
 

 

 

Møtedato: 5. februar 2020 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Geir Tollåli, 75 51 29 00   Bodø, 28.1.2020 

 

Styresak 12-2020/3 Helgelandssykehuset Sandnessjøen - 

bakgrunnen for HF-ledelsens beslutning, 

oppfølging av styresak 1-2020 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 1-2020 Helgelandssykehuset Sandnessjøen - 
tarmkreftkirurgiske operasjoner i styremøte 20. januar 2020. Styret fattet følgende 
vedtak i punkt 4: Styret ber adm. direktør i neste styremøte om en orienteringssak som 
omhandler bakgrunnen for beslutningen som er fattet av ledelsen i Helgelandssykehuset 
HF, inkl. dialogen med ansatte og brukerorganisasjoner. 
 
Vedlagt oversendes notat av 29. januar 2020 fra Helgelandssykehuset HF med 
informasjon om bakgrunnen for saken, helseforetakets vurderinger og prosess, 
informasjonsflyt, læringspunkter m. m. 
 
I det følgende får styret i Helse Nord RHF en orientering om tidslinjen i denne saken - 
sett fra Helse Nord RHF:  
 
 Kreftregisteret sendte ut årsrapportene fra kvalitetsregistrene til alle helseforetak 

27. september 2019. 
 

 Kreftregisteret v/Liv Marit Dørum presenterer årsrapportene samlet for 
fagsjefgruppen i Helse Nord 6. desember 2019. Det bemerkes resultatet for 100 
dagers overlevelse ved Sandnessjøen sykehus.   
o Registrene rapporterer 100 dagers dødelighet som er en indikator som ikke gjør 

det mulig å korrigere godt for andre sykdommer eller risikofaktorer som f. eks. 
akutte operasjoner eller om resultatene skyldes kvalitet i behandlingen eller 
tilfeldige variasjoner. 

o Resultatene må derfor tolkes varsomt, men være utgangspunkt for intern 
gjennomgang og kvalitetssikring av egne resultat. 

o Relativ overlevelse fem år for tarmkreft på Helgeland er 76,4 % (Norge 70,4 %). 
 

 Adm. direktør i Helgelandssykehuset HF informerer fagdirektør i Helse Nord RHF i 
en pause i avslutningsseminaret for Lars Vorland 9. januar 2020, om at 
Helgelandssykehuset HF hadde planer om å samle tarmkreftkirurgi. Etter et påtrykk 
i sosiale media ønsker helseforetaket å vurdere resultatene fra Sandnessjøen. 
Fagdirektør ber om at Helse Nord RHF holdes løpende orientert. 
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 Helse- og omsorgsdepartementet kontakter fagdirektør Helse Nord RHF på 
morgenen 10. januar 2020 etter en henvendelse til departementet fra en pasient 
med en komplisert sykehistorie som har blitt henvist mellom sykehusene. 
Fagdirektør tar kontakt med medisinsk direktør i Helgelandssykehuset HF som 
initialt var opptatt. 

 
 Medisinsk direktør i Helgelandssykehuset HF ringer tilbake 10. januar 2020 og får 

først overbragt spørsmålet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Deretter 
informerer han at det har vært et møte i Helgelandssykehuset HF, der 
tarmkreftkirurgi i Sandnessjøen var tema. Videre skulle det være et møte med det 
kirurgiske miljøet i Sandnessjøen senere samme dag. Fagdirektør i Helse Nord RHF 
gir tilbakemelding i denne samtalen at det ville være klokt å gå gjennom den 
operative aktiviteten for tarmkreft i Sandnessjøen i lys av årsrapporten fra 
Kreftregisteret. 

 
 Medisinsk direktør i Helgelandssykehuset HF sender 12. januar 2020 referat fra 

møtene ved Helgelandssykehuset HF av 10. januar 2020. 
 

 Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum, Helse- og omsorgsdepartementet, tar kontakt med 
fagdirektør i Helse Nord RHF 13. januar 2020 etter at det var registrert en del 
mediaaktivitet relatert til kreftkirurgi ved Sandnessjøen. De referatene som ble 
mottatt fra medisinsk direktør i Helgelandssykehuset HF 12. januar 2020 
videresendes til orientering. 

 
 Ny adm. direktør Helse Nord RHF informeres om saken 13. januar 2020. 

