI,
2015, hverdager
tidspunkt ankomst Antall mel. Antall mel. Antall mel.
hverdager missing tidspunkt
kl 8-16
kl 16-08
kl 07-17
Bosted missing
7
2
5
3
2
3
Bor i Kirkenes
12
2
10
4
6
6
Bor i Hammerfest
18
3
15
11
4
12
Bor i Tromsø
52
4
48
20
28
22
Bor i Harstad
16
4
12
5
7
5
Bor i Narvik
14
2
12
5
7
6
Bor i Vesterålen
11
11
4
7
4
Bor i Lofoten
8
1
7
3
4
5
Bor i Bodø
43
10
33
10
23
14
Bor i Rana
24
5
19
8
11
12
Bor i Mosjøen
8
6
2
0
2
0
Bor i Sandnessjøen
9
2
7
4
3
4
Bor i Helse Nord
222
41
181
77
104
93

Tabell 19. Antall pasienter med STEMI behandlet ved PCI-senteret UNN Tromsø i 2015 begrenset
til helger. Fordelt på boområde (lokalsykehusområde). Kilde: NORIC-UNN
Antall
Ankomst- Antall med
STEMI, tidspunkt ankomst
2015, helger
missing tidspunkt
helger
Bosted missing
Bor i Kirkenes
Bor i Hammerfest
Bor i Tromsø
Bor i Harstad
Bor i Narvik
Bor i Vesterålen
Bor i Lofoten
Bor i Bodø
Bor i Rana
Bor i Mosjøen
Bor i Sandnessjøen
Bor i Helse Nord

4
6
8
17
11
5
1
4
16
6
3
3
84

1
2

1
2
3

9

57

4
6
7
17
9
5
1
3
14
3
3
3
75

Figur 25. Flytskjema for pasienter med STEMI fra boområdet NLSH Bodø i 2015 som fikk utført
angiografi ved PCI-senteret i UNN Tromsø. Pasientene fordelt på hverdager og helg,
ankomsttidspunkt på døgnet (i arbeidstida mel kl. 08–16, alternativt mel. kl. 07–17). Antall
pasienter fra HSYK Mo i Rana med ankomsttidspunkt mellom 8–16 er også inkludert i alternativ 2.
(Kilde: NORIC-UNN)

6.4 NSTEMI og mulig gevinst av et PCI-tilbud i Bodø
Gevinsten ved et PCI-tilbud i Bodø vil også gjelde for NSTEMI-pasientene. Levetidsgevinster kan
i svært begrenset grad oppnås for denne pasientgruppen, men prosjektgruppen har ikke kunnet
konkretisere denne mulige gevinsten. Dog vil kortere ventetid og nærhet til tilbudet i seg selv gi
mulige gevinster og kan for enkeltpasienter også gi mulige levetidsgevinster.
Helikoptertransport vil kunne bidra til bedre logistikk også ved ustabile NSTEMI-pasienter.
Eksempelvis kan pasienter fra hele Helgeland innlegges direkte i PCI-enheten i NLSH
(helikoptertransport vil dog være aktuelt for få NSTEMI-pasienter). På den måten vil PCI i Bodø
kunne bidra til å utjevne noen av forskjellene i tilbud til disse pasientene. I tillegg vil Bodø kunne
nåes med bil eller båt fra Nord-Helgeland (30 000 mennesker). Helgeland har tradisjoner for et
nært samarbeid med Bodø og personellet er vant til å samarbeide.
Nærhet til tilbudet og enklere transport vil bidra som pasientopplevde gevinster. Vi vil ha en
alternativ flyplass å lande på ved dårlig vær og i verste fall kan pasienter nå til Bodø med
bakketransport og ikke minst kan primær innleggelse i PCI-sykehus (ikke nødvendigvis primær
PCI) bli tilgjengelig totalt for ca. 200 000 mennesker.

6.5 Økonomiske vurderinger
En etablering av et tilbud ved Nordlandssykehuset vil ha investeringskostnader og
driftskostnader.

6.5.1 Investeringskostnader
Det må anskaffelse minst en komplett utstyrt lab. Denne kan ha ulike plasseringer ved NLSH.
Prosjektgruppen påpeker at aktuelle lokalisasjoner bør være i nærhet til dagens
hjerteovervåkning og laben bør ha kort vei til heis til helikopterdekk. Arealene må også ha
tilstrekkelig skjerming. Nordlandssykehuset har i sin utredning (vedlegg 2 og 3) angitt den mest
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hensiktsmessige plassering er i dagkirurgisk operasjonsstue 6 i K2 bygget. Videre er
investeringskostnader i utstyr beregnet til kr 12 312 500 (inkl. mva.) og ombyggingskostnader
til kr 3 264 300. Det totale kostnadsestimat for etablering av PCI i Bodø er konkludert til kr 17
mill.
6.5.2 Driftskostnader
Det vil være «pukkelkostnader» ved eventuell oppstart av en PCI-enhet i Bodø. Opplæring av
personell (spesialsykepleiere, kardiolog, sekretær) og innfasing (inkl. evt. forskningsprosjekt) av
virksomheten forøvrig vil gi høyere kostnader de 1–2 første år enn de faste driftskostnader.
I sin utredning (vedlegg 2 og 3) har Nordlandssykehuset beregnet de årlige driftskostnader
(årlig avskriving, lisenser, serviceavtaler etc.) til kr 3,1 mill. Videre har Nordlandssykehuset
beregnet de årlige personellkostnadene til kr 9 420 000. Prosjektgruppen mener en PCIvirksomhet i Bodø bør (etter en opptrappingsperiode) kunne gjennomføre 800 koronare
angiografier og 200 PCI-er årlig.
6.5.2.1 Mulige besparelser
Redusert drift i UNN
Prosjektgruppen har diskutert om mulige besparelser kan oppnås i Tromsø gjennom opprettelse
av et tilbud i Bodø. Følgende spørsmål har vært stilt:
Kan UNN redusere sin sengepost og sin bemanning av spesialsykepleiere?
Kan et redusert antall innleggelser i UNN gi andre gevinster som redusert infeksjonsrisiko,
færre utfordringer ift. brannforskrifter, færre pasienter som «uteliggere» i andre
avdelinger etc.

-

Gruppen har ikke kunne konkludere på realisme i disse punktene og evt. verdier av dem i kroner
og ører.
Reduserte transportkostnader
Et tilbud i Bodø vil gjøre at pasienter som i dag går med fly fra Bodø til Tromsø vil kunne få et
tilbud i Bodø. Besparelsen her vil være mindre belastning på ambulanseflyressursene. Så lenge
man ikke kan ta ut et ambulansefly er besparelsen begrenset. Besparelser som gjelder drivstoff,
tekniske timepris og lufthavnavgift utgjør, etter opplysning fra LAT ANS, ca. kr 8000 per time.
Benytter man dataene i tabell 12 ser man at en flygning fra Helgeland til Bodø i stedet for
Helgeland–Tromsø gir en besparelse på ca. 30 minutter i flytid. Tilsvarende reduseres en
flygning Bodø–Tromsø med 45 minutter.
I prosjektgruppen var det uenighet om størrelsen på besparelsen på ambulanseflyressursene.
Noen fokuserte på sparte driftskostnader innenfor dagens struktur mens andre så en mulighet
for å begrense en utvikling med flere ambulansefly. De to oppsett er beskrevet i to kulepunkt
under.


Med bakgrunn i tabell 13 var antall pasienter totalt fra Bodø (142 pasienter), Mo i Rana
(44 pasienter), Mosjøen (35 pasienter), Sandnessjøen (35 pasienter) over en
treårsperiode. Dette gir totalt 85 pasienter årlig som kan rutes om til et nærmere tilbud i
Bodø. En tredel (32,4 %) av disse pasientene var klassifisert som akutt oppdrag og
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13,8 % som hasteoppdrag. Med et dagtilbud i Bodø kan man anta at NLSH vil kunne ta
hand om inntil 25 % (10 pasienter) av disse pasientene. I tillegg vil de øvrige (ca. 40
pasienter) kunne handteres gjennom et elektivt tilbud. Dette utgjør ca. 10 pasienter årlig.
Besparelsen i flykostnader kan da beregnes som:
Helgelands besparelse (114/256)*50 pas.*0,5 timer*kr 8000
Bodø besparelse (142/256)*50 pas.*0,75 timer*kr 8000,Totalt en vei

kr 89 065,kr 166 405,kr 200 470,-

Svært få av disse pasientene vil reise hjem med ambulansefly. De fleste reiser hjem med
rutefly. Noen flygninger vil returnere til basen uten pasient om bord. Vi har ikke
grunnlagsdata for å beregne dette i detalj. Dersom man antar det dyreste alternativ (at
alle reiser hjem med ambulansefly) ville besparelsen totalt være i størrelsesorden kr
400 000. Korrigerer man for at de aller fleste reiser hjem med rutefly og benytter en
gjennomsnittlig besparelse på en rutefly reise på kr 3000 per pasient, vil besparelsen
totalt være i størrelsesorden kr 350 000.


