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Oppsummering av innspillsrunde på rapport om utredning av fremtidig 

organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt 

hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst (pr. 27.05.18) 

 

Innledning: 

Rapporten ble sendt ut 20.04.18 til: 

 Akershus universitetssykehus 

 Oslo universitetssykehus 

 Sunnaas sykehus 

 Sykehuset i Vestfold 

 Sykehuset Innlandet 

 Sykehuset Telemark 

 Sykehuset Østfold 

 Sørlandet sykehus 

 Vestre Viken 

 Diakonhjemmet Sykehus 

 Lovisenberg Diakonale sykehus 

 Regionalt brukerutvalg 

 

Frist for innspill ble satt til 16.05.18. Det er mottatt innspill fra alle helseforetak/sykehus 

bortsett fra Lovisenberg Diakonale sykehus og Sunnaas sykehus. I tillegg er det mottatt 

innspill fra regionalt brukerutvalg. Fra enkelte helseforetak har det kommet innspill fra egne 

avdelinger i tillegg til innspill sendt fra fagdirektør. 

 

Helse Sør-Øst RHF ba om tilbakemeldinger på: 

1. Anbefalingen om fremtidige lokasjoner slik de beskrives på kort og lang sikt  

2. Hva vil være viktige utfordringer og suksessfaktorer for gjennomføringen? 

3. Eventuelt andre innspill:  

 

Når det gjelder kulepunkt 1 gis det en generell oppsummering og en kort utdypet 

oppsummering fra hvert enkelt helseforetak. For kulepunkt 2 og 3 gis en generell 

oppsummering av innspill.  

 

Anbefalingen om regional modell og lokalisering: 

«Det defineres en fase på kort sikt og en fase på lang sikt for etablering av tilbud. Avhengig 

av status ved det enkelte helseforetak og realistisk utdanningskapasitet må fasene tidsangives 

nærmere. 

 Kort sikt: 

 Etablere «en dør inn» ved OUS hvor trombolyse og trombektomi er samlokalisert. Med en 

begrenset utdanningskapasitet vil det være riktig å prioritere Sørlandet og AHUS. 

 Lang sikt: 

Vestfold, Innlandet og deretter Østfold og Vestre Viken avhengig av foretakenes status og 

hvordan tilbudet og behandlingen utvikler seg i fremtiden.» 
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Kort oppsummert: 

 Alle helseforetak, bortsett fra Oslo universitetssykehus HF (OUS), støtter anbefalingen 

om å etablere ett senter ved henholdsvis Akershus universitetssykehus HF og 

Sørlandet sykehus. Det er støtte for at nye tilbud eventuelt kan vurderes etablerert på 

sikt på bakgrunn av en evaluering etter 3 år (dvs. innen 2021).  

 Oslo universitetssykehus anbefaler oppstart av ett nytt senter for trombektomi ved 

Sørlandet Sykehus HF og at behovet for evt. flere behandlingssentre evalueres etter 

denne etableringen. Oslo universitetssykehus er kritiske til at man planlegger å 

etablere trombektomi ved Akershus universitetssykehus. Reisetiden fra Akershus 

universitetssykehus (Nordbyhagen) til Oslo universitetssykehus er kort og dermed 

ikke nødvendig for å sikre rask behandling til disse pasientene forutsatt rask 

håndtering/diagnostisering lokalt. Det pågår et arbeid med å organisere 

slagbehandlingen ved Oslo universitetssykehus etter prinsippet «en dør inn».  

 

Kort oppsummert fra hvert helseforetak: 

Akershus universitetssykehus (AHUS): 

Helseforetaket har faglige og organisatoriske forutsetninger som understøtter oppstart av 

trombektomi på kort sikt. Det er døgnbemannet MR og døgnkontinuerlig 

intervensjonsradiolog i vakt. To intervensjonsradiologer har allerede erfaring med 

trombektomi ved hjerneinfarkt. Det er i helseforetaket utarbeidet en opptrappingsplan for 

opplæring og rekruttering som muliggjør oppstart av dagbehandling i 2019 og full døgndrift 

fra 2020. Planen er forankret både i sykehusledelsen, det nevrofaglige miljøet og det 

radiologiske miljøet. 