 
 Statsrådens sykehustalen og foretaksmøter i Helse Nord RHF 14. januar 2020: Flere 

styremedlemmer i Helse Nord RHF gir uttrykk for engasjement i denne saken. 
 

 15. januar 2020: Fagdirektør i Helse Nord RHF finner det nødvendig å reise til 
Sandnessjøen for å komme i dialog med kirurgisk avdeling i Sandnessjøen, 
foretaksledelsen i Helgelandssykehuset HF og det regionale kvalitetsnettverket for 
tarmkreftkirurgi. 

 
 16. januar 2020: 100 dagers dødelighet for perioden 2017-2019 gjennomgås i møte i 

Sandnessjøen. 
 

 17. januar 2020: 100 dagers dødelighet for 2016 gjennomgås på Skypemøte. 
Forsinket tilgang til disse dataene på grunn av personvernforordningen (GDPR som 
krever særskilt tilgang i databasen). 

 
 Fagdirektør i Helse Nord RHF rapporterer til adm. direktør i Helse Nord RHF med 

gjenpart til adm. direktør i Helgelandssykehuset HF 17. januar 2020. 
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Vedlegg:  
1. Notat av 29. januar 2020 fra Helgelandssykehuset HF ad. orientering om 

kreftkirurgisaken/beslutningen 
2. Notat av 12. januar 2020 fra med. direktør i Helgelandssykehuset HF til fagdirektør i 

Helse Nord RHF ad. tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset 
3. Vedlegg nr. 13 til styresak 115/2019 i Helgelandssykehuset HF 
4. Referat fra møte sykehusledelsen - enhet Sandnessjøen av 10. januar 2020, kl. 12.00  
5. Referat fra møte sykehusledelsen - enhet Sandnessjøen av 10. januar 2020, kl. 14.00 
6. Informasjon til media 12. januar 2020 
 
Utrykte vedlegg: 
1. Gjennomgang tarmkreftkirurgi Sandnessjøen, møtereferat av 16. januar 2020 
2. Gjennomgang tarmkreftkirurgi Sandnessjøen, møtereferat av 16. januar 2020 

Utrykte vedlegg er unntatt offentlighet, jf. offl. § 14.1. 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato:  Saksbeh.: Merethe Myrvang/Ida Bukholm   Mo i Rana 29.01.20 
Arkivnr:           

    
    

           

Orientering om kreftkirurgisaken/beslutningen 

Styret i Helse Nord har bedt om en orientering om bakgrunnen for beslutningen som ble 
fattet av ledelsen Helgelandssykehuset, inkl. dialogen med ansatte og 
brukerorganisasjoner i forbindelse med den midlertidige stansen av operasjoner i 
Sandnessjøen. Dette blir redegjort for i det følgende:  

 
 
Foranledning 
 

Lavt pasientvolum 
I Helgelandssykehuset utføres kirurgi ved tykktarmskreft ved to sykehus: Mo i Rana og 
Sandnessjøen. Data fra 2007-2018 viser at antallet slike operasjoner er lavt ved begge 
sykehus, gjennomsnitt 18 per år i Mo i Rana og 9 i Sandnessjøen. I 2018 ble det i Mo i 
Rana utført 27 operasjoner, mens tallet i Sandnessjøen var 18. Tilsvarende tall for 2019 
var hhv. 34 og 15. Det har imidlertid vært utfordringer knyttet til at pasientvolumet, 
spesielt i Sandnessjøen, har medført små tall til registerdata, og at små tall kan gi store 
utslag i kvalitetsdata. Les mer om tiltak iverksatt på dette i siste kapittel. 
 

Rapporten fra Nasjonalt Kvalitetsregister 
Årsrapporter for 2018 fra Kvalitetsregistrene for kreftsykdommer, inkludert rapporten 
fra Nasjonalt Kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft, forelå 27. september 2019. 
Denne ble sendt til HF-ene og Helse Nord RHF. Rapporten ble ikke gjennomgått 
systematisk i Helgelandssykehuset i oktober pga. stort arbeidspress i forbindelse med 
Helgelandssykehuset 2025, et stort antall innsynsbegjæringer og håndtering av 
varslingssaker. 
 
