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 Oppsummering og anbefalinger fra ekspertutvalget 
 
1.1 Oppsummering 
Styret i Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF) har vedtatt at Akershus universitetssykehus HF (Ahus) fra 
1. januar 2021 kunne overta den invasive kardiologiske virksomheten utført ved 
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) sykehuset Gardermoen. Styret ba om i en egen 
sak at fordelingen av opptaksområder for invasiv kardiologi i Helse Sør-Øst (HSØ) vurderes, da 
Ahus etter virksomhetsoverdragelsen har økt sin kapasitet for invasiv kardiologi og kan dekke et 
større opptaksområde.   
 
På bakgrunn av styresaken har HSØ RHF etter anbefaling fra det regionale kardiologiutvalget, 
oppnevnt et ekspertutvalg for invasiv kardiologi der utvalget er bedt om å gi anbefalinger for 
fag- og funksjonsfordeling i HSØ for følgende tjenester:   

 Utredning av klaffesykdom 

 Stabil koronarsykdom 

 Akutt koronarsykdom - NSTEMI 

 Akutt koronarsykdom - STEMI 

 Kardiogent sjokk, langvarig/recidiverende hjertestans 
 
Ekspertutvalget har i perioden september 2021 – juni 2022 utarbeidet følgende rapport med 
dens anbefalinger.  
 
1.2 Anbefalinger fra ekspertutvalget 
Basert på kartlegging av pasientpopulasjonen i regionen, aktivitet og innhold i behandlingen, 
besøksrunde ved de fire aktuelle sentrene og diskusjoner i ekspertutvalget, har utvalget 
kommet frem til følgende anbefalinger: 
 

 Utredning av klaffesykdom 
o Samtlige sentre (Oslo universitetssykehus HF (OUS) Ullevål, OUS Rikshospitalet, Ahus 

Nordbyhagen og Ahus Gardermoen) har god og adekvat kompetanse på utredning 
av denne pasientgruppen. Utvalgets inntrykk er at samarbeidet mellom aktuelle 
sykehus fungerer godt.  

o Perkutan klaffebehandling som TAVI har ikke vært tema for denne utredningen. Det 
har under utvalgets arbeid ikke fremkommet noen ønsker om å endre dagens 
organisering hvor TAVI-behandling utføres ved OUS, Ullevål og Rikshospitalet. 
Utvalget anbefaler at dagens organisering videreføres.  

o 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.  
 

 Stabil koronarsykdom 
o Samtlige sentre har god kompetanse på utredning av stabil koronarsykdom. 
o HSØ som region har et underforbruk av CT koronar angiografi. Dette gjelder særlig 

virksomheten på Ahus Gardermoen hvor andelen negative invasive angiografier 
(normale koronarkar) ligger vesentlig over landsgjennomsnittet. 
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o Bruk av CT koronar angiografi bør utvides. Dette kan redusere behovet for invasive 
prosedyrer.  

o 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.  
 

 Akutt koronarsykdom - NSTEMI 
o Dagens organisering av behandlingen av denne pasientgruppen vurderes adekvat.  

 

 Akutt koronarsykdom - STEMI 
o 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. 

o 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. 

 

 Kardiogent sjokk, langvarig/recidiverende hjertestans 
o Dagens organisering hvor disse pasientene triageres til OUS (Rikshospitalet eller 

Ullevål) anbefales videreført da disse ofte krever behandlingstilbud Ahus ikke har 
eller enkelt kan etablere.  

 

 Generelt om kapasitetsutnyttelse 
o Utvalgets mandat er begrenset til koronar- og klaffesykdom. Det er derfor usikkert 

om de endringer utvalget foreslår vil medføre full utnyttelse av kapasiteten Ahus 
Gardermoen har for høyspesialisert hjertebehandling.   
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 Oppdrag, mandat og sammensetning 
I Sak 103-2020 «Akershus universitetssykehus HF – leie av lokaler og utstyr ved LHL-sykehuset» 
ga styret i HSØ RHF sin tilslutning til at Ahus fra 1. januar 2021 kunne overta den invasive 
kardiologiske virksomheten utført ved LHL sykehuset Gardermoen.  
 
Styret ba om i en egen sak at fordelingen av opptaksområder for invasiv kardiologi i HSØ på 
bakgrunn av at Ahus etter virksomhetsoverdragelsen har økt kapasiteten for invasiv kardiologi, 
slik at de kan dekke et større opptaksområde utover sitt eget, må utredes.  
 
HSØ RHF har på bakgrunn av styresaken utarbeidet mandat for et ekspertutvalg med 
kompetanse innen invasiv kardiologi der det bes om råd for fag- og funksjonsfordeling i HSØ for 
følgende tjenester:   

 Utredning av klaffesykdom 

 Stabil koronarsykdom 

 Akutt koronarsyndrom, inklusiv hjertestans, kardiogent sjokk og tilgrensende 
differensialdiagnostiske tilstander 
 

Ekspertutvalget bes: 
1. Evaluere dagens virksomhet for invasiv kardiologi i HSØ. Evalueringen av eksisterende 

drift skal baseres på perioden 1. januar 2016 til og med dags dato både for elektiv 
virksomhet på dagtid og for akuttvirksomhet der man har døgnberedskap.  
 

2. Utvalget bes om å vurdere behovet for, og foreslå eventuelle endringer, av fag- og 
funksjonsfordeling og opptaksområder for de invasive sentra i HSØ for å sikre optimal 
utnyttelse av kapasiteten ved Ahus.  

 
3. Utvalget skal vektlegge følgende forhold:  

 Kvalitet og pasientsikkerhet i pasientbehandlingen 

 Uønsket variasjon  

 Utdanning  

 Forskning 
 
2.1 Sammensetning av ekspertutvalget 
Ekspertutvalgets sammensetning sikrer bred relevant klinisk, akademisk og organisatorisk 
kompetanse med representanter fra universitetsklinikker med invasiv virksomhet i de andre 
regionale helseforetak i Norge samt representanter fra Danmark og Sverige, som har god 
kjennskap til den invasive virksomheten i Norge. Utvalgets sammensetning ble støttet av det 
regionale kardiologiutvalget i HSØ RHF. Ekspertutvalget har vært ledet av professor Rune 
Wiseth, St Olavs Hospital HF.  
 

Navn Helseforetak/sykehus Kontaktinformasjon 

Rune Wiseth    St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i 
Trondheim (leder) 

Rune.Wiseth@stolav.no  

Svend Eggert Jensen Aalborg Universitetshospital, Danmark Svend.eggert.jensen@rn.dk  

Terje Steigen Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø Terje.Steigen@unn.no  

Øyvind Bleie        Helse Bergen HF, Haukeland 
universitetssykehus  

Oyvind.bleie@helse-bergen.no  

mailto:Rune.Wiseth@stolav.no
mailto:Svend.eggert.jensen@rn.dk
mailto:Terje.Steigen@unn.no
mailto:Oyvind.bleie@helse-bergen.no
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Alf Inge Larsen Helse Stavanger HF, Stavanger 
universitetssykehus 

Alf.inge.larsen@sus.no  

Fredrik Scherstén Lunds universitet/Skånes universitetssjukhus, 
Sverige 

Fredrik.schersten@telia.com  

Prosjektstøtte 

Ole Tjomsland Helse Sør-Øst RHF Ole.tjomsland@helse-sorost.no 

Thomas Vestre Hansen Helse Sør-Øst RHF Thomas.vestre.hansen@helse-sorost.no  

Christian Thoresen Helse Sør-Øst RHF Christian.Thoresen@helse-sorost.no  

Tabell 1 – sammensetning ekspertutvalg 

2.2 Arbeid fra tidligere utvalg 
På bakgrunn av ønske fra Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer og Ahus om å etablere PCI 
virksomhet, ga HSØ RHF det regionale kardiologiutvalget i 2013 mandat for å vurdere 
muligheten for å utvide tilbudet i regionen. Oppsummering av arbeidet er beskrevet i kapittel 5. 
 
 

 Metode 
Den 2. september 2021 ble det avholdet et møte mellom HSØ RHF, OUS og Ahus der det ble 
informert om foreslått metode om bruk av et ekspertutvalg med deltagere fra de andre 
helseregionene og fra Sverige/Danmark. Det forelå enighet om representasjon og mandat som 
skulle ligge til grunn for arbeidet. Innspill til mandatet var: 
 Beskrive bærekraft, rammer  

 Vurderes om dagens krav skal ligge til grunn for evaluering og utredning 

 Nasjonale retningslinjer ligger til grunn 

 Ekspertutvalget definerer aktuelle indikatorer 

 Definere invasiv behandling; akutt koronarsyndrom, hjertestans og stabil koronarsyndrom 

 
Mandatet ble deretter lagt frem for det regionale kardiologiutvalget for forankring, og siden 
vedtatt av fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF. 
 
3.1 Arbeidsmetode og deltagelse 
Ekspertutvalget har hatt 4 fellesmøter som har vært avholdt elektronisk grunnet pandemien i 
perioden november 2021 - januar 2022. Deretter ble det gjennomført besøksrunde ved OUS og 
Ahus i månedsskiftet mars/april 2022 etterfulgt av mailrunder og nye elektroniske møter. Siste 
møte i utvalget var 17. juni 2022. 
 
Etterarbeid med analyser og datasamling er utført med støtte fra HSØ RHF. Alle medlemmene 
har medvirket til den endelige rapporten. Utvalget er enstemmig i sine anbefalinger. 
 