Kostnader knyttet til transport av pasienter som har behov for ambulansefly (fixed-wing
(FW)) er tett knyttet til luftambulansens beredskap. Prognoser for utvikling i aktivitet
tyder på at dersom det ikke iverksettes tiltak for å begrense etterspørselen, vil det i
neste anbudsperiode kunne bli behov for å øke antall FW-enheter i tjenesten. Det koster i
dag om lag 45 mill. årlig å drifte et ambulansefly. I neste anbudsperiode vil prisen
sannsynligvis ligge rundt 50 mill.
Det er i dag 9 fly som deler på 9 000 turer årlig, i gjennomsnitt 1 000 turer per fly. Det
flys ca. 500 turer fra Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset sine områder til UNN
årlig under diagnosene I20 til I25. Denne trafikken utgjør altså litt over 50 % av ett flys
kapasitet. Bodø er greit innenfor Brønnøyhelikopterets rekkevidde, noe som vil kunne
avlaste FW. Bodø er dessuten tilgjengelig med bil eller båt fra Nord-Helgeland og
flytransporter til Bodø vil være vesentlig kortere enn til UNN. Hvis man antar at man kan
redusere behovet for ambulansefly i denne gruppa til det halve vil et PCI-tilbud i Bodø
være verdt 25 % av kostnadene ved et fly, dvs. ca. 12 mill. I et slik perspektiv vil
besparelsene ved PCI i Bodø overskride utgiftene.
Det er likevel ikke uten videre gitt at en reduksjon i etterspørselen etter transport av
denne pasientgruppen vil gi utslag i lavere utgifter til luftambulansetjeneste.
Erfaringsmessig brukes uutnyttet kapasitet til andre pasientgrupper slik at aktiviteten
opprettholdes. Dersom vi imidlertid kommer i en situasjon, slik LAT ANS antyder i
strategidokumentet, der etterspørselen øker så mye at det må vurderes å anskaffe
ytterligere fly, vil tiltak av denne typen kunne omsettes i reelle kroner. Nye tiltak, sånn
som flytransport av psykiatriske pasienter og sentralisert behandling av hjerneslag, gir
et varsel om at store, nye pasientgrupper kan være på vei inn i luftambulansetjenesten. I
et slikt scenario vil redusert behov for transport av koronarpasienter bidra til at man
unngår nye fly.

Det vil også være besparelser ifm. bruk av rutefly ved elektive prosedyrer. Pasientreiser
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Helgeland har beregnet forskjell i reiseutgifter for pasienter fra Helgeland til Tromsø vs. Bodø til
kr 3 000 per reise, basert på gjennomsnittlige forskjeller i refusjon i 2015. Det er da viktig å
være klar over at reiserefusjon ikke bare består av en enkelt flybillett, men i tillegg drosje,
dagpenger, ledsager, overnatting osv. Et anslag av sparte reiseutgifter for pasienter fra Salten er
kr 4 000 per reise. Pasienter fra Lofoten vil ved reise til Tromsø for elektiv koronar angiografi
måtte reise via Bodø. Også her vil det være besparelser. Tar man utgangspunkt i antall
angiografier i tabell 4 kan man beregne at et dagtilbud i Bodø drevet av en invasiv kardiolog kan
handtere inntil fem angiografier daglig, 5 dager per uke og 40 ukers drift. Totalkapasiteten er
anslått il ca. 800–1000 undersøkelser årlig. Med en snittbesparelse på kr 3 000 i reisekostnader
vil dette gi en årlig besparelse på inntil kr 3 mill. Dette anslaget kan muligens være noe høyt sett
i lys av at antall angiografier utført ved UNN per år er i overkant av 3 000.
Kostnad-nytte-vurdering
Det er svært vanskelig å angi gevinsten for de ca. 9 pasienter som vil få redusert eller unngått
myokard skade ved et tilbud i Bodø. Et estimat kan gjøres ved å benytte data som angir at
levealder øker med 0,7 år (7,6 år og 8,3 år ved STEMI 65 år gammel) når man velger PCI i stedet
for trombolyse (45). Beregningen blir da: (12,5 mill.-3,4 mill.)/9 pasienter*0,7 LY = 1,4 mill.
kroner per vunnet leveår. Beregningen har tatt utgangspunkt i en populasjon som er yngre enn
gjennomsnittet ved hjerteinfarkt i Norge (72 år). Korrigert for dette vil kostnadene øke.
Estimatet her er basert på et tynt grunnlag, og det er stor uenighet i arbeidsgruppen om verdien
av et slikt anslag. Det er i vurderingen ikke inkludert eventuelle levetidsgevinster i forhold til
NSTEMI-pasienter eller andre diagnoser som er aktuelle for angiografi/PCI. Dette på grunn av
store usikkerheter. Som tidligere nevnt er det også i gruppen uenighet om mulige gevinster ift.
unngått behov for ytterligere ett ambulansefly (kr 12 mill.).

6.6 Faglige og organisatoriske konsekvenser?
Opprettelsen av et eventuelt senter i Bodø vil gi en del pasienter en kortere vei til tilbudet
innenfor dagtid. Forutsetningen er en ambuleringsvillighet blant hjertespesialistene i UNN.
Dersom tilbudet ikke kan, helt eller delvis, gjennomføres ved ambulering fra UNN må alternative
løsninger vurderes. Arbeidsgruppen har ikke valgt å gå inn i denne problemstillingen i detalj,
men NLSH har gitt en skisse i punkt 6.2.2. Prosjektgruppen påpeker at dersom en ambulering fra
UNN ikke kan gjennomføres vil det svekke muligheten for å drifte PCI-aktiviteten som en satellitt
under UNN og begge lokalisasjoner som «ett senter».
En økt drift i Bodø kan også gi reduserte DRG-inntekter i Tromsø og et behov for reduksjon i
antall personell (spesialsykepleiere). Dette kan gi krevende utfordringer i avdelingen ved UNN.
Frykten for et for lavt volum til å opprettholde universitetsfunksjoner er klart uttrykt fra UNN.
Dog vil en fast ambulering fra UNN til NLSH Bodø kunne sikre minimum det samme volum per
PCI-operatør som tidligere.
UNN Tromsø vil ved en dagdrift i Bodø få en endring fra dagens status med mer prosentvis
belastning på kveld og helg i sin virksomhet. Dette vil kunne skape utfordringer i høytider og
ferieavvikling.
Et eventuelt senter i Bodø bør ha de samme rutiner/prosedyrer som UNN i dag benytter. Felles
ventelister, undervisning og forskning må vurderes.
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Både tidligere utredning i Helse Nord (3) og utredningen i Helse Sør-Øst (49) påpeker en risiko i
en oppstartfase. Større sykehus har ofte bredere erfaring og eksperter fra et større spekter av
fagdisipliner. Dette gjelder fagmiljø med bred kompetanse innen kardiologi (hjertemedisin),
intervensjonsradiologi, karkirurgi, anestesiologi, hematologi (blodsykdommer) og nefrologi
(nyresykdommer). Disse fagmiljø finnes allerede i Bodø. Det totale fagmiljø er viktig ved
etablering av PCI-virksomhet. Videre er det risiko ved at nye sentre må basere seg på en
langsiktig opplæring av kardiologer til å drive PCI-virksomheten. Ved etableringen av PCI i
Stavanger var målet helt fra starten å etablere et selvstendig PCI-senter og å utdanne lokale PCIoperatører. Dette ble sikret gjennom en studie hvor pasienter etter angiografi utredning ble
enten sendt til Haukeland sykehus eller ble behandlet lokalt i Stavanger basert på loddtrekning.
Erfarne PCI-operatører reiste fra Bergen over flere år for å bistå Stavanger og sikre kvaliteten i
behandlingen. Likeledes var kardiologer fra Stavanger i Bergen for opplæring. Etableringen ble
dermed gjort gjennom et tett samarbeid mellom de to helseforetakene. Etter 600 pasienter var
det ingen forskjell mellom de to gruppene og behandlingen ble etablert. Opptaksområdet til
Stavanger universitetssykehus er 450 000 innbyggere.

7. Oppsummering av funn og momenter
Denne rapporten har en rekke interessante funn og funn som bør følges opp.

7.1 Forebygging, diagnostikk og behandling av hjerteinfarkt











Kvalitetsparametere ved behandling av hjerteinfarkt har over de senere år stadig blitt
bedret. Overlevelsen har kontinuerlig økt. Innføring av prehospital trombolyse er ved
siden av koronar angiografi og PCI trolig de viktigste årsaker.
Ved STEMI er det vist gunstig effekt av en tidlig invasiv strategi med rask overflytting av
pasienter til PCI-sykehus etter trombolysebehandling sammenlignet med en mer
konservativ avventende tilnærming (50). En tidlig invasiv strategi er dagens rutine i
Nord-Norge. Kontakt til PCI-senter for avtale om overflytting gjøres straks beslutning
om trombolyse er tatt. Alle pasienter får utført koronar angiografi i løpet av det første
døgnet etter trombolyse.
Nyopprettede medisinske kvalitetsregistre (hjerteinfarktregisteret og NORIC) har vært
sentrale i forbedringsarbeidet og vil fremover være et nyttig redskap. De påviste funn
knyttet til hjerteinfarktregisterets åtte kvalitetsindikatorer gir grunnlag for oppfølging.
Forebyggende effekter av tiltak? Tromsø by har en meget lav forekomst av hjerteinfarkt
(Tromsøundersøkelsen? Befolkningssammensetning (utd.nivå)?).
Helse Nord er regionen med høyest forekomst av hjerteinfarkt. Innad i Helse Nord
utmerker Finnmark seg med høyest forekomst. Innad i Finnmark har Hammerfest den
klart største forekomsten. Forskjellen er så stor at man må stille spørsmålet om
hjerteinfarkt diagnostiseres likt? Finnmarkssykehuset har allerede startet oppfølging i
samarbeid med hjerteinfarktregisteret.
Koronar angiografi (Cag) og PCI er lettere tilgjengelig i Tromsø der virksomheten
foregår. Det gjør at pasienter med boområde Tromsø får gjennomført angiografi/PCI
raskere enn i andre deler av Nord-Norge. Terskel for cag ser også her ut til å være lavere,
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og dette gir seg utslag med en forholdsvis høy andel cag uten funn av patologi av
betydning.
Det er ingen forskjell i tilbudet som gis fra UNN Tromsø til øvrige sykehus i landsdelen.
Det er noe forskjell i «forbruksmønsteret» mellom de øvrige sykehusene.
o Høyt forbruk av revaskularisering i nedslagsfeltet til PCI-sentrene.
o Lavest andel reperfusjon for STEMI-pasienter <80 år fra Hammerfest, Kirkenes,
Lofoten og Rana sykehus.
o Antall PCI-inngrep for pasienter bosatt i Narvik og Rana er lavt.
Det kan tenkes fire årsaker til disse forskjellene:
o Forskjell i sykdomsforekomst.
o Forskjell i diagnostisering av sykdom.
o Ulikhet i hvordan pasientene vurderes på det enkelte sykehus. For eksempel
hvor raskt det tas kontakt til UNN.
o Ulikheter ift. transportmulighet.
Tid fra innleggelse i lokalsykehus til ankomst UNN varierer betydelig (tabell 11). Dette
indikerer sykehusinterne årsaker som hovedårsak. Med bakgrunn fra de innførte
pakkeforløp for kreftpasienter er det grunn for å tro at innføring av pakkeforløp også for
hjertepasienter vil kunne bedre pasientforløpene. Gruppen har dog påpekt at det bør
vurderes oppdragsforskning knyttet til en eventuell innføring av pakkeforløp for denne
pasientgruppen.
Avtalespesialister innen hjertemedisin må inkluderes tettere mot helseforetakene for å
sikre like prosedyrer etc.
NSTEMI og angiografi innen 72 timer. Hammerfest, Rana og Mosjøen kommer lavest ut.
Sjekkliste for angiografi bør innføres med mål om å sikre en mest mulig likeverdig
vurdering/behandling. Etablering av sjekkliste og pasientforløp anbefales fulgt opp som
et forskningsprosjekt og effekten bør publiseres.
Pasientlekkasjen for angiografier er 8,2 % i Helse Nord. Størst er lekkasjen fra HSYK
(15,8 %), men det er også betydelige forskjeller innad i foretakene (eks. UNN Harstad
7,1 %, Sandnessjøen 19,5 %). Gode pakkeforløp og rutiner kan trolig begrense lekkasjen.
Nytilsatt kardiologi i HSYK kan allerede ha gitt effekter som her ikke er avdekket.
Overlevelsen 30 dager etter hjerteinfarkt er lavest i Helgelandssykehuset. Forskjellen
mellom beste (Tromsø) og dårligste (Rana) 30 dagers overlevelse i 2014 var 8,5
prosentpoeng. Dette er en stor forskjell og igjen antas innføring av pakkeforløp å kunne
bedre overlevelsen. Det er dog uenighet i prosjektgruppen om større nærhet til tilbudet
vil ha noen effekt. En analyse av 30 dagers overlevelse basert på boområde bør
gjennomføres. Kontakt er etablert med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Helgelandssykehuset Mo i Rana har en høy andel STEMI-pasienter. Dette kan forklare
noe av den lavere 30 dagers overlevelse. Sykehuset har satset på trombolyse i sykehuset
pga. befolkningens nærhet til sykehuset. Prehospital trombolyse bør dog implementeres
i ambulansene.
Tilgang på ambulansefly varierer gjennom døgnet. Spesielt kritisk er det i vaktskiftene.
Det bør vurderes å ha ulike tidspunkt for de ulike fly ift. skifte av crew. Dersom det
lykkes å innføre endring i vakttider vil vi kunne oppnå en jevnere tilgang på
ambulansefly
Retningslinjer for type II infarkt savnes (51).
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UNN ønsker følgende tilleggsutstyr til oppgradering av sin virksomhet: OCT (optic
coherence tomography) – til intrakoronar bildeframstilling og Impella (pumpe til
temporær implantasjon i venstre ventrikkel).