I regionalt fagsjefmøte 6. desember 2019 ble det fra Kreftregisteret presentert data fra 
de nasjonale kvalitetsregistrene, og bl.a. fokusert på dødelighet innen 100 dager etter 
operasjon for tykktarmskreft for periodene 2013-2015 og 2016-2018. Disse data viser 
at den postoperative dødeligheten i Sandnessjøen var 14,3 % i perioden 2016-2018 og 
10 % i perioden 2013-2015. I Mo i Rana var de respektive tallene 0 % for begge 
perioder og landsgjennomsnittet var hhv 3,3 % og ca. 3 %. Ledelsen i 
Helgelandssykehuset og Helse Nord ble samtidig også gjort kjent med disse resultatene.  
 
Bekymring i befolkningen 
Situasjonen eskalerte da tabellen som viste dødelighet begynte å sirkulere i 
offentligheten 9. januar. Det ble sådd tvil om kvaliteten og pasientsikkerheten i tilbudet 
med bakgrunn i disse tallene. Det ble derfor satt i gang en raskere prosess enn det som 
opprinnelig var planlagt. 
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Vurderinger og prosess  
 
Denne saken handlet om pasientsikkerhet. Det var et behov for å undersøke hva som lå 
bak tallene før man fortsatte operasjonsvirksomheten, og det var derfor nødvendig å 
flytte fire pasienter internt i helseforetaket mens dette arbeidet ble gjort. 
Hensynet til pasientsikkerheten kommer alltid først, og noen ganger må man fatte 
vanskelige beslutninger som ikke nødvendigvis blir godt mottatt av alle. 
 
Det ble avholdt to møter 10. januar. Det første møtet var med ledelsen i Sandnessjøen, det 
andre med det aktuelle fagmiljøet. Konklusjonene etter disse møtene var:  
 
 Det er positivt at fagmiljøet i Sandnessjøen har startet gjennomgang og involvert 

kreftregisteret i dette. Fagsjef i Helgelandssykehuset vil nå også bli involvert i dette 
arbeidet. 

 Det er besluttet gjennomgang av de aktuelle 35 journalene som utgjør det totale 
pasientmaterialet fra 2016–2018. Denne gjennomgangen skal utføres så raskt som 
mulig av medisinsk direktør Helgelandssykehuset, fagsjef Helgelandssykehuset, 
representant for kir. område Sandnessjøen og ekstern representant.  

 Gastrokirurgisk nettverk i Helse Nord RHF, v/Trond Dehli, kontaktes for info om 
aktuelle data fra nettverket. 

 Inntil resultatet av journalgjennomgang foreligger skal det ikke gjøres elektive 
tarmkreftoperasjoner i Sandnessjøen. Aktuelle pasienter får tilbud om operasjon i 
helseforetakets avdeling i Mo i Rana.  

 
Øvrig informasjonsflyt: 
 
 Den 9. januar ble Helse Nord ved fagdirektør muntlig orientert om at tabellen som 

viste dødelighet sirkulerte i offentligheten.  
 Enhetsdirektør i Sandnessjøen ble kontaktet 9. januar og fikk samme informasjon 

som fagdirektøren i Helse Nord, og det ble avtalt møte neste dag. 
 10. januar ble Helse Nord ved fagdirektør informert om saken og tiltakene. 

Fagdirektøren støttet disse tiltakene.  
 Fylkeslegen i Nordland ble kontaktet 10. januar og ble informert 13. januar i tråd 

med spesialisthelsetjenestelovens § 6-2 og helsetilsynslovens § 7. 
 Styreleder i Helgelandssykehuset ble orientert 9. og 10. januar. 
 Helse Nord ved fagdirektør fikk skriftlig informasjon 12. og 13. januar.  
 Skriftlig informasjon (samme som til Helse Nord) ble også sendt Fylkeslegen 12. 

januar  
 Ved informasjonen til Helse Nord 13. januar var det vedlagt oversikt over 

kvalitetstiltak ved kirurgisk avdeling i Sandnesjøen fra 2017. Denne oversikten ble 
laget og oversendt foretaksledelsen i Helgelandssykehuset 13. januar.  

 
Saken ble gjort kjent for offentligheten gjennom et leserinnlegg publisert 12.01. 
 
 
Beslutning i tråd med lovverk 
Beslutningen er i tråd med hva som bør iverksettes etter spesialisthelsetjenestelovens § 
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2-2 om plikt til forsvarlighet og § 3-4 om å sørge for systematisk arbeid for 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.  Annen aktuell lovbestemmelse er 
Helsepersonellovens § 17, om opplysninger om forhold som kan medføre fare for 
pasienter eller brukere, der det heter i kommentarene: Dersom helsepersonell mener 
intern instruksjon medfører uforsvarlig virksomhet, plikter helsepersonellet å gjøre 
ledelsen oppmerksom på forholdene». 
 
