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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2022 

Sak 154-2022 

Fag- og funksjonsfordeling for invasiv kardiologi i HSØ 

Forslag til vedtak: 

 
1. Styret slutter seg til foreslåtte fag og funksjonsfordeling for invasiv kardiologi/PCI, 

som innebærer at Akershus universitetssykehus HF overtar ansvar for utredning av 
pasienter med klaffesykdommer og stabil koronarsykdom for pasienter i 
opptaksområdet til Sykehuset Innlandet HF i 2023.  

2. Administrerende direktør bes iverksette nødvendige tiltak med sikte på at Akershus 
universitetssykehus HF gis ansvar for akuttbehandling av ST-elevasjon-
myokardinfarkt (STEMI) for eget opptaksområde fra 1. januar 2025. 

Hamar 9. desember 2022 

Terje Rootwelt 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

I sak 103-2020 Akershus universitetssykehus HF – leie av lokaler og utstyr ved LHL-
sykehuset ga styret i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) sin tilslutning til at Akershus 
universitetssykehus HF (AHUS) overtok den invasive kardiologiske virksomheten 
lokalisert ved LHL sykehuset Gardermoen fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 
(LHL) med virkning fra 1. januar 2021. Styret ba videre administrerende direktør 
komme tilbake med en egen sak om fordelingen av opptaksområder for invasiv 
kardiologi i HSØ.  
 
For å utrede denne problemstillingen opprettet HSØ et eksternt ekspertutvalg ledet av 
professor Rune Wiseth, St Olavs hospital, med representanter fra de invasive miljøene 
ved universitetssykehusene i Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø i tillegg til 
representanter fra henholdsvis Sverige (Lund) og Danmark (Århus).  
 
Ekspertgruppen har gjennomført grundige vurderinger og besøkt de ulike 
lokalisasjonene som driver invasiv kardiologisk virksomhet ved Oslo 
universitetssykehus (Ullevål og Rikshospitalet) og Akershus universitetssykehus 
(Nordbyhagen og Gardermoen). Ekspertgruppen ga følgende anbefalinger:  
 

• AHUS med sine to sentre har kapasitet til å utvide sitt opptaksområde for 
klaffeutredninger hvor invasiv koronar angiografi inngår. Basert på en vurdering hvor 
reiseavstand/reisetider er tatt med, mener utvalget at Ahus har kapasitet til å overta 
ansvaret for denne type utredning for pasienter tilhørende Sykehuset Innlandet.  

• AHUS med sine to sentre har kapasitet til å utvide sitt opptaksområde for invasiv 
utredning av stabil koronarsykdom. Basert på en tilsvarende vurdering som ovenfor, 
hvor beregning av reiseavstand/reisetider i regionen inngår, mener utvalget at Ahus 
har kapasitet til å overta ansvaret for invasiv utredning av stabil koronarsykdom for 
pasienter tilhørende Sykehuset Innlandet HF.  

• Vedr behandling av STEMI pasienter: AHUS har klart et potensial til å bli et solid senter 
for STEMI-behandling, men har hatt noen utfordringer med rekruttering av invasive 
kardiologer. Bedre samkjøring av den invasive kompetansen ved AHUS sine to sentre 
anbefales. Det kan gjøre AHUS mer robust også i forhold til STEMI-behandling.  

• En hovedproblemstilling for ekspertutvalget har vært triagering av STEMI-pasienter hvor 
diagnosen er stilt med prehospitalt EKG. Ahus har på tross av eksisterende anbefalinger 
fra det regionale kardiologiutvalget i HSØ RHF, igangsatt behandling av denne 
pasientgruppen.  

o Det er ikke behov for tre vaktlinjer for STEMI-behandling i Oslo-regionen.  
o OUS, Ullevål og Rikshospitalet har sammenlignet med Ahus et mer robust tilbud 

for denne pasientgruppen hvor det kliniske bildet av og til kan utvikle seg i 
negativ retning med behov for mer avanserte tiltak enn PCI.  

o Ulike algoritmer for triagering gjennom døgnet er uheldig og frarådes.  
o I dagens struktur med de korte avstander det her dreier seg om, anbefales at den 

vedtatte ordning med triagering av prehospitalt diagnostiserte STEMI-pasienter 
til OUS, Ullevål og Rikshospitalet videreføres.  
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Utgangspunktet for den aktuelle saken er at styret ønsket en vurdering av fag- og 
funksjonsfordeling for invasiv kardiologi i regionen for å sikre utnyttelse av kapasiteten 
på LHL sykehuset på Gardermoen som Akershus universitetssykehus har overtatt.  

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

Ekspertutvalgets rapport ble sendt på innspillsrunde til Akershus universitetssykehus 
(AHUS) og Oslo universitetssykehus (OUS). Det er enighet om at AHUS skal utvikles til å bli 
et fullverdig senter innen invasiv kardiologi. Jf. høringsuttalelsene fra AHUS og OUS er det 
ulike syn i fagmiljøene om hvor langt tid dette vil ta. Det fremkommer lite uenighet rundt 
utredning og behandling av klaffesykdom, stabil koronarsykdom og ustabil angina pectoris 
og non ST-elevasjonsinfarkt. OUS ser ikke behov for å justere grenser for opptaksområdene. 
OUS og AHUS støtter utvalget sitt syn på økt bruk av hjerte-CT angiografi. 