7.2 Etablering av et eventuelt tilbud i Bodø
Momenter som kan tale for etablering
 En etablering av et tilbud ved NLSH vil medføre kortere avstand til tilbudet for pasienter
i nærområdet. Dette vil kunne medføre at STEMI-pasienter som kan oppnå under 90
minutter fra kontakt med helsetjenesten til åpen arterie på en PCI-lab kan tilbys primær
PCI. Et slikt tilbud gis i dag kun til nærområdene til Tromsø.
 Nærhet til tilbudet er internasjonalt beskrevet å kunne bedre kvaliteten. Deler av
prosjektgruppen mener at norske data ikke bekrefter dette, og prosjektgruppen er uenig
ift om internasjonale resultater kan overføres til norske forhold.
 En PCI-enhet i Bodø vil på dagtid i ukedagene gi et akutt tilbud til 80 000–100 000
mennesker i Salten området. Primær-PCI vil kunne gjøres innenfor disse tidsrammene.
 Etablering av et PCI-tilbud ved NLSH vil kunne redusere transporten av pasienter fra
Helgeland til PCI ved St. Olavs hospital i Trondheim. Dette da avstanden til Bodø er
kortere. Helse Nord kan da betjene en større andel av hjerteinfarktpasientene i regionen.
 Hovedfokus ved etablering av en ny PCI-enhet bør være på STEMI-pasientene.
Gevinstene for denne gruppen er dog liten ved en etablering av et dagtilbud i Bodø.
 Det bør også fokuseres på NSTEMI-pasienter. Her er ventetidene lengre ved de andre
sykehusene enn for UNN Tromsø. Et PCI-senter i Bodø vil kunne redusere denne
forskjellen.
 Etablering av et PCI-tilbud ved NLSH vil kunne frigi kapasitet i Luftambulansetjenesten
(kortere flytid, flere kan benytte bilambulanse og helikopter) til andre pasientgrupper,
og øke tilgjengeligheten for øyeblikkelig-hjelp-flygninger. Luftambulansekapasiteten er
nå periodevis overskredet blant annet pga. PCI-transportene til Tromsø.
Prosjektgruppen er uenig i størrelsen på den totale årlige besparelsen i
luftambulansetjenesten og pasienttransport (variasjon fra kr 3,4–15 millioner).
 Etablering av et PCI-senter i Bodø bør etableres som en satellitt til UNN og «flytte de
invasive kardiologene nærmere Nordlandspasientene». Gjennom etablering av en
satellitt kan ett senter i nord beholdes.
 En betydelig andel av NSTEMI-pasientene har for lang ventetid for PCI. (Det er dog
uenighet i prosjektgruppen om økt nærhet til tilbudet (PCI-senter i Bodø) vil bedre
dette).
 Fagmiljøet på Helgeland opplever et økende press fra pasienter om å bli sendt til St.
Olavs hospital. Et PCI-tilbud ved NLSH i Bodø vil både kunne bedre samarbeidet mellom
HSYK, NLSH og UNN og være styrkende for så vel NLSH Bodø som for den
hjertekirurgiske virksomheten i UNN. Dette gjennom en økt pasientstrøm nordover.
Momenter som kan tale mot
 Det er fra UNN signalisert bekymring for at to små PCI-sentre i Helse Nord kan medføre
intern svekkelse av hverandre. Et eventuelt senter i Bodø vil bli det desidert minste
senter i Norge og mindre enn noen av de svenske PCI-sentrene. Fra NLSH og HSYK
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påpekes det at senteret må driftes som ett senter med PCI-enheten i Bodø som en
satellitt til UNN Tromsø.
Det faktum at dødeligheten av ischemisk hjertesykdom er fallende taler for å satse videre
på et godt tilbud uten å «stykke det opp».
Etablering av PCI i Bodø ville trolig føre til lavere terskel for cag/PCI og økning av denne
virksomheten, særlig for nærområdet. Dette ser vi også i Tromsø og andre steder med
cag/PCI lett tilgjengelig. Hovedtyngden av økningen vil dermed være pasienter med svak
indikasjon og andelen med negative funn vil være høy. Helsegevinsten ved
undersøkelser av denne aktuelle undergruppen er lav. Dog kan definitiv diagnostikk i
form av koronar angiografi gjøre at diagnoser blir avklart tidligere og at liggetiden blir
kortere.
Totalkapasiteten for Cag og PCI er i dag tilstrekkelig. Det er uenighet i prosjektgruppen
om forutsetningen (om at man skal kunne etablere PCI i Bodø uten å redusere i Tromsø)
holder.
Drift av PCI-enhet som satellitt kan medføre organisatoriske utfordringer (linjeledelse,
foretaksoverskridende virksomhet etc.) som må løses. Spesielt vil ferieavvikling og
lavdriftsperioder kunne bli krevende.
Coronar revaskulariseringsvirksomhet har endret seg over de senere år med et skifte fra
kirurgisk revaskularisering (CABG) til PCI. Dette gjelder ikke så mye STEMI og andre
akutte, ustabile coronarpasienter, der PCI lenge har vært foretrukket primærbehandling.
De nye pasientgruppene er særlig pasienter med stenose av venstre hovedstamme,
pasienter med mer omfattende coronarsykdom (3-kar sykdom), og pasienter med
kroniske okklusjoner. Dette kan være pasienter som kommer både med akutt
presentasjon, og det kan være stabile pasienter som kommer elektivt. PCI hos denne
typen pasienter er mer risikofylt og teknisk til dels betydelig vanskeligere enn standard
PCI. Det angis fra UNN at denne typen PCI bare bør gjøres på PCI-sentra med et visst
minimumsvolum. Det er uenighet i gruppen om det vil bli krevende å gi et forsvarlig
tilbud i Nord-Norge til denne pasientgruppen om det oppretter to selvstendige PCIsentre. Gruppens førstevalg er et felles senter med en «satellitt funksjon» i Bodø.
En eventuell etablering er avhengig av en lavest mulig risiko i oppstartfasen.
Samarbeidet mellom Stavanger universitetssykehus og Haukeland universitetssykehus
kan brukes som eksempel. Her var målet helt fra starten å etablere et selvstendig PCIsenter og å utdanne lokale PCI-operatører. Det stilles spørsmål blant prosjektgruppens
medlemmer om Bodø få et tilstrekkelig volum til å sikre nødvendig kompetanse.
Et senter i Bodø vil kreve ambulering av personell fra UNN. Ambuleringsvilligheten blant
hjertespesialister (invasive kardiologer) i UNN er usikker. Dette må avklares og
eventuelle alternativ utredes. En skisse er laget av NLSH sin representant i arbeidet (se
punkt 6.2.2).
Infrastruktur for øvrig i Nordlandssykehuset er mindre enn i UNN. Eventuell
thoraxkirurgisk bistand ved alvorlige komplikasjoner (eks. blødninger) beror i dag i stor
grad på tilstedeværelsen av en kirurg. Dette er også tilfellet ved andre mindre sentre
(eks. i Arendal).
Liten gevinst ved STEMI. Anslagsvis er antall pasienter med sterkt begrenset/unngått
skade av myocard (hjertemuskel), ved et tilbud om primær PCI ved NLSH, etter SKDEs
beregninger i størrelsesorden ca. 9 pasienter per år ved drift kl. 08–16 på hverdager.
Dette tallet vil øke dersom driftstid øker. Dog har ingen av de norske sentrene startet

65





med døgndrift 24-7, men det har utviklet seg over tid. Det har vært svært vanskelig å
gjøre et estimat av kost-nytte ved behandling av STEMI. Årsaken er betydelige
usikkerheter i forhold til gevinster både økonomisk og i leveår. Det er også tatt
utgangspunkt i en dagtidsdrift med dennes begrensninger.
Kostnaden ved etablering av et PCI-senter ved NLSH er vurdert av Nordlandssykehuset.
Foretaket har gjennomført en analyse som konkluderer med etableringskostnader på kr
17 mill., årlige avskrivings- og driftskostnader på kr 3,1 mill og årlige personellkostnader
på kr 9,42 millioner. Detaljer i vedlegg 2 og 3.
Besparelser er vanskelig å beregne. Innenfor dagens luftambulansekapasitet vil
besparelsene være små, men ulike framtidsscenario kan gi forskjeller. Det er derfor
uenighet i gruppen ift størrelsen på den årlige besparelsen (variasjon 3,4-15 mill.
kroner).