Planlagte operasjoner 
I møtet med fagmiljøet ble foretaksledelsen kjent med at det var planlagt tre 
operasjoner i uke 3 (13.–17. januar), og ledelsen i Helgelandssykehuset fant 10. januar 
grunn til å beslutte å flytte disse elektive tarmkreftoperasjonene til man fikk undersøkt 
hva som lå i de aktuelle dødelighetstallene 2016-2018. Tiltaket berørte i alt fire 
pasienter, tre pasienter i uke 3 og én pasient i uke 4. Det ble gjort en egen vurdering 
sammen med fagmiljøet på pasienten som skulle opereres 13. januar. Det var en 
særdeles kompleks situasjon og en stor påkjenning for en pasient å få beskjed fredag 
ettermiddag at operasjonen ikke skal gjennomføres mandag. Kirurgene i Sandnessjøen 
konkluderte 11. januar med pasienten som var satt opp mandag ikke skulle opereres. 
Alle tre pasientene som var satt opp til operasjon i uke 3 ble sikret et videre tilbud. 
 
Journalgjennomgang 
Helseforetaket hadde en plan om å gjøre en total gjennomgang av alle journalene for 
perioden 2016-2018. Det skulle hentes inn ekspertise fra universitetssykehus, og 
arbeidet skulle ta en til to uker. I samråd med Helse Nord ble det imidlertid besluttet å 
sette ned en faggruppe1 bestående av ressurspersoner fra Helse Nord, det kirurgiske 
miljøet i Sandnessjøen, UNN og fagavdelingen i Helgelandssykehuset. Dette for å få en 
rask gjennomgang av journalene begrenset til kun de pasientene som var døde innen 
100 dager etter operasjon i årene 2016–2019. Formålet var å få igangsatt normal drift 
og iverksette eventuelle tiltak om mulig raskere enn det opprinnelige tiltaket tilsa. 
Gjennomgangen av journalene startet 16. januar med pasientmateriale fra 2018 og 
2019. Pasientmateriale for 2016 forelå ikke før 17. januar. Utvalget ble ferdig med sitt 
arbeid 17. januar på ettermiddagen.  
 
Foretaksledelsen ved Helgelandssykehuset står fast på at beslutningen om å flytte fire 
operasjoner internt i helseforetaket var en riktig i vurdering og i tråd med 
spesialisthelsetjenestelovens § 2-2, helsepersonellovens § 17, god pasientsikkerhet og 
faglige råd fra medisinskfaglige rådgivere, blant annet bestående av Ida Bukholm som 
er fagsjef i Helgelandssykehuset, professor i pasientsikkerhet og tidligere professor i 
gastrokirurgi.  
 
Læringspunkter 

                                                        
1 - Avdelingsleder Petter S. Dahle, HSYK Sandnessjøen 

- Overlege Knut Magne Augestad, HSYK Sandessjøen 
- Overlege Jarle Nordstein, HSYK Sandnessjøen 
- Kvalitetsrådgiver Ann Karin Kjeldsand, HSYK Sandnessjøen 
- Medisinsk direktør Fred A. Mürer, HSYK 
- Fagsjef Ida Bukholm, HSYK 
- Fagdirektør Geir Tollåli, Helse Nord RHF 
- Kvalitetssjef Eirik Holand, Helse Nord RHF 
- Overlege Trond Dehli UNN 
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Bedre samhandling og kommunikasjon 
Helgelandssykehuset er trygg på at den faglige beslutningen om å flytte operasjonen av 
fire pasienter internt i sykehuset var riktig, men at formidlingen og prosessen av denne 
beslutningen burde vært håndtert annerledes og bedre. Foretaksledelsen skulle brukt 
bedre tid på dialogen med fagpersonene som var involvert, før beslutningen ble tatt. Det 
var satt i gang et kvalitetsarbeid i Sandnessjøen fra 2017; det burde vært bedre 
kommunikasjon mellom det kirurgiske fagmiljøet i Sandnessjøen og foretaksledelsen 
om resultatet av dette.  
 