3.2 Datainnsamling 
Datagrunnlaget som er benyttet er i hovedsak hentet fra to hovedkilder, NORIC og NPR. Norsk 
register for invasiv kardiologi (NORIC) er tilknyttet Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser 
ved Folkehelseinstituttet. NORIC registrerer opplysninger om pasienter som får utført invasiv 
undersøkelse og behandling av hjertesykdommer. Registerets kvalitetsindikatorer er i stor grad 
basert på anbefalinger gitt i europeiske retningslinjer, eventuelt med norske tilpasninger etter 
vurdering fra Kvalitetsutvalget i Norsk Cardiologisk Selskap. Kvalitetsmål omfatter bl.a. ventetid 
på utredning og behandling, prosedyrespesifikk metodebruk, overlevelse 30 dager etter 
prosedyre samt grad av komplett komplikasjonsregistrering i registeret. 

mailto:Alf.inge.larsen@sus.no
mailto:Fredrik.schersten@telia.com
mailto:Ole.tjomsland@helse-sorost.no
mailto:Thomas.vestre.hansen@helse-sorost.no
mailto:Christian.Thoresen@helse-sorost.no
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Norsk pasientregister (NPR) inneholder helseopplysninger om alle personer som har fått 
behandling, eller som venter på behandling i spesialisthelsetjenesten. 
 
 

 Bakgrunn 
Koronarsykdom (sykdom i hjertets kransårer) er den største sykdomsgruppen innen det 
hjertemedisinske fagfeltet. Forekomst og dødelighet av koronarsykdom har vist en gledelig 
utvikling i Norge og andre vestlige land gjennom de siste 20-30 år (1,2). Mye tyder på at denne 
nedgangen fortsetter. Basert på data fra Norsk hjerteinfarktregister har det i Norge vært en 
nedgang i antall hjerteinfarkter på 3-4 % årlig siden 2015 (3). Insidenstall fra de siste to årene 
må tolkes med noe varsomhet grunnet usikkerhet i forhold til hvordan pandemien kan ha 
påvirket tallene.  
 
Koronarsykdom inndeles i kronisk og akutt koronarsykdom. Akutt koronarsykdom innbefatter 
ustabil angina pectoris og akutt hjerteinfarkt som igjen inndeles i hjerteinfarkt med eller uten 
ST-elevasjon (NSTEMI versus STEMI). Pasienter med akutt koronarsykdom skal legges inn som 
øyeblikkelig hjelp ved sykehus, mens pasienter med kronisk (stabil) sikker eller mistenkt 
koronarsykdom utredes ambulant/elektivt.  
 
I dette utvalgsarbeidet inkluderer mandatet også pasienter med kardiogent sjokk (kritisk 
pumpesvikt) og prehospital langvarig/recidiverende hjertestans. Dette er tilstander som oftest 
skyldes akutt koronarsykdom. Hele 58 % av koronare dødsfall inntreffer før innleggelse i 
sykehus og 93 % av alle hjerteinfarkter skjer utenfor sykehus (1,3). 
 

I Norge legges retningslinjer fra European Society of Cardiology (ESC) til grunn for anbefalt 
behandlingspraksis. Kvalitetsutvalget i Norsk Cardiologisk Selskap innhenter ekspertuttalelser 
og har en grundig gjennomgang av nye retningslinjer fra ESC før det som regel gir sin tilslutning, 
av og til med noen modifikasjoner.  
 
Relevante ESC retningslinjer for aktuelle utvalgsarbeid er:  

 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients 
presenting with ST-segment elevation (4),  

 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic coronary syndromes (5), 

  2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients 
presenting without persistent ST-segment elevation (6).  

 
Koronar angiografi inngår i utredningen både ved kronisk og akutt koronarsykdom. Den faglige 
utviklingen tilsier et økende antall pasienter, særlig ved kronisk koronarsykdom, utredes 
noninvasivt med CT koronar angiografi. Dette har ført til at over halvparten av invasive 
angiografier i dag er relatert til akutt koronarsykdom. Økende bruk av CT koronar angiografi 
forventes å redusere behovet for invasiv angiografi. 
 
Koronar angiografi avdekker eventuelt behov for koronar revaskularisering (perkutan koronar 
intervensjon (PCI) eller koronarkirurgi). De fleste PCI-behandlinger skjer ad-hoc i forløpet av 
koronar angiografi. Antall PCI-behandlinger i Norge har vært stabilt rundt 12-13000 de siste 
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årene, men med et markant fall i 2020, sannsynlig i stor grad relatert til pandemien. Antall 
koronare bypassoperasjoner går jevnt ned (figur 1). 
 

 
Figur 1 – Utvikling koronare bypassoperasjoner (CABG; blå søyle) og kateterbehandling (PCI; rød søyle) i perioden 1995-2020 i Norge. Kilder: Figur er 
gjentrykk fra Norsk hjertekirurgiregister, årsrapport 2020. Data for PCI er hentet fra NORIC og NPR, samt Norsk Cardiologisk Selskap (1995-
2011). 

 
 

 Helse Sør-Øst - historikk 
I 1981 ble behandling med perkutan koronar intervensjon etablert ved Rikshospitalet. Året 
etter ble tilsvarende virksomhet startet ved Ullevål sykehus. På grunn av kapasitetsutfordringer 
etablerte Landsforeningen for Hjerte-Lungesykdommer (LHL) tilsvarende tilbud 
ved Feiringklinikken i 1989 hvor det i tillegg til koronar angiografi og PCI ble utført åpen hjerte-
kirurgi. I 2003 ble Hjertesenteret i Oslo etablert i Akersbakken hvor det også ble utført koronar 
angiografi og PCI samt åpen hjertekirurgi. Denne virksomheten ble overført til OUS i 2010.  
 
På grunn av lange reiseavstander fra Agder-fylkene til Oslo for pasienter med akutte 
hjertetilstander, ble det i 2004 etablert tilbud for invasiv utredning og behandling på dagtid ved 
Sørlandet sykehus HF, Arendal. Seks år senere ble tilbudet utvidet med 24/7 beredskap og det 
ble etablert behandlingstilbud for pasienter med ST-elevasjonsinfarkt (STEMI), begrunnet med 
geografiske avstander samt logistiske utfordringer på grunn av værforhold som førte til tidvis 
begrenset tilgang til helikoptertransport. 
 
På bakgrunn av ønske fra Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer og Ahus om å etablere PCI 
virksomhet, ga HSØ RHF det regionale kardiologiutvalget i 2013 mandat for å vurdere 
muligheten for å utvide tilbudet i regionen. Kardiologiutvalget i HSØ RHF etablerte et eksternt 
ekspertutvalg med representanter fra Universitetsklinikkene i Bergen, Trondheim og Tromsø 
som konkluderte med at kun Ahus hadde tilstrekkelig befolkningsgrunnlag til å forsvare 
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opprettelsen av et eget PCI-tilbud. Innstillingen ble enstemmig støttet i det regionale 
kardiologiutvalget, noe som ble lagt til grunn for følgende vedtak i HSØ RHF 13. oktober2013:  
 

1. Det anbefales ikke oppstart av PCI ved sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.  
2. Det anbefales oppstart av koronar angiografi/PCI av pasienter med akutte 

koronarsyndrom ved Ahus (bortsett fra STEMI som bør fortsette i nåværende etablerte 
akuttkjeder). 
 

Begrunnelsen for vedtaket var å avlaste OUS med elektive prosedyrer og akutt koronarsykdom 
med unntak av STEMI, samt å redusere forbruket av prehospitale tjenester for NSTEMI-
pasienter primært innlagt ved Ahus som måtte overføres til OUS for invasiv utredning og 
behandling, før de ble transportert tilbake til Ahus.  
 
Det ble videre anbefalt at HSØ etablerte en arbeidsgruppe med representanter fra OUS og Ahus 
for å starte planleggingen med å etablere denne virksomheten. I 2014 ble det inngått en 
samarbeidsavtale mellom OUS og Ahus for å utvikle Ahus til et selvstendig PCI-senter. Målet var 
i første omgang å sikre etablering av et forsvarlig elektivt PCI tilbud ved Ahus med et mål om at 
Ahus skulle overta ansvar for driften. 
  
Den 12. september 2018 ba Ahus om at HSØ RHF godkjente Ahus som et «selvstendig PCI 
senter» fra 2019. Dette ble gjennomført 30. september 2019 ved at arbeidsgiveransvaret for 
involvert nøkkelpersonell ble overført fra OUS til Ahus. Ahus søkte HSØ RHF samme år om å 
etablere 24/7 tilbud samt å etablere tilbud for pasienter med STEMI. Kardiologutvalget i HSØ 
RHF ble bedt om å vurdere dette og ga følgende enstemmige anbefaling 21. februar2019: 
 
1. Drift 24/7 på Ahus anbefales. Det ønskes en plan fra Ahus hvordan de skal etablere tilbudet 

samt hvilket tidsperspektiv de har for etableringen. 
2. Det anbefales ikke at Ahus skal behandle STEMI. Dette kan evalueres påny etter at 24/7 

tilbudet er etablert.  
 