8. Avsluttende kommentarer
Det forrige utvalgets konklusjon (de to viktigste momenter er å sikre rekruttering av kardiologer
i Bodø som ønsket å utvikle fagfeltet og en oppbygging i Bodø er ikke forenlig med nedbygging i
Tromsø) er fortsatt gjeldende. Ved en eventuell etablering i Bodø bør felles ventelister,
undervisning og forskning vurderes.
Det hadde vært styrkende for arbeidet om data fra NORIC for 2015 kunne vært inkludert. Disse
foreligger dog ikke før tidligst 14.11.2016. En analyse av NPR-data som inkluderte 2015 ville
også vært ønskelig. SKDE har dog ikke innen rimelig tid fått nødvendig konsesjon for 2015-data,
og det har derfor ikke vært mulig å gjennomføre analyser innenfor fristen. Som nevnt ville det
også vært nyttig med 30 dagers overlevelsesdata for hjerteinfarkt basert på boområde. Det er
initiert dialog med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten for å få tilgang på disse data.
Man har mottatt positiv tilbakemelding, men det har så langt ikke vært mulig å prioritere denne
type analyser i Kunnskapssenteret.
Representantene fra Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset deler ikke den totale
fremstilling av kapittel 6 og 7. Dette er forsøkt dokumentert gjennom beskrivelse av uenighet.
For ytterligere å tydeliggjøre standpunktene til de to nevnte representanter er det laget et eget
vedlegg som beskriver standpunktene i mer detalj (vedlegg 1).
Resultatene i denne rapporten og det fremtidige styrevedtaket bør følges opp av fagrådet for
hjertemedisin i Helse Nord, og det vil også være et naturlig tema for fagnettverket «Hjerter i
nord».

9. Takksigelser
Prosjektgruppen takker for oppdraget og et godt samarbeid med styringsgruppen. Vi vil også
vise vår takknemlighet for den bistand vi har fått fra Luftambulansetjenesten ANS ved medisinsk
rådgiver/anestesilege Pål Madsen, Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ved seniorrådgiver
Mette Willumstad Thomsen og fra Universitetsbiblioteket ved UiT – Norges Arktiske universitet.
Vi har også satt pris på ulike innspill og kommentarer fra våre kolleger i Helse Nord.
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11. Vedlegg 1. Vedlegg til rapporten fra representantene fra
Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset
Etablering av PCI‐behandling ved Nordlandssykehuset Bodø
Innledning
Det er ikke sannsynlig at behovet for PCI vil avta i årene som kommer. Det har vært økende
fram til de siste tre åra hvor økningen har flatet ut. Det gjøres i dag 1400 PCI‐prosedyrer årlig
i Tromsø. Dersom befolkningen i alle sykehus skal opp omtrent på samme nivå som
befolkningen i Troms må antallet prosedyrer økes med ca. 20 %. Aldersjustert sykelighet og
dødelighet etter koronar hjertesykdom er fallende. Det innebærer imidlertid ikke at behovet
for prosedyrer vil gå ned. For det første eldes befolkningen slik at antall pasienter kanskje
forblir uendret. Dessuten er det mulighet for at det er behandlingen (blant annet PCI) som er
årsaken til fallende sykelighet. Totalt sett vil derfor behovet for PCI‐prosedyrer sannsynligvis
øke forsiktig i åra som kommer og man kan med ganske stor sikkerhet si at det ikke vil falle.
Fra Brønnøysund er det 920 km til UNN, 870 km til Ullevål sykehus, 420 km til St. Olav og
990 km til Haukeland (Google maps). Fra Mo i Rana er det 470 km til Trondheim og 680 km
til Tromsø og hele Helgeland ligger nærmere Trondheim enn Tromsø. Helgeland utgjør 20 %
av pasientgrunnlaget for PCI‐virksomheten og for hjertekirurgien ved UNN. NLSH og HSYK
utgjør til sammen nesten halvparten. Også Vesterålen og særlig Lofoten er nærmere Bodø enn
UNN. Bodø har tradisjonelt vært tredjelinjetjeneste for disse områdene. Det er bedre
kommunikasjoner mot Bodø, kortere bakketransport og kortere luftambulanse flytid. Man må
derfor kunne anta at hele Nordland bortsett fra Ofoten vil benytte Bodø som en naturlig
destinasjon ved behov for hjertemedisinsk behandling.
Arbeidsgruppa som har utredet muligheten for å etablere PCI i Bodø har konkludert. Arbeidet
har vært preget av relativt sterke motsetninger, der Tromsø‐miljøet har argumentert sterkt mot
en etablering i Bodø, mens Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har ment at det vil
være riktig. Det har ikke vært mulig å bli enige og rapporten har fått en konklusjon som det er
vanskelig å stå bak. Vi har derfor valgt å fremme våre synspunkter som et vedlegg til
rapporten.

Bakgrunn og problemstilling
Nasjonalt register over hjerte‐ og karsykdommer har gitt helt nytt innblikk i forløp og
behandling ved akutt ischemisk hjertesykdom. Ettersom dekningsgraden etter hvert har blitt
bedre viser registeret store geografiske forskjeller både i behandlingstilbud og utkomme.
Figur 1 viser andel pasienter med NSTEMI som får utført koronar angio innen 72 timer etter
første innleggelse. For pasienter bosatt i UNN Tromsø sitt boområde er andelen som får
koronar angio innen 72 timer er 85 %, mens den på Helgeland er 38 %. Figur 2 viser andelen
pasienter under 80 år som totalt sett får koronar angio i forløpet av NSTEMI. Andelen i
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boområde UNN Tromsø er 91 %, mens den på Helgeland er 59 %. For Helgelandssykehuset
Mo i Rana er andelen 53 %. Figur 3 viser 30‐dagers overlevelse etter hjerteinfarkt
ved norske sykehus, der Helgelandssykehuset Mo i Rana er eneste sykehus som avviker
signifikant fra landsgjennomsnittet med en dødelighet 7 prosentpoeng høyere enn i boområde
UNN Tromsø.
Basert på disse datasettene må man kunne hevde at det er forskjell både på
behandlingstilbudet og på utkomme ved akutt hjerteinfarkt i landsdelen.
Figur 1 Andel pasienter med NSTEMI som får utført koronar angio innen 72 timer etter innleggelse.
Gjennomsnitt for Helgelandssykehuset er 37 %, mens den er 85 % for pasienter fra Tromsø. Kilde: Norsk
Hjerteinfarktregisteret årsrapport 2014 (1).
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Figur 2 Andel pasienter under 80 år som får koronar angio i forløpet etter NSTEMI. Kilde: Norsk
hjerteinfarktregister årsrapport 2014 (1).
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Figur 3. 30‐dagers overlevelse etter hjerteinfarkt i befolkningen i opptaksområdet til norske sykehus.
Helgelandssykehuset Rana er det eneste sykehusområdet som avviker statistisk signifikant fra
landsgjennomsnittet. Helgelandssykehuset Mosjøen har for få innmeldte pasienter til å bli inkludert. Kilde:
helsenorge.no

Geografi, befolkning og behandlingsvolum
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Behandlingsvolum (antall prosedyrer pr. operatør og pr. senter) er holdt fram i mange
sammenhenger som avgjørende for at tilbudets tekniske kvalitet skal være optimalt. Samtidig
er det viktig at alt som kan desentraliseres, skal desentraliseres. Det er derfor viktig å tilpasse
størrelsen på pasientgrunnlaget for alle medisinske tilbud slik at man finner balansen mellom
å være stort nok til å sikre kvalitet, og desentralisert nok til å sikre tilgjengelighet.
Et viktig moment i vår vurdering har vært en gjennomgang av hvordan PCI drives i andre
europeiske land. Nord‐Norge er svært spredt bebodd og det er således naturlig at befolkningen
får noe reisevei til spesialiserte medisinske behandlingstilbud. I et geografisk perspektiv må
derfor PCI‐sentrene ligge relativt langt fra hverandre. Likevel er det viktig at man i en region
som vår strekker seg så langt som mulig i retning av et mest mulig desentralisert tilbud,
selvsagt med sterkt fokus på kvalitet og tilstrekkelige behandlingsvolum. Det innebærer at
antall sykehus som driver PCI pr. befolkning i en spredt befolket region bør være ganske høyt.
I Nord‐Norge har vi ett slikt sykehus for 481.000 innbyggere. Det gir 0,22 PCI‐sykehus pr
100.000 innbyggere. Tilsvarende tall for utvalgte europeiske land i tabell 1.
Tabell 1 Antall PCI‐sykehus for et utvalg europeiske land, begrenset av hvor det har vært mulig å få tak i data.
For de sju øverste landene i tabellen er tallene hentet fra Hagen et al 2015 (2). Tallene for Belgia er hentet fra
Claeys et al 2012 (3). Tallene fra Tyskland og Polen er hentet fra hhv den tyske og den polske legeforeningen,
(personlig meddelelse).