Burde ha reagert tidligere  
Helgelandssykehuset burde satt seg inn i rapporten fra Kreftregisteret i det den ble 
mottatt i september og det skulle vært iverksatt nødvendig gjennomgang av 
pasientjournaler tidligere og med en bedre intern prosess. Da foretaksledelsen den 6. 
desember ble kjent med de svake tallene, burde det umiddelbart blitt iverksatt tiltak i 
god tid før de neste operasjonene var satt opp i uke tre. Her ville tett dialog med 
fagmiljøet i Sandnesjøen gjort prosessen bedre og man ville unngått at det ble en sak 
som ble opplevd som en hastesak. Retrospektivt ser man også at disse tiltakene burde 
vært vurdert tidligere både fra Helgelandssykehuset og Helse Nord RHF, så lenge data 
tilsa forhøyet dødelighet allerede fra perioden 2013–2015.    
 
 
Hva gjøres nå? 
Det er utarbeidet faglige tiltak som skal iverksettes knyttet til videre kvalitetsarbeid 
med tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset: 

 

•     Fortsette det gode kvalitetsarbeidet. 

 

 Utvikle samarbeid gjennom MDT-møter (tverrfaglige møter) og nettverksarbeid. 
Dette gjelder samarbeid med Nordlandssykehuset og UNN, men også på tvers i 
helseforetaket. Fagsjef i Helgelandssykehuset skal delta på alle MDT-møtene. 

 

•    Kontinuerlig vurdering av indikasjon for operasjoner og kriterier for seleksjon av 
      hvilke pasienter som opereres på hvilket nivå. 

 

 Gjennomgang av journaler for pasienter operert for tykktarmskreft i hele 
Helgelandssykehuset. Gjennomgangen vil registrere ulike kvalitetsdata, og 
resultatene vil brukt til å sikre kvalitetsforbedring internt i Helgelandssykehuset. 

 

•    Kvalitetssikre innrapportering til kvalitetsregistre. Ved nøyaktig gjennomgang av  
      egne data, ble det funnet noen forskjeller sammenliknet med Kreftregisterets tall 
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Situasjonen som oppsto internt viste at Helgelandssykehuset har slitasje i 
organisasjonen etter langvarig lokaliseringsdebatt, og det ble besluttet å ta tak i dette. 
Det er derfor etablert en arbeidsmiljøgruppe bestående av fire foretakstillitsvalgte, 
foretaksverneombud og vara foretaksverneombud, og fire fra foretaksledelsen. De 
hadde sitt første møte 27. januar. Det skal opprettes god dialog med alle ledere i 
Helgelandssykehuset og gjennomføres møter med ledere i Mo i Rana, Sandnessjøen og 
Mosjøen. Se vedlegg som viser tiltak satt i verk mot arbeidsmiljø, ansatte og 
ansattrepresentanter.  

 
I Helgelandssykehuset vil det være faglig riktig å slå sammen tarmkreftkirurgien til ett 
miljø på grunn av lave operasjonstall og samle kompetanse. I forståelse med Helse Nord 
hadde man imidlertid foreløpig ikke valgt å samle denne kirurgien ett sted. Bakgrunnen 
for dette er at det ikke har vært ønskelig å legge føringer i den kompliserte prosessen 
rundt Helgelandssykehuset 2025. Helgelandssykehuset og Helse Nord har vært klar 
over at det har vært utfordringer knyttet til at pasientvolumet.  Små tall har kunnet gi 
store utslag i kvalitetsdata og manglende informasjon eller små tall til registerdata. 

 

26. november 2019 var det et møte mellom ledelsen ved sykehusenheten i 
Sandnessjøen og fagsjef, medisinsk direktør og prosjektdirektør Helgelandssykehuset 
2025. Fokus på dette møtet var operasjonsvolum og pasientstrømmer, samt 
spesialistutdanning. Det ble planlagt tilsvarende møte med Mo i Rana, men dette har 
ikke vært avholdt foreløpig. Planen har vært et felles møte i januar/februar 2020 med 
de kirurgiske fagmiljøene med tanke på en helhetlig gjennomgang av 
tarmkreftkirurgien. 

 
 
 
 
Mo i Rana, 29. januar 2020. 

