
Behandling av akutt hjerteinfarkt ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus) 
 
I Norge har alle innbyggere rett til likeverdig og beste sykehusbehandling uavhengig av 
status og stilling, bosted og egen økonomi. Dette er slått fast i Lov om helseforetak. De 
regionale helseforetakene har det såkalte «sørge-for-ansvaret» for å gjennomføre dette. 
Selve behandlingen skjer i regi av hvert enkelt helseforetak som har ansvar for en geografisk 
definert region. 
 
Pasienter med hjerte- og karsykdommer er den største gruppen som helseforetakene 
behandler. LHL er opptatt av at all utredning og behandling skal basere seg på anerkjente 
internasjonale standarder, såkalte Guidelines fra European Society of Cardiology (ESC). 
Gjennom dette vil det sikres at norske pasienter får behandling som er vist å redde liv og 
reduserer sykelighet etter behandlingen. Dette gir «Et bedre liv» for personene etter 
behandling. LHL minner om at «Et bedre liv» er LHLs visjon. 
 
Akutt hjerteinfarkt er en alvorlig sykdom. Ved hjerteinfarkt tettes en blodåre som sender 
oksygen til hjertemuskulaturen. Blodåren må åpnes raskest mulig eller så dør alt vevet som 
skulle fått oksygen denne blodåren. For de alvorligste hjerteinfarktene handler det her om 
minutter! Hvert minutt med forsinkelse fører til at mer hjertemuskel dør og sjansen for 
overlevelse synker og risikoen for dårligere hjertefunksjon øker for de som overlever.  
 
LHL har bidratt til fremgangen i utredning og behandling av hjertesykdom i Norge: 
Feiringklinikken var tidlig i gang med invasiv utredning og behandling av hjertesykdom. Våre 
pionerer startet dette med motstand fra helsemyndigheter i Oslo. LHL ville stå for fremgang 
den gangen, og vi fortsetter å gjøre det i dag. Her og nå. All internasjonal forskning viser: 
akutt invasiv behandling ved akutt hjerteinfarkt er effektiv, redder liv og reduserer 
sykelighet. Den beste behandlingen er invasiv: et tynt kateter føres via blodårene opp til 
hjertet, for så direkte å vise på skjerm hvor blodåren er tett. Da kan dette repareres med en 
«stent» som åpner blodtilførselen. Forskning fra 2022 viser at om man sikrer rask behandling 
for 14 pasienter over 80 år med alvorlig hjerteinfarkt innen 90 minutter, så vil det redde ett 
liv i forhold til behandling senere enn 90 minutter. Og alle pasientene som reddes får 
minimal skade på hjertemuskelen og vil rehabiliteres tilbake til et «Et bedre liv».  
 
I Norge er invasiv behandling av akutt hjerteinfarkt vesentlig sentralisert til noen få store 
sykehus (6 stk). I Sverige har den faglige strategien vært mer å desentralisere til flere 
sykehus (mer enn 30), når disse kan gi optimal behandling. Vitenskapelige studier i 
internasjonale tidsskrifter viser høyere dødelighet i tiden etter infarkt i Norge sammenlignet 
med Sverige. Sammenligning mellom nasjonale kvalitetsregistrene viser at det går lenger tid 
før norske pasienter får behandling sammenlignet med svenske pasienter. LHL kan ikke 
akseptere det. Vi arbeider derfor for at tilbudet skal være nær nok pasienter til at 
behandlingen kan gis i tide. Dette betyr flere behandlingssteder. Og, som understreket 
tidligere, et ufravikelig krav fra LHL er at slike grep må begrenses til sykehus som kan 
etablere tilbud på høyeste faglig nivå. 
 
Alternativet til invasiv behandling er trombolyse: proppløsende behandling rett i blodåren. 
Trombolyse er en mindre effektiv behandling enn den invasive Men, dersom tid fra diagnose 
og helt fram til et behandlingssted for invasiv behandling overstiger 120 minutter er det en 
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aktuell behandling for svært alvorlige hjerteinfarkter. For pasienter med andre typer 
hjerteinfarkt så skal det, iht internasjonale Guidelines gis invasiv behandling senest innen 24 
timer. I Norge viser tall at for mange pasienter får trombolyse ved de alvorligste 
hjerteinfarktene og at tider fra EKG hjemme hos pasienten til angiografi-behandling i 
sykehus, som er anbefalt, er for lang.  
 