Ahus startet i 2016 behandling av selekterte pasienter med STEMI. Denne aktiviteten har etter 
hvert økt i volum og i 2019 ble 10 % av pasienter med STEMI i HSØ primært innlagt Ahus. Det 
har vært ulike syn på om beredskapen på Ahus har vært robust nok til å kunne dekke 24/7 
beredskap for STEMI. På tross av enstemmig anbefaling fra kardiologiutvalget i HSØ RHF, har 
Ahus i økende grad fortsatt å ta imot STEMI-pasienter i deler av døgnet. Det har ikke lykkes 
fagmiljøene ved Ahus og OUS å enes om retningslinjer for å sikre faglig forsvarlig triagering og 
behandling av STEMI-pasienter i Ahus sitt opptaksområde.  
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 Befolkning i Helse Sør-Øst 
Det bor i overkant av tre millioner mennesker i HSØ. Bosetningsmønstrene er sentralisert og 
over en tredjedel bor i Oslo og omegn. Tabell 2 viser fordeling av antall innbyggere over 
opptaksområder i HSØ 2021. 
 

 
Tabell 2 - Antall innbyggere i Helse Sør-Øst 2021 over opptaksområder. 

Det er fem sentre for invasiv kardiologi i HSØ, to lokalisert i Oslo, ett på Lørenskog, ett på 
Gardermoen og ett i Arendal. Deler av opptaksområdet til Sykehuset Telemark HF betjenes av 
Arendal. Opptaksområdene til Sykehuset Østfold HF og Sykehuset Innlandet HF har innbyggere 
med kortest reisevei til både Oslo og Lørenskog. For pasienter bosatt i Østfold, vil reisevei også 
være avhengig av når på døgnet det er behov for helsetjenester.  
 
For hver kommune i opptaksområdene til Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset Østfold HF, er 
raskeste tid med bil beregnet fra administrativt sentrum til hhv. OUS – Ullevål og Ahus – 
Nordbyhagen (tabell 3). Den samlede snitt reisetid i minutter til behandlingslokasjoner er 
beregnet gjennom en vekting av kommunens størrelse som en andel av opptaksområdet. Det 
betyr at reisetid fra befolkningstette områder teller mer i sammenstillingen. Det er ikke tatt 
hensyn til kø-problematikk i utregningen. Differansen i reisetid fra opptaksområdet til 
Sykehuset Innlandet HF til hhv. Ullevål og Nordbyhagen påvirkes også at det for en del 
kommuner er raskere veier til Ullevål enn til Nordbyhagen. 
 

 
Tabell 3 - Reisetid med bil til Ullevål og Nordbyhagen fra hhv. Sykehuset Innlandet og Sykehuset Østfold sin opptaksområder 

 
 

 

Opptaksområde Innbyggere

Akershus universitetssykehus 583 952           

Diakonhjemmet Sykehus 144 467           

Lovisenberg Diakonale Sykehus 162 196           

Oslo universitetssykehus 280 036           

Sykehuset i Vestfold 248 348           

Sykehuset Innlandet 338 218           

Sykehuset Telemark 173 534           

Sykehuset Østfold 320 151           

Sørlandet Sykehus 308 843           

Vestre Viken 490 977           

Helse Sør-Øst 3 050 722       

Opptaksområde

OUS HF, 

Ullevål

AHUS HF, 

Nordbyhagen

Sykehuset Innlandet 129,3            121,8                       338 218       

Sykehuset Østfold 72,8              72,6                         320 151       

Vektet snitt reisetid

Innbyggere
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 Invasiv kardiologi – behandling og utvikling over de siste år  
Tabell 4 viser aktiviteten for koronar angiografi og PCI i Norge 2018-2021. Kolonnen med PCI 
viser aktivitet hvor det også er utført angiografi i samme seanse. Koronar angiografi og PCI 
utføres samtidig ved i overkant av 80 % av tilfellene. Den primære kilden for aktivitetsdata 
innen invasiv kardiologi i Norge er NORIC. Data i NORIC avstemmes mot NPR og har de sentrale 
kvalitetsparametere. Det er flere grunner til å benytte NPR som sekundær kilde, og NPR 
muliggjør flere målrettede og fleksible analyser. I tabellen nedenfor er det adskilte kolonner for 
NORIC og NPR per år. Tabell 4 viser at NORIC-tallene er høyere enn NPR-tallene. Hovedårsaken 
til avviket er at det i denne sammenstillingen i NPR kun er talt en angiografi eller PCI-prosedyre 
per sykehusopphold. Hvis det under et opphold utføres PCI to ganger, blir som regel begge 
prosedyrene registrert i NORIC (eksempelvis «staged PCI»), mens det i NPR kun gir en 
registrering. Sykehusenes praksis kan variere noe på dette punktet, men tabellen gir uansett 
pålitelige data mht. relative volumer og volumutvikling ved de enkelte sentrene. 
 
Lokaler, utstyr og aktivitet ved LHL Gardermoen ble i 2021 overført til Ahus. Gardermoen står 
som selvstendig senter i tabellen, men i 2021 er aktiviteten utført ved Gardermoen under Ahus. 
 

 
Tabell 4 - Invasiv kardiologi i Norge: Utvikling av koronar angiografi og PCI ved helseforetak/sykehus i perioden 2018-2021. Data fra NORIC er 

hentet fra respektive årsrapporter. Øvrige data fra NPR. 

I HSØ står OUS for det største volumet av invasive prosedyrer, totalt over 50 % av volumet i 
regionen. Ahus sin samlede andel av volumet er hhv. 33 % og 30 % for koronar angiografi og PCI 
i HSØ etter overtakelse av virksomheten ved Gardermoen. I perioden 2019-2021, har den 
relative fordelingen mellom OUS, Ahus og Sørlandet sykehus HF holdt seg stabil (tabell 5).  
 

 
Tabell 5 - Andel av utførte invasive prosedyrer ved sentrene i Helse Sør-Øst 

Figur 2 viser standardiserte forbruksrater for angiografi og PCI i perioden 2018-2021. Volumet 
av utførte angiografier og PCI-behandlinger ble redusert i 2020, sammenlignet med 2019. Fra 
2018 til 2019 var det en økning både nasjonalt og i HSØ, og dette året var det høyere rater både 
for angiografi og PCI i HSØ sammenlignet med resten av landet.  De lavere ratene for 2020 og 
2021 må ses i sammenheng med pandemien, og i disse årene var det en nedgang i samtlige 
regioner. Det foreligger foreløpig ikke pålitelige data for hvilke rater en vil ha i HSØ og resten av 
landet i en tilbakevendt normalsituasjon.  

Koronar 

angiografi PCI Angiografi PCI

Koronar 

angiografi PCI Angiografi PCI

Koronar 

angiografi PCI Angiografi PCI

Koronar 

angiografi PCI Angiografi PCI

Akerhus universitetssykehus HF 1 321         784        1 245         755        1 457         778        1 402         730        1 308         659        1 272         617        1 318         755        

Gardermoen 2 778         1 550     2 591         1 442     2 784         1 603     2 574         1 471     2 494         1 505     2 335         1 408     2 382         1 247     

Haukeland universitetssykehus HF 1 777         1 571     1 757         1 467     1 751         1 647     1 770         1 574     1 619         1 601     1 583         1 509     1 636         1 634     

Nordlandssykehuset HF -             -         -             -         -             -         -             -         433            243        425            231        639            350        

Rikshospitalet 3 385         1 978     3 300         1 901     3 443         1 994     3 666         1 924     3 060         1 815     3 400         1 733     3 715         1 708     

Ullevål 2 441         2 038     2 262         1 951     2 630         2 011     2 420         1 909     2 209         1 752     2 200         1 652     2 240         1 662     

Sørlandet sykehus HF 1 561         1 228     1 492         1 166     1 525         1 275     1 487         1 196     1 507         1 215     1 458         1 122     1 511         1 205     

St. Olavs hospital HF 2 403         1 634     2 271         1 491     2 454         1 741     2 298         1 590     2 269         1 725     2 145         1 525     2 259         1 582     

Stavanger universitetssykehus HF 1 275         836        1 215         810        1 230         851        1 202         809        1 126         742        1 083         728        1 107         684        

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 1 955         1 586     1 855         1 448     2 123         1 534     1 983         1 435     1 644         1 337     1 564         1 210     1 546         1 114     

Total 18 896       13 205   17 988       12 431   19 397       13 434   18 803       12 638   17 669       12 594   17 465       11 735   18 353       11 941   

Ikke tilgjengelige 

data per mai 2022

Noric NPR

2021

Noric NPR

2020

Noric NPRNoric NPR

2018 2019

Angiografi PCI Angiografi PCI

Akerhus universitetssykehus HF 12 % 10 % 12 % 11 %

Gardermoen 22 % 20 % 21 % 19 %

Rikshospitalet 32 % 27 % 33 % 26 %

Ullevål 21 % 26 % 20 % 25 %

Sørlandet sykehus HF 13 % 17 % 14 % 18 %

2019 2021
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Figur 2 - Standardiserte rater per 100 000 innbygger (korrigert for alderssammensetning). 

Det er relativt liten variasjon i forbruksrater over opptaksområdene i HSØ for koronar 
angiografi og PCI. Figur 3 viser forbruksrater (standardiserte rater per 100 000) i 2021 over 
opptaksområder i HSØ. 



13 
 

 

 
Figur 3- Angiografi og PCI per 100 000 innbygger (standardisert rate) 2021 i Helse Sør-Øst 

Figur 3 viser at for 2021 er det ingen forskjell mellom nivåene i Norge og HSØ, innad i HSØ er 
det et noe lavere nivå av angiografi ved opptaksområder til Diakonhjemmet sykehus, Sykehuset 
Innlandet HF og Sykehuset Telemark HF. Pasienter bosatt i Ahus-opptaksområdet har et noe 
høyere forbruk av angiografier enn gjennomsnittet i regionen. Forbruksratene for PCI viser 
lavere i nivå i Oslo, men utover dette ingen variasjon gjennom helseregionen. Forbruksraten for 
denne typen tjenester for befolkningen i opptaksområder uten invasive sentre, er omtrent de 
samme som i sykehusområder med invasive sentre. Det er større variasjon i forbruksrater av 
angiografi, sammenlignet med PCI i 2021.  

