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Helse Sør-Øst RHF 

Postboks 404 

2303 Hamar 

 

Tilbakemelding til rapport om fag- og funksjonsfordeling innen invasiv kardiologi 

Vi viser til mail av 23.06.22 der Akershus universitetssykehus (Ahus) inviteres til å komme med 

tilbakemelding på ekspertutvalgets rapport om fag- og funksjonsfordeling innen invasiv kardiologi.   

Vi vil her kommentere områder i rapporten som krever supplering og peke på konsekvenser for pasienter 

og fagmiljø der disse ikke er godt nok belyst. Vi vil ut fra dette begrunne hvorfor det er riktig og avgjørende 

at endelig beslutning fra HSØ må avvike fra anbefalingen til utvalget på sentrale punkter.   

Sammendrag 

Invasiv kardiologi er et svært viktig område for Akershus universitetssykehus der vi i dialog med HSØ har 

utviklet et godt fagmiljø på Nordbyhagen. Etter initiativ fra og dialog med HSØ ble Hjertemedisinsk avdeling 

fra januar 2021 ytterligere styrket og aktiviteten økt betydelig gjennom en forpliktende overtagelse av 

virksomheten på Gardermoen fra LHL (nå Ahus Gardermoen).  

Det er flere områder i rapporten som krever supplering. Konsekvenser for pasienter og fagmiljøet ved 

Akershus universitetssykehus og i HSØ er ikke godt nok belyst. Her er våre tilbakemeldinger som vi utdyper 

i notatet:  

1) Forslaget oppfyller ikke mandatets premiss om bærekraftig kapasitetsutnyttelsen på Ahus 

2) Det mangler en konsekvensanalyse av utvalgets anbefalinger  

3) HSØ har tilstrekkelig volum for 3 vaktlinjer i sitt opptaksområde (pluss SS HF), og dette er faglig 

tilrådelig 

a) Volum er tilstrekkelig til tre vaktlinjer for STEMI-behandling 

b) Kvaliteten på behandlingen på Ahus er god allerede i dag 
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c) Med Norges største opptaksområde bør Ahus som universitetssykehus uansett ha et invasivt 

vaktlag 

4) Internasjonale erfaringer burde gjengis bredere, grundigere og må primært speile den dominerende 

strategi for de aktuelle landene 

5) Anbefalingen vil gi store problemer med å rekruttere, beholde og utdanne personell på Ahus – og et 

svært sårbart fagmiljø og faglig tilbud 

6) Enkelte av formuleringene knyttet til Ahus Gardermoen kan nyanseres og suppleres. Men bruken av 

CT cor bør økes i hele HSØ (og Norge) slik utvalget er inne på 

7) Rapporten kan etterlate et inntrykk av at Ahus har behandlet STEMI-pasienter uten at det har vært 

kjent eller formidlet. Det er ikke riktig. STEMI er behandlet åpent på Ahus siden 2016. Det har vært 

tett dialog med HSØ der Ahus har fått signaler om at vi vil få aksept for å bli et fullverdig senter med 

drift 24/7. 

8) Enkelte bemerkninger til prosess og utvalgets sammensetning 

9) Bemerkninger om enkelte andre forhold 

10) De økonomiske konsekvensene for Ahus vil være store dersom anbefalingene følges med betydelige 

negative konsekvenser for pasienttilbudet 

Tallangivelsene over viser til kommentarer i dokumentet/vår gjennomgang (nummerert 1-10).  

I gjennomgangen viser vi til studier som dokumenterer at Sverige, med en betydelig mer desentralisert 

struktur for invasiv kardiologi, har vesentlig bedre resultater enn Norge for STEMI- og NSTEMI-behandling. 

Vi ser også på hvordan rapporten i mindre grad faglig begrunner sine anbefalinger, og supplerer disse. Vi 

viser hvordan Ahus kan bidra til at langt flere pasienter i HSØ kan få rask tilgang til moderne akutt 

hjerteinfarkt-behandling enn tilfellet er i dag, altså hvorfor et fullverdig PCI-senter på Ahus er viktig for at 

HSØ fremover skal etterleve etablerte internasjonale standarder der (1) flere pasienter tilbys primær PCI 

ved STEMI, (2) tider fra første medisinske kontakt til PCI senkes ved STEMI og (3) pasienter med NSTEMI 

kommer til invasiv utredning og behandling så raskt som mulig og i henhold til internasjonale kvalitetsmål 

(<24 t). Et fullverdig senter vil samtidig gjøre at Ahus, som det siste universitetssykehuset i Norge med det 

største opptaksområdet, også kan ha et bærekraftig og helhetlig pasienttilbud til viktige pasientgrupper. Vi 

går kort inn på det som fremstår som de aktuelle hovedalternativene for Ahus, med en vurdering av 

konsekvenser, som også er på linje med ROS-analysen fra tidligere gjennomgang i Helse Nord.  

Med bakgrunn i denne gjennomgangen mener vi det er tydelig vist hvorfor det er riktig og særdeles viktig 

med følgende endringer fra utvalgets anbefalinger når det tas en endelig beslutning: 

1. Ahus gis status som et fullverdig PCI-senter med døgndrift og mottak av STEMI fra 1.1.2023 

(sekundært 1.6.2023). 
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2. Ahus overtar ansvar for NSTEMI-pasienter fra Sykehuset Innlandet eksempelvis fra 1.6.2023. 

3. Det vurderes om Ahus senere kan få flerområdefunksjon innen invasiv kardiologi for Sykehuset 

Innlandets opptaksområde, tilsvarende som for trombektomi. 

 

Beslutningen om å etablere PCI på Ahus, samt øke virksomhetens størrelse gjennom innlemmelse av invasiv 

kardiologi på Gardermoen, må legge føringer for beslutningene videre. Det er vanskelig å se hvordan Ahus 

som landets største akuttsykehus skal kunne ivareta et PCI-tilbud uten STEMI uten at det har betydelige 

negative konsekvenser.  

Vi oppfordrer samtidig HSØ til å ta initiativ til en videreutvikling av norske kvalitetsparametere med 

utgangspunkt i NORIC, og svært gjerne et internasjonalt samarbeid med benchmarking (eksempelvis i 

samarbeid med anerkjente SWEDEHEART eller EuroHeart). Ahus bidrar gjerne i et slikt arbeid for at norske 

pasienter kan sikres behandling med samme kvalitet som angitt i internasjonale retningslinjer.  
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Kommentar 1: Ekspertutvalgets forslag oppfyller ikke premisset i mandatet fra HSØ om bærekraftig 

kapasitetsutnyttelsen på Ahus 

I mandatet er følgende anført: «Styret ba om en egen sak om fordelingen av opptaksområder for invasiv 

kardiologi i Helse Sør-Øst. Det henvises til vedlagte notat hvor det fremkommer at Akershus 

universitetssykehus etter virksomhetsoverdragelsen har økt sin kapasitet for invasiv kardiologi slik at de kan 

dekke et større opptaksområde utover sitt eget. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Oslo 

universitetssykehus og Akershus universitetssykehus fra 2014 med sikte på å utvikle Akershus 

universitetssykehus til et komplett PCI-senter. 

 

For elektive tjenester som utredning av kronisk iskemisk hjertesykdom gjelder i prinsippet fritt sykehusvalg 

men den høye andelen øyeblikkelig hjelp tilsier at Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde for 

denne typen tjenester må endres for å sikre et bærekraftig volum». 

 

I punkt 2 bes utvalget «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».  

 

Ekspertutvalget er i sin oppsummering selv inne på at anbefalingene i liten grad vil utnytte Ahus sin 

samlede kapasitet. Dette kommer enda tydeligere frem i punkt 10.9: «Det er derfor tvilsomt om de 

endringer utvalget foreslår vil medføre full utnyttelse av kapasiteten på Ahus Gardermoen har for 

høyspesialisert hjertebehandling.» 

 

Sett fra Ahus sitt ståsted er det problematisk at dette premisset ikke er hensyntatt i utvalgets anbefalinger. 

Som kjent har Ahus overtatt den invasive kardiologiske virksomheten ved LHL Gardermoen etter initiativ fra 

HSØ og en videre prosess med tett dialog mellom Ahus og eier HSØ. Endelig vedtak ble fattet av styret i 

HSØ (se også kommentar 7). Virksomhetsoverdragelsen gir foretaket økonomiske forpliktelser langt frem i 

tid, inkludert betydelige faste kostnader (se kommentar 10). En eventuell reversering av øyeblikkelig hjelp-

tilbudet og forventet tilsagn om STEMI-behandling på døgnbasis vil forsterke de faglige, 

bemanningsmessige og økonomiske konsekvensene som en svak kapasitetsutnyttelse vil gi og kunne ha 

betydning for hele det hjertemedisinske tilbudet. Dette kommer vi tilbake til i senere drøftinger.   