Grafisk framstilt er fordelingen slik:
Figur 4 Grafisk framstilling av antall PCI‐sykehus pr 100.000 innbyggere i et utvalg europeiske land. Nord ‐
Norge er satt inn med rødt. Referanse som i tabell 1.
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Det gjøres i dag ca 1400 PCI‐prosedyrer i Tromsø årlig, dersom man også inkluderer
prosedyrer utført i andre helseforetak ligger antallet for befolkningen antakelig rundt 1500.
Britiske «recommendations for good practice» (4) angir et minste antall prosedyrer for å holde
et tilstrekkelig behandlingsvolum ved et PCI‐senter til 400. Basert på det vil man kunne dele
antallet prosedyrer i landsdelen og fortsatt med god margin være innenfor denne grensa.
Dagens situasjon er dermed slik at Nord‐Norge, som antakelig er Europas tynnest befolkede
område (2), har det samme antall PCI‐sentre pr. befolkning som Belgia (med et areal litt over
halvparten av Finnmark), og et lavere antall enn Finland, Tyskland, Polen, Italia og Sverige.
Dersom antall PCIsykehus i landsdelen økes til to vil Nord‐Norge bli liggende omtrent på
nivå med Italia, fortsatt lavere enn Finland, Tyskland og Polen. Vi mener derfor det kan
dokumenteres at det i forhold til pasientgrunnlag og behandlingsvolum vil være trygt å
opprette ytterligere ett PCI‐senter i Nord‐Norge.

Økonomi
Rapporten gjør en grundig gjennomgang av utgifter knyttet til etablering av PCI i Bodø.
Positive økonomiske effekter er vanskeligere å beregne nøyaktig, og er beskrevet mer
overflatisk i rapporten. Vi mener rapporten i betydelig grad underestimerer
innsparingspotensialet knyttet til PCI i Bodø.
Tabell 2 Antall angiografier utført pr boområde i 3‐års perioden 2012 – 2014 Kilde: SKDE

Tabell 2 angir antall koronare angiografier pr sykehus boområde. Pasientreiser Helgeland har

77

beregnet forskjell i reiseutgifter for pasienter fra Helgeland til Tromsø vs Bodø til kr. 3000 pr
reise, basert på gjennomsnittlige forskjeller i refusjon i 2015. Vær oppmerksom på at
reiserefusjon ikke bare består av en enkelt flybillett, men i tillegg drosje, dagpenger, ledsager,
overnatting osv. Et forsiktig anslag av sparte reiseutgifter for pasienter fra Salten er kr. 4000
pr reise. Dersom vi også tar med Lofoten og beregner den samme besparelsen fra Lofoten
som fra Helgeland (de reiser via Bodø), og vi antar at alle elektive prosedyrer kan gjøres i
Bodø, vil årlig differanse i transportutgifter for pasienter til elektiv koronar angio med dagens
struktur, sammenliknet med en modell der også Bodø tilbyr slike tjenester være 3,4 mill.
Reduserte transportutgifter må regnes inn som inntekt i beslutningsgrunnlaget.
Et samlet klinisk miljø i landsdelen er bekymret for at vi nærmer oss taket for hva
luftambulansetjenesten kan bære. «Strategidokument – Ambulanseflytjenesten 2019,
Luftambulansetjenesten ANS 24. februar 2016» kapittel 10 er ganske tydelig på at man i neste
kontraktsperiode vil oppleve kapasiteten i tjenesten overskrides. Det kan løses på to måter;
enten kan man etablere ett fly til, eller man kan begrense behovet. Den største enkeltstående
«kundegruppa» i tjenesten er pasienter med manifest eller mistenkt koronarsykdom. Tabell 3
viser antallet transporter fra NLSH og HSYK til UNN med pasienter med koronar
hjertesykdom. Antallet har vært stigende de siste åra (figur 5) og det flys årlig mellom 550 og
600 hjertepasienter fra Helgeland og NLSH til Tromsø, noe som alene utgjør 6‐7 % av landets
samlede behov for FW‐tjenester.
Før eller siden vil LAT ANS stå overfor et valg mellom å øke flyflåten eller å redusere antall
oppdrag. Det koster nesten 50 mill pr år å drifte et ambulansefly. Det er 9 fly som deler på
9000 turer årlig og de aktuelle pasientene utgjør litt over 50 % av ett flys kapasitet. Bodø er
greit innenfor Brønnøyhelikopterets rekkevidde. Helikopter vil kunne avlaste FW i betydelig
grad. Bodø er tilgjengelig med bil eller båt fra Nord‐Helgeland og flytransporter vil være
vesentlig kortere enn til UNN. Hvis man antar at man kan redusere behovet for ambulansefly
til denne gruppa til det halve vil et PCI‐tilbud i Bodø være verdt 25 % av kostnadene til et fly,
dvs ca 12 mill. årlig.
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Tabell 3 Antall turer med ambulansefly (FW) fra hvert av sykehusene i NLSH og Helgeland under diagnosene
ICD I20 – I25. Kilde LAT ANS

Innsparinger i luftambulansetjenesten vil ikke umiddelbart gi regnskapsmessige utslag.
Dersom vi greier å redusere hjertepasientens forbruk av tjenester vil andre grupper raskt
overta plassen. Det er imidlertid ganske sikkert at behovet for ambulanseflytransport vil øke i
åra som kommer. Store nye pasientgrupper (hjerneslag, psykiatri) er på vei inn. Dersom det
ikke iverksettes tiltak som reduserer etterspørselen, vil man om relativt kort tid måtte vurdere
å anskaffe ytterligere flyressurser. Hjertemedisinske pasienter er antakelig den største
enkeltstående pasientgruppe i luftambulansetjenesten. En begrensning av pågangen innenfor
dette området vil derfor ha stor effekt på den totale etterspørselen. Dersom dette bidrar til at
man unngår å måtte utvide antall luftambulanseenheter vil besparelsen være reell.
Figur 5 Antall ambulanseflyturer med ICD‐kode I20‐I25 pr år, fra NLSH og Helgelandssykehuset. Kilde: LAT
ANS
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Basert på dette mener vi at det vil være misvisende å ikke regne inn besparelser i
luftambulansetjenesten i den økonomiske effekten av PCI i Bodø. Med dette som
utgangspunkt vil den kostnadsmessige verdien av tiltaket være slik (tabell 3):
Tabell 3. Tabellen viser anslåtte årlige besparelser.

Kvalitet
Norske helsemyndigheter har gjennom mange år hatt som målsetting at helsetjenesten skal
være likeverdig, uavhengig av bosted. Akutt hjertesykdom er en vanlig lidelse i befolkningen,
kanskje den vanligste alvorlige akuttmedisinske diagnosen. Data fra kvalitetsregistre under
Nasjonalt hjertekarregister beskriver nå så store forskjeller både i behandlingstilbud og
utkomme at det vil være ønskelig å iverksette tiltak for å jevne ut forskjellene.
En studie ved Chung et al 2015 (5) viser at Storbritannia, som har en sentralisert PCI‐tjeneste,
har lavere forbruk av PCI ved hjerteinfarkt og høyere 30‐dagers dødelighet etter hjerteinfarkt
enn Sverige, som har en mer desentralisert modell. De statistiske dataene er imidlertid ikke
entydige. Til tross for at Norge har valgt en ganske sentralisert modell for PCI‐tjeneste (antall
PCI‐sykehus i forhold til befolkning nesten likt Storbritannia) er 30‐dagers dødelighet likevel
relativt lav i Norge sammenliknet med andre land. Sammenlikning av land på denne måten er
vanskelig fordi en rekke andre faktorer som også påvirker overlevelse spiller inn.
En sammenheng mellom avstanden til et tilbud og befolkningens bruk av tilbudet er
dokumentert for kreftbehandling (6,7) og for allmennhelsetjeneste (8). Hagen et al. (2) har i
en studie i sju europeiske land påvist en liknende effekt for PCI ved hjerteinfarkt, der områder
og land med stort antall PCI‐sentra pr. befolkning har høyere forbruk av PCI enn land og
områder med en annen struktur. Også i våre tall er det en klar tendens til at
hjerteinfarktpasienter i Troms får PCI raskere enn befolkningen på Helgeland og at tilbudet
gis til flere av pasientene
Vår påstand er at en økning av antall PCI‐sykehus i Nord‐Norge fra ett til to vil bedre
tilgjengelighet og befolkningens bruk av PCI ved hjerteinfarkt. Vår tolkning av litteraturen
kan muligens kritiseres, og vi er enige i at det ikke finnes noen entydige bevis for at flere
sentre uten videre vil bedre tilgangen. Likevel er indikasjonene på en slik effekt så sterke at
den ikke kan avvises.
Både Armstrong (9) og senere den norske studien til Bøhmer et al. (10) har vist at det er bedre
overlevelse for pasienter med STEMI når pasienten blir primærinnlagt i et sykehus med PCI‐
kapasitet enn i et sykehus uten. Dette gjelder uavhengig av om pasienten får trombolyse
prehospitalt eller ikke. Et PCIsenter i Bodø vil gjøre slik innleggelse tilgjengelig for ca
100.000 mennesker og sannsynligvis også påvirke overlevelsen.
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Data fra SWEDEHEART (11) viser et sammenfall i tid mellom økning i andel pasienter med
NSTEMI som fikk rutinemessig koronar angio/PCI, og fall i tre‐års mortalitet i den samme
populasjonen. Forfatterne antyder en årsakssammenheng. Dersom de har rett, vil en økning av
PCI‐frekvensen i Rana og Narvik bedre overlevelsen. Hagen et al. (2) viser at pasienter som
får utført PCI etter hjerteinfarkt har 60 % lavere 30‐dagers mortalitet enn dem som ikke får
slik behandling. I det nordnorske materialet referert i rapporten ser vi også at andel pasienter
med NSTEMI som får PCI er lavere og 30‐dagers dødelighet er høyere på Helgeland enn i
Tromsø.
Nilsson et al. (12) fant en halvering av 30‐dagers dødelighet i Värmland etter et det ble
etablert et PCItilbud i Karlstad. Forfatterne beskriver ikke hvilke deler av virksomheten som
har bidratt til fallet i dødelighet, men omtaler både primær PCI og PCI på pasienter som hadde
fått trombolytisk behandling først (Rescue‐PCI). PCI‐senteret i Karlstad er 50 % større enn
Bodø eventuelt vil bli, men det utelukker neppe at vi vil se den samme effekten.
Vår konklusjon er derfor at selv om litteraturen ikke gir et entydig bevis, er det klare
indikasjoner på at et PCI‐tilbud i Bodø vil bedre befolkningens tilgang til invasiv koronar
behandling, og at det vil redusere 30‐dagers dødeligheten i befolkningen i Nordland.

