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Styresak 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bakgrunn 
 
Haukeland Universitetssykehus (HUS) har sammen med Rikshospitalet HF en flerregional funksjon innen 
åpen hjertekirurgi på barn. Åpen hjertekirurgi på barn har vært utført ved HUS siden 1975. I begynnelsen 
av 90-tallet var antall hjerteoperasjoner på barn ca 40 pr år. De senere årene har dette antallet sunket til ca 
30 pr år.  
 
I rundskriv I-19/2003 fra Helsedepartementet går det fram at departementet ikke lenger vil regulere 
opprettelse eller avvikling av flerregionale funksjoner. De regionale helseforetak forutsettes å inngå et 
samarbeid om lokalisering av funksjoner som det ikke er rasjonelt å etablere i alle regioner, samt å 
etablere nødvendige avtaler om kostnadsdeling eller kjøp av tjenester.  
 
I sak 118/03 O under administrerendes direktørs orientering ble følgende protokollert: 
 

Barnehjertekirurgien ved Haukeland Universitetssykehus har fått en vanskelig 
bemanningssituasjon og det tas sikte på å fremme en styresak om evt. endring av dagens ordning 
med en flerregional funksjon mellom Helse Bergen HF og Rikshospitalet HF. 

 
11.02.04 fattet Helse Bergen HF i sak 07/04 B følgende vedtak: 
 

Styret slutter seg til forslaget om å trappe ned virksomheten innen åpen barnehjertekirurgi.  
 
Det framlegges på denne bakgrunn en sak for styret.  
 

 
Kommentarer 
 
Med det lave volumet som det nå er på virksomheten er det enighet i det medisinske fagmiljøet om at en 
bør endre denne funksjonen. 
 
Virksomheten trappes ned ved HUS slik at alle barn under skolealder og barn med de mest komplekse 
hjertefeilene overføres til Rikshospitalet. Dette er de gruppene hvor volum og kompetanse er mest kritisk. 
 

 
Går til:  

 
Styremedlemmer 

Selskap: Helse Vest RHF 
Dato skrevet:  19.02.2004   
Saksbehandler: 
Vedrørende:  

Gjertrud Jacobsen 
Barnehjertekirurgi 

 
Styresak 020/04 B 

 
Styremøte 25.02.2004 

  



 

                                                                                                                                                                     2 

Overføringen bør skje gradvis. Pasienter hvor behandlingen allerede er startet opereres ved HUS. Nye 
pasienter overføres til Rikshospitalet.  
 
Noen oppgaver foreslås videreført ved HUS. Dette er på områder hvor det er viktig å opprettholde en 
generell kompetanse for behandling av barn i aktuell aldersgruppe, og hvor det er nødvendig å 
opprettholde beredskap for kardiologiske intervensjoner.  
 
Flytting av pasienter fra Rikshospitalet skjer vanligvis raskt etter operasjon. Det er derfor viktig at HUS 
har kompetanse og kapasitet til å takle en rekke forskjellige komplikasjoner. Utredning før og etter 
behandling vil fortsatt skje på Barneklinikken ved HUS. 
 
Den kirurgiske kapasiteten knyttet til det antall operasjoner som det her er snakk om er relativt lite. Denne 
kapasiteten vil bli overført til annen hjertekirurgi slik at antall åpne hjerteoperasjoner fortsatt kan ligge på 
ca 800 pr år. 
 
Nærmere konsekvenser for barnekardiologien vil bli utredet særskilt. 
 
Helse Vest RHF vil i samarbeid med Helse Bergen HF ta formell kontakt med Helse Sør 
RHF/Rikshospitalet HF om denne pasientgruppen, og det vil i denne sammenheng også legges vekt på å 
ivareta spisskompetansen i barnekardiologi i Helse Bergen HF. 
 
Forventede økonomiske besparelser må sees i sammenheng med øvrige kostnadsbesparende tiltak i Helse 
Bergen.  
 
Endringen vil i noen grad øke gjestepasientutgiftene for Helse Vest RHF avhengig av fordelingen av 
oppgavene i barnekardiologien, og betalingssystemet mellom RHF’ene. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret slutter seg til forslaget om å trappe ned virksomheten innen åpen barnehjertekirurgi ved 
HUS. 

2. Det inngås en særskilt samarbeidsavtale angående oppgaver knyttet til barnekardiologi mellom 
Helse Vest RHF / Helse Bergen HF og Helse Sør RHF / Rikshospitalet HF. 

 
 
 
 
 