Figur 4 viser standardiserte rater for angiografi per kommune i HSØ 2019. Med noen unntak er 
det høyere rater assosiert med kortere reisevei til sentre.  
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Figur 4 - Koronar angiografi i Helse Sør-Øst 2019 standardiserte rater per 100 000 innbygger 

Hovedtyngden i pasientstrømmene for invasive prosedyrer er stabil (m.a.o. hvilke sykehus 
pasienter bosatt i ulike opptaksområder behandles ved). Det er samtidig noen endringer 
mellom 2019 og 2021. Pasienter bosatt i opptaksområdet til Ahus benytter i større grad eget 
sykehus i 2021. Opptaksområdene til Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, 
Sykehuset Telemark HF og Sykehuset Østfold HF har alle en større andel av sin aktivitet i 2021 
ved OUS (tabell 6).  
 

 
Tabell 6 - Pasientstrømmer til invasive sentra i Helse Sør-Øst 2019 og 2021 

Før overføringen av LHL Gardermoen til Ahus, hadde senteret en noe annerledes profil enn 
øvrige sentre. Den observerte endring i pasientstrømmer overfor kan derfor også skyldes 
endringer i tilgjengeligheten til tjenester. 
 
 
7.1 CT koronar angiografi  
Som anført i kapittel 4 er bruken av CT koronar angiografi i utredning av koronarsykdom 
økende. Hensikten er å redusere antall invasive angiografier på pasienter som ikke trenger 
revaskularisering. Utredning av disse pasientene med CT koronar angiografi er 

Opptaksområde

Akershus universitets-

sykehus HF inkl. 

Gardermoen

Oslo 

universitets-

sykehus HF

Sørlandet 

sykehus HF
Andre

Akershus universitets-

sykehus HF inkl. 

Gardermoen

Oslo 

universitets-

sykehus HF

Sørlandet 

sykehus HF
Andre

Akershus universitetssykehus 71 % 28 % 0 % 1 % 79 % 20 % 0 % 1 %

Diakonhjemmet Sykehus 8 % 90 % 1 % 0 % 6 % 92 % 0 % 2 %

Lovisenberg Diakonale sykehus 5 % 94 % 0 % 1 % 5 % 94 % 0 % 0 %

Oslo universitetssykehus 7 % 92 % 0 % 1 % 6 % 94 % 0 % 0 %

Sykehuset i Vestfold 14 % 84 % 1 % 0 % 11 % 87 % 1 % 1 %

Sykehuset Innlandet 43 % 52 % 0 % 4 % 33 % 60 % 0 % 7 %

Sykehuset Telemark 9 % 27 % 63 % 1 % 5 % 37 % 57 % 1 %

Sykehuset Østfold 36 % 63 % 0 % 0 % 34 % 66 % 0 % 1 %

Sørlandet sykehus 1 % 8 % 90 % 1 % 0 % 9 % 90 % 1 %

Vestre Viken 29 % 70 % 0 % 1 % 32 % 67 % 0 % 1 %

2019 2021
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ressursbesparende og mange pasienter slipper en invasiv undersøkelse som har en viss risiko 
for komplikasjoner. Tabell 7 viser antall CT koronar angiografi utført ved ulike sykehus i HSØ i 
perioden 2017-2021. 
 
Bruk av CT i utredning av koronarsykdom varierer mellom ulike sykehus i Norge. Haukeland 
universitetssykehus har over flere år hatt en mer aktiv og integrert bruk av CT koronar 
angiografi for utredning av brystsmertepasienter sammenlignet med øvrige invasive sentre. 
Dette avspeiles i en lavere andel med «normale koronarkar» etter invasiv angiografi ved 
Haukeland sammenlignet med andre invasive sentre (figur 5). Figuren viser betydelig variasjon 
mellom de invasive sentrene, inklusive stor variasjon mellom regionsykehusene. Dette tyder på 
at utviklingen har vært ulik når det gjelder implementering av CT koronar angiografi. Haukeland 
Universitetssykehus er et klassisk regionssykehus på lik linje med OUS Rikshospitalet og OUS 
Ullevål. Ahus Gardermoen har en litt annen profil enn de andre sentrene. 
 
Eksakt beregning av besparelse, det vil si skifte fra invasiv angiografi til CT koronar angiografi, er 
komplekst. En enkel tilnærming er å se på andel angiografiprosedyrer som resulterer i «normale 
koronarkar». Data fra NORIC viser andel «normale koronarkar» i 2020 var ca. 28 % i Helse 
Bergen HF og i OUS, Ullevål/Rikshospitalet ca. 39 %. For OUS, Ahus og Gardermoen samlet blir 
andelen ca. 44 %. 
 

 
Tabell 7 - CT koronar angiografi (SFN0AP) utført ved helseforetak/sykehus i Helse Sør-Øst i perioden 2017-2021 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Akershus universitetssykehus HF 479               541               655               767               866               

Oslo universitetssykehus HF 221               199               204               159               237               

Vestre Viken HF 243               357               351               355               496               

Sykehuset i Vestfold HF 94                  102               138               137               207               

Sørlandet sykehus HF 2 046            2 330            2 424            2 486            2 436            

Sykehuset Innlandet HF 40                  144               293               314               

Sykehuset Østfold HF 225               259               293               353               424               

Sykehuset Telemark HF 160               145               146               194               -                

Diakonhjemmet Sykehus 43                  48                  72                  80                  -                

Lovisenberg Diakonale Sykehus 97                  117               86                  118               216               

Total 3 608            4 138            4 513            4 942            5 196            

År
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Figur 5 – Antall og andel normale kar og kar med patologi ved invasiv angiografi i Norge 2020. Kilde: NORIC 2020. Utbredelse av koronarsykdom hos 
pasienter vurdert med angiografi. Andel pasienter som ved koronar angiografi får påvist normale funn eller signifikante stenoser i hovedstamme og/eller 
stenose i 1, 2, eller 3 kar. Gruppen med hovedstammestenose inkluderer også de som i tillegg får påvist signifikant stenose i ett eller flere andre koronarkar. 

Sekundære prosedyrer under samme sykehusopphold er ekskludert. Pasienter som har vært til flere angiografier samme år, kan være telt opp flere ganger.   

En kan ut fra dette anta at en mer aktiv bruk av CT koronar angiografi, i tråd med gjeldene 
retningslinjer, kan redusere antall angiografier med opptil 16 % bare ved å komme på nivå med 
Bergen. Besparelse i angiografivolum frigjør kapasitet for andre prosedyrer. Det antas her at 
befolkningen i Oslo-området ikke skiller seg vesentlig fra befolkningen i Bergen. 
 
 
 

 Besøksrunde 
Ekspertutvalget gjennomførte besøk ved OUS ved lokasjonene Ullevål og Rikshospitalet og ved 
Ahus ved lokasjonene Nordbyhagen og Gardermoen 31. mars 2022 – 1. april 2022. 
Ekspertutvalget fikk omvisning i angiografi-laboratoriene, i akuttmottak og overvåkingsenheter 
og i tilhørende relevante lokaler. 

Helseforetakene fikk tilsendt forberedende forhåndsinformasjon før utvalgets besøk hvor de 
ble bedt om å redegjøre for følgende: 

 Helseforetaket/sykehusets volumer (koronar angiografi, PCI, TAVI, andre invasive 
kardiologiske prosedyrer). 

 Angiografivolumer fordelt på stabil og ustabil koronarsykdom. 

 PCI-volumer fordelt på stabile og ustabile pasienter herunder volum på primær 
PCI/trombolysebehandlede pasienter. 

 Bruk av mekanisk sirkulasjonsstøtte – hva er etablert ved senteret? Antall prosedyrer? 
Resultater? 

 Antall operatører - kardiologer/radiologer/alderssammensetning.  

 Øvrige kardiologiske vaktsystemer ved senteret. 

 Vaktsystemer? Hvor hyppig? Antall sykepleiere i vaktsystem? Responstider? 

 Utdanning - antall leger under invasiv opplæring? 

 Forskningsaktivitet relatert til invasiv kardiologi. 
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 Senterets bruk av CT koronar angiografi i utredning av klaffesykdom og brystsmerter. 

 Senterets bruk av metoder for ischemidiagnostikk (AEKG, scintigrafi/stress-ekko, stress-
MR). 

 
Ved samtlige besøk ble utvalget møtt med svært godt forberedte presentasjoner som også ble 
overlevert skriftlig. Et stort antall aktuelle aktører ved de respektive sentrene deltok i møtene, 
og utvalget fikk svar på de spørsmål som ble reist. Relevante omvisningsrunder ble gjennomført 
ved samtlige fire lokasjoner. Utvalget berømmer de forberedelser som var gjort. Utbyttet av 
denne besøksrunden var stort. 
 
8.1 Akershus universitetssykehus HF       
Ahus avdeling for kardiologi har virksomhet ved flere lokasjoner både på Nordbyhagen, 
Gardermoen og Ski og tilbyr utredning og behandling innen de fleste områder av kardiologien 
til en befolkning på ca. 595 000.  
 