 

Det finnes flere konkrete tiltak som er aktuelle for å sikre en bedre kapasitetsutnyttelse, men som 

rapporten ikke drøfter. Omlag halvparten av pasientene som utredes med koronar angiografi tilhører i dag 

gruppen akutt koronarsyndrom. Utvalget beskriver i rapporten at «dagens organisering av NSTEMI-
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behandlingen vurderes adekvat». For Ahus fremstår det overraskende at ekspertgruppen ikke har en mer 

vitenskapelig tilnærming til et viktig tema som behandling av NSTEMI. Oppdatert litteratur med norsk 

sisteforfatter viser for eksempel svakere overlevelse etter NSTEMI for Norge enn Sverige (Edfors R, […], […], 

Halvorsen S. Eur Heart Journal - Quality of Care and Clinical Outcomes 2022;8:429-36). Det er velkjent at 

Sverige har desentralisert struktur for angio- og PCI-behandling, noe som sikrer høy dekningsgrad og korte 

tider for invasiv utredning og behandling av NSTEMI. Norske data har validert betydningen av invasiv 

behandling for pasienter med NSTEMI-ACS, også hos de eldste pasientene (Tegn N, et al. Lancet 

2016;387:1057-65). Litteraturen indikerer imidlertid suboptimal behandling av NSTEMI i HSØ og Norge. 

Ekspertutvalget ser likevel ikke ut til å ha vurdert som en mulighet at NSTEMI-populasjonen fra Sykehuset 

Innlandet HF overføres i sin helhet til Ahus. Dette ville vært et hensiktsmessig tiltak for å utnytte 

eksisterende kapasitet bedre i tråd med mandat og føringer. NORIC-data viser at en majoritet av NSTEMI-

populasjonen ved sentra i HSØ ikke får behandling i henhold til anbefalte tidsgrenser for invasiv behandling 

fra European Society of Cardiology Guidelines for NSTE-ACS fra 2020 [figur under fra NORIC-årsrapport 

2020, s. 24, figur 3.19]: 

 

 
Det fremgår av rapporten at ekspertgruppen ikke har lagt slike etablerte kvalitetsparametere til grunn når 

de har gjort sin bedømming. Ahus kan ta NSTEMI fra Innlandet, arbeide videre med å bedre sine gode tider 

ytterligere og dermed bidra til at pasienter i HSØ får invasiv utredning og behandling ved NSTEMI i henhold 

til anbefaling fra European Society of Cardiology Guidelines for NSTE-ACS fra 2020 (<24 t). 

 

Diskusjonen om STEMI-ene dekkes også i denne forbindelse under kommentar 3. 



 

6 
 

Kommentar 2: Det mangler en konsekvensanalyse av utvalgets anbefalinger. Momenter fra ROS-analysen 

fra Helse Nord er relevante også i denne saken 

Det er ikke gjort noen ROS-analyse eller analyse av konsekvensene ved anbefalingene som et ledd i 

utvalgets arbeid. Det gir en risiko for at sentrale momenter enten overses eller tillegges for liten vekt, og er 

en betydelig svakhet ved arbeidet. Sentrale momenter fra utredningen i Helse Nord1 ledet av Andreas 

Moan, HSØ, er imidlertid relevante. Her punkt 3.1. 

 

Det aller vesentligste her er punktet om at det «ved opprettelse av et dagtilbud (ikke døgn) vil det være 

vanskelig å rekruttere og beholde personell». Det er også underbygget av punktet under 3.1.1. «Dersom 

dagtilbud etableres med god kvalitet, er overgang til døgn en naturlig utvikling». Det er for øvrig innlysende 

at et enhetlig tilbud gjennom døgnet gir mindre risiko for feil (som vi i likhet med utvalget støtter).  

Kommentar 3: HSØ har tilstrekkelig volum for 3 vaktlinjer i sitt opptaksområde (i tillegg til Sørlandet 

sykehus HF)  

Et hovedpremiss i rapporten er at det ikke anses å være behov for tre vaktlinjer for STEMI-behandling i 

Oslo-regionen. 

«Det er ikke behov for tre vaktlinjer for STEMI-behandling i Oslo-regionen».  

 

Denne vesentlige anbefalingen er ikke godt begrunnet eller basert på vitenskapelig funderte argumenter.  

 

                                                           
1 Styresak Helse Nord 137/2017, vedlegg 2: https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter%202017/20171213/Styresak%20137-

2017-2%20Vedlegg%202%20Risikoanalyse%20PCI-tilbud%20ved%20Nordlandssykehuset.pdf 

https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter%202017/20171213/Styresak%20137-2017-2%20Vedlegg%202%20Risikoanalyse%20PCI-tilbud%20ved%20Nordlandssykehuset.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter%202017/20171213/Styresak%20137-2017-2%20Vedlegg%202%20Risikoanalyse%20PCI-tilbud%20ved%20Nordlandssykehuset.pdf
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Ekspertutvalget skriver:  

«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». 

 

Det finnes mange vektige argumenter for at HSØ/sentrale østlandsområdet bør ha tre vaktlinjer (i tillegg til 

Sørlandet) for døgnbehandling av all akutt kardiologi, ikke bare for STEMI-pasienter. Det er også 

selvstendige argumenter for at Ahus bør ha en slik vaktlinje, uavhengig av om OUS har én eller to. Vi vil gå 

nærmere inn på dette for å supplere rapporten i hovedsak ut fra disse punktene:  

A. Det er tilstrekkelig volum til tre vaktlinjer som ivaretar STEMI-behandlingen. Faglig sett kan man 

med vel så stor tyngde argumentere for flere sentra, se nedenfor og under kommentar 4. 

B. Det faglige tilbudet innen invasiv kardiologi på Ahus har allerede i dag god kvalitet.   

C. Med Norges største opptaksområde har Ahus i likhet med andre universitetssykehus (og øvrige 

sykehus i Norge med invasiv kardiologi) også av andre grunner behov for en vaktlinje for invasiv 

kardiologi.  

 

A. Volum er tilstrekkelig til tre vaktlinjer for STEMI-behandling 

Rapporten drøfter og begrunner i liten grad premisset om kun to sentra. Det kan for det første ut fra 

internasjonal litteratur like gjerne argumenteres for at det er faglig riktig med tre vaktlinjer, og det kan i alle 

fall ut fra en helhetsvurdering være riktig i dette tilfellet.  

 

Volum anbefalt for å være et invasivt senter ut fra europeiske retningslinjer (ESC guidelines2) 

«Recommendations for operator/institutional volume in myocardial revascularization” (der SCAD = stable 

coronary artery disease): 

 

                                                           
2 Neumann F-J, Sousa-Uva M et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur Heart J 2019;40: 
87-165 
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Som kjent hadde Ahus i 2021 mer enn 2000 PCI’er (800 ved Nordbyhagen og 1280 ved Gardermoen).  

Antallet STEMI i vårt område har vært stabilt (forbigående nedgang i 2020 sammenfallende i tid med 

pandemien). Som utvalget er inne på kan man legge til grunn at antallet vil være stabilt også fremover. 

Samtidig er det forventet at pasientenes kompleksitet øker ved at flere STEMI-pasienter er eldre og da har 

mer komorbiditet, slik at andel med flerkarsykdom og tidligere koronare intervensjoner vil øke, inkludert 

pasienter med tidligere CABG. Mer komplekse pasienter vil medføre lengre prosedyrer og behov for flere 

intervensjoner hos samme pasient. Ahus vil videre hevde at dagens antall er for lavt da flere pasienter i 

HSØ skal ha primær PCI som strategi ved STEMI (omtales senere). Det er derfor ikke mulig sikkert å 

bedømme behovet for invasiv kapasitet frem i tid.  

 

Likevel; ved å legge dagens antall til grunn og der Ahus selv tar ansvar for et estimert antall 300 STEMI-

pasienter i året, så vil OUS fortsatt ha ca. 1100 STEMI-pasienter til fordeling på sine to lokasjoner. 

Befolkningstettheten i HSØ/sentrale Østlandsområdet tilsier at tre sentre da enten har samme eller flere 

innbyggere per senter enn det man finner for de andre sentra utenfor HSØ: 

  

 Helse Sør-Øst: 3.05 millioner innbyggere (Sørlandet 0.45, Ahus 0.6) 

 Helse Vest: 1.1 (SUS 0.4)   

 Helse Midt: 0.7   

 Helse Nord: 0.5 

 

Med forbehold om noe variasjon i STEMI-forekomsten har Ahus med nær 0.6 millioner innbyggere i 

opptaksområdet et større volum av STEMI-pasienter enn Stavanger universitetssykehus og 

Universitetssykehuset i Nord-Norge og tilnærmet likt volum som St. Olavs Hospital og Haukeland. 

Geografiske forhold er av betydning i Norge, men volumet av pasienter (eller antall STEMI per døgn) regnes 
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ikke å være begrensende for god pasientbehandling ellers i landet. Ved å regne med kun gjennomsnitt og 

ikke se på spredning/ range, så får man heller ikke korrekt fremstilling av behov for kapasitet. Det skal være 

kapasitet til å ta toppen og da er gjennomsnittsberegninger alene ikke tilstrekkelig.  