Pasientflyt og logistikk
Befolkningen på Helgeland er i dag avhengig av ambulansefly (fixed‐wing, FW) for å nå
landsdelens PCI‐tilbud. På grunn av lang responstid er FW lite egnet som primærressurs, og
denne løsningen utelukker i all hovedsak direkte innleggelse av hjerteinfarktpasienter i PCI‐
sykehus. Nordland er etter hvert godt dekket av ambulansehelikoptre (rotor‐wing, RW). Med
RW både i Brønnøysund og på Evenes, og med nytt redningshelikopter i Bodø fra 2018, vil
tilgjengelighet til Bodø være ganske god for hele Nordland. Bodø kan i tillegg nås fra Nord‐
Helgeland med bil og båt. Det innebærer at med PCI‐sykehus i Bodø vil primærinnleggelse
være stabilt tilgjengelig for ca 100.000, og for 200.000 på gode dager.
Helikoptertransport vil også kunne bidra til bedre logistikk ved NSTEMI. Det er lettere
tilgjengelig og oppleves som en mer anvendelig ressurs enn FW. Helgeland har tradisjoner for
et nært samarbeid med Bodø og personellet er vant til å samarbeide. Å avvise at PCI i Bodø
vil ha effekt på tilbudet til pasienter med NSTEMI er urimelig. Nærhet til tilbudet vil bidra,
enklere transport vil bidra, vi vil ha en alternativ flyplass å lande på ved dårlig vær. I verste
fall kan pasienter nå Bodø med bakketransport. Det vil utvilsomt være en fordel selv om de
ikke skal til primær PCI.

Effekt på tilgrensende spesialiteter
Endringer i PCI‐strukturen vil også ha betydning for tilbudet til pasienter med behov for
hjertekirurgisk behandling. Norsk hjertekirurgi «lider» for tida under mangel på pasienter.
UNN, som er landets minste hjertekirurgiske senter, er mest utsatt i forhold til å opprettholde
slik kapasitet. Stabil hjertekirurgisk kompetanse er viktig for en rekke funksjoner, for
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eksempel status som traumesenter. Lekkasjen fra Helgeland og sørover er økende og det
lekker også fra andre helseforetak. Rapporten har ikke i tilstrekkelig grad omtalt dette.
Etablering av invasiv virksomhet i Bodø vil kunne demme opp for lekkasje av
hjertekirurgiske pasienter sørover. De fleste pasienter med behov for hjertekirurgiske
prosedyrer vil entre systemet via en hjertemedisinsk avdeling. Mange skal ha koronar
angiografi som første trinn i utredningen. Pasienter i Lofoten og på Helgeland ser Bodø som
et mer naturlig valg enn å reise sørover. Et komplett kardiologisk tilbud i Bodø og et tettere
samarbeid mellom NLSH og UNN om slike pasienter vil sikre at de ikke havner i andre
helseforetak.
UNN har den eneste intensivavdelingen i regionen med hele spekteret av intensivmedisinske
behandlingstilbud. Det refereres som et stadig pågående problem at avdelingen er overbelastet
og pasienter må flyttes til lavere behandlingsnivå raskere enn det som oppfattes som optimalt.
PCI i Bodø vil kunne avlaste intensivavdelingen ved UNN for pasienter med samtidig behov
både for invasiv kardiologisk service og intensivmedisin og føre til at flere pasienter som
ellers hadde trengt plass i Tromsø kan få et komplett tilbud i Bodø.
Vår oppfatning er at et tilbud om PCI i Bodø vil kunne bidra positivt til behandlingsvolum for
hjertekirurgi i regionen, og at tilbudet kan avlaste en tungt belastet intensivavdeling ved UNN.

Konklusjon
Et tilbud om PCI i Bodø vil gi mindre forskjeller i behandlingstilbudet for pasienter med akutt
hjerteinfarkt i Nord‐Norge. Det vil gi bedre tilgang på koronar angiografi og PCI, og
derigjennom redusere 30‐dagers dødelighet etter hjerteinfarkt for befolkningen i Nordland.
Selv om det etableres et nytt PCI‐senter i Nord‐Norge vil antall innbyggere pr senter fortsatt
være større enn i land som Tyskland, Finland og Polen, og antall prosedyrer høyere enn det
som er anbefalt som minimum i internasjonale praksisveiledere. PCI i Bodø vil bidra positivt
til regionens hjertekirurgiske og intensivmedisinske tilbud. Den økonomiske effekten av PCI i
Bodø vil på sikt være positiv.
Det er ikke lett å forstå hvorfor man i Nord‐Norge må samle all PCI i ett sykehus når man
velger vesentlig mer desentraliserte modeller i tett befolkede europeiske land. Vi mener det nå
er tid for å etablere et tilbud om koronar angiografi og PCI i Bodø.
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Innledning
Bakgrunn
Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset, Bodø starter nå på siste del av utbyggingen med
oppgradering av AB-fløya. Dette byggetrinnet skal stå ferdig i 2020. Perkutan koronar intervensjon
var ikke en del av planen for denne utbygginga. Det er utarbeidet en rapport av Helse Nord RHF:
«Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord?» Denne
utredingen avdekker forskjeller i forekomst av hjerteinfarkt og behandlingen av denne sykdommen.
Direktørmøtet i Helse Nord bestilte 26.06.16 ytterligere analyser til denne rapporten.
Nordlandssykehuset ved fagsjef Tony Bakkejord har gitt Sykehusbygg i oppdrag å utrede muligheter
for etablering av PCI aktivitet ved sykehuset i Bodø og se på mulige arealer og kostnader i den
forbindelse. Aktuelt areal som er angitt er stue 6 på dagkirurgisk enhet (DKI) med omkringliggende
rom. Hovedfokus skal være egnethet av arealer, kostnad til utstyr og bygg, støttefunksjoner og
pasientflyt. Omfanget av arbeidet ble begrenset i og med at det var meget kort tidsfrist – omtrent 3
uker.

Fremtidig PCI aktivitet i Bodø
I ovennevnte rapport beskrives det i resultatet at andelen pasienter med STEMI som får reperfusjon
(trombolyse, PCI, ACB) er lav i Hammerfest og Mo i Rana. For pasienter med NSTEMI er reperfusjonen
raskest for de pasienter med boområde Tromsø. 30 dagers overlevelse varierer (85,1-92,1%) mellom
sykehusene i Helse Nord. Dødeligheten er lavest i Tromsø og høyest i boområdet til Narvik og Rana.
Derfor er det ønsket å vurdere en etablering av PCI behandling i Bodø som kan dekke behovet for
befolkningen i Helgelandssykehuset og Nordlandssykehusets opptaksområder. Flere ulike arealer har
vært diskutert for PCI aktivitet i Bodø. De fleste alternativer er ikke aktuelle før ca. 2020. Det som er
aktuelt og som bør kunne realiseres innen 12 måneder etter beslutning, er arealet på DKI som
tidligere har vært utredet som et alternativ til hybridlab (Hybrid operasjonsstue –
Nordlandssykehuset Bodø, SINTEF 2013-05-14). Det er dette arealet denne rapporten vil omhandle.
En eventuell flytting til andre arealer etter, eller i sammenheng med ferdigstilling av AB-fløya, er ikke
vurdert i denne rapporten og vil eventuelt måtte komme på et senere tidspunkt. Dette var en føring
gitt i møte Bodø 08.09.16 med Tony Bakkejord, Eivind Solheim og Hanne Bjørnstad. Arealet på
Dagkirurgen og hjertemedisin har støttearealer der det forutsettes at sykehuset har kapasitet til å gi
nødvendig forberedelse før og overvåkning etter behandling for PCI pasientgruppen. Dette behovet
er omtalt spesielt i kapittelet lokalisering.

Metode
For å få mer informasjon, og danne oss ett bilde av PCI behandling herunder hvilke arealer som
trengs ved etablering av PCI har Sykehusbygg HF, Andreas Ystgaard og Anneli Tyvold, vært i møte
med klinikksjef, prof. Dr. Med. Rune Wiseth ved St Olavs hospital. Videre har vi snakket med
fagmiljøet i Sørlandet sykehus, Arendal, Stavanger Universitetssykehus, Universitetssykehuset i
Tromsø.
Rapporten gir et bilde av dimensjoneringsbehov med beskrivelse av pasientforløp, krav til bygg og
arealbehov ved en eventuell etablering av PCI ved Nordlandssykehuset, Bodø. Data for arealbehov og
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utstyrsbehov er hentet fra eksisterende aktivitet i Tromsø og St. Olavs Hospital, rapporten
"Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon(PCI)", og leverandørmarkedet ved GE healthcare
Norge – Siemens healthcare – Philips healthcare og St. Judes medical. Alle unntatt St. judes medical
tegnet inn forslag til løsning innen eksisterende areal.
Det er laget budsjett for investering av utstyr basert på priser hentet inn fra ovenfor nevnte
leverandører. Videre ble det i samarbeid med utbyggingsavdelingen laget budsjett for ombygging av
arealet. Denne beregningen er lagt ved som vedlegg.
Som underlag for å vurdere kapasitetsbehovet for dagkirurgi har Sykehusbygg utført en framskriving
av aktiviteten på DKI. Dette gir et bilde av fordelingen mellom dagkirurgisk aktivitet og aktivitet på
sentral operasjonsavdeling, samt behov for operasjonsstuer på dagkirurgisk avdeling.
Rapporten har utredet ett alternativ, lokalisering på Dagkirurgen, stue 6. For denne løsningen er
konsekvensene for pasientforløp og areal vurdert. Det er ikke vurdert hvilke konsekvenser dette vil
ha for den dagkirurgiske virksomheten ut over reduksjon i kapasitet. For etablering av PCI i Bodø er
det forutsatt at den elektive og øyeblikkelig hjelp av PCI behandling i oppstartsfasen skal utføres på
dagtid.

