
 

 

 

Forslag til plan for implementering av trombektomi ved SSHF 1 

 
 
 

 
 

Forslag til plan for implementering 
av trombektomi ved SSHF 
Fase 1 (dagtilbud) og fase 2 (døgntilbud) 
 

  



 

 

 

Forslag til plan for implementering av trombektomi ved SSHF 2 

Innhold 
1 Bakgrunn ............................................................................................................................................................................ 4 

2 Mandat og oppdragsforståelse .................................................................................................................................. 7 

3 Krav til kompetanse .................................................................................................................................................... 10 

4 Plan for kompetansebygging .................................................................................................................................. 16 

5 Pasientforløp og prosedyrer for pasient med mistanke om slag ............................................................. 19 

6 Faglig samarbeid med OUS og SUS ....................................................................................................................... 21 

7 Behov for sengekapasitet ......................................................................................................................................... 22 

8 Investeringsbehov ....................................................................................................................................................... 23 

9 Økonomiske beregninger (etablering og drift) ............................................................................................... 24 

10 Kommunikasjonsplan ........................................................................................................................................... 28 

11 ROS-analyse .............................................................................................................................................................. 29 

12 Plan for evaluering ................................................................................................................................................. 33 

13 Vedlegg ........................................................................................................................................................................ 34 

 

 
  



 

 

 

Forslag til plan for implementering av trombektomi ved SSHF 3 

Forord 
 
Prosjektgruppen legger med dette fram forslag til plan for etablering av trombektomi ved SSHF. De 
foreslåtte tiltakene skal drøftes med tillitsvalgte og foretakets ledergruppe, før adm. direktør fatter 
vedtak. 

Fagmiljøene står samlet bak forslagene til tiltak. Prosjektledelsen takker deltagerne for grundig og 
konstruktivt arbeid.  

 

SSHF, 04.04.19 

Per Engstrand 
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1 Bakgrunn 

1.1 Vedtak 

1.1.1 Vedtak – Helse Sør-Øst RHF 
14.06.2018 besluttet styret i Helse Sør-Øst1 at Sørlandet sykehus HF skal etablerer et tilbud om 
mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt. 

1.1.2 Vedtak – Sørlandet Sykehus HF 
03.04.17 vedtok foretaksledelsen at HF slagsenter er i Kristiansand: 

1. Nevrologisk avdeling defineres som HF-slagsenter i SSHF. HF-slagsenteret lokaliseres i 
Kristiansand. Avdelingens tilbud videreutvikles i tråd med de regionale føringene for HF-
slagsentra. Avdelingen skal fortsatt ha nevrologisk vakt for hele Agder, gi teleslagstøtte til 
sykehusene i Arendal og Flekkefjord, og ha systemansvar for akutt/subakutt slagbehandling.  

2. Mottak og behandling av slagpasienter opprettholdes ved alle tre sykehus i SSHF. Dersom nye 
nasjonale eller regionale føringer tilsier endringer eller andre driftsformer, skal dette vurderes 
på nytt.  

3. SSHF videreutvikler behandlingstilbudet ved alle avdelinger som mottar pasienter til 
akutt/subakutt behandling av hjerneslag, i tråd med HSØ-rapporten.  

4. Når regionale føringer for slagrehabilitering foreligger, fremmes ny sak for ledergruppen, med 
tanke på at også denne delen av pasientforløpet skal tilfredsstille regionale krav.  

27.06.2018 vedtok konstituert administrerende direktør2 at trombektomitilbudet etableres ved 
sykehuset i Kristiansand som dagbehandling i 2019 og med full døgndrift fra 2020. 

Administrerende direktør presiserte i orientering til styret 25.06.18 «det legges til grunn som et krav at 
helseforetak som skal kunne tilby endovaskulær slagbehandling er organisert med en slagenhet, slik en 
slagenhet defineres i Nasjonal faglig retningslinjene for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. I 
dette inngår senger avsatt til hjerneovervåkning med forsterket sykepleierbemanning. (…) Regional 
modell for håndtering av pasienter med hjerneslag er også lagt til grunn i saken, jf. styresak 008-2017. 
Modellen legger til grunn at det skal være ett slagsenter i Oslo – Oslo slagsenter – med en dør inn og 
flere dører ut. Utenfor Oslo skal det være et slagsenter per helseforetak som skal ha et overordnet 
ansvar for slagbehandlingen i eget opptaksområde, i nettverk med lokalsykehus. I SSHF er det allerede 
styrevedtatt og implementert i Utviklingsplan 2035 at HF-ets slagsenter ligger i SSK.» 
 
Administrerende direktørs beslutning: 
1. Konstituert administrerende direktør vedtar at etablering av trombektomi ved Sørlandet sykehus 

legges til Kristiansand med oppstart dagbehandling fra 01.01.2019. 
2. Konstituert administrerende direktør ber fagdirektøren i samarbeid med organisasjonsdirektøren 

ferdigstille et utkast til mandat for implementering. Mandatet skal bl.a. inkludere økonomiske og 
ressursmessige konsekvenser. 

a. Utkast til mandat oversendes ledergruppen og tillitsvalgte for kommentarer innen 20.08.18. 
Mandatet3 vedtas 22.08.2018. 

b. Fagdirektøren får ansvar for å lede en arbeidsgruppe for å utarbeide en plan for 
implementering. Planen skal sikre god involvering av ledere, fagmiljøene og tillitsvalgte. 

                                                             
1 Helse Sør-Øst, styrevedtak 14.06.18 (sak 049-2018) 
2 SSHF, vedtak 27.06.18 (se kap 13.1) 
3 SSHF, mandat for implementering av trombektomi ved SSHF (se kap 13.1) 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/049-2018%20Saksframlegg%20-%20Fremtidig%20organisering%20av%20tilbud%20om%20mekanisk%20trombektomi.pdf
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c. Fagdirektøren skal legge frem implementeringsplan inn 01.10.18, med sikte på oppstart 
01.01.2019 (dagtilbud) og 01.01.2020 (døgntilbud) 

1.2 Nasjonale og regionale føringer 
Det foreligger klare føringer for organiseringen av akutt og subakutt slagbehandling generelt og 
trombektomi spesielt. I vedtaket om innføring av trombektomi i Beslutningsforum står det at det skal 
være «felles førende prinsipper på tvers av regionene»4. Dette ble også lagt til grunn i interregionalt 
fagdirektørmøte i juni 2017. 

1.2.1 Føringer – Organisering av hjerneslagbehandling 
I HSØ styresak juni 2018 om organisering av trombektomi5 står det at behandlingen skal skje i tråd med 
Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag6 og at den vedtatte regionale 
modell for organisering av akutt og subakutt behandling av hjerneslag er lagt til grunn i saken. 

Den regionale modell for organisering som er lagt til grunn er utredet og styrevedtatt i HSØ i februar 
20177. De praktiske modeller for Oslo og HSØ utenfor Oslo er beskrevet i rapporten Akutt og subakutt 
behandling av Hjerneslag i HSØ – Sykehus i nettverk8. I helseforetak utenfor Oslo skal det være ett 
slagsenter med hovedansvar for all slagbehandling i HFet.  

Dette innebærer at det er lagt til grunn at etablering av trombektomi ved SSK skal skje i rammen av et 
HF slagsenter slik det er beskrevet i HSØ-rapporten. 

1.2.2 Føringer – Organisering av trombektomi 
I rapporten Utredning av fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med 
akutt hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst 9 beskrives faglige avhengigheter for etablering av trombektomi: 
«Utdanningskravene må sikre at behandlingen blir god nok samtidig som utdanningskravene er praktisk 
mulig å gjennomføre. Utdanning og oppbygging av nye trombektomisentre vil koste penger med den 
behandlingskvalitet som forventes. Det er flere helsepersonellgrupper enn de ansvarlige leger som vil 
trenge opplæring i MT (mekanisk trombektomi, red. anm.); sykepleiere på sengepost, etablering og 
bemanning av dedikert hjerne-overvåkingsstue om dette ikke allerede finnes, personell i akuttmottak, 
generell radiografer og angioradiografer». 

«Det legges til grunn som et krav at helseforetak som skal kunne tilby endovaskulær slagbehandling er 
organisert med en slagenhet, slik en slagenhet defineres i Nasjonal faglig retningslinjene for behandling 
og rehabilitering ved hjerneslag. I dette inngår senger avsatt til hjerneovervåkning med forsterket 
sykepleierbemanning10.»  

Anbefalingen i HSØ-rapporten er lagt til grunn for HSØ RHFs føringer for HFenes videre arbeid med 
utviklingsplaner11 og i oppdragsdokumentet for 201712.  

SSHF ga blant annet følgende høringsuttalelse13 til HSØ-rapporten: «SSHF merker seg at erfaringene med 
trombektomi i Kristiansand de neste få år, vil kunne bli del av erfaringsgrunnlaget som kan være med å 

                                                             
4 Beslutningsforum, protokoll 24.04.17 (sak 31-2017) 
5 Helse Sør-Øst, styrevedtak 14.06.18 (sak 049-2018) 
6 Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag  
7 Helse Sør-Øst, styrevedtak 02.02.17 (sak 008-2017) 
8 Helse Sør-Øst, Akutt og subakutt behandling av hjerneslag i HSØ – Sykehus i nettverk  
9 Helse Sør-Øst, Utredning av fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst  
10 Helse Sør-Øst, Utredning av fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst 
11 Helse Sør-Øst, styrevedtak 02.02.17 (sak 008-2017) 
12 Helse Sør-Øst, Oppdrag og bestilling 2017 for Sørlandet sykehus HF 
13 SSHF, høringsinnspill til Rapport om utredning av fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt 
hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst (se kap 13.1) 

https://nyemetoder.no/Documents/Beslutninger/Beslutningsforum%20%2824042017%29%20-%20protokoll%2c%20signert.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/049-2018%20Saksframlegg%20-%20Fremtidig%20organisering%20av%20tilbud%20om%20mekanisk%20trombektomi.pdf
https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Hjerneslag.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/008-2017%20Saksframlegg%20Regionale%20føringer%20for%20HFenes%20arbeid%20med%20utviklingsplaner.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Store%20utviklingsprosjekter/Utviklingsplaner%20-%20Aktuelle%20rapporter/Rapport-%20Akutt%20og%20subakutt%20behandling%20av%20hjerneslag%20i%20Helse%20S%C3%B8r-%C3%98st%202016.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/049-2018%20Vedlegg%201%20-%20Rapport.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/049-2018%20Vedlegg%201%20-%20Rapport.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/008-2017%20Saksframlegg%20Regionale%20føringer%20for%20HFenes%20arbeid%20med%20utviklingsplaner.pdf
https://sshf.no/seksjon/Styret/Documents/Styredokumenter%202017/2017-02/019-2017%20Vedl%20-%20Oppdrag%20og%20bestilling%202017%20SSHF.pdf
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påvirke utrulling av tilbudet i regionen. Det blir viktig å følge aktivitet og resultater i forhold til 
behandling av aktuelle pasientgruppe. SSHF er seg bevisst på denne pilotrollen og vil gi prioritering til at 
arbeidet gjøres med høy kvalitet.» 