 

Tilsvarende som for NSTEMI, så foreligger det også nyere forskning med norske medforfattere som viser at 

STEMI-pasienter i Norge har høyere dødelighet sammenlignet med Sverige (Blöndal M, et al. Eur Heart J 

Qual Care Clin Outcomes. 2022;8: 307-14). Viktige beslutninger for struktur/ organisering burde ha mål om 

å bedre denne situasjonen, men det fremgår ikke av ekspertgruppens rapport at man har lagt denne 

situasjonsforståelsen til grunn før man ga anbefaling.  

 

Ahus vil tenke at to forklaringer for svakere resultater i Norge sammenlignet med Sverige er (1) lav 

dekningsgrad for primær PCI i Norge vs. Sverige og (2) lengre tid fra første medisinske kontakt til PCI i Norge 

enn i Sverige.  

 

Til punkt 1 så viser et utall kliniske studier og alle tilgjengelige guidelines at primær PCI skal etterstrebes for 

alle pasienter med relativ kort reisevei til nærmeste PCI-senter (≤120 minutter i ESC guidelines for STEMI). 

Sverige har en desentralisert struktur for akutt STEMI-behandling og det er bare noen få fylker (län) i Nord-

Sverige som ikke har primær PCI som strategi ved STEMI. Gevinst av primær PCI ved STEMI er flere, 

inkludert redusert risiko for alvorlige blødninger, direkte behandling av aktuelle stenoser i karet og visuell 

dokumentasjon av re-etablert koronar blodstrøm før man avslutter prosedyren. Norge har, pga liten 

utbredelse av angio/ PCI-virksomhet selv i befolkningstette områder, mange fylker der STEMI-pasienter 

primært blir behandlet med trombolyse. Det er befolkningsvekst i hele sentrale Østlandsområdet, inkludert 

de sørlige delene av Innlandet, og HSØ bør nå harmonisere STEMI-behandling i regionen med 

internasjonale retningslinjer slik at langt flere pasienter tilbys livreddende primær PCI-strategi ved STEMI. I 

den forbindelse vil et fullverdig senter på Ahus være vesentlig for å lykkes, sammen med robust kapasitet 

på OUS. Geografi og veinett på sentrale Østlandsområdet (Oslo og sentrale deler av Viken) avviker ikke fra 

forhold rundt svenske byer så topografiske forhold kan ikke være årsak til at pasienter med <120 min til 

Ahus invasivt senter fortsatt får trombolyse ved STEMI i HSØ.    

 

Norge har også lengre tider fra første medisinske kontakt til PCI enn det man finner i Sverige. Da 

kvalitetsmålet for tid fra første medisinske kontakt til PCI er 90 min i de siste ESC STEMI-guidelines, så 

indikerer det at mange norske pasienter ikke får livreddende behandling ved STEMI i henhold til 

internasjonale anbefalinger. Ser man spesifikt på HSØ-sentra så er tidene for STEMI tilfredsstillende for 
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Ahus, noe som bekrefter at Invasivt senter på Ahus tilfredsstiller internasjonale kvalitetsmål. Andre sentra 

har lengre tider, mest sannsynlig pga transporttid (NORIC, årsrapport 2020, s. 25, tabell 3.4):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til sammenligning har svenske sentra, med desentralisert struktur, median tider fra 50-60 minutter, og det 

er særlig korte tider for Stockholm län. I Stockholm har man en desentralisert struktur innenfor et 

geografisk relativt lite område der 5 PCI-sentra håndterer STEMI: Danderyd, KS Solna, KS Huddinge, 

Södersjukhuset (SÖS) og St Göran - se figur til venstre på neste side, tatt fra SWEDEHEART-rapport 2020, 

RIKS-HIA, 2021. Med desentralisert PCI etablert i hele Sverige så når også de fleste svenske sentra, inkludert 

mer rurale län som for eksempel Värmland og Dalarna, et pre-definert minimumskrav til kvalitet at 85% av 

STEMI-pasientene får PCI innen 90 min fra første medisinske kontakt - figur til høyre under, fra 

SWEDEHEART-rapport 2020, RIKS-HIA, 2021.  
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Hadde man benchmarket norske sentra tilsvarende som man gjør i SWEDEHEART/ RIKS-HIA, så fremgår det 

av tabell over (NORIC, årsrapport 2020, s. 25, tabell 3.4) at Ahus invasivt senter hadde klart 

minimumskravet i SWEDEHEART med 85% av STEMI-pasientene til PCI innen 90 min (målt fra EKG-taking i 

begge land). Det fremkommer fra samme tabell at andre sentra i HSØ ikke når dette minimumskravet. 

Ahus-tallene fra 2020 har en mer selektert STEMI-populasjon, men Ahus invasivt senter har fokus på 

behandlingskjede og ligger midt i nedslagsfeltet til Norges største helseforetak med ca. 12% av Norges 

befolkning. Det vil derfor være realistisk å opprettholde måloppnåelsen også som fullverdig senter. Slik kan 

vi også bidra til at vi/HSØ samlet sett er nærmere å oppfylle disse sentrale kvalitetsmålene.   

 

Det er uheldig for rapporten at ekspertgruppen ikke har basert sine anbefalinger på slike objektive, 

tilgjengelige data som er viktig informasjon og som inngår i bedømmelse av kvalitet for de invasive 

sentrene i flere land, blant annet i Sverige. 

 

Rapporten fra ekspertgruppen angir også reisetider for ulike lokalisasjoner til invasive sentra i HSØ. Det er 

en svakhet ved rapporten at vektet snitt reisetid (kapittel 6, side 10) kun angir tall fra Sykehuset Innlandet 

og Østfold til Ullevål og Nordbyhagen, og at tall fra Ahus sitt opptaksområde ikke er oppgitt tilsvarende. De 

reisetidene er mest relevante som beslutningsgrunnlag. Det er grunn til å anta at Ahus kommer enda bedre 

ut for eget opptaksområde, og i alle fall på nivå med tall fra Sykehuset Innlandet sitt opptaksområde der 

Ahus også kommer best ut. Det er også avgjørende at man differensierer på tettsted/ byer da pasientene 

skal fraktes fra eget hjem til invasivt senter (og ikke via et lokalt sykehus). Som eksempel så er Hamar-

regionen i sterk vekst og det er udiskutabelt kortere tid fra Hamar/ Stange til Lørenskog enn til 

Rikshospitalet eller Ullevål. Det gir heller ikke et riktig bilde å ta bort køproblematikk da dette er en realitet 

store deler av døgnet inn mot Oslo sentrum. De angitte reisetider i rapporten bør således kvalitetssikres og 

justeres for køproblematikk. 10-15 minutter, og trolig opp til 30 min forskjell i mange tilfeller for 

transporttid, har altså helt avgjørende betydning for hvilke områder som skal ha primær PCI-strategi (krav 

om transporttid <120 min til PCI-senter). Ahus invasivt senter vil således ved STEMI raskt re-etablere 

koronar blodstrøm i okkluderte kransårer for pasienter fra eget opptaksområde og kan også gjøre det for 

pasienter fra flere større tettsteder/ byer i SI sitt opptaksområde, noe vi vet redder liv.    

 

På bakgrunn av den lenge erkjente sannhet at "time is [loss of myocardial] muscle" er det også 

oppsiktsvekkende at ekspertutvalget nedtoner tid fra første medisinske kontakt til PCI (side 21, linje 7-9 fra 

bunnen): 
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"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." 

Tid fra start okklusjon til re-etablert blodstrøm er godt dokumentert å være tett korrelert med 

myokardskade og senere klinisk utkomme. Det er faktisk slik at NORIC-gruppen nylig har fått akseptert en 

viktig artikkel om korrelasjon mellom tid til PCI og utkomme i norske STEMI-pasienter, noe ekspertgruppen 

må ha sett bort fra (Larsen AI, et al. JAHA; 2022 DOI: 10.1161/JAHA.122.024849). I dette arbeidet finner de 

norske forskerne at dødelighet øker med 3.6% for hver halvtime som går fra EKG til PCI, også der tid i 

utgangspunktet er kort. Det er proporsjonalitet for økning i risiko slik at hvert minutt økt tid til PCI gir økt 

risiko for å dø. Dødelighet øker spesielt mye hos pasienter >80 år og ved å forbedre forløp, slik at 14 STEMI-

pasienter over 80 år kan komme til PCI innen 90 minutter, vil man redde ett liv (NNT 14). For pasientene er 

altså hvert minutt til PCI viktig. Rask behandling reduserer også risiko for post-infarkt hjertesvikt. 

Pasientene kan altså reddes til et fullverdig liv med godt funksjonsnivå ved å komme raskest mulig til PCI.   

Det er således en alvorlig feilslutning når ekspertgruppen nedtoner tid fra første medisinske kontakt til PCI. 