Sengekapasiteten er 25 senger på Gardermoen. Ved Nordbyhagen er det 49 sengepostsenger 
(inkludert et eget «angio-tun» med 7 senger) i tillegg til 11 overvåkningssenger, inntil 12 senger 
ved brystsmerteenhet i akuttmottak og 10 senger ved hjertemedisinsk dagpost.  
 
Tall fra NPR viser at Ahus har en samlet egendekning på 79% for pasienter med behov for 
invasiv utredning og behandling. Egendekningen for PCI-behandlet STEMI-infarkt var i 2021 på 
50%. Antall koronare angiografier, PCI og invasiv ischemidiagnostikk (FFR/iFR) som oppgitt ved 
besøksrunde vises i tabell nedenfor. 
 

 
Tabell 8 - Antall koronar angiografi, PCI og FFR oppgitt ved besøk ved Akershus universitetssykehus HF 

Gardermoen var ikke en del av Ahus i 2019 og 2020, og er således ikke med i sumberegning før i 
2021. Volumene ved Gardermoen 2019/2020 tas med for å vise stabilitet. 
 
Fordeling av planlagt koronar angiografi etter indikasjon vises i tabell 9 (fordelinger er hentet 
fra NORIC 2020). Ahus, Nordbyhagen har en større andel av stabil koronarsykdom 
sammenlignet med nasjonalt snitt og ved Gardermoen var det i 2020 en større andel med 
uklare brystsmerter og tilsvarende lavere andel med vitieutredning (utredning av pasienter med 
klaffesykdom).  
 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Koronar angiografi 2235 1967 2166 4120 3823 3712 2235 1967 5878

PCI 778 659 799 1579 1498 1283 778 659 2082

FFR 764 764

Nordbyhagen Gardermoen

Akershus universitets-

sykehus HF
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Tabell 9 - Fordeling av planlagt koronar angiografi etter indikasjon ved Akershus universitetssykehus HF. Kilde: NORIC 2020 

Kapasitet (operatører), vaktsystemer og utdanning ved invasiv kardiologi Ahus vises i tabell 10 
nedenfor. 
 

 

Tabell 10 - Kapasitet, vakt og utdanning ved invasiv kardiologi Akershus universitetssykehus HF 

 

8.1.1 Forskningsaktivitet relatert til invasiv kardiologi 
 Ahus har stor forskningsaktivitet innen kardiologi og er nylig tildelt større 
forskningsbevilgninger. Det skal etableres et Nor-trial senter for satsing på kliniske studier i 
hjerte- og karsykdommer. Ahus har i mange år vært ledende innen forskning på 
hjertemarkører. 
 
Det er foreløpig begrenset med pågående forskningsaktivitet knyttet til den invasive 
kardiologiske virksomheten ved sykehuset, men flere studier er planlagt. Ahus har en meget 
solid infrastruktur for klinisk forskning og dette vil utgjøre et viktig grunnlag også i 
gjennomføring av planlagte studier innen invasiv kardiologi. 
 
8.2 Oslo universitetssykehus HF 
Rikshospitalet: Hjerte-Lunge-Kar klinikken (HLK) består av hjertemedisin, lungemedisin, 
thorax/karkirurgi samt invasiv kardiologi og thorax/kar kirurgi på Ullevål. 
 
Ullevål: I Medisinsk klinikk ved Ullevål inkluderer hjertemedisin (unntatt kardiologisk invasiv 
seksjon). 
• OUS har 24/7/365 komplett beredskap med kort responstid for all invasiv kardiologi / 

støttefunksjoner og anfører ingen kapasitetsutfordringer i forhold til denne virksomheten. 
 
Rikshospitalet og Ullevål har hatt et godt etablert samarbeide ved samtidighetskonflikter. 
Infrastruktur: 
• Prehospital diagnostikk og triage 

Nordbyhagen Gardermoen

Stabil koronarsykdom 58,8 % 47,4 % 51,8 %

Uklare brystsmerter 12,7 % 33,5 % 15,5 %

Ustabil angina pectoris 0,6 % 1,9 % 2,9 %

NSTEMI 1,3 % 0,2 % 0,9 %

Vitieutredning 11,6 % 1,4 % 11,9 %

Kontroll etter transplantasjon 0,0 % 0,0 % 1,0 %

Aortaneurysme/disseksjon 0,3 % 0,0 % 1,3 %

Annet 14,6 % 15,6 % 14,6 %

Nasjonalt
Akershus universitetssykehus HF
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• Akuttmottak 
• Gode laboratorier 
• Sengeressurser 

• Poliklinikk/Obspost/Dagpost/Hotell 
• Sengepost 
• Intermediær/Overvåkning/Intensiv 

• Erfarent hjerteintensiv-miljø for kardiogent sjokk og tilgrensende 
differensialdiagnostiske tilstander 

• Invasiv monitorering (PICCO, SG) 
• Ekko  
• Mekanisk sirkulasjonsstøtte (IABP/Impella/ECMO/LVAD)  
• Non-invasiv- (og invasiv) ventilasjonsstøtte 

 

 
Tabell 11 - Antall koronar angiografi, PCI og andre invasive kardiologiske prosedyrer som oppgitt ved besøk ved Oslo universitetssykehus HF 

Fordeling av planlagt koronar angiografi etter indikasjon vises i tabell 12 nedenfor (fordelinger 
er hentet fra NORIC 2020). Sentrene ved OUS skiller seg ut fra den nasjonale fordelingen med 
lavere andel planlagte koronar angiografier for stabil koronarsykdom og uklare brystsmerter, og 
en høyere andel for klaffeutredning (vitieutredning). Rikshospitalet er mer uttalt på disse 
indikasjonene, i tillegg med et distinkt volum på kontroll etter transplantasjoner og utredning 
ved aortaaneurysme/disseksjon. 
 

 
Tabell 12 - Fordeling av planlagt koronar angiografi etter indikasjon ved Oslo universitetssykehus HF. Kilde: NORIC 2020 

 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Koronar angiografi 5437 4875 5152 4331 3732 3812 9768 8607 8964

PCI 1994 1815 1791 2007 1755 1762 4001 3570 3553

FFR 675 596 572 674 829 961 1349 1425 1533

IVUS 64 71 80 7 16 20 71 87 100

OCT 87 101 91 119 63 122 206 164 213

PTSMA 34 34

LAAO 18 8 9 0 8 9 18

TAVI 405 462 490 165 165 138 570 627 628

Mirtracliop/triclip/mitralblokkering 21 4 2 2 4 2 23

Pulmonalklaff 8 8

PFO/ASD 221 10 231

Ullevål

Oslo universitets-

sykehus HFRikshospitalet

Rikshospitalet Ullevål

Stabil koronarsykdom 25,8 % 45,1 % 51,8 %

Uklare brystsmerter 9,7 % 10,1 % 15,5 %

Ustabil angina pectoris 1,9 % 9,5 % 2,9 %

NSTEMI 2,6 % 1,4 % 0,9 %

Vitieutredning 26,4 % 17,6 % 11,9 %

Kontroll etter transplantasjon 6,7 % 0,0 % 1,0 %

Aortaneurysme/disseksjon 6,0 % 0,1 % 1,3 %

Annet 20,9 % 15,7 % 14,6 %

Nasjonalt
Oslo universitetssykehus HF
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Kapasitet (operatører), vaktsystemer og utdanning ved invasiv kardiologi OUS vises i tabell 13 
nedenfor. 
 

 
Tabell 13 - Kapasitet, vakt og utdanning ved invasiv kardiologi Oslo universitetssykehus HF 

8.2.1 Forskning 
OUS har en stor forskningsaktivitet også knyttet til invasiv kardiologi. Senteret har de siste 
årene gjennomført flere randomiserte studier som har resultert i publikasjoner i høyt rangerte 
tidsskrifter. Flere studier pågår i de invasive laboratoriene relatert både til koronar- og 
klaffebehandling. Bruk av moderne intrakoronare billedteknikker (IVUS, OCT) og avanserte 
metoder for studier av koronarfysiologi inngår i den invasive virksomhetens 
forskningsrepertoar. 

 
 
 Relevante erfaringer fra Sverige og Danmark     

Utvalget har hatt med representanter fra Sverige og Danmark. Dette kapitlet er ført i pennen av 
deltagerne fra våre naboland og oversatt til norsk og godkjent av forfatterne. De to avsnittene 
er laget over samme lest og tilpasset utvalgets mandat. Det er utvalgets oppfatning at de 
erfaringer som det her redegjøres for fra henholdsvis Sverige og Danmark, har klar relevans til 
utvalgets arbeid. 
 
9.1 Sverige 
 
9.1.1 Utredning og behandling av klaffesykdom 
Utredning av klaffesykdom gjøres ved alle sykehus i Sverige. Før TAVI diskuteres pasientene i et 
multidisiplinært team. TAVI CT benyttes for å se på koronararterier, men som regel er det så 
mye kalk at det er vanskelig å anslå eventuelle stenoser i koronararteriene. Derfor utføres det 
en konvensjonell koronar angio i tillegg. Perkutan behandling av klaffesykdom ble etablert i 
Sverige i 2008 da den første klaffen ble implantert i Lund. TAVI utføres på 8 ulike enheter, alle 
med thorakskirurgisk back-up. Det er store geografiske forskjeller i antall TAVI per 100 000 
innbyggere per år, alt fra 9 i de minst befolkede nordre delene av landet til over 20 i mer 
sentrale deler. Behandlingen utføres oftest via femoralarterier av invasive kardiologer. 
 