Parallelt med implementering i SSHF løper også en implementeringsplan i HSØ for å tilse at vedtaket 
følges opp og tilbudet blir av god kvalitet. Det var oppstartsmøte med Akershus universitetssykehus 
(Ahus), Oslo universitetssykehus (OUS) og SSHF 22.10.2018 og nytt møte 08.01.2019. Her ble føringene 
som ligger til grunn, med HF slagsenter i tråd med vedtatt modell, understreket.  

1.2.3 Føringer – Monitorerte senger i HF slagsenteret 
I nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av hjerneslag heter det videre at «i en 
slagenhet bør ca. 1/3 av sengene være for tidlig overvåking med bemanning som intermediær enhet; 1 
sykepleier fast tilstede per 2 senger.»14 

Selve begrepet «overvåkingssenger/monitorerte senger» kan bidra til noe uklarhet. Det må presiseres at 
det ikke siktes til intensivseng med for eksempel ventilasjonsstøtte. Det som forstås er monitorerte 
senger i slagenheten med mulighet for kontinuerlig overvåkning av hjerterytme, blodtrykk og 
temperatur, samt styrket sykepleierbemanning (én pleier kan se til to pasienter) med spesiell opplæring 
og intern sertifisering for disse sengene.  

1.2.4 Føringer – Slag-MR 
I kravene til HF slagsenter beskrevet i HSØ rapporten står det at «slagsenteret må ha tilgang til MR 
undersøkelser alle ukens dager»15. En MR undersøkelse som er avgrenset til akutt hjerneslag vil være 
diagnostisk avklarende i svært mange tilfeller, tar typisk under 10 minutter og kan læres av mange 
radiografer. 

For HF slagsenter som tilbyr trombektomi er kravet drøftet mer detaljert vedrørende dekning også på 
natt. «Det har vært noe diskusjon ift. krav om MR 24/7, hvor et flertall mener dette må være et mål på 
sikt men ikke kan stilles som absolutt krav i en oppstartsfase»16. Samlet er det et krav fra HSØ at HF 
slagsenter tilbyr slag-MR alle ukens 7 dager. For trombektomisentre er det enighet om at det må tilbys 
hele døgnet, men flertallet mente at full døgndekning inkludert natt ikke er et absolutt krav fra 
oppstartdato.  

                                                             
14 https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/hjerneslag 
15 Helse Sør-Øst, Utredning av fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst 
16 Helse Sør-Øst, Utredning av fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst 
(punkt 4.2) 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/hjerneslag
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/049-2018%20Vedlegg%201%20-%20Rapport.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/049-2018%20Vedlegg%201%20-%20Rapport.pdf
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2 Mandat og oppdragsforståelse 
Med utgangspunkt i administrerende direktørs beslutning 27.06.2018 ble det opprettet en 
arbeidsgruppe med følgende mandat: 

Oppgaver 

 Fase 1: Utarbeide plan for implementering av dagtilbud 2019 

 Fase 2: Utarbeide plan for implementering av døgntilbud fra 2020  
 

 For hver fase skal det beskrives kompetansebehov inkludert nødvendig beredskap og vaktplan. Det 
skal lages en plan for kompetansebygging som inkluderer hospitering og simuleringstrening 

o nevrologi 
o intervensjonsradiologi 
o anestesiologi 
o radiograf  
o karkirurg 
o simulering, eget arbeidsutvalg utreder 

 Beskrive behandlingslinje/ algoritme for pasient med mistanke om slag. Dette inkluderer hele 
pasientforløpet fra varsling AMK til utskrivelse etter akutt rehabilitering.  

o Eget arbeidsutvalg utreder dette punktet, innkaller PKO-lege, brukerrepresentant, PTSS-
representant, SSA-lege og SSF-lege 

 Definere og utarbeide nødvendige prosedyrer før behandlingsstart 01.01.2019 

 Beskrive faglig samarbeid i nettverk mellom SSHF og OUS 

 Beskrive behov for sengekapasitet både overvåkings /ordinære senger og evt. personellbehov 

 Beskrive behov for investeringer i medisinsk teknisk utstyr (MTU), IKT og evt. arealtilpasninger 
o Eget arbeidsutvalg utreder behandlingsrom, overvåkningsrom, evt. alternativer 

 Gjøre økonomiske beregninger for etablering og drift av begge faser 
o Eget arbeidsutvalg utreder 

 Utarbeide kommunikasjonsplan som inkluderer publikum, 1.linjetjenesten, brukerutvalg, ledere, 
tillitsvalgte (TV) 

 Gjennomføre ROS – analyse før oppstart 

 Utarbeide plan for evaluering av modell av tjenesten 
o etter ett og etter to år 

 
Arbeidsgruppens sammensetning 

 Prosjektledelse 
o Fagdirektør Per Engstrand (leder) 
o Rådgiver Anna Reisvaag Lindland (sekretær) 

 Nevrologisk avdeling 
o Avdelingssjef overlege Martin Weisshaar 
o Overlege Arnstein Tveiten 

 Radiologisk avdeling 
o Avdelingssjef Tone Merete Mikalsen 
o Overlege (intervensjonsradiolog) Pål Johan Stokkeland 
o Radiograf Elin Strøm 

 Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO) 
o Overlege Arthur B. Halvorsen 
o Overlege Kirsti Aanvik Menning 

 SimSørlandet 
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o Overlege Olav Søvik 

 Klinikk for prehospitale tjenester (PTSS) 
o Overlege Lars Erik Fjellet (fase 1) 
o Konsulent Tom Helge Vik Tollefsrud (fase 2) 
o Spesialkonsulent Ole Kristian Skomedal (fase 2) 

 Tillitsvalgte:  
o FTV NSF Grethe Dølbakken 
o FTV Delta Finn Otto Fjellestad 

 
Arbeidsgruppen har innhentet relevant kompetanse etter behov. Økonomiavdelingen (ved Annlaug 
Øygaarden Brekke og Jan Øyvind Karlsen) har bistått med økonomiske beregninger, og 
informasjonsenheten (ved Rune Nesdal Jonassen) har bistått i arbeidet med kommunikasjonsplan. 

Styringsgruppens sammensetning 

 Foretaksledelsen SSHF 

 KTV SSK Dnlf Hans Thorwild Thomassen 

 Brukerrepresentant Elisabeth Stenberg 
 
Gjennomført prosess 

14.06.18 Styrevedtak Helse Sør-Øst – regional organisering 

18.06.18 Ledermøte – anbefaling 

20.06.18 Dialogmøte TV – avklaring om prosess 

25.06.18 Drøftingsmøte TV 

25.06.18 Orientering i Styret SSHF ved kst. adm.dir 

27.06.18 Vedtak kst. adm.dir - tilbudet skal etableres ved sykehuset i Kristiansand 

04.07.18 Utsendt mandat til høring (frist 18.08.18) 

20.08.18 Gjennomgang mandat i ledergruppen 

22.08.18 Dialogmøte TV 

29.08.18 Mandat vedtak kst. adm.dir 

06.09.18 Arbeidsgruppemøte 1 

20.09.18 Arbeidsgruppemøte 2 

28.09.18 Arbeidsgruppemøte 3 

04.10.18 Utsendt rapport til foretaksledelsen 

08.10.18 Presentasjon av rapport fase 1 i foretaksledelsen 

18.10.18 Arbeidsgruppemøte 4 

02.11.18 Utsendt rapport til styringsgruppen 

05.11.18 Gjennomgang av rapport fase 1 i foretaksledelsen 

07.11.18 Styringsgruppemøte 1 – rapport fase 1 vedtatt 

27.11.18 ROS-analyse fase 1 

10.12.18 Styringsgruppemøte 2 – ROS-analyse fase 1 vedtatt 

14.12.18 Arbeidsgruppemøte 5 

11.01.19 Arbeidsgruppemøte 6 

31.01.19 Arbeidsgruppemøte 7 

13.02.19 Arbeidsgruppemøte 8 

26.02.19 Arbeidsgruppemøte 9 

21.03.19 ROS-analyse fase 2 

04.04.2019 Utsendt rapport fase 2 til styringsgruppen 

08.04.19 Styringsgruppemøte 3 – presentasjon rapport fase 2 
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23.04.19 Orientering i brukerutvalg 

26.04.19 Drøftingsmøte TV 

Mai 2019 Styringsgruppemøte 4 – beslutning fase 2 

 

Det er gjennomført 11 felles møter i arbeidsgruppen (inkl. ROS-analyse fase 1 og 2), hvor tillitsvalgte 
også har deltatt. Mindre grupper har forberedt tekster knyttet til sine respektive fagområder som er 
blitt sendt på høring til arbeidsgruppen mellom møtene. 

Dagtilbud startet opp 01.02.2019, i tråd med administrerende direktørs vedtak 10.12.2018. 

Rapportens struktur 

Rapporten er strukturert ihht. oppgaver i mandat, med inndeling i fase 1 (dagdrift) og fase 2 (døgndrift). 
Første versjon av rapporten (fase 1) ble vedtatt 07.11.2018 og inneholdt beskrivelse av nødvendig 
minimum av kompetanse og ressurser for oppstart av dagtilbud fra 01.02.2019, samt en grov skisse av 
behov for oppstart av døgntilbud. Gjennom våren 2019 er fase 2 videre utredet og beskrevet i andre 
versjon av rapporten. 

Det vil skje en gradvis innfasing gjennom 2020 til full døgndrift fra 01.01.2021. Dette har sammenheng 
med at det vil ta tid å bygge opp tilstrekkelig  kompetanse hos alle som skal delta i vaktlagene   
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3 Krav til kompetanse 
Innføring av trombektomi ved SSK for SSHFs opptaksområde stiller krav til nødvendig kompetanse og 
ferdigheter hos den enkelte yrkesgruppe, samt nødvendig tilgjengelighet av kompetanse i 
tjenestetiden/åpningstiden (vaktberedskap). 

Det skilles mellom krav til kompetanse i fase 1 (dag/8 timer) og fase 2 (døgn/24 timer). Dag defineres 
som kl. 08:00-16:00. Håndtering av pasienter utover dette tidsvinduet er beskrevet i egen prosedyre 
(kap 5). 