Ahus vil mene at ekspertutvalget her underslår et helt sentralt kvalitetsparameter som påvirker liv og død, 

noe som da også senere resulterer i feilslutninger for helt sentrale anbefalinger fra gruppen. HSØ bør derfor 

se bort fra disse feilslutningene og heller etterstrebe struktur der akutt STEMI-behandling i HSØ 

harmoniseres med ESC guidelines med primær PCI som foretrukken strategi for langt større områder. Fokus 

på tid fra EKG til PCI burde også være noe HSØ er opptatt av, og Ahus har både resultatene og 

kompetansen til å delta i utvikling av slikt arbeid i regionen og nasjonalt.  

Utvalgets arbeid tar ellers utgangspunkt i dagens organisering og struktur ved OUS (kapittel 10, side 23). 

Det kan ha vært en nødvendig avgrensning, men kan likevel innvirke på anbefalingene. Dersom man i dag 

skulle planlegge tilbudet i Oslo-regionen med to invasive sentra på nytt, er det lite sannsynlig at man ville 

legge begge under samme foretak/OUS med svært kort reiseavstand. Det er vanskelig å se klare 

argumenter mot at et senter i så fall ville blitt etablert på Ahus som det andre universitetssykehuset, med 

Norges største opptaksområde, og som også ligger med noe geografisk avstand fra de øvrige sykehusene (i 

dag og ved ny virksomhet på Gaustad og Aker).  

Videreutvikling av et senter på Nordbyhagen vil gi OUS fleksibilitet til selv å velge om de vil opprettholde to 

sentra for STEMI-behandling også i nye lokasjoner. Man kunne på et tidspunkt vurdere om STEMI-pasienter 

fra SI skulle gå til Ahus, noe som kunne være hensiktsmessig ut fra kapasitetsbetraktninger, og sikre mer 

enhetlige flerområdefunksjoner som underbygger forslagene utvalget fremmer på enkelte andre områder. 

Dette også parallelt med tilsvarende flerområdefunksjon for trombektomi ved hjerneslagbehandling. Her 



 

13 
 

har man med et lavere volum invasive prosedyrer fordelt disse på tre sentre der ett senter er Ahus og to 

sentra er på OUS. 

 

B. Kvaliteten på behandlingen på Ahus er god allerede i dag 

Det fremkommer en påstand i rapporten som burde vært redegjort nærmere for da vi ikke ser at den 

underbygges med data: 

"Det har vært ulike syn på om beredskapen på Ahus har vært robust nok til å kunne dekke 24/7 beredskap 

for STEMI." 

 

Siden Ahus rapporterer alle data på egne pasienter og har veldig gode resultater, så er ikke en slik påstand 

basert på tilgjengelige, objektive data. Tvert om; Ahus har i løpet av få år bygget opp et godt fagmiljø innen 

invasiv kardiologi på Nordbyhagen, med gode samarbeidsrutiner lokalt og på faglig nivå også med OUS. 

Fagmiljøet har blitt betydelig større gjennom overtagelsen av Ahus Gardermoen.  

Ahus har videre relativt lave tall for komplikasjoner og på linje med andre sentra (NORIC, årsrapport 2020, 

s. 29, tabell 3.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor komplett et invasivt senter rapporter egne komplikasjoner er i seg selv også et kvalitetsparameter. I 

den forbindelse er det naturlig å vise til NORIC-rapport 2020 der Ahus har komplett registering av egne 

data, mens ett annet senter i regionen ikke har komplette data i det nasjonale kvalitetsregisteret. 
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Basert på premisset om at det ikke bør være mer enn to sentra, angir utvalget at OUS på Ullevål og 

Rikshospitalet har «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». Ahus har IABP, PICCO og er klare til å 

innføre IMPELLA i løpet av 2022, så her siktes det kanskje til tilbud om ECMO-behandling og thoraxkirurgisk 

beredskap. Dette er heller ikke tilbud ved Sørlandet sykehus eller Stavanger universitetssykehus eller hos 

mange sentra internasjonalt, og dermed heller ikke forutsetning for godt STEMI-tilbud eller for å være et 

fullverdig invasivt senter generelt (noe utvalget/rapporten for øvrig heller ikke hevder). I andre 

hovedsteder har man etablert mobilt ECMO-tilbud der pasient kan overflyttes til ett sentralt senter dersom 

de crasher, f. eks. er dette tilbudet etablert i Stockholm der kun KS Solna har ECMO, mens Danderyd, KS 

Huddinge, St Göran og Södersjukhuset er fullverdige PCI-sentre med STEMI-behandling. I de svært sjeldne 

tilfeller hvor ECMO/akutt koronarkirurgi kan være indisert er det korte avstander for overflytting fra Ahus 

til OUS (som for andre tilstander) og HSØ burde derfor understøtte et slikt tilbud da pasienter utenfor Ahus 

i regionen (og da ikke bare STEMI-pasienter) kan trenge ECMO. Den minimale populasjonen av STEMI-

pasienter som vil trenge et slikt tilbud, der intervensjonene i liten grad er dokumentert å redde liv, må veies 

opp mot nedsiden ved sentralisering der sentrale tettsteder/ byer i regionen frarøves mulighet for primær 

PCI som strategi ved STEMI (som er dokumentert å redde liv). HSØ bør derfor harmonisere norsk STEMI-

behandling med internasjonale retningslinjer/ standarder med primær PCI for å forbedre suboptimalt 

utkomme for norske STEMI-pasienter (Blöndal M, et al. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 2022;8: 307-

14) heller enn å fokusere på krav om in house-ECMO.  

 

Intensivseksjonen på Ahus er også under utvikling, og Ahus har blant annet håndtert ca. 25% av alle norske 

Covid-19-pasienter innlagt i sykehus. Resultatene fra Intensiv Ahus gjennom Covid-19-pandemien er 

vitenskapelig dokumentert og resultatene er bedre enn det som er rapportert fra de fleste utenlandske 

sentra (Søvik S, et al. Acta Anaesthesiol Scand 2021;65:351-9). Intensiv Ahus er således en robust enhet der 
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vi nå videreutvikler tilbudet til de sykeste hjertepasientene, men da under forutsetning av tett interaksjon 

og samhandling in house med fullverdig invasiv seksjon med akutt STEMI 24/7/365.    

 

Tilbudene ved OUS, både på Ullevål og Rikshospitalet, er eldre og mer etablerte. Det er ikke overraskende 

om de også av den grunn kan fremstå mer robuste. Samtidig har ikke sentra komplett rapportering av 

komplikasjonsdata (har imidlertid også en selektert populasjon med sannsynlig større komplikasjonsrisiko), 

og oppgitte tider fra første medisinske kontakt til PCI er ikke i henhold til minimumskrav i SWEDEHEART. 

Alle objektive kvalitetsdata for Ahus er gode, og det er derfor ingen grunn til å så tvil om at det faglige 

tilbudet på Ahus allerede i dag har tilsvarende resultater som andre norske sentra, inkludert gode tider ved 

NSTEMI og STEMI og komplikasjonsrate i lab likt som andre sentra der slik informasjon er rapportert inn. Vi 

registrerer at utvalget anfører at Ahus har klart potensial til å bli et solid senter for STEMI-behandling, og at 

man knytter til rekrutteringsutfordringer at potensialet ikke er tatt ut allerede i dag: «Ahus har klart 

potensial til å bli et solid senter for STEMI-behandling, men har hatt noen utfordringer med rekruttering av 

invasive overleger». Vi oppfatter dette som at Ahus vil kunne få STEMI-behandling, og mener at 

oppklaringene knyttet til bemanning som gis i kommentar 5 tilsier at dette kan, bør og må skje nå. De 

bemanningsmessige konsekvensene og risiki for varige effekter av ulike veivalg diskuteres blant annet 

under kommentar 2, 5 og i alternativene, og underbygger samme konklusjon. 

 

C. Med Norges største opptaksområde bør Ahus som universitetssykehus uansett ha et invasivt 

vaktlag 

Behovet for faglig høy kvalitet i pasientbehandlingen gjelder også andre pasienter med akutt 

koronarsyndrom som angiografisk kan være vel så teknisk kompliserte og også kan utvikle alvorlige kliniske 

komplikasjoner. Ahus har fra 18.1.2021 opprettet et invasivt vaktlag 24/7/365 av to hovedgrunner: 

 Signaler om at Ahus vil få klarsignal om å bli et fullverdig senter. Det er tidligere formidlet 

forventninger om at foretaket må opprette bærekraftig døgndrift noe tid forut for STEMI-

behandling på natt.  

 Fordi et slikt vaktlag uansett kan ha viktige funksjoner overfor andre pasienter   

o Diagnostisere og behandle raskt okklusjoner i circumflex (CX) der man først gjør avklaring 

med klinikk/ekkokardiografi i Akuttmottak 

o Akutt kardiologisk behov hos inneliggende pasienter 

o Covid-19-pasienter under intensivbehandling eller andre intensivpasienter med behov for 

invasiv kardiologisk intervensjon og hvor overflytting mellom HF er tidkrevende og 

komplisert 
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o Egne komplikasjoner (der man ikke er i behov av thoraxkirurgisk beredskap) 

o Pasienter fra eget opptaksområde om samtidighetsproblemer eller kapasitetsproblemer på 

OUS – dette etter avtale mellom vaktteamene 

o Innleggelse av temporære pacemakerledninger 

Ahus har et stort opptaksområde, og det kan eksempelvis nevnes at pasienter oppfattet som mulige CX-

infarkter, dvs. pasienter uten klassisk ST-heving i EKG, men med klinikk, troponinøkning og ekkofunn som 

peker på CX-okklusjon, tidligere ved flere anledninger ikke ble akseptert av OUS om natten og i helgen. 

