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Styret i Helgelandssykehuset HF 
Adm. direktør i Helgelandssykehuset HF 
Revisor i Helgelandssykehuset HF 
 
 
 
Deres ref:  Vår ref: Saksbehandler  Dato: 
 2021/1158-21 Tina Mari Eitran/ 5.8.2022 

 

Foretaksmøte, den 15. august 2022 - innkalling, Helgelandssykehuset 
HF 
 
Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak m. m. (helseforetaksloven) 
kapittel 5 Foretaksmøtet §§ 16, 17, 18 og 19, samt stiftelsesprotokoll for 
Helgelandssykehuset HF § 10, innkalles til foretaksmøte i Helgelandssykehuset HF på 
mandag, den 15. august 2022 - kl. 12.00.  
 
Møtet avvikles som et felles foretaksmøte for sykehusforetakene i Helse Nord. Møtet 
gjennomføres pr. Teams. Oppkoblingsinformasjon sendes i egen e-post. 
 
Til behandling foreligger følgende saker: 
 
Sak 22-2022 Godkjenning av innkalling 
Sak 23-2022 Godkjenning av saksliste 
Sak 24-2022 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder 
Sak 25-2022 Reviderte/nye oppdrag 2022 til Helgelandssykehuset HF 
Sak 26-2022  Tilbakeføring av tarmkreftoperasjoner til Helgelandssykehuset HF 
  
Med henvisning til helseforetakslovens § 17 gjøres spesielt oppmerksom på at 
styreleder og daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal det utpekes 
stedfortreder. Fullmakt legges frem ved møtestart. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Renate Larsen /s/     Cecilie Daae /s/ 
styreleder      adm. direktør 
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Vedlegg: Sak 25-2022 Reviderte/nye oppdrag 2022 til Helgelandssykehuset HF 
Sak 26-2022 Tilbakeføring av tarmkreftoperasjoner til 

Helgelandssykehuset HF 
 

 
 

Kopi:  Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo 



 

 

 

Møtedato: 15. august 2022 
Arkivnr.:    Saksbehandler:   Dato:  
2021/1158-21    Rolandsen, Hansen      5.8.2022  

 

Foretaksmøtesak 25-2022 Reviderte/nye oppdrag 2022 til 

Helgelandssykehuset HF   

      

Endringer i krav og oppdrag for 2022 i foretaksprotokoll mellom Helse Nord RHF og 
Helse- og omsorgsdepartementet 23. juni 2022. 
 
Reviderte/nye oppdrag for 2022 
Helse Nord RHF har i foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet 23. juni 2022 
fått nye oppdrag. Deler av disse oppdragene løses av det regionale helseforetaket, og 
enkelte oppdrag videreføres til helseforetakene. 
 
Av kravene i foretaksmøte blir følgende krav videreført til Helgelandssykehuset HF:  
1. Rapportere på bruk av vikarer i ambulansetjenesten i årlig melding for 2022. 

Rapporteringen skal vise utviklingen i bruk av vikarer fra tidspunktet 
akuttmedisinforskriften trådte i kraft og fram til utgangen av 2022. Rapporteringen 
skal også inneholde helseforetaket vurdering av bruk av vikarer i 
ambulansetjenesten. 

2. Rapportere erfaringer med de lovpålagte ordningene for koordinering og med 

forløpskoordinator, samt å komme med innspill til forbedringsmuligheter slik at 

intensjonene med ordningene kan realiseres. Frist for oppdraget er 1. november 

2022. 

3. Oppsummere hvordan det legges til rette for desentralisering av 

spesialisthelsetjenester. Frist for oppdraget er 1. desember 2022. Det innebærer at 

frist for oppdraget om flytting av elektiv aktivitet framskyndes.   
4. Det vises til overordnede føringer i oppdragsdokumentet for 2022 hvor det står at 

kommuneoverlegene skal inviteres inn i helsefellesskapene. Kommuneoverlegene 
har samfunnsmedisinsk kompetanse som vil være av stor verdi for 
helsefellesskapene. Det er imidlertid opp til de samarbeidende kommunene om, og i 
så fall på hvilke arenaer, de vil involvere kommuneoverlegene i helsefellesskapene.  
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Foretaksmøtet inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte krav som nye oppdrag for 2022 for 

Helgelandssykehuset HF.  
 

2. På vegne av styret i Helse Nord RHF har adm. direktør i Helse Nord RHF ansvar for å 
følge opp Helgelandssykehuset HFs gjennomføring av de nye kravene som er stilt.   