3.1 SimSørlandet 

3.1.1 Nødvendig kompetanse 
Koordinator i SimSørlandet er tilrettelegger for simuleringsøvelser innen trombektomi. I oppstartfasen 
ser man at det har vært et stort behov for denne tilretteleggingen.  

Utover koordinatorressurser er operatørrollen for pasientsimulatoren svært avansert, og man trenger 
kontinuitet for å kunne opprettholde en god kvalitet på dette.  

I tillegg til selve trombektomisimuleringen på SSK er det et stort behov for å øke tilstedeværelse og 
gjennomføring av nevrologiske teamtreninger på SSA og SSF, med mål om å løfte kvalitet og 
beslutningsevne for slagresponsen i hele foretaket. 

3.2 Nevrologi 

3.2.1 Nødvendig kompetanse 
Leger 

Fase 1 
Nevrologisk overlege har det formelle ansvaret ved indikasjonsstilling sammen med 
intervensjonsradiolog samt ansvar for oppfølging etter trombektomi.  
 
Klinisk kompetanse17: 

 Nevrolog med minimum 1 års erfaring fra akutt slagbehandling inklusive iv trombolyse og oppfølging 
av generelle slagpasienter 

 Kunnskap om indikasjoner og kontraindikasjoner til trombektomi 

 Kunnskap om cerebral anatomi o, spesielt cerebral sirkulasjon og nevrologiske utfall svarende til 
karenes forsyningsområder 

 Kunnskap om cerebral patofysiologi ved perfusjonssvikt/iskemi/infarkt 

 Erfaring med nevrointensiv overvåkning (før/etter trombektomi, okkludert/rekanalisert kar, ved 
angioplastikk/stenting av pre- eller intracerebrale kar, behandling ved økt intrakranielt trykk).  

 Kunnskap om håndtering av akutte komplikasjoner ved trombektomi 

 Kunnskap om indikasjon og funn ved aktuelle billedundersøkelser (CT/CTA, MR/MRA, DSA, ultralyd 
halskar/TCD)  

 Ferdighet i ultralyd halskar og TCD 
 
Fase 2 
Tilsvarende kompetanse som i fase 1, men tilgjengelighet 24/7. 

Sykepleiere 

                                                             
17 Helse Sør-Øst, Utredning av fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/049-2018%20Vedlegg%201%20-%20Rapport.pdf
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Fase 1 
Egne monitorerte senger i HF slagsenter vil ikke være tilgjengelig ved oppstart av fase 1 ved SSHF, og 
trombektomi-pasienter må derfor overvåkes på intensiv det første døgnet. For å sikre god nevrologisk 
overvåking må sykepleier på intensiv som overvåker slagpasienter få assistanse fra slagsykepleier til 
regelmessig funksjonsvurdering inkludert National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS). Sykepleier på 
intensiv skal kunne konsultere slagteam. 

I forbindelse med etablering av egne overvåkingssenger i slagsenteret må sykepleierne gjennomgå 
internt stuekurs og sertifiseres.  

Det er behov for sykepleier i 50 % for slagsenterkoordinerende oppgaver. Sentrale oppgaver er å tilse 
ferdigstilling av nye og revisjon av eksisterende prosedyrer for alle faser av forløpet, opplæring, 
registerarbeid, evaluering og forberedelse for fase 2. 

Fase 2 
I fase 2 må slagenheten i HF slagsenter ha egne monitorerte senger i tråd med HSØ-føring18. Etablering 
og opplæring må derfor gjøres i fase 1 (se beskrivelse under fase 1) og fortløpende i fase 2. 

For enkelte slagpasienter vil det likevel være faglig riktig med overvåkning i intensivavdeling (se 
prosedyre i kap 5). 

3.2.2 Vaktberedskap 
Fase 1 
LIS forvakt må ha nevrolog med kompetanse i slagbehandling tilgjengelig når trombektomi er aktuelt 
(evt. utrykning). Vedkommende har ansvar på nevrologisk avdeling som er moderavdeling. Ansvar 
inkluderer korrekt indikasjonsstilling (inkl. rådføring med vakthavende SSA og SSF og avtale om 
overflytting derfra til slagsenter SSK hvis aktuell pasient der), klinisk observasjon og kommunikasjon 
under og etter prosedyren. Slagteam overtar ansvaret på dagtid og i vakttid tar LIS forvakt over etter 
stabilisert tilstand. 

Fase 2 
Tilsvarende vaktberedskap som dekker hele døgnet, etableres. Nevrologisk avdeling varsler at det blir 
økt bruk av vaktapparatet både i antall temavarslinger og kompleksiteten i sakene. 

Det blir behov for en ordning med støtte av dedikerte trombektomikompetente overleger for 
vaktapparatet (i begynnelsen av fase 2 relativt hyppig ca. 60 % av vaktdøgn, antatt fallende til ca. 20-
30 %). Med god systematisk opplæring antas behovet å kunne falle ytterligere. 

3.3 Intervensjonsradiologer 

3.3.1 Nødvendig kompetanse 
Klinisk kompetanse19: 

 Kunne gjøre en enkel klinisk nevrologisk undersøkelse 

 Kunne korrelere symptomer/kliniske funn med hjernens funksjonelle anatomi  

 Kunnskap om nevrologiske klassifikasjonssystemene ved iskemisk hjernesykdom (f.eks. NIHSS og 
mRS)  

 Kunnskap og forståelse vedrørende indikasjoner og kontraindikasjoner for MT 

 Utvelgelse av pasient til MT er individualisert. Kunne vurdere den enkeltes pasients risiko ved en MT 
og risiko uten MT 

                                                             
18 Helse Sør-Øst, Utredning av fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst 
19 Helse Sør-Øst, Utredning av fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst 

https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/049-2018%20Vedlegg%201%20-%20Rapport.pdf
https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/049-2018%20Vedlegg%201%20-%20Rapport.pdf
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 Kunnskap om de viktigste medikamentene som har betydning for MT og tilhørende akutt prosedyrer 
(f.eks. ASA, Klopidogrel, Warfarin, abciximab, eptifibatid). Indikasjoner og mulighet for reversering 
av medikamentenes effekt 

 Kunnskap om faktorer som kan påvirke utkomme pre-, peri- og post prosedyre (for eksempel 
narkose versus våken sedasjon, narkosemidlenes påvirkning, blodtrykksregulering, blodsukker, 
temperatur og respirasjon etc.)  

 Forstå diskrepans mellom angiografisk og klinisk utkomme  

 Kunnskap om prosedyrens potensielle komplikasjoner og håndteringen av disse (disseksjon, 
perforasjon, perifer embolisering/trombemigrasjon)  

 Kunnskap om hvorfor reperfusjonsblødning kan oppstå. Individuelle tiltak for å redusere dette 

 Kunnskap om og håndtering av hyperperfusjonssyndrom (sammen med nevrolog) 
 
Radiologisk kompetanse: 

 Kunne tolke all radiologisk undersøkelsesmetodikk (CT og MR) som har relevans for den primære 
utredningen avgjørende for indikasjonsstillingen for MT. Det forutsettes god forståelse for 
patofysiologien som danner grunnlaget for relevante funn på disse undersøkelsene  

 Kunne hjernens arterielle og venøse anatomi samt kjenne til de vanligste normalvariasjoner. Kunne 
bedømme dette på en CT og/eller MR angiografi 

 Kunne skille mellom akutt trombe/gammel okklusjon/disseksjon og vaskulitt med noen grad av 
sannsynlighet 

 Kunne skille blødning fra «contrast-staining» etter endt prosedyre  

 Kunne gjenkjenne iatrogen SAH og fistel på cerebral angiografi og annen bildediagnostikk 

 

Teknisk kompetanse: 

 Kunne utføre cerebral angiografi med kunnskap om kartreets forsyningsområder og dens 
anastomoser 

 Kunnskap om teknisk utstyr som benyttes ved trombektomiprosedyrer – fordeler og ulemper ved 
enkelte typer (for eksempel ulike føringskatetere, mikrokateter, mikrowire, ulike typer stent-
retrievere, ballonger, carotisstenter, aspirasjonskateter og aspirasjonssystemer)  

 Kunnskap om teknikker og utstyr for å minimere risiko for prosedyrerelaterte komplikasjoner, evt 
hvordan håndtere komplikasjoner akutt og profylakse for senere komplikasjoner (f.eks.: iatrogen 
disseksjon under prosedyren som ikke skal akutt behandles med stent men som må medikamentelt 
behandles for å hindre senere okklusjon/embolisering versus risiko for blødning i hjerneinfarktet)  

 Kunnskap om indikasjoner og metode for å utføre carotis-stenting og intraarteriell selektiv 
trombolyse  

 Forstå de vanligste graderingssystemene for vurdering av angiografisk resultat (eks TICI) 

3.3.2 Vaktberedskap 
Fase 1 
Ingen endring fra dagens vaktordning. 

Fase 2 
Det må planlegges et robust vakt-team i 2020 med 5 intervensjonsradiologer. Det må sikres stilling til 4. 
og 5. intervensjonsradiolog. Det er viktig å iverksette rekruttering i god tid for å sikre tilstrekkelig 
kompetanse ved oppstart. 
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SSHF ledelsen må jobbe målrettet mot HSØ ledelsen for at det opprettes prosjektstilling på RH for 
intervensjonsradiolog, og at SSHF får garanti for å disponere den fra høst 2019 (evt. 2020). SSHF har en 
konkret kandidat som på det tidspunkt vil kunne være i Oslo i gruppe 1 tjeneste. 

Det er ikke realistisk med 24/7, 5-delt vaktsjikt for radiologer i 2020. Ansettelse av to nye radiologer må 
foregå i 2019 og 2020. Det må legges til rette for at kompetanseheving/opplæring i trombektomi for 5 
radiologer er på plass for å dekke 5-delt vaktsjikt i 2021.  

For å sikre et bærekraftig vaktteam av radiologer i 24/7 beredskapsvakt må dette teamet bygges opp i to 
trinn: 

 Trinn 1 (2020): 3-delt vaktsjikt, med beredskap i tidsrommet 08.00-22.00 (dvs. ikke beredskap natt) 

 Trinn 2 (2021): 5-delt vaktsjikt med 24/7 beredskap 

Det må planlegges arbeidsbetingelser for radiologer i angio/intervensjonsjiktet, samt konsekvens for 
eksisterende overlegesjikt slik at begge vaktsjikt er bærekraftige. 

Det må vurderes behov for tilstedeværelse av radiolog med MR-nevro kompetanse ifm. 24/7 
vaktberedskap innen trombektomi fra 2020. Det må etableres hjemmekontorløsning for radiologer, og 
dette må støttes aktivt av sykehusledelsen i SSHF.  