Erfaring og informasjon fra St. Olavs Hospital
PCI behandling er en personell og utstyrskrevende behandling. Oversikt over utstyr som kreves er
beskrevet i kapittel løsning og aktuelle leverandører. Det stilles ikke krav til nærværelse av en
thoraxkirurg ved utførelse av PCI behandling. Anestesipersonell må være lett tilgengelig, men må
nødvendigvis ikke befinne seg i nærliggende arealer. Ved pasient med STEMI, hjertestopp, hjertesvikt
eller med andre puste problemer eller livstruende tilstand i forbindelse med PCI blir
anestesipersonell tilkalt.
I de nasjonale retningslinjene anbefales PCI i intervallet 24-72 timer for NSTEMI. I rapport "Bør det
opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset?" er det skrevet at Helse Nord og Helse Sør-Øst har
valgt en strengere anbefaling med utredning av NSTEMI innen 24 timer.
Rapporten viser at andelen pasienter med NSTEMI, som har fått gjennomført angiografi utredning
innen 24 timer, kommer Helse Nord gjennomsnittlig godt ut i forhold til de øvrige regioner, men det
er utvilsomt ulikheter innad i regionen og økt avstand til UNN gir lengre utredningstid. En firedel av
pasientene får denne utredningen innen 24 timer.
For NSTEMI mener Rune Wiseth at det finnes tilfeller som har akutt behov av PCI, dersom ECCOcor(ultralyd) viser hjerteinfarkt. Det beskrives i rapporten at pasienter med høy risiko, klinisk ustabile
(ustabil angina) med vedvarende symptomer, eller alvorlig hjertesvikt, livstruende hjerterytme
forstyrrelser burde utredes med angiografi uten opphold (< 2timer).

Aktivitet og kapasitetsbehov
PCI
Med opptaksområde Nordland og Helgeland har man som mål i Nordlandssykehuset, Bodø å
behandle 5 pasienter/stue per dag med PCI. Dette samsvarer med kapasitet Angio/PCI
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pasientbehandlinger som gjøres i Helse Stavanger HF Stavanger universitetssykehus, Sørlandet
sykehus Arendal og St. Olavs Hospital. Dagens aktivitet tilsier i underkant av 3 pasienter per dag med
230 åpningsdager/år. Dette gjelder PCI pasienter, coronar angiopasienter er ikke inkludert. (411
pasienter fra opptaksområdet Nordland og 238 pasienter fra opptaksområde Helgeland ble
behandlet med PCI i 2015.)
PCI Opptaksområde Nordlandssykehuset HF

2014

2015

uten AMI
med AMI
Total
uten AMI
med AMI
Total

Feiring
19
0
19
13
0
13

andre HF

UNN
6
9
15
5
9
14

168
172
340
179
205
384

Total
193
181
374
197
214
411

PCI Opptaksområde Helgelandssykehuset HF

2014

2015

uten AMI
med AMI
Total
uten AMI
med AMI
Total

Feiring
10
0
10
4
1
5

andre HF

UNN
8
8
16
13
10
23

Total
73
92
165
100
110
210

91
100
191
117
121
238

Dagkirurgi
Ved en etablering av PCI lab der dagens stue 6 på dagkirurgisk enhet er lokalisert, betyr det en
reduksjon i kapasitet fra 6 til 5 dagkirurgiske operasjonsstuer. Dagens aktivitet tilsier at kapasitet ikke
er fullt utnyttet i alle operasjonsstuene. Framskrivingen for dimensjoneringen av operasjonsstuene
forutsatte et ambisjonsnivå på ca. 75 % dagkirurgi av all elektiv kirurgi.
Tall fra 2014 viser kirurgisk DRG (opphold med operasjonsstuekrevende prosedyrer) på 6 895
behandlede pasienter i Nordlandssykehuset, Bodø inklusiv øye operasjon. 3 232 inngrep av 6 895 var
utført dagkirurgisk. Det gir et dagkirurgisk aktivitetsnivå på 47 %. Dersom sykehuset skal oppnå
dagkirurgisk ambisjonsnivå på 75 %, må dagkirurgiske inngrep øke med 1 939 inngrep/år.

4

Utredning av PCI aktivitet Bodø:
Plassering- investeringskost og framskriving
2014 Kir. DRG totalt: 6 895 inngrep
Antall
dag kirurgiske
pasienter, inkl. øye
pasienter
%

3 232

4 137

4 827

5 171

47%

60%

70%

75 %

Kapasitetsbehov 2014
Prosent

Antall Pasienter

47 %
75 %

3232
5171

Tid per
operasjon(h)
1,5
1,5

Dager / år

Åpningstider (h)

Kapasitetsbehov

230
230

8
8

3
5

Med 3 232 pasienter og beregnet total prosedyretid per pasient på 1,5 time, åpningstid 8 timer i 230
dager gir det et kapasitetsbehov på 3 operasjonsstuer i dag.
Med ambisjonsnivå på 75 % og 5 171 pasienter, samt beregnet total prosedyretid per pasient på 1,5
time, åpningstid på 8 timer i 230 dager, gir det et kapasitetsbehov på 5 stuer i dag.
Opphold gruppert til Kirurgisk DRG, Nordlandssykehuset Bodø. Antall opphold i 2014, demografisk
fremskrevet 2020 og 2030. Fordelt på dag (registrert inn og ut samme dag) og døgn (minst en
overnatting).

dagkir
døgnkir
Total
andel dag

2014
3 233
3 662
6 895
46,9 %

2020
3 530
4 126
7 657
46,1 %

2030
3 801
4 660
8 462
44,9 %

Opphold gruppert til Kirurgisk DRG i HDG 2 "Øyesykdommer", Nordlandssykehuset Bodø. Antall
opphold i 2014, demografisk fremskrevet 2020 og 2030. Fordelt på dag (registrert inn og ut samme
dag) og døgn (minst en overnatting).

dagkir
døgnkir
Total
andel dag

2014
587
40
627
93,6 %

2020
685
48
733
93,5 %

2030
843
59
902
93,5 %

Opphold gruppert til Kirurgisk DRG, ekskl. HDG 2 "Øyesykdommer", Nordlandssykehuset Bodø. Antall
opphold i 2014, demografisk fremskrevet 2020 og 2030. Fordelt på dag (registrert inn og ut samme
dag) og døgn (minst en overnatting).
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dagkir
døgnkir
Total
andel dag

2014
2 646
3 622
6 268
42,2 %

2020
2 846
4 079
6 925
41,1 %

2030
2 958
4 602
7 560
39,1 %

Lokalisering
Planene for etablering av PCI aktiviteten omfatter Stue 6 (K02.066) og møte/ pause DKI(K02.062). Det
anbefales at arealene for PCI stenges mot grønn sone. Pasienter som skal til PCI skal komme fra
korridor A420K0-22 som er på motsatt side av grønn sone. For å ivareta pasientintegriteten bør kun
pasienttransport komme rett inn på lab og all annen trafikk bruker adkomst til lab fra manøverrom.
På denne måten unngår man innsyn ved åpning av dør in til PCI LAB etter ankomst av pasient.

Pasientforløp og logistikk:
Etablering av PCI på stue 6 i DKI, innebærer korte avstander til anestesipersonell og recovery. Det vil
være pasienter som kommer fra hjerteovervåkningen i etasje 3 fløy B og pasienter fra akutt mottak i
etasje 1 fløy A. For å komme til stue 6 går transportveien via en sentral heis A03.K21 (delvis skjermet
fra publikum) i midten av fløy AB eller akutt heisen K03 (helt skjermet fra publikum) i fløy A. Videre
inn i gang K02. K08/09. Pasienten må krysse den grønne sonen, korridor K02.K10. Videre
gjennomgang K02.K17. (Se tegning.)

Fløy B

Fløy A

Medisinsk overvåking
etasje 3

Fra akutt mottak
1 etasje

Medisinsk
sengeområde
etasje 3 fløy AB
Fløy K

Recovery
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Pasientflyt:
Akutt pasient:
Helikopter: Omlastning skjer på flyplassen. Akutt-pasienter hentes av ambulanse og kjøres til
sykehuset, tid 7-8 min. Fra mottak går pasienten direkte til PCI, enten via den sentrale heisen (delvis
skjermet fra publikum) eller den nyetablerte akutt heisen (2016) lokalisert mellom A og B (avskjermet
fra publikum) til stue 6.
Pasient fra mottak: Fra akuttmottak i AB fløya går pasienten direkte til PCI, enten via den sentrale
heisen (delvis skjermet fra publikum) eller den nyetablerte akutt heisen (2016) lokalisert mellom A og
B (avskjermet fra publikum) til stue 6. For pasienter med trombolysebehandling skal pasienten innom
overvåking for overvåke/observere eventuelt reperfusjon.
Pasient fra avdeling: Hjerteovervåkningen ligger i B3 (3.etasje), etasjen over stue 6 som er koblet
sammen med en bro. Her vil det bli en midlertidig forflytting til fløy A for ombygging av B3 i 2018.
Den midlertidige flyttingen vil ikke føre til endring i transporttid mellom avdeling og stue 6.
Elektiv pasient:
Pasient kommer fra avdeling eller hjemmefra før Angiografi/PCI behandling. Disse pasientene vil gå
via recovery eller hjerteovervåkningen til preoperative forberedelser.
Recovery ligger i samme etasje omtrent 20 meter fra stue 6.
NSTEMI pasienter observeres (puls og blodtrykk) med tanke på blødning fra innstikksstedet i noen
timer etter prosedyren. Ukompliserte NSTEMI overvåkes med telemetri og er inneliggende til neste
dag.
Pasienter med STEMI (økt troponin, EKG elevasjon, sykehistorie) er inneliggende i 1 døgn på
medisinsk overvåkning og deretter foretas ny vurdering med eventuell overflytting til sengepost eller
lokalsykehus. (Dette i henhold til gjeldende praksis)
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Avdeling Kardiologi/
Overvåknings seng

Innkommende
Pasient

Støtterom til PCI LAB:

Pauserom

Kontor
/koordinator

Dag Areal/
Overvåkingsrom

PCI LAB
manøverrom

Arbeidsrom/ Bilde gjennomgang, EPJ

Lagerplass

Teknisk rom

Utstyr og arealbehov
Det må i denne rapporten påpekes at man har forutsatt at arealet på stue 6 (k02.066) og møte
pauserom (k02.062) på DKI anvendes til PCI formål i sin helhet. Hvordan dette påvirker øvrig drift på
DKI er ikke vurdert i denne rapporten, men kan påvirke drift på DKI.
De arealene det primært er behov for og tatt høyde for i denne rapporten er for selve aktiviteten
som skal gjennomføres med nødvendige rom til dette:
-

PCI laboratoriet
teknisk rom der kabinetter med elektronikk og kjøling av angiografiutstyr må plasseres
manøverrom der det forutsettes at man også kan sitte og analysere gjennomførte
undersøkelser.

