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Hallingdal sjukestugu
(HSS)

• Sengepost 10 + 10 senger

• Poliklinikk

• Dialyse

• Rtg-avdeling,  CT fra 2016

• Prehospitale tjenester med bil- og 
luftambulanse



Hjerneslag i Hallingdal

• Omlag 30-40 per år (+ turister)

• Lang transportvei til CT og 

trombolyse

• Ikke alltid «flyvær» for NLA

• Vesentlig lavere trombolyseandel for                                 
pasienter fra Hallingdalskommunene
sammenliknet med resten av RS sitt opptaksområde 
(2014-2015)





Organisering

• Slagteam bestående av radiograf, bioingeniør, 
sykepleier og lege

• Alle bærer radio som er koblet opp i nasjonalt 
nødnett

• Alarm initieres fra (AMK) / Legevaktsentral

• Samband i nødnett muliggjør direkte 
kommunikasjon mellom slagteam og 
ambulanse



• Slagalarm iverksettes når LVS Hallingdal eller 
ambulanse får mistanke om akutt hjerneslag.

• Slagteam møter umiddelbart på CT-lab og starter 
innhenting av pasientopplysninger (tidligere 
sykehistorie, medisinering, aktuelle symptomer 
og funn, m.m.)

• Lege ringer medisinsk bakvakt RS direkte på tlf. 
1200 og vakthavende LIS ringer opp HSS  via 
videolink. 



Videosystem



• LIS Ringerike står 
i forbindelse 
med radiolog og 
melder fra straks 
svar på CT 
foreligger. 

• Det bestemmes 
da om det er 
indikasjon for CT-
angiografi samt 
om trombolyse 
skal gis eller ei



Pasienten gis evt trombolyse før videre 
transport til Ringerike.
Dersom det er tale om trombefisking, sendes 
pasienten direkte til Rikshospitalet med 
helikopter.

Hele prosedyren sikrer et komprimert forløp 
uten unødig tids-spille.    

Vår raskeste «door-to-decision-time» er 9 
minutter, i snitt ca 15-20 minutter



Bemanning og utfordringer, HSS

• Ressurser:

-3 leger 

-2 radiografer

-sykepleiere

Begrenset tilgjengelighet på tjenesten. 

Tilbudet var derfor de første 2 årene begrenset 
til tiden mellom 08-16



Løsning

TELEMEDISIN + AMBULANSEPERSONELL

-Telemedisinsk fjernstyring av CT maskin

-Telemedisinsk veiledning av ambulansepersonell 

base Ål (21 stk)

Assistere en fjernstyrt CT undersøkelse

Telemedisinsk veiledet nevrologisk diagnostikk

Starte akutt-behandling med trombolyse



• Gjennomført trening over 6 mndr med 
ambulansepersonell, LIS og radiografer

• NIHSS opplæring av LIS og 
ambulansepersonell (e-læring)

• Teknisk utstyr grundig testet

• Godkjent av REK og Statens strålevern

• Døgndrift fra 01.03.19

• Planlagt vedlikeholdstrening x 1 / mnd



Forskning
ved overlege og stipendiat Jørgen Ibsen, Ringerike sykehus

• Rural CT study
– Studere medisinske og 

helseøkonomiske fordeler ved 

distrisktsbasert diagnostikk og   

behandling av hjerneslag

• Kvalitetsstudie
– Studere kvaliteten på telemedisinsk veiledet CT undersøkelse og 

trombolysebehandling utført av ambulansepersonell