3.4 Intervensjonsradiografer 

3.4.1 Nødvendig kompetanse 
Fase 1 
Oppstart vil kreve to erfarne radiografer innen angio/intervensjon. Seksjonsradiograf, samt en erfaren 
radiograf starter opp i 2019. Disse har/skal ha kjennskap til nevrointervensjonsprosedyrer og 
utstyrsoversikt. 

Fase 2 
I løpet av 2019 breddes kompetanse til radiografer. Det tilstrebes å bygge opp et team på 9 personer 
basert på lang erfaring innen generell angio-/intervensjonsarbeid for å håndtere prosedyrer innen 
trombektomi.  

Det må sikres tilstrekkelig med kompetanse tilstede under prosedyren med minimum 2 
angio/intervensjonsradiografer. Andre HF som har innført/innfører trombektomiprosedyrer har 3 
radiografer tilstede – to sterile og en usteril – under slike prosedyrer.  

3.4.2 Vaktberedskap 
Fase 1 
Det må være 2 angioradiografer med relevant opplæring på prosedyrer innen trombektomi 
for å kunne dekke et dagtilbud. Kompetansen må være tilstede mandag-fredag, noe som vil krever 
tilførsel av 1,2 radiografstilling.  

Fase 2 
Vaktberedskap for radiografer må være robust nok til å kunne sikre minimum to radiografer tilstede 
under en trombektomiprosedyre 24/7. Dette innebærer både en angiokompetent radiograf i 
vaktberedskapen, samt en radiograf i beredskap som enten kan gå direkte inn i trombektomiteamet, 
eller avløse ordinær radiografvakt hvis denne innehar angiokompetanse.  

Vaktberedskapen for radiografer må bygges opp i to trinn (lik radiologene): 
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 Trinn 1 (2020): Det legges til rette for et vaktteam som sikrer 2-3 radiografer tilstede ved en 
trombektomiprosedyre i tidsrommet 08.00-22-00, ukedager og helger. For å kunne klare dette er 
det behov for 2 radiografstillinger i 2020.  

 Trinn 2 (2021): Vaktberedskapen utvides til også å gjelde tidsrommet 22.00-08-00 (natt). 
Dette vil kreve 3 62 % stillinger (1,86 stilling for radiograf) for å sikre 24/7 beredskap av radiografer. 

Radiologisk avdeling har radiografer med MR-slagkompetanse på flere vaktlag per i dag. MR-beredskap 
for aktuelle trombektomikandidater med krav om enkel slagprotokoll, vil ikke kreve tilførsel av stillinger. 
Antall/volum trombektomipasienter er avgjørende for hvor godt man håndtere dette og evt. 
samtidighetskonflikter mot øvrig beredskap i Radiologisk avdeling.  

Det gjøres oppmerksom på at en 24/7 beredskap på MR, for alle pasientgrupper/slagpasienter, vil kreve 
flere radiografstillinger og kompetanseheving for å sikre robusthet igjennom hele døgnet. Behovet for 
radiografstillinger tilknyttet MR-beredskapen må følges opp og justeres i tråd med MR-behovet de 
kommende årene, da dette er vanskelig å anslå p.t. 

3.5 Anestesi 

3.5.1 Nødvendig kompetanse 
Fase 1 
Anestesileger 
Anestesilege med spesialistkompetanse. Må kunne prosedyren og ha gjennomgått nødvendig opplæring 
på angiolab. Anestesilegens hovedoppgave er å håndtere luftveier, sedasjon, sørge for hemodynamisk 
stabilitet under inngrepet, samt å håndtere cerebrale katastrofer. Dette er oppgaver en spesialist i 
anestesi skal kunne håndtere i sitt daglige virke.  

Anestesisykepleiere 
Må kunne prosedyren og ha gjennomgått nødvendig opplæring på angiolab. 

Intensivsykepleiere 
Må få assistanse fra slagsykepleier til regelmessig funksjonsvurdering inkludert National Institute of 
Health Stroke Scale (NIHSS) på slagpasienter. Sykepleier på intensiv skal kunne konsultere slagteam. 

Fase 2 
Som fase 1, pluss kompetanse til å håndtere sedasjon og narkose i MR-miljø. Dette gjelder både 
anestesilege og anestesisykepleier. Leger og sykepleiere på intensiv må ha kompetanse til postoperativ 
overvåkning av trombektomipasienter inkludert kunnskap om komplikasjoner og håndtering av disse. 

3.5.2 Vaktberedskap 
Generelt er samtidighetskonflikter ift. tidskritiske intervensjoner en utfordring for anestesipersonell 
(lege og sykepleier) som involveres i alle alvorlige hendelser på sykehuset. Dette gjelder både fase 1 og 
2. 

Fase 1 
Det planlegges å benytte ø.hjelp (evt. halv ø.hjelp) teamet for å dekke behovet på dagtid. Redusert 
kapasitet til håndtering av øyeblikkelig hjelp i lav aktivitet (inkludert sommer) utgjør en risiko mtp. å 
kunne gjennomføre trombektomi umiddelbart. 

Fase 2 
Anestesileger 
Det må etableres en hjemmevaktordning for å håndtere tilfeller utover normalarbeidstid. Rent praktisk 
må tilstedeværende anestesibakvakt starte trombektomibehandlingen og hjemmevakt ta over når 
denne ankommer. Uavhengig av trombektomi-pasientene ansees en styrkning av vaktberedskapen 
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nødvendig grunnet økende antall tidskritiske samtidighetskonflikter og arbeidsbelastning hos primær- 
og bakvakt. 

Anestesisykepleiere 
Tilsvarende anestesileger må det etableres en hjemmevaktordning for å håndtere tilfeller utover 
normalarbeidstid. Rent praktisk må en (helst to) av anestesisykepleierene som er på sykehuset starte 
trombektomibehandlingen og hjemmevakt ta over når denne ankommer. Dette vil også innebære en 
generell og nødvendig styrkning av kapasitet og akuttberedskap. 

3.6 Prehospitalt 

3.6.1 Nødvendig kompetanse 
Fase 1 
Under rådende føringer er det ikke avdekket behov for å styrke kompetansen utover dagens nivå for å 
gå i gang med fase 1, hverken i AMK eller ambulansetjenesten.  

Fase 2 
Det blir økte krav til vurderingskompetanse ute i ambulansetjenesten for å ha best mulig 
kommunikasjon med vakttelefonen.  

Ved FAST symptomer og andre symptomer på hjerneslag som er spesifisert på tiltakskort (som synstap 
til en side, akutt svimmelhet/ustøhet) skal ambulansetjenesten konferere med vakttelefonen for å sikre 
pasienten rask tilgang til mest egnet behandling. Kompetansebyggingen inngår i den fortløpende 
resertifiseringsordningen. 

3.6.2 Vaktberedskap 
Fase 1 
Fase 1 forventer ikke, basert på antatt volum, å påvirke beredskapssituasjonen og kan håndteres med 
dagens flåtesituasjon. 

Fase 2  
Det kan forekomme samtidighetskonflikter i forbindelse med at ambulanse følger pasienten inn på SSF 
og SSA mens det avklares eventuelt transportbehov til trombektomisenter. Dersom dette skulle oppstå 
skal ambulansen frigjøres og respondere på det ventende oppdraget. På bakgrunn av dette forventes 
det ikke at volum vil påvirke dagens beredskapssituasjon og kan håndteres innenfor dagens beredskap.  

Det organiseres et system for daglig risikostyring («tavlemøte»). 
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4 Plan for kompetansebygging 
Innføring av trombektomi ved SSK for SSHFs opptaksområde krever kompetansebygging og kontinuerlig 
oppdatering for alle involverte fagområder. På grunn av tidsplanen og hvor SSHF befinner seg i 
utviklingen, må en del av kompetansebygging og øvrig tilpasning skje i fase 2. 

Se vedlegg (kap 13.2) for detaljert plan for kompetansebygging. 

4.1 SimSørlandet 
SimSørlandet tilrettelegger for regelmessige simuleringstreninger for trombolyse og trombektomi. I fase 
1 kan det kan ikke stilles krav til at alle involverte har gjennomgått simulering, men det er ønskelig at så 
mange som mulig gjennomfører før oppstart. 

De som leder simuleringstreningene bør ha utført facilitatorkurs, jfr. anbefaling fra Stavanger 
Universitetssykehus (SUS). Train-the-trainer-kurs arrangeres bl.a. av SimSørlandet i samarbeid med 
Universitetet i Agder (UiA). SimSørlandet/UiA har HSØ godkjenning for å arrangere facilitatorkurs og 
SimSørlandet har to HSØ-godkjente seniorfacilitatorer som kursledere. Facilitatorne vil delta på kurs i 
InSitu Simulering (metode for tidseffektiv teamledelse av trombektomiøvelser) ved RegSim leder fra 
Helse Stavanger. 

SSHF deltar i et nasjonalt prosjekt for kvalitetssikring av trombektomi. Det nasjonale prosjektet ledes av 
Stavanger Universitetssykehus ved professor i nevrologi, Martin Kurz, som bistår SimSørlandet i 
kompetansebygging av simulering. 

Fra 01.01.2019 låner SSHF SimMan Vascular fra SUS og kan kjøre fullskala trombektomi-simulering. 
Våren 2019 planlegges ukentlig simulering for trombektomiteam med lokal tilpasning til det nasjonale 
prosjektet. Simuleringen vil kunne inkludere alle faser i pasientforløpet, inkludert melding av pasient via 
AMK, innbringing i ambulanse, mottak direkte på CT-lab, oppstart av intravenøs trombolyse, sømløs 
overføring til anigolab og simulering av trombektomi på spesialtilpasset angio-simulator fra Lærdal. 
Richard Skåra oppdaterer trombektomiprosedyre/ flytskjema regelmessig iht. innspill fra gjennomgang/ 
debriefing av teamet etter ukentlige trombektomiøvelser 

4.2 Nevrologi 
Leger 
Nevrologiske leger må ha opplæring gjennom internundervisning, litteratur, kongressdeltakelse og 
deltakelse i simulering. 

Noen dedikerte leger, herunder seksjonsoverlege, vil trenge ekstra skolering for ledelse og 
kompetanseoverføring inkludert aktiv rolle i simuleringsøvelser. For disse vil konferanser/seminarer og 
hospitering ved større sentra være sentralt. I en oppbyggingsfase vil slike leger med ekstra kompetanse 
bli brukt til å supplere det nevrologiske vaktapparatet ved reelle behandlinger. Per 01.03.19 har en 
overlege og en LIS gjennomført «Train the trainer»-kurs og er sertifiserte SIM facilitatorer. To overleger 
har hospitert ved etablerte trombektomisentre. 