 
Hulda Gunnlaugsdottir 
Adm. dir. Helgelandssykehuset 
 

 

 

Vedlegg: 
 
Arbeidsmiljø og prosess med ansatte og ansattrepresentanter 
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Postadresse  

Helgelandssykehuset HF                                  E-post postmottak@helgelandssykehuset.no   
Postboks 601                                  Internett https://helgelandssykehuset.no/   
8607 Mo i Rana                                                            Organisasjonsnummer 983974929                                           
Telefon 75 12 51 00                                                                                                                                                       
  

  

 
Helse Nord RHF 
v/fagdirektør Geir Tollåli 

 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Fred A. Mürer /  909 72265 

Dato: 12.01.2020 
 

 
Notat vedr tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset 
 
 
Bakgrunn: 
I Helgelandssykehuset (HSYK) utføres kirurgi ved tykktarmskreft ved to sykehus: Mo i Rana og 
Sandnessjøen. Gjennomgang av data fra 2007 - 2018 viser at antallet slike operasjoner er lavt 
ved begge sykehus, gjennomsnitt 18 i Mo i Rana og 9 i Sandnessjøen. I 2018 ble det i Mo i Rana 
utført 21 operasjoner, mens tallet i Sandnessjøen var 16. Tilsvarende tall for 2019 var hhv. 34 
og 15. 
I Styresak 115/2019 Helgelandssykehuset 2025 - Anbefaling om struktur og lokalisering, var 
tilrådingen fra adm. direktør å samle tarmkreftkirurgien:  
Helgelandssykehuset leverer god og trygg kirurgisk behandling av tykktarmskreft, og dette 

utføres både i dag i Mo i Rana og Sandnessjøen. Antall pasienter som opereres ved hvert av 

sykehusene er imidlertid lavt, og ved Sandnessjøen har antallet i enkelte år vært så lavt at 

det ikke blir registrert kvalitetsdata i det nasjonale kvalitetsregisteret (< 10 pr. år). For å ikke 

miste kirurgi for tykktarmskreft i Helgelandssykehuset, må denne virksomheten samles, og 

den skal samles i det største sykehuset, i Mo i Rana. Dette er et essensielt fagområde for å 

sikre rekruttering innen gastrokirurgi, et fag som er sentralt for å opprettholde 

akuttberedskapen. Å beholde denne funksjonen er viktig med tanke på kompetanseutvikling 

i andre kliniske miljø. 
 
Tilrådingen var underbygget av et notat utferdiget av fagsjef prof. Ida Bukholm som redegjorde 
både for volumaspekt og kvalitetsdata (vedlegg 1). 
 
Det ble 26.11.2019 startet dialog med fagmiljøene med tanke på fremtidige organisering av 
tarmkreftkirurgien. 
 
I fagsjefmøte 06.12.2019 ble det fra kreftregisteret presentert data fra de nasjonale 
kvalitetsregistrene, og bl.a. fokusert på postoperativ dødelighet innen 100 dager etter 
operasjon for tykktarmskreft for periodene 2013 - 2015 og 2016 - 2018.  Disse data viser at 
den postoperative dødeligheten i Sandnessjøen var 14,3 % i perioden 2016 - 2018 og 10% i 
perioden 2013 - 2015. I Mo i Rana var de respektive tallene 0 % for begge perioder og 
landsgjennomsnittet var hhv 3,3 % og ca 3 %. 
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Ledelsen i Helse Nord ble samtidig også gjort kjent med disse data. 
 
Så lenge dialog med fagmiljøene var innledet og for ikke å forstyrre behandlingen av 
Helgelandssykehuset 2025 i styremøtet Helse Nord 18.12, ble det planlagt fra HSYK å vente til 
januar 2020 med å starte en prosess med sikte på samling av tarmkreftkirurgien i 
helseforetaket. 
 
09.01.2020 ble ledelsen i HSYK imidlertid klar over at det var fokus på dødelighetsindikatoren i 
sosiale medier, og etter dialog med det kirurgiske fagmiljøet i Sandnessjøen har ledelsen i 
HSYK funnet det riktig å iverksette midlertidige tiltak – det vil si stans i kreftoperasjoner i 
Sandnessjøen mens saken gjennomgås – av hensyn til pasientsikkerhet og for å unngå å skape 
unødig frykt blant pasienter og befolkning. I dialogmøte 10.01.2020 var det følgende 
konklusjoner:  
 Det er positivt at fagmiljøet i Sandnessjøen har startet gjennomgang og involvert 

kreftregisteret i dette. Fagsjef HSYK vil også bli involvert i dette arbeidet 
 Det er besluttet gjennomgang av de aktuelle 35 journalene som utgjør pasientmaterialet fra 

2016 – 2018. Denne gjennomgangen skal utføres så raskt som mulig av medisinsk direktør 
HSYK, fagsjef HSYK, representant for kir. område Sandnessjøen og ekstern representant.  