 
 
Bodø, den 5. august 2022 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg:   
1. Protokoll foretaksmøte i Helse Nord RHF 23. juni 2022 

https://www.regjeringen.no/contentassets/8d6f1a2afb64423ead6a97a4bc28513c/protokoll

-foretaksmote-i-helse-nord-23-juni-2022.pdf 
 
 
 
 



 

 

 

Møtedato: 15. august 2022 
Vår ref.:  Saksbehandler:   Dato: 
2021/1158-21  Geir Tollåli  5.8.2022  

Foretaksmøtesak 26-2022 Tilbakeføring av tarmkreftoperasjoner til 

Helgelandssykehuset HF 

 
Bakgrunn 
Statens helsetilsyn gjorde stedlig tilsyn 8. og 9. oktober 2020 hos Helgelandssykehuset 
HF ved sykehuset i Sandnessjøen etter at helseforetaket hadde gjennomført en 
gjennomgang av alle pasientforløp for pasienter med tarmkreft i perioden 2016 til 
2020. 
 
Helse Nord RHF gjennomførte foretaksmøte med Helgelandssykehuset HF 15. oktober 
2020 ad. tarmkreftkirurgi ved Helgelandssykehuset (foretaksmøtesak 38-2020 
Tarmkreftkirurgi - Helgelandssykehuset HF). Det regionale helseforetaket hadde da 
behov for å finne en midlertidig løsning som sikret forutsigbarhet for 
behandlingstilbudet til pasienter mens arbeidet med å forbedre pasientsikkerhet 
innenfor tarmkreftkirurgiområdet og arbeidsmiljø var i planlagt prosess i 
Helgelandssykehuset.  
 
Helgelandssykehuset har etter tilsynet i oktober 2020 jobbet systematisk med 
kvalitetsforbedring for å bedre samarbeid, arbeidsmiljø og omorganisert 
organisasjonen. Det er i perioden utarbeidet to faglige rapporter som beskriver 
prosedyrer som vil kunne styrke kvalitet og pasientsikkerhet knyttet til pasienter som 
må opereres for tarmkreft.  
 
Det regionale helseforetaket anerkjenner kvalitetsarbeidet fagmiljøene og ledelsen i 
Helgelandssykehuset har gjort, både for å lukke avvikene fra det stedlige tilsynet i 
Sandnessjøen og få på plass retningslinjer som sikrer at tilbakeføring av disse 
operasjonene skal være forsvarlig. 
 
Det regionale helseforetaket legger til grunn at foretaksledelsen videre fremover sikrer 
at de ulike enhetene i helseforetaket har en omforent forståelse av de felles mål som 
skal ligge til grunn for pasientsikkerhet og kontinuerlig kvalitetsforbedring. 
 
Det vises videre til styret i det regionale helseforetakets vedtak fra styremøte 22. juni 
2022 i styresak 86-2022 Tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset – sentrale faglige 
forutsetninger, hvor styret i Helse Nord RHF vedtok følgende: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF er tilfreds med at saken nå er ytterligere opplyst. 

 
2.  Styret i Helse Nord RHF ber om at tarmkreftkirurgi tilbakeføres til 
    Helgelandssykehuset. 
 
3. Styret ber om at denne virksomheten samles på en lokasjon og legges til Mo i 



 

    Rana 
 
4. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør innkalle Helgelandssykehuset til 
    foretaksmøte for å formalisere tilbakeføring av tarmkreftkirurgi fra september 
    2022 
 
5. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset arbeider målrettet for å sikre videre 
    utvikling av hovedsykehuset i Sandnessjøen. 
 
 
 
Foretaksmøtet inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Tarmkreftoperasjoner samles på en lokasjon og tilbakeføres til Helgelandssykehuset 

HF ved sykehuset i Mo i Rana fra 1. september 2022. 
 
 
 
Bodø, den 5. august 2022 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 


	20220815 Foretaksmøte - innkalling, Helgelandssykehuset HF
	Foretaksmøte, den 15. august 2022 - innkalling, Helgelandssykehuset HF

	Foretaksmøtesak 25-2022 Reviderte-nye oppdrag 2022 til Helgelandssykehuset HF
	Foretaksmøtesak 25-2022 Reviderte/nye oppdrag 2022 til Helgelandssykehuset HF

	Foretaksmøtesak 26-2022 Tilbakeføring av tarmkreftoperasjoner til Helgelandssykehuset HF
	Foretaksmøtesak 26-2022 Tilbakeføring av tarmkreftoperasjoner til Helgelandssykehuset HF