I oppstartsfasen lager nevrologisk avd. i samarbeid med utdanningsutvalg undervisningsserie om 
trombektomi (evt. med eksterne forelesere) som gjentas etter et halvt år og ved behov. 
Intensivmedarbeidere (evt. også anestesi og radiologi) inviteres. 

Aktuelle endringer i prosedyren, indikasjon m.m. implementeres fortløpende og på kort varsel i intern 
undervisnings- og opplæringsopplegg.  

Det blir behov for å øke tidsbruk til fagutviklingsarbeid for overleger og simuleringsøvelser for overleger 
og LIS, samt tidsbruk til arrangering. 
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Ut fra erfaring i fase 1 må det innen 31.12.2019 avtales hvordan man videre sikrer at overlege med 
tilstrekkelig slagkompetanse kan bistå 24/7. Det planlegges generell kompetanseheving for bakvakter og 
må avklares om bistand fra overlege med spesialkompetanse skal formaliseres også i fase 2. 

Sykepleiere 
Sykepleierne i slagenheten følger et strukturert nettbasert opplæringsprogram med sertifisering med 2 
års gyldighet. Slik opplæring er i tråd med nasjonal retningslinje og HSØ-modell. Nevrologisk avdeling må 
tilse at opplæringen og sertifiseringen følges og ha spesielt fokus på god opplæring av nye kolleger. 

Slagsenter SSK har per i dag bare én sykepleier med spesialutdanning som slagsykepleier. Minst én til må 
ha denne formaliserte kompetansen, og på sikt er det ønskelig å ha denne kompetansen tilgjengelig alle 
dager. 

SSHF vil lage et lokalt tilpasset stuekurs for overvåkingssenger med utgangspunkt i rilsvarende kurs ved 
Ahus. Seksjonsoverlege (2014) og to sykepleiere (2017) har hospitert på Ahus med dette for øye20. 

4.3 Intervensjonsradiologer 
SSHF har per i dag en intervensjonsradiolog som selvstendig kan utføre trombektomi. Ytterligere to er 
under opplæring (kursing/hospitering) og er ventet å kunne inngå selvstendig i vaktsjikt hhv. høst 2019 
og vår 2020. Det må også påbegynnes opplæring av 4. og 5. radiolog for å forberede intervensjonsvakt 
2020/2021. 

Opplæringstiltak inkluderer hospitering, følge vakter og delta på prosedyrer og trening i simulator. 
Intervensjonsradiologer bør hospitere over en minimumsperiode på 6 uker (avhengig av bakgrunn til 
intervensjonist som skal læres opp) ved et aktivt nevroradiologisk intervensjonsavdeling/seksjon (OUS 
RH). Tilstedeværelse (eventuelt også assistanse) ved andre INR prosedyrer vil kunne bidra positivt inn 
for å gjøre operatør rustet til selvstendig utførelse av trombektomi. 

En intervensjonsradiolog deltar på EXMINT (dedikert 2 ukers kurs for intervensjonister som skal gjøre 
slagtrombektomier i regi europeiske nevro-intervensjonsforeningen), og det planlegges å sende en til 

Det er innført ASPECT-skåring av slag på nativ CT, samt at vi har startet med CT perfusjon. 

Relevant forbruksutstyr for angiolab beregnet brukt under trombektomi bør tas i bruk til andre ikke-
kranielle prosedyrer der det lar seg gjøre (lukkede skyllesystem, mikrowire, mikrokateter, 
aspirasjonskateter osv.) som trening/habitualisering, da dette vil ha generell læringseffekt. 

4.4 Intervensjonsradiografer 
Det planlegges gradvis oppstart med hele basisteamet tilgjengelig, med nøkkelpersoner i alle ledd, og 
med bredding av flere radiografer ila. 2019 og 2020. Oppstartsfasen må utnyttes for utrulling av 
kompetanse også innad i det øvrige radiograf-sjiktet. 

Seksjonsradiograf og superbruker slagtrombektomi har hospitert ved OUS RH. Det må videre planlegges 
for ytterligere hospiteringer av nye radiografer i teamet for å sikre kompetanseheving.  

Radiografene skal delta i kontinuerlig simulering sammen med resten av teamet gjennom 2019/2020. 
De mest erfarne radiografene involveres i simuleringen i startsfasen, øvrige radiografer inkluderes 
gradvis, og i forkant av oppstart i trombektomivaktsjiktet.  
 

                                                             
20 SSHF, notat 31.05.17 (se kap 13.1) 
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Det må sikres nok radiografer tilstede under MT-prosedyren for å sikre en optimal opplæringssituasjon, 
samt for å være i rute mot et 24/7 beredskapstilbud. 

4.5 Anestesi 
Anestesipersonell har tilnærmet det samme opplærings- og videreutdanningsbehov som de andre 
involverte yrkesgrupper.  

Anestesileger 
Ukentlige fullskala simuleringsøvelser vår 2019. Hovedansvarlig bør ha minst 2 ukers hospitering på stort 
trombektomisenter. 

Anestesisykepleiere 
Ukentlige fullskala simuleringsøvelser vår 2019.  Hovedansvarlig bør ha minst 2 ukers hospitering på 
stort trombektomisenter. 

Intensivsykepleiere 
Støtte av nevrolog og slagsykepleier ved overvåkning i oppstartsfasen. I fase 2 fortsetter 
kompetansebygging som i fase 1, med utvidet antall involvert personell for å sikre tilgjengelig 
kompetanse på døgnbasis. 

4.6 Prehospitalt 
Kompetansebygging vil inngå i den fortløpende resertifiseringsordningen. 

Inn mot fase 2 forventes det at man kan gjøre opplæring internt med bistand fra det nevrologiske 
miljøet ved SSHF under forutsetning av at fagdager budsjetteres inn til 2019. 
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5 Pasientforløp og prosedyrer for pasient med mistanke om slag 
Se vedlegg (kap 13.3) for prosedyrer. 

5.1 Pasientforløp 
Alle pasienter med mulig hjerneslag må vurderes for trombolyse og trombektomi umiddelbart. Dersom 
indikasjon og ikke kontraindikasjon for i.v.-trombolyse skal den gis så fort som mulig etter CT (MR) 
undersøkelse og per i dag senest innen 4,5 timer etter symptomstart. 

Trombektomi må også gjøres så fort som mulig når det er indisert etter som effekten er svært 
tidsavhengig. Tidsvindu for trombektomi er i endring. I nasjonale retningslinjer er det opp til 6 timer fra 
symptomdebut. Imidlertid har nye studier publisert i 2018 ført til ny anbefaling i internasjonale 
retningslinjer opp til 24 timer for godt selektere pasienter baser på CT perfusjon eller MR. Det forventes 
tilsvarende revisjon av norske nasjonale retningslinje våren 2019. 

Når en pasient med mulige slagsymptomer er varslet AMK, rykker ambulanse ut som ø.hj. Det er 
allerede fra 2010 én felles nevrologi-vakttelefon for hele SSHF. Uønsket variasjon på Agder er i ROS-
analyse fase 2 (se kap 11) identifisert som et risikoområde. Som et av tiltakene for å redusere uønsket 
variasjon skal ambulansetjenesten konferere med vakttelefonen for å sikre pasienten rask tilgang til 
mest egnet behandling. Denne kan styre pasienten til trombektomisenter dersom det ut i fra 
helhetsbildet (symptomer, tid fra symptomdebut, avstand) kan tjene pasienten. 

Trombolyseteam/nevroteam på mottakende sykehus varsles straks og får en ny varsel 10 min før 
ankomst. Teamet møter pasienten i mottaket. Teamene har ulik utforming på de tre lokasjoner.  

Dersom CT angiografi viser storkarokklusjon som er tilgjengelig for trombektomi må rask trombektomi 
tilstrebes. På SSK utløses egen trombektomialarm, og pasienten flyttes til angiolab umiddelbart.  

Dersom pasienten er på SSA eller SSF, tar pasientansvarlig vaktlege kontakt med nevrologisk vakttelefon 
på SSK. Som et av tiltakene for å reduserer uønsket variasjon skal det være lav terskel for slik kontakt for 
drøfting av klinikk og bilder. Dersom trombektomi er aktuelt, avtales overflytting til SSK umiddelbart 
med ø.hj. ambulansetransport under pågående intravenøs trombolysebehandling «drip an ship». Stabile 
pasienter kan overføres i vanlig ambulanse. Trombolyse-infusjon kan gå på vanlig infusjonssett uten 
pumpe, og krever ikke ekstra personell. På SSK tar nevroteam/trombektomiteam pasient imot. Dersom 
klinisk stabil tilstand underveis kjøres pasient direkte til angiolab på SSK. Dersom ustabil gjøres ny 
vurdering ved ankomst. 

Etter trombektomi flytter pasient til overvåkning. I fase 1 er det i intensivavdeling til neste dag. I fase 2 
går stabile pasienter til slagenhetens overvåkingssenger direkte eller etter kort observasjon i intensiv 
avdeling.  

Det videre forløpet skjer i tråd med retningslinjer og lokale prosedyrer for nevrologi ved somatikk SSK21. 
Nevrologisk forvakt SSK skal oppdateres (av vakthavende radiograf) hver morgen på trombektomitilbud 
på SSK (tilgjengelig kompetanse hos radiologi, anestesi, nevrologi SSK) i fase 1. 

I timer/dager der det ikke er trombektomitilbud ved SSK, brukes OUS RH eller SUS som tidligere. 

5.2 Prehospital prosedyre 
Prehospitale prosedyrer og tiltakskort er oppdatert.  

                                                             
21 SSHF, Hjerneslag, mottaksrutine - Akuttmottak SSK 

http://ekweb-sshf.sikt.sykehuspartner.no/docs/pub/DOK04148.pdf
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Ambulanse konfererer prehospitalt med en felles vakttelefon for hele SSHF for å sikre rask tilgang til 
mest egnet behandling. Vaktapparatet kan ut fra helhetsbildet (symptomer, tid fra symptomdebut, 
avstand) styre pasienten til trombektomisenter dersom det kan tjene pasienten. Eksempelvis kan en 
pasient ha kontraindikasjon mot trombolyse (tidsvindu, blodfortynnende medisin eller andre grunner), 
men være god kandidat for trombektomi. 

Revidert tiltakskort inneholder også punkter for rask sekundærtransport fra SSA og SSF til SSK. Her 
tilstrebes prinsipp om at ambulanse følger pasienten ved SSA og SSF til det er avklart (oftest etter CT 
angio) om det blir sekundærtransport og at samme personell transportere til endelig leveringssted.  