 

Oslo universitetssykehus (OUS): 

Ut fra antatt behandlingsbehov, krav til kvalitet i behandlingen og utdanningskapasitet er det 

trolig ikke mulig å ha et større antall sentre for trombektomi i HSØ, heller ikke på lang sikt.  

Det er ingen som kan si eksakt hvilken lengde som er optimal for opplæring. Det vil også 

avhenge av kandidaten selv, og ikke minst omfanget av trombektomier i den perioden som 

hospiteringen varer. Pasienter som blir behandlet med mekanisk trombektomi blir i dag 

innlagt i Nevrologisk avdeling. Medisinsk klinikk beskriver en modell med et team av 

slagleger fra både nevrologi- og geriatrifeltet. 

 

Sykehuset i Vestfold (SiV): 

Geografi og reiseavstand taler for at et trombektomisenter ved SiV i Tønsberg for Telemark 

og Vestfold bør bli første senter i fase 2. SiV ønsker at dette tilbudet skal komme på plass så 

raskt som mulig, og ønsker å undersøke muligheter for et utdanningstilbud i samarbeid med 

utenlandsk fagpersonell. SiV ønsker en mer konkret anbefaling fra HSØ knyttet til 

tidsperspektiv. 

 

Sykehuset Innlandet (SI): 

Helseforetaket støtter konklusjonen i rapporten. Det betyr at på nåværende tidspunkt, vil SI 

ikke kunne påta seg å etablere et tilbud om mekanisk trombektomi.  

Hovedgrunnene er: 

- Intervensjonsradiologi og nevrologi er ikke samlokalisert. 

- Ingen tilpasset slagenhet. 

- Desentralisert slagbehandling med små og mangelfulle slagenheter. 
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Sykehuset Telemark (ST): 

ST at det er gjort et betydelig og grundig arbeid hvor ulike hensyn er vurdert og balansert. 

Anbefalingene som fremkommer synes alt i alt å være fornuftige ut fra de eksisterende 

rammer og forutsetninger. Vi slutter oss dermed til anbefalingene om lokalisering på kort og 

lang sikt som er gjort rede for i rapporten. 

Utfordringen videre blir å sørge for god diagnostikk og god logistikk slik at de rette 

pasientene i Telemark sendes videre til mekanisk trombectomi og at dette skjer uten tidstap. 

 

Sykehuset Østfold (SØ) 

SØ kan ikke se at det overordnede målet med å etablere «en dør inn» ikke også skal gjelde for 

Østfolds befolkning. For pasienter i det perifere hovedstadsområdet er reiseavstanden større 

enn for pasienter i det sentrale hovedstadsområdet. Dette kan igjen medføre ytterligere tidstap 

på grunn av behov for revurdering av indikasjonsstillingen med fornyet billeddiagnostikk på 

Rikshospitalet. Den relativt gode trombektomiraten bør ses på som en markør for god 

logistikk og diagnostikk som vil være en avgjørende suksessfaktor for sentra som skal 

etablere et trombektomitilbud. Rapporten anslår behandlingen til å være aktuell for om lag 5-7 

% av pasientene. 5-7 % er et meget forsiktig estimat. En realistisk utviklingsplan for Helse 

Sør-Øst RHF bør i alle fall satse på intervensjon på 15 % av alle ischemiske tilfeller – noe 

som tilsier at Sykehuset Østfold (Kalnes) bør ha rundt 110 EVT per år. 

 

Sørlandet sykehus (SS) 

SS er klar over at etablering av tilbudet vil kreve interne prioriteringer med en MR og 

operativ beredskap 24/7. Det er bra at det ikke stilles krav om 24/7 beredskap i startfasen, 

men at dette er et mål på sikt. SS merker seg at erfaringene med trombektomi i Kristiansand 

de neste få år, vil kunne bli del av erfaringsgrunnlaget som kan være med å påvirke utrulling 

av tilbudet i regionen. Det blir viktig å følge aktivitet og resultater i forhold til behandling av 

aktuell pasientgruppe. SS er seg bevisst på denne pilotrollen og vil gi prioritering til at 

arbeidet gjøres med høy kvalitet. SS støtter forslaget om at de «helseforetakene som starter 

med trombektomi skal få en reduksjon i abonnementsordningen til OUS». 