Det er videre enighet om at pasienter med kardiogent sjokk og hjertestans skal behandles 
ved OUS. Pasienter med STEMI er risikopasienter med tanke på utvikling av kardiogent 
sjokk og komplikasjoner. Utvalget mener at pasienter med STEMI inntil videre er best tjent 
med behandling ved OUS (Rikshospitalet og Ullevål), sentre som er mer robuste og kan tilby 
et bredere behandlingstilbud ved eventuelle komplikasjoner enn ved AHUS. En felles 
logistikk for denne samlede pasientgruppen anses som en fordel. 

Utvalget konkluderer med at det ikke er behov for tre vaktlinjer for STEMI-behandling i 
Oslo-regionen med et begrenset antall STEMI årlig. Utvalget har her vektlagt erfaringer fra 
Danmark som kun har fire store invasive senter som behandler STEMI og fra Lund/Malmø 
som sentraliserte sin STEMI-behandling (SWEDEHEART). Erfaringer fra en desentralisert 
behandling rundt i Sverige, som AHUS viser til, oppfattes ikke som relevant for vår 
hovedstadsregion med kort vei mellom de invasive sentre. Et enstemmig ekspertutvalget 
finner ikke grunnlag for å endre sine anbefalinger på bakgrunn av innspill fra OUS og AHUS.  

Anbefalingene fra ekspertutvalget ble støttet av det regionale kardiologiutvalget i HSØ. 
Dette har HSØ lagt til grunn og planlegger at AHUS skal videreutvikles som PCI 
(perkutan koronar intervensjon)-senter. For å ivareta oppdraget med å justerte fag- og 
funksjonsfordelingen for de aktuelle tjenestene foreslås en tilnærming som balanserer 
ulike hensyn og som vil gi tilstrekkelig tid til å utvikle et godt tilbud.   
 
I første omgang foreslås det at AHUS overtar ansvaret for utredning av pasienter med 
klaffesykdommer og stabil koronarsykdom for pasienter i opptaksområdet til Sykehuset 
Innlandet HF (SI). AHUS og SI vil starte planleggingen av denne prosessen slik at det kan 
gjennomføres i løpet av 2. tertial 2023. Overføringen forutsetter bl.a. at systemer for 
elektronisk overføring av ekkokardiografiske og radiologiske undersøkelser er etablert 
og fungerer tilfredsstillende. 
 
Det planlegges videre at AHUS gis ansvar for akuttbehandling av ST-elevasjon-
myokardinfarkt (STEMI) for eget opptaksområde fra 1. januar 2025. En slik utvidet 
funksjon forutsetter etablering av en ekstra PCI-stue på Nordbyhagen, tilstrekkelig 
kapasitet innen hjerteovervåkning og –intensivbehandling, ytterligere konsolidering av 
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fagmiljøene ved Nordbyhagen og Gardermoen, samt utvikling av gode rutiner for 
samhandling med OUS om pasienter med behov av behandling ved regionssykehus.  
 
Saken er fremlagt i møte med det regionale brukerutvalget som fattet følgende vedtak: 
«Brukerutvalget mener forslag til styrevedtak vil være til pasientens beste og støtter 
framlagte forslag til styrevedtak».  

Konserntillitsvalgte, det regionale fagdirektørmøtet og direktørmøtet i HSØ har vært 
fortløpende orientert om prosessen.  

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Administrerende direktør er kjent med at det er ulike syn i denne saken, men viser til 
ekspertutvalgets enstemmige vurderinger som støttes av det regionale 
kardiologiutvalget. HSØ har drøftet saken fortløpende med AHUS og OUS. 
Administrerende direktør vurderer at de foreslåtte endringene for fag- og 
funksjonsfordeling innen invasiv kardiologi/PCI vil bidra til å videreutvikle AHUS som 
PCI-senter, og samtidig gi tid til at endringer i funksjonsfordeling er basert på robuste 
behandlingstilbud med høy kvalitet.  

Administrerende direktør anbefaler styret å slutte seg til den foreslåtte fag- og 
funksjonsfordeling innen invasiv kardiologi/PCI, som innebærer at AHUS overtar ansvar 
for utredning av pasienter med klaffesykdommer og stabil koronarsykdom for pasienter 
i opptaksområdet til SI i 2023.  

Administrerende direktør vil iverksette nødvendige tiltak med sikte på at AHUS gis 
ansvar for akuttbehandling av ST-elevasjon-myokardinfarkt (STEMI) for eget 
opptaksområde fra 1. januar 2025. Administrerende direktør vil sørge for at det i 2024 
blir gjennomført en vurdering av status for disse innsatsområdene før endelig 
beslutning fattes av administrerende direktør i HSØ høsten 2024. 

 

Trykte vedlegg: 

• Rapport fra ekspertutvalg – invasiv kardiologi 
• Høringssvar OUS 
• Høringssvar AHUS 
• Referat møte i det regionale Kardiologiutvalget 
• Brev fra ordførere Kongsvingerregionen 
• Brev fra LHL 
• Brev fra ansatte Hjerteavdelingen AHUS 
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