Tiltakskortet beskriver overflytting til SSK umiddelbart med ø.hj. ambulansetransport under pågående 
intravenøs trombolysebehandling «drip an ship». Stabile pasienter kan overføres i vanlig ambulanse. 
Trombolyse-infusjon kan gå på vanlig infusjonssett uten pumpe, og krever ikke ekstra personell. 

Også uavhengig av trombektomi må prehospitale prosedyrer og tiltakskort trolig gjennomgås i 2019 da 
behandlingstilbudet utenom trombektomi er i endring. Særlig aktuelt er trombolyse basert på akutt MR 
eller CT perfusjon på pasienter med symptomvarighet > 4,5 timer eller ukjent debuttidspunkt. Uønsket 
variasjon på Agder er i ROS analysen identifisert som et risikoområde. Det må beskrives hvordan dette 
skal løses for Listers befolking i lys av at SSF ikke har CT perfusjon eller MR.  

5.3 Prosedyre for gjennomføring av trombektomi på lab 
Slagtrombektomi-prosedyre angiolab er godkjent.  

5.4 Anestesiprosedyre 
Prosedyrer er skrevet på bakgrunn av prosedyre hentet fra SUS og RH (hovedsakelig prosedyre fra SUS). 
Disse kan bli justert noe i forløpet. 

5.5 Prosedyre for overvåkning av pasient som har gjennomgått trombektomi 
Prosedyren er skrevet på bakgrunn av prosedyre hentet fra RH og justert i samråd med 
nevrolog/radiolog.  

5.6 Prosedyre for pasientinformasjon 
Det er utarbeidet skriftlig informasjon om hjerneslag generelt og om trombolyse og trombektomi. 

 

  



 

 

 

Forslag til plan for implementering av trombektomi ved SSHF 21 

6 Faglig samarbeid med OUS og SUS 

6.1 Samarbeid med OUS 
Ved spesielle sykdomskonstellasjoner eller situasjoner som krever mer enn vanlig 
trombektomibehandling (evt. andre intervensjonsbehov eller ved usikkerheter om indikasjon) kan 
nevrolog på SSHF ta kontakt med trombektomivakt ved RH/OUS for å avtale videre fremgangsmåte 
(assistert behandling på SSK, overflytting til RH, eller annet). 

Akutte kasus vil bli diskutert med OUS, både nevrologisk og intervensjonsradiologisk/nevroradiologisk. 

Elektivt er det i tillegg uttalt samarbeid med SUS og RH på intervensjonsradiologi og nevrologi, med 
korte linjer for diskusjon av prosedyrer og kasuistikker. Det er allerede startet felles samlinger for 
erfaringsdeling mellom fagmiljøene som gjennomfører trombektomi i Norge.  

6.2 Samarbeid med SUS 
SSHF har nært samarbeid med SUS og RH på intervensjon/nevrologi, med korte linjer for diskusjon av 
prosedyrer og case. 

Det er startet et nasjonalt prosjekt der man deler på simuleringsopplegg for trening i hele kaskaden. 
Arbeidet på dette er allerede i gang, også ved SSHF.  
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7 Behov for sengekapasitet 

7.1 Nevrologi 
Fase 1 
Det er anslått at 10 pasienter vil få trombektomi på SSK i løpet av 2019. Litt over halvparten av disse ville 
blitt lagt inn på slagsenter SSK uansett. Anslagsvis 10 flere pasienter vil bli overført fra SSA og SSF til SSK 
for vurdering for trombektomi, hvorav halvparten vil bli behandlet. Sengekapasitet på slagpost i helhet 
behøver ikke økes til oppstart fase 1, men det er behov for minst 2 overvåkingssenger.  

Inntil videre må pasienter legges inn på intensivavdeling i ett døgn etter trombektomi som midlertidig 
løsning i fase 1. Dette er ikke optimalt, men grunnet lite volum anses det som forsvarlig for oppstart i 
fase 1.  

Fase 2 
Det må gjennom fase 1 (frem mot fase 2) etableres overvåkingssenger i slagenheten slik at denne 
oppfyller nasjonal retningslinje og HSØs forutsetning for både slagenhet, slagsenter og trombektomi (se 
kap 1). Det beregnede behovet er 2 rom med 2 senger hver. Det er planlagt at minimum 2 senger har 
fast monitor og at 2 er telemetribaserte. 4 senger med fast monitor anses bedre og tilsvarer ESO 
(European Stroke Organization) kriterier. Nasjonal retningslinje anbefaler at 1/3 av sengene i 
slagenheten har slik overvåkning. Det er mulig med trinnvis utvikling med ferdigstilling av ett rom med 2 
senger først. Opprettelsen av overvåkingssenger ved slagenheten SSK må planlegges gjennomført i 
arbeidet frem til fase 2.  

Det er full enighet mellom anestesileger og nevrologer om at slagpasientene gjennom hele det akutte 
forløpet fra mottak gjennom trombektomi og til sengepost må befinne seg på en akse mellom 
nevrolog/slagenhet og anestesilege/intensiv. Det er også full enighet om kriterier for plassering i 
intensiv avdeling versus slagenhetens overvåkingssenger. 

Alle kapasitetsvurderingene i nevrologisk avdeling er gjort ut fra nåværende pasientflyt. Dersom faglig 
utvikling fører til at flere pasienter blir innlagt ved HF-slagsenteret, må senge- og personellkapasitet 
kompenseres tilsvarende for å ivareta kvaliteten og sikkerheten i risikoområder identifisert i ROS-
analysen (se kap 11). 

7.2 Intensiv 
Fase 1 
Alle pasienter skal observeres på intensivavdeling, minimum til neste dag. Lavt volum i fase 1 vil ikke øke 
behov for intensivplasser. 

Fase 2 
Intuberte pasienter eller pasienter som er respiratorisk og/eller sirkulatorisk ustabile må kontinuerlig 
overvåkes på intensivavdeling.  

Når det opprettes overvåkingssenger på nevrologisk avdeling vil en del pasienter som i dag ligger på 
intensiv/intermediær kunne behandles der. Trombektomipasientene skal rutinemessig ligge 
postoperativt på intensiv de første 2-4 timer og deretter til overvåkingssenger i slagenheten. Det 
forventes at noen av disse blir intensivpasienter. Summen av disse to effekter blir sannsynligvis et 
tilnærmet uendret intensivbehov knyttet til trombektomi. Inntil det etableres overvåkingssenger på 
nevrologisk avdeling, må det allokeres mer ressurser til intensiv/intermediær.  
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8 Investeringsbehov 

8.1 SimSørlandet 
Utstyr 
SimSenteret låner vederlagsfritt en pasientsimulator fra SUS/Lærdal første halvdel i 2019. Dette utlånet 
vil ikke vare i all den tid man må opprettholde trombektomi-simuleringen, og en avansert 
pasientsimulator bør derfor settes på investeringsbudsjettet. Kostnadsramme for en slik simulator er kr 
1,2-1,5 mill. 

Areal 
SimSenteret har behov for økt lagringsplass for å kunne bruke og innrede lokalene hensiktsmessig. Det 
er behov for lagerlokaler på 60-75 kvadratmeter. 

8.2 Nevrologi 
Etablering av overvåkingssenger på slagsenter i fase 2 vil kreve oppgradering av rom og tilsvarende 
utstyr. Romtilpasning og innkjøp av utstyr er utredet og budsjettert av medisinsk teknisk seksjon, og det 
ble over investeringsbudsjettet 2017 bevilget kr 600 000 til 4 monitorer. Dette må nå etableres.  

8.3 Intervensjonsradiologi 
Utstyr 
Dagens angio/intervensjonsutstyr er fra 2007 og snart klart for utskiftning. Dette utstyret må fungere for 
å kunne utføre trombektomi. 

Areal 
Dagens arealer i radiologisk avdeling legger ikke til rette for gode forberedelsesfasiliteter av pasienter. 
Dette inkluderer også pasienter til trombektomi. I forbindelse med økt antall pasienter til trombektomi, 
og MR/CT, bør det vurderes et forberedelsesrom/pasientoppholdsrom i umiddelbar nærhet til lab. 4, 
CT/MR. 

8.4 Anestesi 
Anestesiapparatene nærmer seg dato for utskiftning og det er sannsynlig at det vil oppstå økende grad 
av funksjonssvikt på grunn av alder.  
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9 Økonomiske beregninger (etablering og drift) 
 
Merkostnad ved trombektomi kan ikke sees helt isolert, men har paralleller med etablering av nye 
prosedyrer/tjenester på andre fagområder (f.eks. EVAR). Opprettelse av radiologisk intervensjonsvakt er 
allerede beskrevet i Utviklingsplan 203522. Den vil ha synergistiske effekter som nyttiggjøres for andre 
pasientgrupper. Det samme gjelder for etablering av utvidet MR-dekning på SSK. Investering i 
trombektomi og alle støttefunksjoner som beskrevet i denne rapporten vil således føre til betydelig 
forbedret behandlingstilbud og mer hensiktsmessige pasientforløp også for mange andre pasienter på 
Sørlandet og vil gi økte inntekter for andre fagområder enn bare hjerneslag. Slik beregning er ikke 
hensyntatt i rapporten, men fordeler for pasienter, medarbeidere og nye inntekter vil være betydelige. 

Økonomisk utgangspunkt før oppstart beskrives i delkapittel 9.3, der utgiftsnivået er kr 2 160 000 i 2018 
(gjestepasientkostnader).  

 

Tabellen viser økonomiske endringer – økte inntekter, reduserte gjestepasientkostnader og økte utgifter 
– sammenlignet med om man ikke etablerte et nytt tilbud, med oppdaterte prognoser for økt bruk av 
trombektomi (volumtall 2019-2021). 

2019 i tabellen uttrykker vedtaket om et dagtilbud (kl. 08-16) med de økonomiske konsekvenser som 
det medfører. Tabellen viser økonomiske konsekvenser av arbeidsgruppas forslag til oppgradering mot 
full drift i 2021. Hele perioden (2019-2021) referer til pasientvolum beskrevet i delkapittel 9.1. 

Som tabellen viser er det 2020 som blir det økonomisk mest krevende året. Dette skyldes at tilbudet 
bygges opp på kostnadssiden til 24/7 gjennom ansettelser og etablering av vaktordninger, mens 
behandlingskapasiteten får full effekt først fra 2021. Fra 2021 vil man ha et fullt utbygd tilbud og 2021 
gir et realistisk uttrykk for netto kostnad med oppgitt pasientvolum. 

