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Uttalelse fra sentralstyret i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, til 

Stortingets helse- og omsorgskomité, helse- og omsorgsminister Bent Høie, Helse- 

og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst og Helse Vest.   

Akutt hjerneslagbehandling må omorganiseres i Oslo og 

Bergen 
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke – som representerer 

store risikogrupper for hjerneslag, og som gjennom LHL Hjerneslag er 

landets største brukerorganisasjon for slagrammede og pårørende - 

krever at akutt hjerneslagbehandling i Oslo og Bergen omorganiseres 

etter prinsippet "en dør inn, flere dører ut”, og at arbeidet med å etablere 

ett Oslo Slagsenter og ett Bergen Slagsenter intensiveres.   
Ved hjerneslag er tidsfaktoren kritisk, mer kritisk enn ved hjerteinfarkt. Hjerneceller 

som ikke får blodtilførsel dør etter rundt fem minutter. Får cellene noe blodtilførsel 

kan de klare seg i noen timer. Slag skiller seg fra de aller fleste andre medisinske 

tilstander ved at prognosen for videre liv avgjøres i løpet av de første timene. 

Forskjellen på å komme tidlig og sent kan stå mellom liv og død, eller et liv med eller 

uten alvorlige utfall som lammelser, kognitiv svikt og behov for varig pleie og omsorg. 

Det er derfor helsemyndighetene nettopp har brukt 10 millioner kroner på en 

kampanje som skal lære hele befolkningen hoved-symptomene på hjerneslag og 

nødvendigheten av umiddelbart å ringe 113 om slike symptomer oppstår, det er 

derfor samme budskap skal spres i grunnskolen gjennom den nasjonale dugnaden 

"Sammen redder vi liv" og det er derfor sykehusene blir målt på andelen pasienter 

med hjerneinfarkt (blodpropp) som blir innlagt innen fire timer etter symptomdebut. 

Da er det et stort paradoks og svært urovekkende at i landets to største byer, Oslo og 

Bergen – som snart dekker en femtedel av Norges befolkning - har en organisering 

av akutt hjerneslagbehandling som legger opp til at behandlingen forsinkes og at ikke 

alle slagpasienter umiddelbart  transporteres dit man har det mest avanserte 

behandlingstilbudet.  

Vi kan fastslå at det er god behandling ved sykehusene i Oslo og Bergen når man 

først kommer til behandling, men vårt ankepunkt er at man ikke har organisert for at 

denne behandlingen skal gis raskt og uten forsinkelser. Istedenfor å ha "en dør inn" - 
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det vil si at alle pasienter med mistanke om hjerneslag blir kjørt til samme dør i 

henholdsvis Oslo og Bergen - blir de i dag transportert til ulike sykehus med 

utgangspunkt i symptomer, tidsfaktor og geografisk tilhørighet.  

Forsinkelsene i Oslo og Bergen er dokumentert av Norsk hjerneslagregister. Tre av 

Oslo-sykehusene ligger i nasjonalt bunnsjikt når det gjelder andelen pasienter med 

hjerneinfarkt (blodpropp) innlagt innen fire timer etter symptomdebut. Mens 

landsgjennomsnittet er 42,1 prosent, kommer Lovisenberg på 29 prosent, 

Diakonhjemmet på 38,1 prosent og Ullevål på 38,4 prosent, ifølge Norsk 

Hjerneslagregister. Også Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) i Bergen ligger 

under landsgjennomsnittet med en andel på 39,5 prosent. For pasienter i Oslo og 

Bergen som har behov for trombektomi (blodproppfisking) mister man verdifull tid 

fordi Oslo-pasienter må fraktes fra Ullevål til Rikshospitalet og pasienter i  Bergen fra 

HDS må fraktes til Haukeland universitetssykehus. 

Det er både godt kjent og god dokumentasjon på at organiseringen i Oslo og Bergen 

ikke ivaretar pasientens interesser. I en rapport fra Helse Sør-Øst fra 2016 heter det 

at "Oslo-sykehusene har en spesielt kompleks og for en del pasienter lite 

hensiktsmessig struktur for mottak og behandling av hjerneslag". «Organisering av 

slagbehandlingen i Oslo er i dag fragmentert. Mottak og behandling av hjerneslag 

utføres på tre sykehus fordelt på fire lokalisasjoner. Dette tror vi bidrar til at pasienter 

kommer senere til sykehus i Oslo enn i resten av landet, ved at det kan oppstå 

usikkerhet om hvilket sykehus som har ansvaret for pasienten», skriver Oslo 

universitetssykehus i brev til LHL Hjerneslag 20.12.2017. 

LHL er imidlertid bekymret for at verken Helse Sør-Øst eller Helse Vest tar 

nødvendige grep for å etablere henholdsvis ett Oslo Slagsenter og ett Bergen 

Slagsenter. Vårt inntrykk er at man forsøker å gjøre en dårlig modell litt mindre dårlig 

ved å gjøre tilpassinger og forbedringer istedenfor å velge en god modell med en 

gang, når for eksempel Helse Vest skriver i brev til LHL Hjerneslag (4.1.2018) at «det 

er pågående et forbedringsarbeid i begge sykehus». 

LHL krever at prinsippet om "en dør inn, flere dører ut” legges til grunn for den 

framtidige organiseringen av akutt hjerneslagbehandling i Oslo og Bergen, slik at all 

diagnostikk og initial behandling samles på ett fysisk sted for å sikre at alle pasienter 

får lik tilgang til eksakt diagnostikk og eventuelt trombolyse (blodproppløsende 

middel) og/eller trombektomi (blodproppfisking) så raskt som mulig. Modellen følger 

slagenhetskonseptet ved at de pasientene som har behov for videre behandling og 

rehabilitering får det nær sitt bosted. 

LHL er opptatt av at man på alle diagnoseområder tar utgangspunkt i pasientens 

interesser. Innen hjerneslag er det viktig for å få rask diagnostisering og behandling 

at man desentraliserer det som er mulig, for eksempel CT-skanning og påfølgende 

trombolysebehandling, og sentraliserer det som er nødvendig, for eksempel skaper 

robuste fagmiljøer med nødvendig pasientvolum for å sikre kvalitet på behandlingen. 

I Oslo og Bergen handler det ikke om verken desentralisering eller sentralisering, 

men om fornuftig organisering som setter pasientenes interesser først.   

 

Med vennlig hilsen 

 

Wenche Monrad /sign./ 
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