 

SS ber om noen presiseringer frem til styresak: 

 SS henstiller til at styrevedtaket i juni 2018 blir entydig på Kristiansand som lokasjon  

 SS henstiller til at formulering om opplæringskrav ikke formes så rigide eller 

ambisiøse at de blir for ekskluderende. 

 Det er ønskelig at HSØ kommenterer eller trekker opp føringer for hvilken ekstra 

transport tid som kan anbefales i arbeidet med lokale tilpasninger for prehospital 

organisering. 

 

Vestre Viken (VV) 

VV mener at trombektomi bør startes hos dem når tiden er moden. En bør ikke låse seg til en 

rekkefølge av de neste helseforetakene som bør etablere tilbud på lang sikt utover de to som 

er angitt på kort sikt. Det bør gjøres en ny vurdering av alle aktuelle foretak etter evalueringen 

om 3 år.  

 

Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering, Bærum sykehus, VV er uenig i formuleringen: Det 

er enighet om at et slagsenter som tilbyr trombektomi må ha et team av tilstedeværende LIS-

lege i nevrologi med overlege nevrolog i bakvakt og intervensjonsradiolog med kompetanse i 

endovaskulær slagbehandling. En mener det primært må stille krav til at LIS og overlege har 

god realkompetanse innen slagmedisin. 
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Diakonhjemmet Sykehus: 

Sykehuset har gitt tilbakemelding om at de har ingen kommentarer til rapporten. 

 

Brukerutvalget (Gjengitt i sin helhet): 

«Brukerutvalget er spesielt opptatt av at helsetjenestene skal være likeverdige i helseregionen, 

og ser positivt på at trombektomitilbudet rulles gradvis ut til helseforetakenes slagenheter. 

 

Da prehospitale tjenesters akuttmedisinske innsats er spesielt viktig for slagpasienter med 

behov for trombektomibehandling, ser vi fram til gode tiltak som ivaretar nødvendig 

organisering og forsterking i helseforetakene med store avstander. Dette gjelder spesielt 

Telemark og Innlandet. 

 

Det kan være behov for forsterket ambulansetjeneste og desentraliserte CT-tilbud med 

direktekontakt med HFenes slagenheter, - eksempelvis er det i dag utplassert CT i Ål. 

 

I den første fasen under oppbyggingen av kompetanse og kapasitet av tjenesten ved 

slagsenteret ved OUS som skal ivareta lokal- og regionfunksjon på området, forventer 

Brukerutvalget at pasientene fra de øvrige helseforetakene med behov for 

trombektomibehandling, ivaretas godt ved OUS.» 

 

Hva vil være viktige utfordringer og suksessfaktorer for gjennomføringen? 

Punkter som er påpekt av ett eller flere helseforetak: 

Utfordringer: 

 Uenighet i Oslo universitetssykehus rundt krav om spesialistkompetanse for 

akutthåndtering av pasienter med hjerneslag 

 Utdanningskapasiteten ved Oslo universitetssykehus 

 Billedoverføring fra lokalsykehus til Oslo universitetssykehus 

 Antall pasienter som har behov for trombektomi vil sannsynligvis øke. Samtidig er 

helsevesenet i stadig endring og det kan være generelt vanskelig å anslå 

behandlingsbehov på lang sikt. 

 Prehospital seleksjon: Endringer i prehospitale tjenester og pasientseleksjon kan 

medføre at flere pasienter transporteres direkte til større sykehus. 

 Større transportbehov i og mellom sykehusområder. I tillegg til diagnostikk og 

behandling som utføres prehospitalt vil det være nødvendig både å transportere 

pasientene raskt til sykehus for akutt diagnostikk, eventuelt videre til behandling ved 

annet sykehus, og tilbake til lokalsykehus for å frigjøre akuttplasser på sykehus der 

trombektomi utføres. 

 Flere utfordringer knyttet til økonomi både av hensyn til opplæring/vedlikehold av 

kompetanse og økt krav til nevroovervåkning. 

 

Suksessfaktorer for gjennomføring: 

 Behandlingen med mekanisk trombektomi må inngå i et kvalitetsregister 

 Flaskehalser må identifiseres og håndteres 

 Satsning på bedre samhandling 

 Kompetanse må bygges opp parallelt med desentraliseringen 

 I tillegg til hospiteringsordninger bør simuleringstrening brukes aktivt. 