                                                             
22 SSHF, Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020 

https://sshf.no/Documents/Utviklingsplan%202030/2018.04.27%20ENDELIG%20SSHF%20Utviklingsplan%202035%20med%20strategi%202018%202020.pdf
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9.1 Pasientvolum 

9.1.1 Historisk pasientvolum 
Trombektomerte 
I 2017 ble det gjennomført 4 trombektomier på pasienter sendt til OUS og SUS fra SSHF. Tilsvarende tall 
for 2018 var 15 trombektomier. Økningen skjedde vesentlig fra Kristiansand (se tabell). Forklaringen er 
faglig utvikling med mindre restriktiv indikasjonsstilling, utvidet tidsvindu og bedret diagnostikk. 

Tall på pasienter fra SSHF som gjennomgikk trombektomi de siste 2 år: 

 Arendal Flekkefjord Kristiansand SUM 

2017 0 1 3 4 

2018 3 1 11 15 

 
Observerte (ikke trombektomerte) 
I tillegg til de trombektomerte ble det ila. 11 første måneder i 2018 sendt 17 pasienter til OUS med akutt 
hjerneslag som ikke ble trombektomert. Imidlertid hadde om lag halvparten av disse pasientene 
blødninger som ikke er aktuelle for trombektomi. Dette gir dermed om lag 10 pasienter for hele året 
som ble sendt med henblikk på trombektomi, men der dette ikke ble gjennomført. 

9.1.2 Forventet pasientvolum 
Trombektomerte 
HSØ har i sin utredning, basert på egne tall og nasjonal retningslinje for hjerneslag, lagt til grunn 40 
trombektomier per år for Agders befolkning. Dette tilsvarer 7% av pasienter med hjerneslag.  

Det legges til grunn et volum på 10 trombektomier gjennomført på SSK i oppstartsåret 2019 (kun dagtid) 
og 40 i 2021 (når full døgndrift er etablert). For mellomåret 2020 legges det til grunn 20 pasienter. Dette 
estimatet har flere usikkerhetsmomenter knyttet til hvor raskt opplæring av flere intervensjonister kan 
skje. En avgjørende faktor her er at det opprettes rotasjonsstilling på OUS RH (ref. kap 4.3). 

Observerte (ikke trombektomerte) 
Det legges i hovedsak til grunn historisk observert forhold mellom pasienter som blir trombektomert og 
de som kun blir observert med henblikk på trombektomi. Når 10 pasienter sendes til trombektomi vil 
det ut i fra denne vurdering bli sendt 5 i tillegg som kun observeres. Dette prinsippet legges til grunn for 
estimert pasientvolum for årene 2019-2021. 

9.2 Inntekter 
Inntekter må baseres på estimert pasientvolum fremover ut i fra det som forventes å bli praksis og krav 
ut fra retningslinjer. Historiske pasientvolum kan ikke legges til grunn, da disse ikke gjenspeiler praksis 
nå og fremover. 

ISF-refusjon for utført trombektomi utgjør i 2019 214 000 kr. ISF-inntekt skal dekke ca. 50 % av 
kostnader. Om SSHF får økt basisramme tilsvarende dette er enda uklart. 

Her er kun beregnet merinntekt, dvs. disse pasientene ville uansett blitt innlagt og fått konservativ 
behandling. Rehabilitering er ikke inkludert. 

I HSØ-rapport23 står det: «Det må vurderes om helseforetakene som starter opp med trombektomi skal 
få en reduksjon i abonnementsordningen til OUS». Foretaksledelsen i SSHF må ha en proaktiv holdning i 
dette. 

                                                             
23 Helse Sør-Øst, Utredning av fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst  

https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/049-2018%20Vedlegg%201%20-%20Rapport.pdf
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9.3 Gjestepasientkostnader 
Estimerte (nær reelle) gjestepasientkostnader for 2018 er kr 2 160 000, fordelt med kr 1 926 000 (15 
trombektomerte) og kr 234 000 (10 observerte, ikke trombektomerte). 

Sparte gjestekostnader 2019-2021 er basert på oppdaterte forventninger til volum behandlet i 
Kristiansand. Inntil et døgntilbud er etablert på SSHF må det påregnes økende kostnader for 
gjestepasienter, både trombektomerte og ikke-trombektomerte som fortsatt må sendes til OUS. Rask, 
solid implementering vil derfor være svært viktig for å begrense disse økende kostnadene.  

9.4 SimSørlandet 

9.4.1 Bemanning 
Fase 1 
SimSenteret har i 2018 fått 1 årsverk til å kunne støtte opp under simuleringskravene som kommer i den 
nye spesialiseringsordningen for leger. Dette årsverket er i sin helhet brukt på trombektomiprosjektet. 

Fase 2 
Det er behov for opprettelse av 1 sykepleierårsverk (kr 0,75 mill) for å kunne opprettholde 
simuleringsaktiviteten og samtidig kunne arbeide for LiS-spesialiststruktur. Stillingen vil bli delt opp for å 
øke eksisterende stillingshjemler – samt oppretting av en ny kombinasjonsstilling mellom en 
sykehusavdeling og SimSenteret. 

9.5 Nevrologi 

9.5.1 Bemanning 
Lege 

Fase 1 
For planlegging, prosedyrearbeid, simulering, koordinering og informasjon med tre lokasjoner bruker 
nevrologisk avdeling om lag 0,5 legeårsverk. Det ble forstått i planlegging av fase 1 at det ikke ville bli 
innvilget økt legeressurs.  

Fase 2 
Avdelingen har meldt behov for styrking med 1 legeårsverk på grunn av økte oppgaver. Det blir økt 
involvering av overlege i teamvarslinger, simulering, klinisk arbeid knyttet til dårlige pasienter som nå vil 
bli håndtert i eget HF, prosedyrearbeid, koordinering med tre lokasjoner og lovpålagt registerarbeid.  

P.t. er det i budsjettet tatt høyde for 0,5 legeårsverk (kr 0,8 mill). Økt legeressurs og økt aktivitet 
medfører økt behov for merkantile tjenester, tilsvarende 0,1 årsverk i full drift. 

Sykepleier 

Fase 1 
Arbeidsgruppen anbefalte i planleggingen av fase 1 at det før oppstart skulle etableres sykepleier i 50 % 
for slagsenterkoordinerende oppgaver. Klinikkdirektør SSK besluttet høsten 2019 at denne resursen skal 
skaffes ved omdisponeres fra øvrig nevrologi. 

Fase 2 
Det vil kreve 5 sykepleierårsverk å etablere 2 overvåkingssenger dersom disse kommer i tillegg til 
eksisterende senger (øke samlet sengetall med 2). Dersom man oppgradere 2 eksisterende senger (ikke 
øker samlet sengetall, men flytte en nevroseng til slagpost) og omrokerer hjelpepleier slik at alle pleiere 
på natt er sykepleiere, kan man med 3 nye sykepleierårsverk ha 2 overvåkingssenger og oppfylle 
minimumskrav. Dette krever en styrkning på ca. kr 2,3 mill. 
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9.5.2 Kompetanseutvikling/hospitering 
Hospitering, kurs, konferanser og annen opplæring (inkl. frikjøp) for avdelingsleder, seksjonsoverlege, 
overleger og LIS utgjør totalt kr 150 000 for 2019 og kr 55 000 for 2020. 

Stuekurs for sykepleiere utgjør kr 50 000 (2019). Utdanning av slagsykepleier utgjør kr 80 000 (2020).  

9.6 Intervensjonsradiolog 

9.6.1 Bemanning 
Fase 1 
Tilførsel av 1 radiologstilling (stilling nr. 4) med halvårseffekt i 2019 gir økte lønnskostnader på kr 0,67 
mill. 

Fase 2 
For å ha 5-delt intervensjonsvakt er det behov for å styrke med ytterligere 1 radiologstilling (stilling nr. 
5) fra 2020. Dette gir total økning i lønnskostnader på kr 2,7 mill for fase. 

I tillegg kommer vaktberedskapstillegg for nytt intervensjonsvaktlag. En gradvis opptrapping tilsier 
kostnader på kr 0,19 mill i 2020 (3-delt vaktsjikt) og kr 0,31 mill i 2021 (5-delt vaktsjikt). 

Det må også tas høyde for evt. endringer i det ordinære vaktlaget. Beregnet kostnad på ordinære 
vaktlinjer som må erstattes ved trombektomi er kr 0,6 mill.  

9.6.2 Kompetanseutvikling/hospitering 
Fase 1 
Hospitering, kurs og vikarinndekking for 3 radiologer i 2019 er beregnet til totalt kr 0,72 mill. 

Fase 2 
Ved opplæring av 4. og 5. radiolog vil det ila. 2020 være behov for noe hospitering ved eksternt 
foretak/evt. simulering. Kostnad er estimert til kr 0,12 mill. 

9.6.3 Forbruksmateriell 
Det må tas høyde for økte varekostnader på min. kr 50 000 per trombektomerte pasient. Dette vil i full 
drift (2020) utgjøre ca. kr 2 mill. 

Hjemmekontorløsning for radiologer, inkl. IKT-utstyr tilgjengelig, samt avtale om hjemmegransking for 
nevroradiolog, må utredes nærmere ila. 2019. 

9.7 Intervensjonsradiograf 

9.7.1 Bemanning 
Fase 1 
Arbeidsgruppen anbefalte tilførsel av 1,2 radiografstilling ved oppstart av fase 1 for å sikre dagdrift 5 
dager pr. uke. Det ble gjennomført en analyse av konsekvenser ved å redusere denne til 0,5 stilling (se 
vedlegg, kap 13.3) som gav en entydig anbefaling om at 1,2 radiografstilling er nødvendig for å unngå 
samtidighetskonflikter. Det ble bevilget 1,0 stilling til radiograf i fase 1 med kostnad kr 0,7 mill. 
 
Fase 2 
Trinnvis opptrapping i tråd med radiologenes vaktberedskap vil i 2020 kreve 2 100 % 
turnusradiografstillinger for å kunne dekke vaktberedskap i perioden 08.00-22.00, inkl. helg. Beregnet 
kostnad er kr 1,4 mill. Full døgnberedskap fra 2021 vil kreve ytterligere 3 62 % radiografstillinger for å 
dekke inn perioden 22.00-08.00. Beregnet merkostnad for natt er kr 1,3 mill. 
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9.7.2 Kompetanseutvikling/hospitering 
Hospitering for 2 radiografer i 2019 og bredding av kompetanse til øvrige radiografer i 2020 er beregnet 
til totalt kr 75 000. 

9.8 Anestesi 

9.8.1 Bemanning og kompetanseutvikling 
Fase 1 
Det vil ikke være behov for økt bemanning i 2019 ettersom behandling skjer på dagtid og 
trombektomier vil håndteres på lik linje med andre akutte hendelser. 