Pasientene måte da vente til neste morgen/mandag, og ble så behandlet på AHUS, med forsinket invasiv 

behandling og da større myokardskade som korrelerer med dårligere klinisk utkomme. Som utvalget 

anerkjenner så er det også glidende overganger slik at enkelte NSTEMI-pasienter «i praksis skal håndteres 

som STEMI med rask angiografi» som Ahus skal ha beredskap for. Opprettelsen av en invasivt vaktlag 

forsterker på mange områder og måter våre behandlingslinjer, muliggjør et mer helhetlig, kvalitativt bedre 

forløp og et mer likeverdig tilbud.  

For regionen (utenfor Ahus HF sitt opptaksområde) er det også pasienter som i dag får trombolyse, på 

bakgrunn av EKG-funn med ST-elevasjon, men som har annen etiologi enn koronar-okklusjon. Eksempler på 

dette er pasienter med MINOCA (Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries), SCAD 

(Spontaneous Coronary Artery Dissection) og Takotsubo kardiomyopati. Alle disse pasientene risikerer 

livstruende blødninger uten at behandling kan ha positiv verdi. Større områder med primær PCI som 

strategi ved STEMI vil hindre slike tragiske feilbehandlinger i HSØ, og Ahus kan ta slike pasienter fra store 

tettsteder/ byer i regionen og det innenfor etablerte grenser for behandlingstid i henhold til ESC Guidelines.   

Kommentar 4: Angående beskrivelsen fra Sverige og Danmark –  internasjonale erfaringer burde gjengis 

bredere, grundigere og må primært speile den dominerende strategi for de aktuelle landene 

 

Det beskrives i rapporten at mortaliteten ble redusert i Malmø-regionen etter at STEMI-behandling ble 

sentralisert til Lund. Vi savner her en referanse, og finner ved litteratursøk kun en omtale fra 2016 i et lokalt 

populærvitenskapelig tidsskrift. Påstanden må dokumenteres, diskuteres og ses nærmere på metodologisk 

blant annet mtp. seleksjonsbias for at den skal kunne tillegges vekt. Det virker da riktigere å peke på 

publiserte data fra Karlstad, Sverige, som viser rask halvering av 30-dagers mortalitet ved etablering av 

primær PCI ved nytt STEMI-senter i desentralisert modell (Nilsson T, et al. Läkartidningen 2007;44:3284-

86). I lys av suboptimale resultater for norsk STEMI-behandling (Blöndal M, et al. Eur Heart J Qual Care Clin 

Outcomes. 2022;8: 307-14) så er det viktig med korrekt fremstilling av svensk strategi og forhold, slik at 

Norge kan lære av dette, bedre vår behandling og sikre norske pasienter best mulig utkomme. Fra Sverige 
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kan vi se at desentralisert STEMI-behandling redder liv ved å sikre primær PCI som strategi ved STEMI og 

korte tider fra første medisinske kontakt til PCI. Det oppfattes heller ikke slik at behandling og resultater for 

invasiv kardiologi i Lund-området uomstridt er anerkjent som den beste i vårt naboland, og det er da 

underlig at lokale erfaringer med sentralisering løftes slik frem når struktur i Sverige er helt annerledes. 

Faktisk avviker fremstillingen av svenske erfaringer, slik den fremkommer i rapporten, så mye fra den 

nasjonale strukturen for angio- og PCI-virksomhet at HSØ bør validere fremstillingen med den svenske 

kardiologiforeningen eller overordnet organ for samordning av länene i Sverige.  

 

Sverige har som kjent i hovedsak en desentralisert organisering med tretti sentra for invasiv kardiologi, bl.a. 

5 ulike sentra i Stockholm der i hvert fall 4 av sentrene ligger ganske nært inntil hverandre (KS Solna, 

Danderyd, Södersjukhuset og St. Göran). Sverige følger tett opp med gode og omfattende 

kvalitetsparametere i SWEDEHEART som også har inspirert til EuroHeart på europeisk nivå. Tidligere 

vitenskapelige arbeider viser at Sverige har bedre resultater enn andre europeiske land (se f eks Chung SC, 

et al. Lancet 2014;383:1305-12). Ser man på svenske kvalitetsmål så ligger mange tilsvarende sentra som i 

vårt RHF på 50-60 min for tid for EKG til PCI f.eks. alle Stockholms-sentra: Danderyd, St. Göran, 

Södersjukhuset, KS Solna og KS Huddinge (se tidligere figur), og hvorav tre av disse scorer vesentlig bedre 

enn Lund på samlede kvalitetsindeksen som speiler hele behandlingskjeden (side 26)3.  

 

Når det gjelder STEMI-behandling, er det også interessant at Sverige med 30-dagers mortalitet på 9,9% har 

lavere dødelighet enn Norge, Estland og Ungarn som ligger mellom 12.4-13.4 % (Blöndal M, et al. Eur Heart 

J Qual Care Clin Outcomes. 2022;8: 307-14). Ett-årsmortalitet i Sverige etter STEMI ble funnet å være 14.8 

%, mens Norge ligger på 16.0%, til tross for at den inkluderte norske populasjonen er yngre (altså med 

større gap når tallene er justert ut fra forventning ut fra alder (hhv. 13.1 og 15.5 %)). Man ser også 

tilsvarende tall for NSTEMI hvor 30-dagers mortaliteten er 12% i Norge vs. 5% i Sverige Edfors R , […], […], 

Halvorsen S. Eur Heart Journal - Quality of Care and Clinical Outcomes 2022;8:429-36). Her var 

ettårsmortaliteten lik (20–23%) i Ungarn, Estland og Norge, og igjen vesentlig lavere i Sverige.  

 

Poenget er ikke at man her har alle svar eller årsakssammenhenger. Men det er mye som tyder på at 

Sverige med sin desentraliserte struktur har meget gode resultater, og det er ingen tvil om at primær PCI-

strategi og kort behandlingstid er av stor betydning for pasientutkomme, noe Larsen et al nå også har 

validert i norske STEMI-pasienter (JAHA; 2022 DOI: 10.1161/JAHA.122.024849). Det er derfor viktig at en 

slik rapport gjengir internasjonale erfaringer bredere og grundigere og primært speiler den dominerende 

                                                           
3 Årsrapport 2021 (uu.se) 

https://www.ucr.uu.se/swedeheart/dokument-sh/arsrapporter-sh
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strategi for de aktuelle landene. Uansett ville det være interessant å jobbe videre med benchmarking og 

kvalitetsmål, enten internt i Norge eller som en del av et internasjonalt samarbeid (EuroHeart eller 

lignende). Ahus vil naturlig kunne bidra inn her med allerede gode rutiner for pasientforløp ved STEMI, 

gode tider og nasjonalt ledende klinisk hjerteforskningsmiljø. En forutsetning for at Ahus skal videreutvikle 

egen virksomhet og pasientbehandling i HSØ er da fullverdig PCI-senter på Ahus.  

 

Kommentar 5: Hovedmål for Ahus i langtidsplan - rekruttere og beholde personell – relatert til utdanning 

av invasive kardiologer 

 

Det er dessverre i liten grad tatt hensyn til problematikken med å utdanne, rekruttere og beholde personell 

i utvalgets rapport. 

 

Det pekes i rapporten på at Ahus har «hatt noen utfordringer med rekruttering av invasive kardiologer». Til 

robustheten i tilbudet kan det bemerkes at Ahus nå har opprettholdt vakt hver eneste dag i 1 ½ år, altså 

24/7/365 med kompetent personell. Dette teamet kan også ivareta STEMI-behandling på natt som vi 

foreløpig har avventet, tross kompetanse og vaktsjikt på plass. Vi har fem invasive kardiologer på plass på 

Nordbyhagen, og den sjette i en utdanningsstilling. I mellomtiden løses den ene vakante (altså sjette) 

stillingen godt gjennom innleie og avtale med blant annet erfarne PCI-operatører fra Akademiska sjukhuset, 

Uppsala, som har lang erfaring med STEMI og bred vakterfaring. 

Rekrutteringsutfordringer er ingen ukjent problemstilling ved flere av de andre invasive sentre i Norge. 

