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Hjertepoliklinikk AEKG, EKKO, 
Kontroll pacemaker og hjertesvikt 

            

 Hjertepoliklinikken blir ivaretatt av avtalespesialist i kardiologi. HSYK leier ut utstyr, ansatte og rom for driften. 
Oppstart januar 2022. 

Billeddiagnostikk RTG             

UL             

CT             

 Ultralyd startet opp i januar ved ambulering av radiolog. Dette er et tilbud som har eksistert tidligere. Røntgen er 
programmert og opplæring gjennomført. Prosedyrer og rutiner må utarbeides, åpning av aktivitet mars. CT kommer 
tentativt september, anbud med flåteanskaffelse til hele HSYK og Helse Nord. CT vil være i drift når maskinen er 
levert og satt opp, og opplæring er gjennomført med utarbeidelse av både rutiner og prosedyrer.  

Gynekologi Undersøkelser og UL             

 Gynekologiske undersøkelser og ultralyd startet opp desember 2021. Eksisterende tilbud i dag med ambulering. 

Dialyse              

 Dialyse gjennomføres i dag i eksisterende bygg, samlokalisert og i samdrift med fødestue og barsel. Kapasiteten er på 
4 uttak.  

Føde, barsel, pediatri              

 Eksisterende tilbud, oppussede lokaler i 2018. 2 barselrom og jordmorkontor og svangerskapskontor og ultralyd 

Kjemoterapi og 
infusjonspoliklinikk 

Kjemoterapi             

Infusjonsbehandling             

 Oppstart vil være avhengig av utvikling av prosedyrer og i samspill med øvrig virksomhet i HSYK. Oppstart april/mai.   

Øre-nese-hals ØNH-endoskopier og -
konsultasjoner 

            

Audiograftjenester             

 Rom er klargjort. Oppstart avhengig av ambulering og tilgjengeligheten på legespesialist. Stort volum.  

Nevrologi Nevrologiske undersøkelser og 
konsultasjoner 

            

Styresak 8/2022 

Vedlegg 1 
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 Oppsett på ambulering må gjennomføres og ivaretakelse av behov  

Blodtransfusjon og blodtapping Blodtransfusjon             

Blodtapping             

 Oppstart vil være avhengig av utstyr og tilgjengelighet på personell. Vil inngå i en helhetlig plan for oppgaver.  

Ortopedi Konsultasjon, utredning, vurdering 
og behandling 

            

 Eksisterende tilbud som videreføres. Ambulering, rundt hver 6. uke i tillegg til telemedisin. Utvikler videre løsninger 
og ordning med tanke på hvordan nå måltall.  

Kirurgi Småkirurgi             

 Eksisterende tilbud, tilbudet er startet opp i DMS-et. Avhengig av ambulering for å opprettholde tilbudet knyttet til 
20 % spesialist med 1 dag i uken.  

HUD Lysbehandling             

Konsultasjoner             

 Lysbehandling vil bli gjennomført med en gang rommet er klargjort. Sykepleier og jordmor ved fødestuen har fått 
opplæring og vil igangsette aktivitet. Videre er konsultasjoner avhengig av ambulering og få på plass fast avtale.  

Øye, ikke aktuelt før 2025→ Utredning og behandling             

 