Områder som ikke får invasiv behandling innen retningslinjer i ESC Guidelines får ikke 
behandling iht anerkjente internasjonale standarder. Dette er svært alvorlig, og LHL som 
pasientenes organisasjon kan ikke sitte stille og se på. Tilbud om invasiv behandling må 
organiseres slik at flest mulig når frem i det tidsvinduet som er fastsatt. Ansvaret har våre 
regionale helseforetak. 
 
LHL-sykehuset er lokalisert i opptaksområdet for Akershus universitetssykehus HF (Ahus). 
LHL har gjennom prosessen hvor Ahus har overtatt hele den invasive virksomheten ved LHL-
sykehuset, fått god innsikt i alle forhold som skaper sterke faglige miljøer som pasientene får 
glede av. Hjertemiljøet ved Ahus har sterk faglig kompetanse, et av landets beste 
forskingsmiljøer på hjertesykdommer og i sterk vekst og god ledelse både på aktuelle 
avdelinger og helseforetaket generelt. LHL var gjest ved åpningen av K. G. Jebsen Center for 
Cardiac Biomarkers ved Ahus 1. september 2022. LHL merket seg at representanten fra 
Jebsen-stiftelse understreket at to av kriteriene som gjorde at Ahus ble tildelt dette senteret 
i hard konkurranse med alle de andre store universitetssykehusene i Norge, var høyt nivå på 
forskningen og god ledelse. 
 
Ahus har overtatt hele den invasive hjertevirkomheten fra LHL og viderefører den i samme 
lokaler på LHL-sykehuset. Ahus har også selv drevet invasiv hjertebehandling fra 2014 ved 
hovedsykehuset på Nordbyhagen. Det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF arbeider 
nå med en prosess som skal tilpasse oppgavene innen invasiv behandling slik at flere 
pasienter kan få riktig behandling i tide. Da vil flere overleve og færre få dårlig hjertefunksjon 
etter et hjerteinfarkt. Norge har i dag en konservativ organisering av tilbudet innen invasiv 
hjertebehandling. Det krever utvikling.  
 
LHL mener at et av de riktige grepene er at Ahus får mer komplette oppgaver innen sitt 
opptaksområde. LHL støtter derfor at Ahus får mulighet til å motta og behandle alle typer 
akutte hjerteinfarkt. LHL legger vekt på at behandling ved Ahus også kan gi bedre behandling 
for pasienter i deler av Innlandet. Derfor bør dette også tilpasses ved denne anledning. 
 
LHL mener det er alvorlig om disse tilpasninger i fordeling av oppgaver utsettes, og LHL vil 
organisatorisk og politisk arbeide for pasientenes beste i saken. 
 
Forslag til vedtak 
 
• Akutt hjerteinfarkt og annen koronarsykdom rammer svært mange mennesker i 

Norge. Rask behandling er avgjørende for overlevelse og god hjertefunksjon etterpå. 
Mange av LHLs medlemmer er takknemlige for at de fikk beste behandling tidlig nok. 
Men mange har dessverre fått behandlingen forsinket med unødvendig skade på 
hjertet til følge.  
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• LHL vil arbeide for at alle som trenger det skal få beste moderne behandling ved 
akutt hjerteinfarkt uten tidsspille og uavhengig av geografi. 

• LHLs tidligere invasive hjertesenter ved LHL-sykehuset er nå en del av Akershus 
universitetssykehus HF (Ahus) og drives i fellesskap med tilsvarende avdeling ved 
Ahus på Nordbyhagen. Samlet er dette et tilbud med høyeste faglig kvalitet og har 
trygg rekruttering av nøkkelpersonell. 

• LHL mener tilbudet til pasienter med akutt hjerteinfarkt i Ahus sitt opptaksområde 
blir bedre når Ahus får helhetlig ansvar for dette. LHL vil arbeide hardt for å at dette 
gjennomføres så raskt som mulig. 

• LHL er pasientenes organisasjon. Når tid til behandling styrer overlevelse og funksjon 
for de som overlever, må samfunnsutviklingen være at tilbudet skal komme nærmere 
pasientene. LHL støtter desentralisering av behandlingen for akutt hjerteinfarkt når 
tilbudet kan gis med høy kvalitet. 

• For sentralstyret i LHL er dette en prioritert oppgave. Derfor vil vi samarbeid med 
egne lokallag og kommunene i området i gjennomføringen. 
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