 Akershus universitetssykehus bidrar til videreutdanning av generelle 

intervensjonsradiologer på sikt 
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To trombektomisentre i nærheten av hverandre der begge har et stort 

befolkningsgrunnlag, kan legge til rette for et tett samarbeid om opplæring og 

utdanning 

 IKT som understøtter et smidig og effektivt pasientforløp 

 Kontinuerlig forbedring av intern logistikk i sykehusene 

 Kontinuerlig forbedre samarbeidsrutiner/samhandling mellom prehospitale tjenester 

og sykehus, og mellom sykehus og trombektomisykehus. 

 Et velfungerende akuttmottak 

 

Andre innspill: 

 Det bør fremkomme at pasientantallet som legges inn med spørsmål er vesentlig 

høyere for å få frem den logistiske utfordringen dette representerer for prehospitale 

tjenester, akuttmottak og sengeposter. 

 Det er viktig at nevrointervensjonsradiologene ved Oslo universitetssykehus har en 

sentral rolle i opplæring og utdanning. 

 Opplæringsmål må ikke ekskludere nye utøvere. 

 Krav til antall prosedyrer, varighet av hospitering eller arbeidserfaring må også være 

gjeldende for de fem allerede eksisterende sentra. 

 Et sterkt faglig miljø i Oslo vil være gunstig for hele regionen. Hittil har en savnet «et 

lokomotiv i Oslo» 

 Videre arbeid med utredning av prehospitale tjenester blir viktig. 

 Det er uenighet rundt hvilke krav man skal sette når det gjelder spesialitet for 

vaktteamet som skal stå for akutthåndteringen av pasienter ved trombektomisentra. 

Majoriteten i arbeidsgruppen har ment at det må stilles krav om LIS-i nevrologi med 

overlegebakvakt i nevrologi, mens et mindretall mener bakgrunn innen slagmedisin 

(ikke en formell spesialitet) er tilstrekkelig. Oslo universitetssykehus har en pågående 

prosess med vurdering av relasjonen mellom nevrologi og geriatri. 

 

 

Alle innspill kan leses i sin helhet i følgende vedlegg: 

 

Vedlegg 1 Akershus universitetssykehus 

Vedlegg 2, 2.1 og 2.2 Oslo universitetssykehus 

Vedlegg 3 og 3.1 Sykehuset i Vestfold 

Vedlegg 4 Sykehuset Innlandet 

Vedlegg 5 Sørlandet sykehus 

Vedlegg 6 og 6.1 Vestre Viken 

Vedlegg 7 Sykehuset Østfold 

Vedlegg 8 Sykehuset Telemark 

Vedlegg 9 Diakonhjemmet Sykehus 

Vedlegg 10 Regionalt brukerutvalg 
 

 

 

 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk%20trombektomi/Høringssvar/01Akershus%20universitetssykehus-vedlegg%201.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk%20trombektomi/Høringssvar/01Oslo%20universitetssykehus%20vedlegg%202.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk%20trombektomi/Høringssvar/01Oslo%20universitetssykehus%20KRN%20vedlegg%202.1.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk%20trombektomi/Høringssvar/01Oslo%20universitetssykehus%20nevro%20Vedlegg%202.2.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk%20trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset%20i%20Vestfold%20vedlegg%203.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk%20trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset%20i%20Vestfold%20nevr.avd%20vedlegg%203.1.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk%20trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset%20Innlandet%20vedlegg%204.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk%20trombektomi/Høringssvar/01Sørlandet%20sykehus%20vedlegg%205.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk%20trombektomi/Høringssvar/01Vestre%20Viken%20Vedlegg%206.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk%20trombektomi/Høringssvar/01Vestre%20Viken%20Bærum%20Vedlegg%206.1.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk%20trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset%20Østfold%20Vedlegg%207.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk%20trombektomi/Høringssvar/01Sykehuset%20Telemark%20Vedlegg%208.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk%20trombektomi/Høringssvar/01%20Diakonhjemmet%20Sykehus%20vedlegg%209.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Høringer/Mekanisk%20trombektomi/Høringssvar/01Regionalt%20brukerutvalg%20Vedlegg%2010.pdf