Det er i tillegg på noen tegninger lagt inn et lite lager for lagring av noe MTU og engangsutstyr for
supplering til skap på lab. Alle andre funksjoner slik som kontor for kontorpersonale, oppvåkning
etter inngrep og klargjøring før inngrep forutsettes løst i eksisterende arealer på sykehuset. Dette er
også bekreftet i møte med fagmiljøet for kardiologi i Bodø 08.09.16.
Siemens, GE, Philips og St. Jude medical ble forespurt om å komme opp med budsjettpriser for det
utstyret som behøves for å få en fullverdig PCI lab. Philips og Siemens har i tillegg tegnet ut et forslag
på hvordan utstyret kan passe inn i de eksisterende arealene på stue 6. Tekniske krav og arealkrav er
oppgitt og lagt til grunn for tegnet forslag. Tegninger ligger vedlagt i slutten av denne rapporten.
Det er innhentet informasjon om dagens løsning på St. Olavs Hospital og hvordan funksjonen er løst
og hvilke arealer og utstyr som anvendes for å løse oppgaven. Det er også oppgitt hvilket utstyr man
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ser behov for i rapporten «Hjerteinfarkt og percutan koronar intervensjon» datert 15.08.16.

Areal stue6 og omkringliggende arealer på DKI
Det er tatt utgangpunkt i å løse PCI funksjonen ved å bruke følgende arealer i dagens lokaler som
disponeres av dagkirurgi (DKI):
Stue 6 operasjon DKI(K02.066):

45,1m2

Møte/ pause DKI(K02.062):

35,4m2

Sum

80,5m2

Disse to rommene på DKI er valgt ut fra at man skal kunne løse behovet for lab, manøverrom og
teknisk rom for PCI aktiviteten. Det foreslås også at man etablerer et lite lager til kateter som skal
anvendes på lab og teknisk utstyr det ikke er behov for på alle prosedyrer etter erfaring fra St. Olavs
Hospital. Manøverrom etableres så stort at det også blir plass til å gjøre analyser/evaluering av bilder
etter undersøkelser der. Se tegningsforslag fra Philips og Siemens og GE tegnet inn i eksisterende
arealer vedlagt Tegning 1, 2 og 3. Disse arealene er i tråd med anbefalt størrelser fra leverandørene.
Det foreslås at man stenger passasje inn mot grønn sone og bruker adkomst bare til korridor K02.k16
Pasienter med ankomst fra medisinsk overvåking eller akutt mottak kommer til å passere i korridor
utenfor garderober i grønn sone. Dette for å ha kortest vei og minst transportvei i
publikumsområder.

Bygningsmessige tilpasninger/ krav:
Slike byggeprosjekter er kompliserte og vil kreve stor grad av samhandling mellom leverandørteknisk prosjektering og brukere i prosessen med å tilpasse bygget til løsninger. Leverandør av utstyr
bør være på plass før man starter tilpasning av bygget i dette prosjektet fordi man må ta hensyn til
både bruk og utstyrsutforming for å oppnå optimale løsninger. Under er det satt opp noen
punkter/krav som må ivaretas
-

9

Mellom manøverrom og lab må det etableres et stort blyglass slik at man får god kontakt
mellom rommene.
Det etableres blyskjerming i lab tilsvarende 2 mm blyekvivalent i alle retninger tak-vegg og
gulv (Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur, Statens Strålevern)
Teknisk rom må etableres med vegger og lydisolasjon. Tilknytning til strøm gjøres på teknisk
rom og det kreves 1 kurs på 63A og en kurs på 50A i tillegg til stikkontakter og datauttak.
Varme som må avledes fra utstyr er omtrent; teknisk rom: 5 kW, Manøverrom: 2 kW,
laboratorium: 2 kW
Renhetskrav på slike stuer i St. Olavs Hospital er 100CFU og vi anbefaler det samme for stuer
i Bodø.
Montering av unistrut skinner for oppheng i tak forutsettes utført av byggherre.
Lage kabelføringer mellom de forskjellige rom og utstyr må etableres enten med, eller som
en kombinasjon av, kjerneboringer- slissing eller kabelkanaler/føringer.

Utredning av PCI aktivitet Bodø:
Plassering- investeringskost og framskriving
Løsninger aktuelle leverandører
Det er 3-4 forskjellige leverandører som leverer angiografiutstyr som anbefales til slike typer inngrep
og leverandørene kan tilby litt forskjellige løsninger. Philips og Siemens har både gulvmontert og
takmontert løsning. GE har kun en løsning der stativet står på gulvet. For PCI undersøkelser vil begge
løsninger fungere godt.
I tillegg til selve angioutstyret er det en hel del ekstra utstyr man må ha for å gjøre coronare
undersøkelser. Dette er måling av ekg og trykk (FFR - Fractional flow reserve), intravaskular
ultralyd(IVUS) IABP (intraAortic ballongpumpe) og OCT (Optical coherence tomography).
I tillegg kommer løsning for lagring av bilder. Her bør det planlegges med en løsning der man kobler
sammen den løsningen Tromsø bruker i dag, Siemens Syngo Dynamics. En slik løsning vil gi tilgang til
bildene både i Bodø og Tromsø slik at man kan samarbeide tett. Denne løsningen er diskutert med
Siemens og er tatt inn i budsjett.
De store leverandørene leverer nå løsninger med storskjerm der man får mikset inn alle bildene på
denne ene skjermen alt etter hva de ønsker å presentere under prosedyren. Dette er løsninger som
koster mellom 500.000 og 800.000 kroner i tillegg sammenliknet med vanlige enkeltstående
monitorer. Denne løsningen er tatt med i budsjetterte løsninger.

Budsjettering av utstyr
Basert på innkomne budsjettpriser fra de nevnte leverandører utformes budsjett for de forskjellige
utstyrstyper som man mener behøves. Alle priser oppgitt eks mva:
Angio system inkludert følgende:
-

7.000.000

Storskjermsløsning
Takhengt blyskjeming
Hemodynamikksystem
Kontrastinjektor

IVUS ( intravakulær ultralyd):

650.000

Ultralyd tradisjonelt:

400.000

Syngo Dynamics (Siemens lagrings og bearbeidingsløsing)*:

900.000

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

900.000

Sum:

9.850.000

Sum inkl 25% MVA:

12.312.500

*Syngo dynamic er løsningen som anvendes for lagring I Tromsø i dag. Løsningen kan sannsynligivs gjennomføres slik at man samarbeider
med Tromsø om lagringssystem og dokumenterer i samme system uavhengig av hvilken leverandør som velges på angiografi. Dette vil
redusere kostnadene for systemet til Siemens, men muligens påføre noe it kostnader. Pris settes dermed slik at det inkluderes ca. 500.000
til it kostnader. Man kan også anvende løsninger fra andre leverandører om dette er ønskelig.
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Ombyggingskostnader, estimat
Etter møte med Terje Winther ved utbyggingsavdelingen på Nordlandssykehuset har de kommet opp
med et estimat for ombygging som er basert på tegninger fra Siemens. Denne tegningen samt krav til
bygget som beskrevet i kapittelet, bygningsmessige tilpasninger/ krav, ligger til grunn for
estimeringen av pris. Inkludert i prisen vil all jobb med prosjektering og tegning, prosjektledelse og
byggeledelse samt utførelse av byggeprosjektet være inkludert.
Byggekostnad:

3.264.300

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

Oppsummert kostnadsestimat:
I utstyrsberegningen skal det være tatt høyde for det utstyret som det tradisjonelt vil være behov for.
Eventuell kostnad med anskaffelse er ikke tatt med i kalkulasjonen. For bygg er som tidligere nevnt
alt inkludert.
Utstyrkostnad inkl MVA:
Ombygging inkl MVA:
Sum Etablering av PCI i Bodø etablert i areal stue 6 i DKI inkl mva:
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12.312.500
3.264.300
15.576.800

Utredning av PCI aktivitet Bodø:
Plassering- investeringskost og framskriving
Vedlegg:

Tegning1: Forslag layout Philips
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Tegning2: Forslag layout Siemens
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Tegning3: Forslag layout GE
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Post

Spesifikasjon/konto

1

Felleskostnader

kr

418 500

2

Bygning

kr

630 000

3

VVS-installasjoner

kr

360 000

4

El-kraft

kr

315 000

5

Tele og automasjon

kr

90 000

kr

1 813 500

Huskostnad
7

8

9

0.1

0.2

Utomhusarbeider

kr

-

Entreprisekostnad

kr

1 813 500

Generelle kostnader. (Planlegging byggeledelse, adm)

kr

362 700

Byggekostnad

kr

2 176 200

Spesielle kostnader (mva)

kr

544 050

Grunnkalkyle

kr

2 720 250

Reserver, forventede tillegg (10%)

kr

272 025

Forventet prosjektkostnad bygningsmessige
arbeider

kr

2 992 275

Sikkerhetsmargin (10 %)

kr

272 025

TOTAL RAMMEKOSTNAD

kr

3 264 300

Tabell 1: Budsjett for ombygging av DKI arealer til PCI funksjonalitet
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Kostnader