9.1.2 Utredning og behandling av stabil koronar hjertesykdom 
Pasienter med stabil angina behandles poliklinisk, oftest i primærhelsetjenesten. Mer 
komplekse tilstander som refraktær angina, CTO (kronisk totalokkluderte koronarkar) eller 
ischemisk kardiomyopati henvises til tertiærsenter for utredning og om mulig inngrep. 
Tradisjonelt utredes majoriteten av anginapasientene med ekko og arbeidsbelastning. På de 
større sykehusene er det en klar økning av CT koronar angio som ledd i utredning, både for 
inneliggende og pasienter som vurderes poliklinisk. En nylig publisert medisinsk 

Rikshospitalet Ullevål

Antall invasive operatører + alder 10 operatører; alder 40-67 7 operatører; alder gjennomsnitt 52 år

Øvrige kardiologiske vaktsystemer ved senteret Primærvakt kardiologi (nær spesialist) og 

sekundærvakt (erfaren kardiolog). Videre er det 

en ekstra LIS+overlege på lørdager.

Forvakt kardiologi (erfaren LIS), 

mellomvakt på dagtid helg/helligdag 

(erfaren LIS/overlege), bakvakt (erfaren 

kardiolog)

Vaktsystemer, hyppighet, antall sykepleiere/radiografer i vaktsystem 8-delt invasiv vakt. 7-delt

21 radiografstillinger 15 radiografer/spl i vakt

Responstider 30 min (oftest 10-20 min) 30 min (oftest 10-20 min)

Utdanning - antall leger under invasiv opplæring 1 1
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metodevurdering (HTA) som anbefaler CT koronar angio før arbeids-EKG (AEKG), er i ferd med å 
bli innført i Sverige. Analysen viser at sammenlignet med konvensjonell utredning med 
arbeidsbelastning, reduserer CT koronar angio insidensen av hjerteinfarkt, men har ingen effekt 
på mortalitet. Sensitivitet og spesifisitet viser seg å være signifikant bedre med CT koronar 
angio sammenlignet med AEKG. CT koronar angio i primærhelsetjenesten benyttes ikke i 
Sverige på samme måte som eksempelvis i Danmark. Særlig ved de mindre sykehusene har CT 
koronar angio så langt vært i begrenset bruk i Sverige, men det er store forskjeller mellom 
sykehusene i Sverige når det gjelder bruk av CT angio i utredningen av koronar hjertesykdom. 
 
9.1.3 Utredning og behandling av akutt koronarsykdom 
I Sverige er tilgjengeligheten på ambulanse god og ambulanse-EKG kan sendes direkte til 
Hjertemedisinsk intensiv/LAB som dirigerer ambulansen.  Trombolyse gis bare av geografiske 
hensyn i to regioner, ellers kjøres i prinsippet alle STEMI-pasienter direkte til sykehus med 
invasiv kapasitet. Det er cirka 30 invasive sentre i Sverige, 8 av dem har thorakskirurgi. En 
majoritet av disse sentrene har 24/7 kapasitet. Liggetidene har blitt suksessivt kortere. 
Ukompliserte NSTEMI og ustabil angina pasienter ligger som oftest kun ett døgn. Ukompliserte 
STEMI pasienter ligger ofte 3 døgn. NSTEMI pasienter skal ha angio og være behandlet innen 24 
timer. 
 
9.1.4 Organiseringen av akutt pasientforløp 
I januar 2010 ble universitetssykehuset i Lund (USIL) og Malmö (MAS) slått sammen. Fram til da 
hadde det vært mye rivalisering, men også fruktbart samarbeid. MAS hadde ett 
angiolaboratorium som var i drift fra kl. 08 til kl. 19. Alle akutte, ukompliserte pasienter i 
Malmös opptaksområde ble i ordinær arbeidstid transportert med ambulanse til MAS. Etter kl 
19 og i helgene (75% av ukens timer) ble pasientene transportert til USIL i Lund. Ved mistanke 
om tilstand som krever kirurgisk behandling (for eksempel mistanke om aortadisseksjon) ble 
pasienten transportert til Lund.  
 
Fra 2011 ble det suksessivt innført at alle STEMI- pasienter skulle behandles i Lund uansett hvor 
de ble syke. Pasienter som ble syke på gaten utenfor sykehuset i Malmø ble transportert til 
Lund uten at akuttmottaket i Malmø ble kontaktet. I årene etter ble det registrert lavere 30 
dagers- og 1 års-dødelighet i Lund/Malmø-regionen.  
 
I Stockholm har man til forskjell fra Lund, i stedet for å sentralisere virksomheten, spredd 
vaktvirksomheten på fire sykehus. Fokuset der har vært konsentrert på tidsaspektet og ikke like 
mye på kompetanse og volum. Tid til reperfusion er en viktig faktor, men kanskje ikke like viktig 
når man har relativt korte transporttider i en storbyregion med kort avstand mellom 
universitetssykehusene. En har også sett det hensiktsmessig så langt det er mulig å skille akutt 
og elektiv/semielektiv virksomhet også på vakttid, der det semielektive utgjøres av en stabil 
NSTEMI-aktivitet. Dette forenkler logistikken rundt STEMI/NSTEMI på vakttid.  
 
 
9.1.5 Utredning og behandling av kardiogent sjokk (CS) 
Alle pasienter der det mistenkes CS, transporteres direkte til sykehus med rett behandlingsnivå 
med invasiv lab fasiliteter der man kan gi støtte med hjertepumper, eksempelvis Impella, IABP, 
ECMO, LVAD og thorakskirurgisk intensivbehandling. Et multidisiplinært team lignende det som 
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er etablert i Danmark, skal etableres i Lund. Også Sahlgrenska sykehus og Karolinska sykehus 
har lignende planer med separate vaktlinjer for behandling av kardiogent sjokk. I Lund har det i 
noen måneder vært etablert eget bakvaktsystem for kardiogent sjokk. 
 
9.1.6 Utredning og behandling av hjertestans utenfor sykehus 
Alle pasienter med observert hjertestans og ROSC, tas om mulig til tertiært sykehus med invasiv 
kompetanse som beskrevet ovenfor. Det tas hensyn til alder og co-morbiditet - jo yngre man er, 
desto større sannsynlighet at man kjøres direkte til et tertiært senter. 
 
 
9.2 Danmark 
 

9.2.1 Utredning og behandling av klaffesykdom 
Diagnostikk, medisinsk behandling og kontroll av ikke-avansert klaffesykdom ivaretas på 
samtlige sykehus i Danmark, mens den mer avanserte medisinske behandlingen og evt. 
intervensjon av komplisert eller mer fremskreden klaffesykdom foregår på de 4 invasive 
sentrene. CT koronar angiografi har i stor grad avløst invasiv angiografi (KAG) før intervensjon 
på klaffesykdom. Ved samtidig mistanke om betydningsfull koronarsykdom utredes pasientene 
med koronar angiografi. TAVI erstatter i stadig stigende omfang konvensjonell kirurgi ved 
aortastenose. Behandlingen av aortastenose er sentralisert til de 4 store hjertesentrene i 
København, Odense, Aarhus og Aalborg. TAVI-inngrep forutsetter vurdering av multidisiplinært 
team med invasiv kardiolog, ekko-lege, thorakskirurg og thoraxanestesiolog. Implantasjon av 
stentklaff gjøres de fleste steder av invasiv kardiolog i tett samarbeid med thorakskirurg. Det 
utføres 1100 TAVI-prosedyrer pr år i Danmark ≈ 19 pr. 100.000.  
 
9.2.2 Utredning og behandling av stabil koronarsykdom 
Diagnostikk og medisinsk behandling av ikke-avansert stabil koronarsykdom ivaretas på 
samtlige sykehus i Danmark, mens den mer avanserte medisinske behandling og evt. 
intervensjon av komplisert eller mer fremskreden stabil koronarsykdom, foregår på de 4 
invasive sentrene og de dertil hørende to desentraliserte enheter i nærheten av København 
(Gentofte Hospital og Roskilde Sygehus). Den foretrukne primære diagnostiske metode er CT 
koronar angiografi, som utføres på 23 sykehus i Danmark med et samlet årlig volum = 19.177 
undersøkelser (2020). Supplert anvendes myokardskintigrafi, stress-MR og PET i beskjedent 
omfang, avhengig av lokale forhold og preferanser, mens belastnings-EKG på ergometer-
bånd/sykkel oppfattes som utdatert. CT koronar angiografi anvendes i økende omfang, og 
denne utviklingen forventes å fortsette. Samtidig forventes det at antall invasive undersøkelser 
(KAG) gradvis vil falle. 
 
9.2.3 Utredning og behandling av akutt koronarsykdom 
Prinsipielt utredes og behandles akutt koronarsykdom (ustabil angina pectoris, NSTEMI og 
STEMI) på de invasive sentre. Kun pasienter, hvor invasiv behandling på grunn av stor 
komorbiditet ikke finnes indisert, ferdigbehandles ved sitt lokalsykehus. Alle andre pasienter 
overflyttes til nærmeste invasive senter. 
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Pasienter med UAP/NSTEMI overflyttes vanligvis samme dag med henblikk på invasiv 
undersøkelse < 24 timer. KAG og evt. PCI på indikasjonen UAP/NSTEMI utføres på de 4 
hjertesentre og på Gentofte Hospital og Roskilde Sygehus. Pre-hospitalt EKG fra pasienter med 
STEMI vurderes av bakvakt (lege med nær/spesialkompetanse) på det nærmeste av de 4 hjerte-
senter i København, Odense, Aarhus og Aalborg og transporteres direkte dit.  
 