Dette er ikke på grunn av manglende interesse hos yngre kollegaer, men på grunn av mangel på 

utdanningsstillinger. Senere årene har Ahus bidratt vesentlig til utdanning av invasive kardiologer – et 

fagfelt hvor mange blir pensjonister de nærmeste årene og hvor det har vært mangelfull ettervekst. Ahus 

har, til tross for å være et relativt nytt senter, bidratt med å ferdigutdanne så langt 3 invasive kardiologer; 

og vi har per nå ytterligere en lege under opplæring ved Ahus Gardermoen/Nordbyhagen og den 5. 

utdanningskandidaten har vi avtalt starter i høst. Vi har utdannet invasive kardiologer ut fra en forventning 

om en ytterligere utvikling av vårt senter. Det vil i fremtiden bli vanskelig å fortsette å utdanne invasive 

kardiologer, og deretter forvente at de blir værende, i et sykehus uten et fullverdig invasivt senter. Det kan i 

den forbindelse nevnes at den første invasive kardiologen som ble ferdig utdannet ved Ahus ble rekruttert 

til OUS så snart hun var en selvstendig operatør – dette var i 2020, dvs før døgndrift ble etablert. 
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Med over 2000 PCI’er per år er Ahus nå godt egnet som utdanningssted for nye invasive kardiologer. Vi 

viser også her til ESC guidelines4 “Recommendations for training in myocardial revascularization”: 

 

 
Også når det gjelder å rekruttere og beholde ansatte ser vi store utfordringer dersom STEMI-behandlingen 

ikke blir en del av behandlingen på Ahus. Det er usikkert om vi klarer å opprettholde et bærekraftig fagmiljø 

over tid. Et fagmiljø som ikke blir tiltrodd å behandle STEMI-pasienter/akutt kardiologi vil også være 

dårligere egnet til å håndtere bredden av kardiologiske pasienter samt akutte pasienter som befinner seg i 

sykehuset. Det vil potensielt bli en ustabil bemannings- og driftssituasjon med betydning for kvalitet og 

pasientsikkerhet i det tilbudet vi gir til større pasientgrupper.  

 

Fravær av prehospitalt triagerte STEMI-pasienter vil altså i sum kunne gi et sårbart og lite bærekraftig 

fagmiljø med rekrutterings-, bemannings- og kompetanseutfordringer, og gi risiko for at man ikke kan 

finansiere et også av andre grunner nødvendig vaktsjikt og invasiv virksomhet (se kommentar 10). Samlet 

vil dette kunne svekke tilbudet til hjertemedisinske pasienter med ulike problemstillinger. 

 

Kommentar 6: Enkelte av formuleringene knyttet til Ahus Gardermoen kan nyanseres og suppleres. Men 

bruken av CT cor bør økes i hele HSØ. 

Anbefalingen om økt bruk av CT cor er ukontroversiell og har støtte i siste ESC Guidelines for kronisk 

koronarsykdom. Ut fra tallene gjelder problemstillingen hele HSØ og antagelig store deler av Norge. 

Samtidig er det ikke nødvendigvis korrekt å bruke tall fra NSTE-ACS-kohort for å ekstrapolere til tall for 

pasienter med f. eks. mistanke om kronisk koronarsykdom, som i dag utgjør en stor andel av pasienter på 

Ahus Gardermoen. Bruk av ny kunnskap fra Skandinavia belyser dette, og koronar aterosklerose og 

stenoser på CT angiografi er vanlige funn, også i den generelle befolkningen uten symptomer på 

koronarsykdom (data fra SCAPIS-studien, Sverige: Bergström G, et al. Circulation 2021;144:916–9). Kronisk 

koronarsykdom skal primært behandles medikamentelt, men ved symptomer kan invasiv behandling bli 

aktuelt. Økt bruk av CT angiografi i befolkningen vil dermed avklare noen pasienter og påvise 
                                                           
4 Neumann F-J, Sousa-Uva M et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur Heart J 2019;40: 
87-165 
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koronarsykdom hos andre pasienter, og summen av disse endringen på behov for invasiv angiografi og PCI-

behandling frem i tid er ikke enkelt å estimere. Med økende aldrende befolkning så vil normal CT angiografi 

være veldig sjelden, ref at nesten 50% av middelaldrende svensker (alder 50-64 år) i SCAPIS hadde koronar 

aterosklerose og 5% av populasjonen hadde signifikant obstruktiv koronarsykdom.  

Ahus (Gar og Nbh) ligger ifølge tabell 7 i rapporten med 866 undersøkelser betydelig høyere enn OUS som 

har 237. Det er riktig at Ahus Gardermoen ikke har et CT cor-tilbud i eget hus per i dag, og vi forstår at det 

derfor har vært mulig å misforstå tidligere informasjon til utvalget. Men i denne sammenheng må Ahus 

sees som en enhet. Per nå utføres CT cor for begge lokalisasjoner på Nbh. Prioritering foretas på lik linje 

helt uavhengig av om pasienten skal behandles på Nordbyhagen eller Gardermoen. Ahus vil imidlertid 

jobbe videre med dette. Det planlegges høsten 2022 en investering som gjør at man med eksisterende CT 

på Gardermoen kan utføre CT cor også på stedet. Dette forenkler forløpene. Ahus har for øvrig i flere år 

hatt regelmessige «imaging-møter» med thorax-radiologisk avdeling og har nå flere CT cor-kompetente 

invasive kardiologer.  

For Ahus Gardermoen må det hensyntas at dette er en populasjon med lite øyeblikkelig hjelp (akutt 

koronarsyndrom) som derfor avviker fra øvrige sentra. Til figur 5, som angir tall for normale kar ved 

angiografi, er det sannsynlig at andel normale kar ved akuttsykehusene ligger mer på linje med tallene for 

Ahus Gardermoen dersom man korrigerer for akuttpasientene. Dette vil vi se nærmere på. Det er grunn til 

å understreke at det faglige tilbudet på Gardermoen er i tråd med retningslinjer, men at vi både for 

Gardermoen og Nordbyhagen vil jobbe med forbedringer, også ut fra innspill fra rapporten, og spesielt økt 

bruk av CT cor (som angitt også gjelder for øvrige sentra).   

Kommentar 7: Rapporten kan etterlate et inntrykk av at Ahus har behandlet STEMI-pasienter uten at det 

har vært kjent eller formidlet. Det er ikke riktig. STEMI er behandlet åpent på Ahus siden 2016. Det har 

vært tett dialog med HSØ der Ahus har fått signaler om at vi vil få aksept for å bli et fullverdig senter med 

drift 24/7. 

Ahus har behandlet STEMI ved Nordbyhagen siden 2016. Angivelse av antallet hentet fra NORIC. 
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Økningen i 2021 kom etter at det ble innført et invasivt vaktlag med tilstedetid og mottak av STEMI fra 

7.30-20. Det har i denne perioden vært svært tett kontakt på overordnet nivå mellom Ahus og HSØ knyttet 

til LHL-overføringen der også denne praksisen har vært diskutert. Det refereres i flere sammenhenger til 

vedtak i kardiologiutvalget i 2019 hvor man ikke anbefalte STEMI-behandling ved Ahus før døgndrift var 

etablert. Kardiologiutvalget er rådgivende for fagdirektør i HSØ, og Ahus er ikke kjent med at helseforetaket 

på noe tidspunkt er bedt av HSØ om å avslutte STEMI-behandlingen. Til bemerkningen sist på side 9 kan det 

anføres at det har vært dialog mellom de administrerende direktørene ved OUS og Ahus, hvorpå man har 

blitt enig om retningslinjer som er formidlet HSØ og som skal gjelde frem til en endelig konklusjon. Det er 

imidlertid som tidligere angitt enighet om at det på sikt er ønskelig med lik triagering for prehospitale 

pasienter gjennom hele døgnet. 

Signalene om at det var naturlig at Ahus ble et fullverdig senter med døgndrift også for STEMI ble enda 

tydeligere i forbindelse med LHL-overføringen. Dette var også i tråd med styret ved Ahus som i punkt 5 i sak 

47/20 (ad LHL-overtagelse) anførte følgende: «Det legges til grunn at Akershus universitetssykehus HF ved 

en virksomhetsoverdragelse får tilsagn fra Helse Sør-Øst RHF om at foretakets PCI-virksomhet godkjennes 

som selvstendig PCI-senter med døgndrift.» Dette er begrunnet i at det ville være vanskelig å se for seg at 

en så stor virksomhet kunne være bærekraftig med i hovedsak elektiv dagdrift. Styrevedtaket fra Ahus er i 

tråd med tydelige signaler fra HSØ ifm. initiativ om overtagelse av LHLs virksomhet. 

I denne forbindelse vises det også til protokollførte kommentarer fra styret i HSØ i sak 103-2020 

(godkjenning av LHL-overtagelsen): «Flertallet i styret berømmer Akershus universitetssykehus HF for å 

bringe frem konkrete og bærekraftige planer som bidrar til bedre kapasitet ved helseforetaket. Styret legger 

vekt på at dette er en midlertidig løsning frem til nye arealer er etablert i foretakets regi. Styret legger også 

stor vekt på at Akershus universitetssykehus HF med dette får et bredere hjertemedisinsk tilbud og at 

avansert hjertemedisinsk behandling i fremtiden skal ivaretas av helseforetaket.» Det vil være vesentlig for 

Ahus at endelig beslutning følger opp disse signalene med nå å la Ahus bli et fullverdig PCI-senter som tar 

STEMI-pasienter 24/7/365.  