Fase 2 
Anestesilege 
Etablering av hjemmevakt for å håndtere tilfeller utenfor dagtid er estimert til kr 1,9 mill pluss utrykning 
på vakt. Dette tilsvarer i timetall én stilling. Kompetansebygging og ferie utgjør kr 0,56 mill (0,5 stilling). 
Til etablering av vaktordning trengs derfor minimum 1,5 overlegestilling. 

Anestesisykepleier 
Etablering av hjemmevakt er estimert til kr 0,98 mill kr pluss utrykning på vakt. Kompetansebygging og 
ferie utgjør kr 0,35 mill (0,5 stilling). Til etablering av vaktordning trengs minimum 1,5 sykepleierstilling.  

Intensivlege/intensivsykepleier 
Overvåkningsbehov er beskrevet i kapittel 1. Inntil det etableres monitorerte senger i slagenhet må 
pasientene overvåkes på intensiv og det må ressurser allokeres ressurser til intensiv/intermediær. 

9.8.2 Forbruksmateriell 
Varekostnader utgjør ca. kr 750 per pasient, som i full drift (2020) utgjør ca. kr 30 000. 

 

 

10 Kommunikasjonsplan 
Prosjektet laget i oktober 2018 en interesseanalyse og har siden hatt en jevnlig oppdatert 
kommunikasjonsplan (godkjent av styringsgruppen 10.12.18). En ansatt fra kommunikasjonsenheten har 
deltatt sammen med representanter fra implementeringsprosjektet for å bestemme nødvendige 
kommunikasjonstiltak.  

Det har blitt gitt informasjon til brukerutvalg, foretaksledelse, sykehusansatte og allmenheten i tett 
samarbeid med kommunikasjonsenheten og i egnede kanaler som møter, intranett, NRK og Facebook. 
Implementeringsarbeidet er presentert i nasjonale fagfora på Nevrodagene og i det 4. nasjonale møte 
om endovaskulær behandling.  
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11 ROS-analyse 

11.1 Fase 1 
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11.2 Fase 2 
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Forslag til plan for implementering av trombektomi ved SSHF 33 

12 Plan for evaluering 
I henhold til mandat skal prosjektet «utarbeide en plan for evaluering av modell av tjenesten etter ett og 
etter to år». Arbeidsgruppen foreslår at det også gjennomføres underveisevaluering i 
implementeringsfasen. Hensikt med gjennomføring av evaluering er å avdekke eventuelle 
forbedringsområder og behov for risikoreduserende tiltak. 

Prosjektet skal evalueres etter gjeldende SSHF-metodikk for evaluering. I implementeringsfasen 
evalueres resultatoppnåelse for å følge opp at tiltak gjennomføres etter plan, følge opp identifiserte 
risikoområder (ROS-analyse) og identifisere nye tiltak etter behov. I første underveisevaluering bør også 
prosjektprosess og overlevering til linjen evalueres. Etter avsluttet implementeringsprosjekt (ved full 
drift) evalueres måloppnåelse og effekt for SSHF, pasienter og interessenter. 

Aktuelle tema for evaluering er kliniske resultater (funksjon hos pasient, kvalitetsavvik, uønsket 
variasjon), volum, kompetanse, økonomi og budsjettavvik. 

Tentative evalueringstidspunkt: 

 Første underveisevaluering (dagdrift): Høst 2019 

 Andre underveisevaluering (opptrapping): Vår 2020 

 Tredje underveisevaluering (opptrapping): Høst 2020 

 Fjerde underveisevaluering (full døgndrift): Vår 2021 

 Endelig evaluering: Høst 2021 

Det foreslås at underveisevalueringene gjøres i form av fellesmøter der fagområdene fra arbeidsgruppa 
og tilhørende avdelingsledelse er representert. Metode for sluttevaluering drøftes etter at 
underveisevalueringene er gjennomført.   
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13 Vedlegg 

13.1 Referanser 
Som angitt i fotnoter. 

 Dokumentnavn Fil 

2 Vedtak konst. adm.dir – Etablering av mekanisk trombektomi til pasienter 
med akutt hjerneinfarkt i Kristiansand 

2018-06-27 

Etablering av mekanisk trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt i Kristiansand -vedtak.docx 
3 Mandat for implementering av trombektomi ved SSHF 

Mandat for 

implementering trombektomi - Endelig (05.09.2018).docx 
13 Svar fra Sørlandet Sykehus på innspillsrunde om  

Rapport om utredning av fremtidig organisering av tilbud om mekanisk 
trombektomi til pasienter med akutt hjerneinfarkt i Helse Sør-Øst  SSHF trombektomi 

svar innspill.docx
 

19 Notat til fagdirektør og klinikkdirektør – HF Slagsenter i Kristiansand – 
praktisk implementering (30.05.17) 

HF Slagsenter i 

Kristiansand - praktisk implementering - notat 2017.docx 
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13.2 Detaljert plan for kompetansebygging 
Beskrevet i kap. 4 

Fagområde Målgruppe Tiltak Når 

SimSørlandet Facilitatorer for 
trombektomi-simuleringer 
(Arnstein Tveiten, Halvor 
Øygarden, Siri Lund, Olav 
Søvik og Richard Skåra) 

Sertifisering av Halvor Øygarden 20.09.2018 

Sertifisering av Arnstein Tveiten Uke 7 (2019) 

Kurs i InSitu Simulering (metode for 
tidseffektiv teamledelse av 
trombektomiøvelser) 

24-25.01.2019 

Arthur Halvorsen, Olav 
Søvik, Siri Lund, Richard 
Skåra 

Full-skala trombektomi-simulering 
og opplæring i pasientsimulator v/ 
SUS 

07.11.2018 

Nevrologer (overleger og 
LIS), intervensjons-
radiologer og –radiografer, 
anestesileger og -
sykepleiere 

Simuleringstrening akuttmottak 28.09.2018 

Simuleringstrening akuttmottak 09.11.2018 

Simuleringstrening akuttmottak  07.12.2018 

Regelmessig fullskala trombektomi-
simulering ved SSHF 

Vår 2019 

Sim-koordinatorer 
(Richard Skåra, Gry 
Dølemo og Kjetil 
Henriksen) 

Opplæring som operatører av 
pasientsimulator 

23.-24.01.10 

 Deltakelse i nasjonalt prosjekt for 
kvalitetssikring av trombektomi, 
ledet av SUS 

 

Nevrologi Arnstein Tveiten Hospitering OUS RH Uke 2 (2019) 

European Stroke Conference Uke 21 (2019) 

Martin Weisshaar Hospitering (Berlin) Uke 44 (2018) 

International (USA) og/eller 
European Stroke Conference 

Vår 2019 

Andre overleger med 
hovedarbeidsområde 
hjerneslag 

Intern opplæring Høst 2018 

International (USA) og/eller 
European Stroke Conference 

Vår 2019 

LIS NIHSS-sertifisering Innen 31.12.2018 

Bergenkonferansen Okt 2018/okt 2019 

Sykepleiere slagenhet NIHSS-sertifisering  

«Stuekurs» opplæring monitorerte 
senger 

Høst 2019 

Intervensjons-
radiologer 

Pål J. Stokkeland Kurs EXMINT (2 uker) + eksamen 
sept 2019 

Uke 47 (2018) 
Uke 10 (2019) 

Hospitering OUS RH Uke 41 (2018) 

Hospitering OUS RH Uke 49 (2018) 

Veronica Reijnen Hospitering OUS RH (2 uker) Uke 43 og 48 
(2018) 

Hospitering OUS RH (3 uker) Utført 22.02.19 

Hospitering OUS RH (1 uke) 2019 

Petter Pettersen Hospitering OUS RH (1 uke) Uke 9 (2019) 

Hospitering OUS RH 2. halvår 2019 

4. og 5. radiolog Basisopplæring 2018-2020 

Videre MT–opplæring Fra 2020 
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Rad. avdeling Innføring ASPECT-scoring Utført 2018 

CT perfusjon eller CTA flerfase Utført 2018 

Intervensjons-
radiografer 

Seksjonsradiograf/ 
superbruker 
slagtrombektomi 

Hospitering OUS RH (2-3 dager) Okt 2018 

Evt. hospitering OUS 2019 

Øvrige radiografer Utrulling av kompetanse 2019-2020 

Evt. hospitering OUS 2019 

Anestesi Anestesileger  Internundervisning om prosedyrer 
(evt. nettbasert opplæringsprogram) 
og gjennomgang på lab 4 

Nov/des 18 

Anestesisykepleiere Internundervisning/gjennomgang på 
lab 4 

 

Hospitering (2 uker) ved stort 
trombektomisenter (hovedansvarlig 
sykepleier) 

 

Intensivsykepleiere Internundervisning av 
slagsykepleiere med opplæring i 
slagbehandling 

Nov 18 

Nettbasert opplæringsprogram Nov/des 18 

Hvis mulig: Støtte av slagsykepleier 
ved overvåkning i oppstartsfasen 

 

Prehospitalt 
 

 Inngår i resertifiseringsordning Kontinuerlig 
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13.3 Prosedyrer 
Beskrevet i kap. 5 

Nr Prosedyrenavn Fil 

5.1 Pasientforløp:  
Mottaksrutine hjerneslag SSK 

Hjerneslag - 

mottaksrutine 2018-2020.pdf   
Pasientforløp: 
Flytskjema trombektomi (SUS), 
beskrivelse trombektomiprosedyre Flowchart_trombekto

mi.pdf
 

Beskrivelse_trombekt

omiprosedyre.pdf
 

Pasientforløp: 
SSHF-tilpasset flytskjema trombektomi 
(utkast) Flytskjema 

trombolyse og trombektomi SSK.pdf
 

5.2 Prehospital prosedyre 

Flowchart ved 

mistanke om hjerneslag.pdf
 

card_54_1536735042_

66826035.pdf  

card_341_153673508

8_39864368.pdf  
5.3 Prosedyre for gjennomføring av 

trombektomi på lab 
INTERVENSJON 

Nevrovaskulær intervensjon.pdf
 

Trygg Trombektomi 

Sjekkliste versjon 4 (2).pdf
 

5.4 Anestesiprosedyre 

Nevrointervensjon 

for anestesiteam revidert des-17.pdf
 

5.5 Prosedyre for overvåkning av pasient 
som har gjennomgått trombektomi 

Overvåkning etter 

trombektomi.pdf
 

5.6 Prosedyre for pasientinformasjon 

Hjerneslag - 

Trombolyse Trombektomi - Pasientinformasjon - Nev SSHF.pdf 
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13.4 Konsekvensanalyse radiografstilling (fase 1) 
Gjennomført i arbeidsgruppen 18.10.18 på etter bestilling fra administrerende direktør. 

 