Transporten foregår som regel med ambulanse, men også i beskjedent omfang med helikopter 
fra øy-samfunn samt ved forventet lang transporttid (avstand, trafikk, værforhold etc.). 
Danmark har 4 legebemannede akutt-helikoptre.   
 
Alle STEMI pasienter mottas direkte i angio lab til akutt koronar angiografi og evt. primær PCI.  
Trombolyse anvendes ikke ved STEMI i Danmark. Antall primær PCI i 2020 = 2.490 ≈ 43 pr 
100.000 innbyggere. Liggetid for pasienter med UAP/NSTEMI er omtrent 1 døgn. Pasienter med 
STEMI er innlagt i 3 døgn i telemetri. 
 
9.2.4 Utredning og behandling av kardiogent sjokk og refraktær hjertestans 
Alle pasienter med kardiogent sjokk transporteres direkte til et av de 4 hjertesentre i 
København, Odense, Aarhus og Aalborg, hvor de mottas av et team med PCI-operatør, ekko-
lege, thoraxkirurg, thoraxanestesiolog og perfusjonist. Alle sentrene har egen thoraxintensiv 
avdeling. Avhengig av lokale preferanser anvendes mekanisk sirkulasjonsstøtte, primært 
Impella og/eller CPS/ECMO, mens IABP nesten aldri benyttes. Rekkefølgen av mekanisk 
sirkulasjonsstøtte og revaskularisering avhenger av den kliniske tilstanden samt lokale 
preferanser.  
 

9.2.5 Utredning og behandling av hjertestans utenfor hospital (OHCA) 
Alle pasienter med hjertestans utenfor hospital (OHCA) transporteres direkte til et av de 4 
hjertesenter i København, Odense, Aarhus og Aalborg, hvor de mottas direkte på angio lab som 
ved STEMI. Avhengig av den kliniske tilstand henvises pasienten direkte til akutt koronar 
angiografi og/eller av sjokk-team som ovenfor.  
 

 
 

 Utvalgets vurderinger 
Presisering av mandatet: Ekspertutvalgets mandat tar utgangspunkt i dagens organisering og 
struktur ved OUS. Videreutviklingen av sykehusene i Oslo og omegn har i tråd med mandatet 
ikke inngått i utvalgets vurderinger.   
 
I mandatet inngår en vurdering av akutt koronarsykdom inklusive hjertestans og kardiogent 
sjokk, stabil koronarsykdom og utredning av klaffesykdom. I rapporten omhandles stabile 
tilstander (klaffeutredning, stabil koronarsykdom) først. Disse tilstandene omtales relativt 
kortfattet da dagens praksis og samarbeidsrutiner gjennomgående er velfungerende med få 
kontroverser. De viktigste problemstillingene utvalget er bedt om å vurdere er relatert til akutte 
koronarsyndromer og spesielt til organisering av STEMI-behandling. Rapporten er derfor mest 
omfattende relatert til akutt koronarsykdom. 
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10.1 Klaffesykdom 
Utredning av klaffesykdom baseres i stor grad på non-invasiv diagnostikk (ekkokardiografi) ved 
lokalsykehus med henvisning til invasive sentre for fremstilling av koronarkar når det er aktuelt 
å vurdere intervensjon. Oftest benyttes invasiv koronar angiografi, men non-invasiv fremstilling 
av koronarkar med CT koronar angiografi forventes å øke. I noen grad vil dette redusere 
behovet for invasiv koronar angiografi. 
 
Perkutan klaffebehandling (TAVI) er ikke i utvalgets mandat, og det har under utvalgets arbeid 
ikke fremkommet ønsker om å endre dagens organisering med intervensjonsbehandling som 
foregår kun ved OUS, Ullevål og Rikshospitalet.  
 
Kompetanse og volumer for utredning av klaffefeil er god ved samtlige sentre. Det er utvalgets 
oppfatning at i forhold til utredning av klaffesykdom er dagens praksis velfungerende med godt 
samarbeid mellom de aktuelle aktører.  
 
Ahus med sine to invasive sentre har etter utvalgets oppfatning kapasitet til å utvide sitt 
opptaksområde for invasiv utredning ved klaffesykdom. Basert på en vurdering hvor beregning 
av reiseavstand/reisetider i regionen inngår, mener utvalget at Ahus har kapasitet til å overta 
ansvaret for denne type utredning for pasienter tilhørende Sykehuset Innlandet HF.  
    
Utvalget anbefaler for øvrig at dagens organisering i hovedsak videreføres. Det bør tilstrebes 
økt bruk av CT koronar angiografi i utredning av klaffesykdom.  
 
10.2 Stabil koronarsykdom 
Denne pasientgruppen består av pasienter med mistenkt eller kjent koronarsykdom. 
Henvisning til koronar angiografi skjer på basis av sykehistorie og eventuelle funn ved 
ischemitester eller ved CT koronar angiografi. European Society of Cardiology (ESC) har 
utarbeidet detaljerte retningslinjer for håndtering av denne pasientgruppen (5), og det norske 
kardiologiske miljøet har gitt sin tilslutning til disse retningslinjene. 
    
Generelt synes det i HSØ å være noe lav bruk av CT koronar angiografi. Det er i dag ikke utstyr 
for CT koronar angiografi ved Ahus Gardermoen, noe som nok gjenspeiles i den høye andelen 
invasive angiografier med normale funn.  
 
Kompetanse for utredning og behandling av stabil (kronisk) koronarsykdom er høy ved samtlige 
fire lokasjoner. Bruk av CT koronar angiografi bør økes for denne pasientgruppen, potensialet 
for en slik økning synes særlig stor i forhold til populasjonen som i dag behandles ved Ahus- 
Gardermoen. Dette vil kunne bidra til å redusere andelen negative angiografier og frigjøre 
kapasitet/redusere behovet for invasiv koronar angiografi. Dette vil også bidra til at Ahus med 
sine to sentre får kapasitet til å utvide sitt opptaksområde for invasiv utredning ved 
klaffeutredninger og ved stabil koronarsykdom. Basert på en tilsvarende vurdering som for 
klaffesykdommer, mener utvalget at Ahus har kapasitet til å overta ansvaret for invasiv 
utredning av stabil koronarsykdom for pasienter tilhørende Sykehuset Innlandet.  
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Utvalget ser ingen grunn til at dagens funksjonsfordeling mellom de aktuelle sykehusene skal 
endres når det gjelder utredning og behandling av kronisk koronarsykdom. Utvalget påpeker 
imidlertid at det er grunnlag for endring av opptaksområder med økning på Ahus. 
 
10.3 Akutt koronarsykdom – NSTEMI (hjerteinfarkt uten ST-elevasjon) og STEMI 

(hjerteinfarkt med ST-elevasjon) 
Det vises til innledende kommentarer om akutt koronarsykdom i kapittel 4. Hjerteinfarkt 
inndeles i NSTEMI og STEMI basert på om EKG viser ST-elevasjon eller ikke. Ved ST-elevasjon i 
EKG foreligger som hovedregel en akutt okklusjon av en koronararterie med en viss størrelse. 
Ved STEMI er det viktig med reperfusjon (åpning) av den okkluderte arterien så raskt som 
mulig. Dette kan skje enten ved akutt PCI (primær PCI) eller ved trombolytisk behandling.  
Pasienter med NSTEMI har ikke ST-elevasjon i EKG, og disse pasientene presenterer seg typisk 
med brystsmerter og det blir utslag i biokjemiske markører (troponiner) som gir diagnosen, 
eventuelt sammen med funn ved ekkokardiografisk undersøkelse. Behandlingen ved NSTEMI er 
sykehusinnleggelse, blodfortynnende medisiner og angiografi under sykehusoppholdet. Ofte er 
det indikasjon for PCI også for denne pasientgruppen. 
 
For hver av kategoriene STEMI og NSTEMI er det utarbeidet egne ESC retningslinjer. Det er 
imidlertid glidende overganger mellom disse tilstandene, og enkelte NSTEMI-pasienter 
presenterer et så alvorlig sykdomsbilde at de i praksis skal håndteres som STEMI-pasienter med 
rask koronar angiografi. 
 

10.4 Akutt koronarsykdom - NSTEMI 
Ved NSTEMI er det ofte akutt oppstått innsnevringer i en kransåre uten at åren er helt tett, 
eventuelt er det okklusjon av en mindre åre uten at dette gir ST-elevasjon på EKG. NSTEMI 
utgjør ca. 65 % av alle hjerteinfarkter og er den klart største gruppen av infarktpasienter.   
 
Pasienter innlagt med NSTEMI har som hovedregel indikasjon for invasiv utredning. Pasienter 
med NSTEMI utgjør en stor del av pasientvolumene i invasive laboratorier og belaster 
prehospitale tjenester med et stort antall transporter fra lokalsykehus til invasive sentre, av og 
til også tilbake til lokalsykehuset etter invasiv behandling. Denne transportaktiviteten var et 
viktig argument for å etablere invasiv aktivitet ved Ahus. 
 
Selv om 25-30 % av NSTEMI-pasientene ikke har indikasjon for revaskularisering etter koronar 
angiografi, er CT koronar angiografi så langt i liten grad tatt i bruk for denne gruppen. Hva som 
blir den videre utviklingen her er vanskelig å si, men også innen ustabil koronarsykdom kan det 
bli en viss overgang fra invasiv til non-invasiv koronardiagnostikk. Tabell 14 viser angio og PCI-
volumer for NSTEMI-pasienter ved OUS og Ahus i perioden 2019-2021.  
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Tabell 14 - Invasive kardiologiske prosedyrer ved Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF for NSTEMI (hoveddiagnose) i 
perioden 2019-2021. Koronar angiografi er de pasientene som ble angiografert uten at de fikk utført PCI (ikke indikasjon for revaskularisering, evt 

indikasjon for koronarkirurgi). Gruppen «PCI» fikk utført PCI i samme seanse som angiografi. 