Kommentar 8: Prosess og utvalgets sammensetning 

Før oppstart av arbeidet innvendte Ahus at utvalgets sammensetning har en skjevhet mot de større 

universitetssykehusene, og ikke har innlemmet representanter fra andre sentra. Vi ble da bedt om å 

begrense oss til de foreslåtte representanters habilitet (eller inhabilitet). Ahus var samtidig opptatt av å 

innlemme en internasjonalt ekspert fra et annet land i tillegg til Danmark da de fleste land har valgt en mer 

desentralisert struktur. Vi bad derfor konkret om en representant fra Sverige (eller Tyskland) som, slik det 

også fremgår av rapporten, har 30 sentra og dermed vil kunne belyse en mer desentralisert struktur. 
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Ønsket ble avvist, men etterkommet etter gjentatte forespørsler. Det svekker legitimiteten til arbeidet, og 

er stikk i strid med intensjonen i vårt innspill, at den representanten som ble valgt ut er en av få i Sverige 

som tidligere har argumentert for en mer sentralisert struktur5. Vi skal ikke spekulere i hvorfor 

vedkommende ble valgt, men på generelt grunnlag er det ofte slik at sammensetningen av et utvalg har 

betydning for konklusjonen. Vi vil også få påpeke at flere av ekspertgruppens medlemmer er medforfattere 

på arbeider omtalt i rapporten under kliniske studier utgått fra invasiv seksjon OUS. Det er etablert praksis 

innen forskning at medforfattere eller andre med nært samarbeid til studiegruppen melder seg inhabil når 

man så senere blir bedt om å vurdere forskning nært til dette, men vi kan ikke se at dette er gjort av 

ekspertgruppen. Ut over dette så går vi ikke inn på andre forhold knyttet til prosessen her. 

Kommentar 9: Andre kommentarer 

Her kortfattet:  

 Ahus vil se på en ytterligere integrasjon av fagmiljøene på Nordbyhagen og Gardermoen slik det 

foreslås i rapporten. Virksomheten på Gardermoen ble overført gjennom en 

virksomhetsoverdragelse, og det er forhold i arbeidskontrakter mv som må hensyntas i en slik 

gjennomgang, i tillegg til hva som er hensiktsmessig. Over tid vil vi også kunne ansette (og utdanne) 

personell med delt arbeidssted. Dagens organisering har imidlertid ikke betydning for kvaliteten på 

ø-hjelpstilbudet vårt. I tråd med styrevedtaket/-protokollen fra HSØ er planen at virksomheten på 

Gardermoen på sikt skal flyttes til Nordbyhagen. 

 Det er i rapporten angitt at maksimal utrykningstid for de invasive vaktlagene for OUS og Ahus 

begge er 30 min. For OUS er det i parentes angitt oftest 10-20 minutter. Tilsvarende gjelder Ahus, 

og det er ingen grunn til å tolke ulike utrykningstid ut fra disse angivelsene.  

 Slik at det som oppgis blir sammenlignbart kan vi, som tidligere opplyst om, supplere med at i 

tillegg til to overlegevaktlag (nå tre med invasive) også har LIS3 (pr. nå 10 delt vakt - overgang til 13-

delt vakt fra høsten 2022) som fremskutt kompetanse i Akuttmottak/på huset 24/7 (alle nye LIS3 

sertifiseres i ekkokardiografi – minimum 5 ukers kontinuerlig opplæring på dagtid før selvstendige 

vakter). 

 Et fullverdig senter på Ahus gir fordeler ifm. beredskap, samtidighetskonflikter, redusert 

transportbehov (STEMI-pasienter transporteres evt. til OUS og så tilbake til Ahus neste dag) og mer 

helhetlige pasientforløp. Dette er i liten grad betont i rapporten. 

 Kun Ahus blant Norges seks universitetssykehus vil i henhold til anbefalinger fra ekspertutvalget 

være uten et komplett tilbud innen akutt kardiologi. Ahus har fått store forskningsbevilgninger 

                                                           
5 Låg dödlighet efter hjärtinfarktvård vid SUS – Vetenskap och Hälsa (vetenskaphalsa.se) 

https://www.vetenskaphalsa.se/lag-dodlighet-efter-hjartinfarktvard-vid-sus/
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innen hjertemedisinsk fagområde inneværende år; for å opprettholde en ambisiøs 

universitetsfunksjon og tilrettelegge for videre fremragende forskning er det viktig at Ahus har et 

komplett invasivt kardiologisk senter. 

 

Et tilleggsmoment er at Ahus med et mer komplett tilbud innen hjertemedisin kan bidra enda 

bedre i spesialiseringen av LIS der utdanning i gjennomstrømningsstillinger ved gamle gruppe 1-

sykehus er en flaskehals. 

Kommentar 10: Økonomiske konsekvenser for Ahus 

Ahus tok fra 1. januar 2021 over virksomheten knyttet til invasiv kardiologi på LHL på Gardermoen. I 

forbindelse med virksomhetsoverdragelsen, er det inngått en husleiekontrakt med LHL på 10+3 år. Den 

årlige leiekostnaden knyttet til den kardiologiske virksomheten er på ca. 31 mill. kr. I tillegg tok Ahus over 

arbeidsgiveransvaret for 54 årsverk innen kardiologi, og foretaket overtok også medisinsk teknisk utstyr til 

en verdi av ca. 80 mill. kr. Business caset som ble presentert til Ahus sitt styre i 2020 viste at den 

kardiologiske virksomheten på Gardermoen har inntekter i størrelsesorden 172 mill. kr og at disse 

inntektene dekker inn alle kostnadene som er forbundet med virksomheten (inklusive husleie). Det var en 

forutsetning fra Ahus sin side at virksomheten skulle være økonomisk bærekraftig hvis den skulle overtas. 

Dersom pasientvolum, med tilhørende inntekter, reduseres på Ahus Gardermoen vil dette gi betydelige 

negative økonomiske konsekvenser. 

 

I tillegg kommer eventuelle effekter av bortfall av STEMI-behandling. Under kommentar 7 er det spesifisert 

at Ahus i 2021 gjennomførte 170 STEMI. Dersom man forutsetter at alle disse går til OUS istedenfor, vil det 

gi både tapte ISF-inntekter og økte gjestepasientkostnader: 

 Tapte ISF-inntekter (50%) knyttet til 170 STEMI:   -7,1 mill. kr 

 Økte GP-kostnader (50%) for 170 STEMI:   -7,1 mill. kr 

 Reduserte varekostnader knyttet til 170 STEMI:   +2,1 mil. kr 

Total estimert økonomisk effekt for foretaket:   -12,1 mill. kr 

 

Det er også allerede gjort forberedelser og opptrapping til å kunne håndtere STEMI-pasienter på døgnbasis 

i foretaket, og i regnestykkene knyttet til denne opptrappingen er det estimert ca. 300 STEMI per år på 

Ahus. Tilsvarende regnestykke som over, men med et volum på 300 behandlinger vil være som følger: 

 Tapte ISF-inntekter (50%) knyttet til 300 STEMI:   -12,6 mill. kr 

 Økte GP-kostnader (50%) for 300 STEMI:   -12,6 mill. kr 

 Reduserte varekostnader knyttet til 300 STEMI:  + 3,8 mill. kr 
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Total estimert økonomisk effekt for foretaket:   - 21,4 mill. kr 

 
Forutsetninger knyttet til regnstykket over: 

a) Brukt DRG-indeks på STEMIer på Ahus i 2022: 1,755 DRG-poeng per behandling 

b) DRG-pris (50%) for 2022 er 23 871kr 

c) Varekostnader knyttet til en behandling er estimert til 30% av ISF-inntekt 

 

Bemanningen i Hjertemedisinsk avdeling er de siste årene økt trinnvis i forbindelse med utvikling av invasiv 

kardiologi. Dette ut fra allerede inntruffet og fremtidig forventet økt aktivitet. Bemanningsøkning mv er 

finansiert av tilhørende økte inntekter knyttet til STEMI. Til siste trinn med overtagelse også av resterende 

STEMI-er på natt gjenstår en oppbemanning med 3 sykepleiere. Dersom Ahus skal gå bort fra døgndrift, vil 

noen kostnader kunne reduseres, men vesentlig mindre enn inntektsbortfallet. Netto effekt må beregnes ut 

fra endelig løsning, men et foreløpig og grovt anslag tilsier en negativ regnskapsmessig effekt på 10-18 

mill.kr avhengig av om vaktlag opprettholdes eller ikke. Det er videre sannsynlig at invasive kardiologer og 

radiografer som eventuelt ikke går i vakt, og dermed ikke får vaktlønn, må kompenseres noe lønnsmessig 

for å begrense turnover. 

Ulike alternativer 

Det er vesentlig at konsekvensene og alternativene for det invasive tilbudet på Ahus vurderes før 

beslutningen tas. Slik vi ser det er det tre alternativer hvorav to av disse ikke burde være aktuelle:  

Ahus legger ned all PCI-virksomhet 
 
Alternativet fremstår lite aktuelt, både av generelle kapasitetshensyn, ut fra økonomiske forpliktelser, 
konsekvenser for Ahus sine helhetlige pasientforløp som universitetssykehus med Norges største 
opptaksområde og fordi det er ønskelig at Ahus skal håndtere blant annet den betydelige NSTEMI-ACS 
populasjonen i eget opptaksområde slik at OUS kan ha kapasitet for mer avanserte prosedyrer. 
 
Ahus fortsetter elektiv drift og videresender STEMI til OUS 
 
Ahus har landets største akuttmottak og uansett hvor gode man blir på prehospital sortering så vil antallet 
STEMI som kommer inn være betydelig. Basert på vår erfaring vil sykehuset uansett motta 60-70 pasienter 
med STEMI, delvis fordi prehospital sortering ikke alltid fungerer optimalt og delvis fordi infarktet 
debuterer etter innleggelsen eller først blir manifest etter at pasienten er kommet til oss. Dette utgjør 
under 20 % av den totale STEMI-populasjonen i nedslagsfeltet. Man kan kanskje redusere antallet noe 
dersom OUS aksepterer stor «overtriage», men uansett vil vi motta minst like mange STEMI-pasienter som 
de fleste norske sykehus har totalt i sine opptaksområder. Når disse skal overføres, er selve transporttiden i 
utgangspunktet kun omkring 20 minutter. Likevel innebærer slike overflyttinger flere forsinkende faktorer; 
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det skal bestilles ambulanse, pasienten skal aksepteres på mottakende sykehus og skal settes i stand til å 
tåle transporten. Data fra Hjerteinfarktregisteret viser at forsinkelsen er betydelig og bare en liten andel 
(<10 %) får PCI innenfor anbefalt tid (120 min fra første medisinske kontakt) – se erfaringstall nedenfor.  
 

 
 
Skal vi håndtere denne gruppen i henhold til guidelines skal de ha trombolyse. Å skulle endre tilbudet fra 
primær PCI til trombolyse vil være vanskelig å forsvare faglig, og i alle fall når det er andre grunner til å 
opprettholde et eksisterende fagmiljø.  
 
ESC-retningslinjer anbefaler primært at PCI ved STEMI utføres ved høyvolumsentre som har 24/7-tilbud. 
Det er sekundært en viss åpning for at pasienter som allerede befinner seg i sykehuset, altså ikke er sortert 
ut prehospitalt eller er på huset når STEMI blir erkjent, kan behandles der, men det er lite logisk og gunstig 
å ha et tilbud for enkelte pasienter dersom man er funnet for lett til å greie det største volumet. Ahus vil 
her (og i foregående alternativ) måtte vurdere om man skal opprettholde et invasivt vaktlag, bestående av 
invasive leger, radiografer og støttetjenester. Både å opprettholde og å nedlegge vaktlaget vil ha negative 
sider som må vurderes:  

1) Dersom vaktberedskapen avvikles, vil det begrensede STEMI-tilbudet i det sekundære 
alternativet være innskrenket til dagtid. Alternativet gir et dårligere tilbud for vesentlige 
andre pasientgrupper store deler av døgnet og vil som nevnt gi et sårbart tilbud både ut fra 
bemannings-, rekrutterings- og utdanningsproblemer – og i sum pasientsikkerhetsmessig. 

2) Dersom vaktberedskapen opprettholdes, til tross for at det ikke er tilstrekkelig aktivitet til å 
forsvare et slikt vaktlag økonomisk eller volummessig, vil det måtte finansieres gjennom en 
omprioritering fra andre deler av virksomheten.  

Oppsummert vil alternativet i begge tilfeller være en vanskelig ordning å håndtere fordi vi vil ha færre 
prosedyrer enn vi kunne hatt, gi flere gråsoner med risiko for misforståelser, vi vil bli oppfattet som et 
annenrangs senter, det vil være vanskelig å bygge kompetanse fordi vi ikke vil være like attraktive for gode 
invasivologer, og vi vil være utsatt for kritikk når noe går galt. Det vil være vanskelig å opprettholde et 
bærekraftig og pasientsikkert tilbud. Begge variantene burde derfor være uaktuelle av faglige og 
organisatoriske grunner. 
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Ahus får 24/7 STEMI-beredskap 
 
Ahus vil være et stort senter, ha volum nok til å utdanne egne operatører og oppfylle ESC-retningslinjer. Å 
ha beredskap også for STEMI vil gjøre både PCI-team og de som skal håndtere pasienten etterpå bedre 
rustet til å takle komplikasjoner for alle pasientkategorier.  
 
Oppsummert 
 
Beslutningen om å etablere PCI på Ahus, samt øke virksomhetens størrelse gjennom innlemmelse av invasiv 

kardiologi på Gardermoen, må legge føringer for beslutningene videre. Det er vanskelig å se hvordan Ahus 

som landets største akuttsykehus skal kunne ivareta et PCI-tilbud uten STEMI uten at det har betydelige 

negative konsekvenser.  

Konklusjon 

Rapporten fra ekspertutvalget invasiv kardiologi har mangler og svakheter som beskrives under 

kommentarer 1-10. 

 

En hovedinnvending er at rapporten i liten grad svarer på utfordringer i mandatet fra HSØ om hvordan man 

kan sikre optimal utnyttelse av den økte kapasiteten innen invasiv kardiologi ved Ahus etter 

virksomhetsovertagelsen fra LHL. Ekspertgruppen underslår også betydningen av helt sentrale parametere 

av betydning for om pasienter med NSTEMI og STEMI overlever, som dekningsgrad for invasiv behandling 

og kort tid fra første medisinske kontakt til PCI-behandling. Med et slikt galt utgangspunkt blir det da også 

feilslutninger på sentrale anbefalinger.  

 

Rapporten mangler også forståelse og vurdering av konsekvensene for Ahus – som et av Norges største 

akuttsykehus og som universitetssykehus – ved ikke å ha et helhetlig tilbud til akutt kardiologiske pasienter. 

Et fullverdig invasivt senter er av vesentlig betydning både for pasientbehandling, utdanning og forskning. 

 

Vi har redegjort for hvordan forslaget kan gi betydelige bemannings-, kompetansemessige og økonomiske 

utfordringer for foretaket. I anbefalingen fra utvalget lander man på å videreføre status innen invasiv 

kardiologi i hovedstadsområdet relativt uendret. Hovedunntaket er en reversering der Ahus ikke kan 

behandle noen prehospitalt triagerte STEMI. Begrunnelsen for å velge kun to sentra i OUS er svak. Det 

fremkommer ingen vesentlige faglige argumenter mot Ahus sin virksomhet, og NORIC-rapporten viser at 

behandlingen ved Ahus er fullt på høyde med andre invasive sentra i Norge. Det er en reell risiko for at 

dagens invasive fagmiljø, som er bygget opp gjennom forventningen om at Ahus skal bli et fullverdig senter, 
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både av faglige og økonomiske årsaker smuldrer opp dersom Ahus kun skal være et hovedsakelig elektivt 

senter. Et redusert og bemanningsmessig mindre stabilt invasivt fagmiljø vil ha store konsekvenser for 

pasientbehandling og klinisk drift for flere fagområder ved Ahus. Det er positivt at utvalget angir at Ahus 

har potensial til å bli et solid senter for STEMI-behandling, men innvendingene knyttet til 

bemanningsutfordringer er nå ikke gyldige og kan tilbakevises. Det er derfor faglig fornuftig og nødvendig 

for en bærekraftig drift at Ahus gis status som fullverdig invasivt senter med døgndrift.  

 

Ahus vil derfor anbefale følgende konklusjon: 

1. Ahus gis status som et fullverdig PCI-senter med døgndrift og mottak av STEMI fra 1.1.2023 

(sekundært 1.6.2023). 

2. Ahus overtar ansvar for NSTEMI-pasienter fra Sykehuset Innlandet eksempelvis fra 1.6.2023. 

3. Det vurderes om Ahus senere kan få flerområdefunksjon innen invasiv kardiologi for Sykehuset 

Innlandets opptaksområde, tilsvarende som for trombektomi. 

 

Vi vil samtidig oppfordre HSØ til å ta initiativ til en videreutvikling av norske kvalitetsparametere med 

utgangspunkt i NORIC, og svært gjerne et internasjonalt samarbeid med benchmarking (eksempelvis i 

samarbeid med anerkjente SWEDEHEART eller EuroHeart). Ahus bidrar gjerne i et slikt arbeid. Det er her 

relevant å følge opp bruk av CT cor, både på Ahus, i HSØ og i landet for øvrig, slik utvalget peker på, men 

også andre parametere som dekningsgrad for invasiv utredning og tider til behandling slik at norske 

pasienter sikres behandling med samme kvalitet som angitt i internasjonale retningslinjer. 
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