I perioden 2018-2020 utredet Ahus ca. 75 % av NSTEMI-pasienter innen sitt opptaksområde, 
mens det i 2021 var en egendekning på 88 %. Resten er behandlet ved OUS. 
 
Ahus med sine to lokasjoner bør kunne ha full egen-dekning av NSTEMI-populasjonen i sitt 
opptaksområde. I planlegging av den fremtidige invasive virksomheten ved Ahus, er det også 
naturlig med en diskusjon av hvor NSTEMI-pasienter skal behandles ved sykehusets to 
lokasjoner. Det kan være hensiktsmessig med en vurdering av om denne pasientgruppen 
fortrinnsvis bør behandles ved Ahus-Nordbyhagen og i liten/mindre grad ved Ahus-
Gardermoen. Tabell 14 viser at NSTEMI-populasjonen utgjør relativt lite volum på Ahus-
Gardermoen. 
 
Oppsummert er det ikke stor uenighet om behandling av NSTEMI-pasienter og utvalget ser 
ingen grunn til å komme med endringsforslag her ut over antydningene ovenfor. 

 
10.5 Akutt koronarsykdom - STEMI 
En viktig grunn til at dette utvalget ble oppnevnt er uenighet rundt organisering av STEMI-
behandling i hovedstadsregionen. Eksisterende vedtak, basert på anbefaling fra det regionale 
kardiologiutvalgeti HSØ RHF, tilsier at Ahus ikke skal ta imot STEMI-pasienter som er 
diagnostisert prehospitalt, men disse skal triageres til OUS, Rikshospitalet eller Ullevål. 
 

 
Tabell 15 - Invasive kardiologiske prosedyrer ved Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF for STEMI (hoveddiagnose) i perioden 
2019-2021. Koronar angiografi er de pasientene som ble angiografert uten at de fikk utført PCI (ikke indikasjon for revaskularisering, evt indikasjon for 
koronarkirurgi). Gruppen «PCI» fikk utført PCI i samme seanse som angiografi. 

Fra januar 2019 etablerte Ahus mottak av STEMI-pasienter fra Ahus sitt opptaksområde i 
tidsrommet 0700-2000, mens pasientene triageres til OUS mellom 2000-0700. I 2020 behandlet 
Ahus 36 % av STEMI-pasientene i sitt opptaksområde, i 2021 vel 50 %.  
 
Pasienter med langvarig eller recidiverende hjertestans ble ikke inkludert i denne ordningen da 
disse pasientene sendes direkte til OUS uansett tid på døgnet. Dette er pasienter som kan være 
aktuelle for avansert sirkulasjonsstøtte inklusiv ECMO-behandling, en behandling som ikke er 
etablert ved Ahus.   
 
Ahus etablerte fra januar 2021 invasivt vaktlag med henblikk på følgende pasientgrupper: 
Ustabile NSTEMI-pasienter, akutte kardiologiske behov hos innlagte pasienter ved Ahus, COVID-
pasienter under intensivbehandling med behov for akutt intervensjon og hvor flytting til annet 
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senter var problematisk, egne komplikasjoner til PCI-behandling, temporære 
pacemakerimplantasjoner, ikke for primær PCI ved STEMI på døgnbasis. 
 
Varierende logistikk med ulike regler for triagering gjennom døgnet, og for pasienter med ulik 
grad av sirkulasjonspåvirkning, kan skape usikkerhet for de prehospitale tjenester mht. hvor 
pasientene skal transporteres. ESC retningslinjer anbefaler at PCI ved STEMI utføres ved erfarne 
høy-volum sentre som har 24/7-tilbud. Det er også en fordel at et slikt senter kan behandle hele 
spekteret av akuttpasienter, også hjerteinfarktpasienter som trenger sirkulasjonsstøttende 
behandling. 
  
Kapasitet for PCI ved STEMI. Tabell 15 viser at det i perioden 2019-2021 ble utført akutt invasiv 
prosedyre på ca. 1400 STEMI-pasienter i hovedstadregionen per år. Med tre sentre betyr dette i 
snitt 1,3 pasienter pr døgn pr. senter. Totalt antall PCI-behandlinger ved OUS og Ahus på denne 
pasientgruppen var noe lavere i 2020 og 2021 sammenlignet med 2019. Med en fallende 
insidens av hjerteinfarkt på 3-5 % årlig, er det lite sannsynlig at behovet for PCI ved STEMI vil 
øke vesentlig, eventuelt kan det gå ned. Med bakgrunn i ovenstående konkluderer utvalget at 
det ut fra kapasitetsbehov ikke er behov for tre vaktlinjer for STEMI-behandling i 
hovedstadsregionen.  
 
10.6 Erfaringer fra Sverige og Danmark 
Erfaringer fra Lund/Malmø er relevante i denne sammenhengen (kapittel 9). Her besluttet man 
å legge ned PCI ved STEMI i Malmø og alle STEMI-pasienter ble transportert til Lund. Denne 
endringen ga målbare positive behandlingsresultater. Både i forhold til geografiske avstander 
og befolkningsgrunnlag er sykehusområdene Malmø/Lund sammenlignbare med Oslo-området 
og relevant når organisering av STEMI-behandling i hovedstadsområdet skal vurderes. 
 
I Danmark er behandlingen av pasienter med STEMI, kardiogent sjokk og hjertestans 
sentralisert til 4 sentre. Selv i hovedstadsregionen København tas disse pasientene imot på et 
senter med ett vaktlag og en logistikk. 
 
10.7 Utvalgets vurdering  
Enkelte STEMI-pasienter utvikler et krevende forløp med alvorlig pumpesvikt/kardiogent sjokk, 
mekaniske komplikasjoner eller maligne arytmier og behov for avansert mekanisk 
sirkulasjonsstøtte kan oppstå. OUS, Rikshospitalet og Ullevål er begge veletablerte og robuste 
sentre for behandling av alle sider ved akutt koronarsykdom, inklusive hjertestans, kardiogent 
sjokk, mekaniske komplikasjoner med beredskap for mekanisk sirkulasjonsstøtte og eventuelt 
akutt kirurgi. 
 
Det er ikke mulig ut fra et prehospitalt EKG å forutse en slik utvikling av sykdomsforløpet. Dette 
betyr i praksis at i dagens situasjon vil det beste og mest robuste behandlingstilbudet for 
STEMI-behandling i Oslo-regionen være ved OUS Rikshospitalet og ved OUS Ullevål. Det legges 
da til grunn at transporttider her uansett er så korte, og forskjell i transporttid til Ahus så liten, 
at dette har liten/ingen betydning.  
 
Hvis en sammenligner Ahus sitt nedslagsfelt og STEMI-volum med enkelte andre invasive sentre 
i Norge, kan det innvendes at andre sykehus utfører STEMI-behandling med tilsvarende eller 
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lavere volumer. Det er ingen tvil om at Ahus vil være i stand til å etablere et STEMI-tilbud på 
nivå med enkelte andre sentre i landet. Likevel tilsier situasjonen i hovedstadregionen at to 
sentre for STEMI-behandling er tilstrekkelig og da er OUS, Ullevål og Rikshospitalet de sentrene 
som pr. i dag kan gi det beste og mest omfattende tilbudet hvor også de meste krevende 
pasientforløpene kan håndteres. I tillegg må vektlegges at en organisering med ulik triagering 
av STEMI-pasienter til døgnets ulike tider frarådes og ikke er i samsvar med retningslinjer. 
Derfor anbefaler utvalget at den vedtatte ordning med triagering av prehospitalt diagnostiserte 
STEMI-pasienter til OUS, Ullevål og Rikshospitalet videreføres.  
 
Ahus har imidlertid 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 vil gjøre Ahus mer robust også i forhold til  
STEMI-behandling. 
 
10.8 Kardiogent sjokk, langvarig/recidiverende hjertestans 
Det vises til kapittel 10.7. Denne pasientgruppen transporteres til OUS i dag og det er ikke 
fremkommet ønsker om at denne praksisen skal endres. Et mer helhetlig behandlingstilbud 
inklusive avansert sirkulasjonsstøtte ved OUS tilsier at dette er en praksis det er riktig å 
videreføre. Utvalget anbefaler videreføring av dagens praksis. 
 
10.9 Generelt om kapasitetsutnyttelse 
Utvalget mener at den etablerte invasive kapasiteten i HSØ kan utnyttes bedre ved mer aktiv 
bruk av hjerte-CT. Videre har utvalget drøftet om sammenslåing av de to lokalisasjonene ved 
Ahus vil gi et mer robust fagmiljø og grunnlag for et bredere tilbud på sikt. 
 
Utvalgets mandat er begrenset til koronar- og klaffesykdom. Det er derfor tvilsomt om de 
endringer utvalget foreslår vil medføre full utnyttelse av kapasiteten på Ahus Gardermoen har 
for høyspesialisert hjertebehandling. En bredere gjennomgang av den totale kardiologiske 
virksomhet i HSØ inklusive en vurdering om Ahus Gardermoen kan øke sin aktivitet innen 
annen høyspesialisert hjertebehandling, ligger utenfor utvalgets mandat.  
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