 Gastrokirurgisk nettverk i Helse Nord RHF, v/Trond Dehli, kontaktes for info om aktuelle 
data fra nettverket. 

 Inntil resultatet av journalgjennomgang foreligger skal det ikke gjøres elektive 
tarmkreftoperasjoner i Sandnessjøen. Aktuelle pas får tilbud om operasjon i Mo i Rana.  

 Helse Nord ved fagdirektør er kontaktet 09.01 og 10.01.2020 og informert om saken og 
tiltakene. 
Fylkeslegen i Nordland er kontaktet 10.01. og blir informert 13.01. 

 Nytt møte med kirurgisk fagmiljø i Sandnessjøen 13.01 
 
Styreleder HSYK ble orientert 09.01. og 10.01. 
 
Referatene fra møter 10.01.2020 er vedlagt (Vedlegg 2 og 3), samt informasjon til media 
(vedlegg 4).   
   
Kopi: Fylkeslegen i Nordland 
 
Vedlegg: 

1. Notat – vedlegg 13 Styresak 115/2019 – notat fra fagsjef prof. Ida Bukholm 
2. Møtereferat 2 møte 10.01.2020 
3. Møtereferat 1 møte 10.01.2020 
4. Informasjon til media 12.01.2020 
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Samling av tykktarmskirurgi 
 

Helgelandssykehuset (HSYK) opererer i dag operabel tykktarmskreft på 2 lokalisasjoner. 

Volumet er relativt sett lite, men HSYK har gode resultater på flere kvalitetsmål. 

Selv om at det per i dag ikke er offisielt vedtatt minimum av antall operasjoner per 

sykehus for resektabel tykktarmskreft, er det allikevel nasjonale kvalitetsmål som må 

følges og hvis resultatene på flere av disse kvalitetsmålene er dårligere enn 

landsgjennomsnitt over en lengere periode, vil aktiviteten bli vurdert å være ikke 

tilfredsstillende. Et visst minimum antall inngrep er viktig for å opprettholde den totale 

kompetansen inn kreftbehandling.  

«Det å utføre spesialisert utredning og kirurgi er krevende. Tanken er at sykehus som 

utfører et større antall operasjoner vil kunne utvikle og opprettholde stabil kompetanse 

innen både bildebasert utredning og kirurgi. Den sentraliseringen vi ser innen 

tarmkreftkirurgi er initiert av behandlerne selv, sier Morten Tandberg Eriksen, leder for 

klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Oslo Universitetssykehus 

(OUS).» 

Volum 

Rapporten fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk-og endetarmskreft 2013 viser at i 

perioden 2007-2010 ble det ved HSYK Mo i Rana operert 66 pasienter (gjennomsnittlig 

ca. 17 per år), og ved Sandessjøen 38 (ca. 10 pasienter pr.  år, dvs. mindre enn 1 pasient i 

måneden). Hvis vi ser utvikling over tid, ser vi i samme rapporten at i 2007, ble ca. 20 % 

av pasientene operert på sykehus med volum 11-25 pasienter pr. år, men tallet var 

sunket til under 10 % i 2010. Sykehusavdelinger med operasjoner under 10 pr år, var 

nesten ikke eksisterende, men rundt 20 % ble operert ved sykehusavdelinger med 

pasientvolum 26-50. 

I perioden 2010-2012 ble 58 pasienter operert i Mo i Rana (ca 20 pasienter per år), 

mens tallet for Sandessjøen var 26 (ca. 9 pasienter per år). I 2012 var det under 5% av 

avdelingene som opererte færre enn 10 pasienter i året. Antall avdelinger med 26-50 

operasjoner i året var rundt 25%. 

I 2017 var det 12 % av avdelingene som opererte 26-50 pasienter per år. Avdelinger 

med 11-25 pasienter per år utgjorde under 5% og avdelinger med under 10 operasjoner 

var ikke eksisterende. Antall operasjoner i 2017 var 17 i Mo i Rana. Det var ikke 

rapporttall fra Sandnessjøen. 

2018 rapporten viser at det var 16,4% av avdelingene som opererte 26-50 pasienter i 

året. Kun fåtall av avdelingene hadde under 10 pasienter i året. Antallet operasjoner i 

2018 var henholdsvis 21 for Mo og 16 for Sandessjøen. Dvs. at begge falt under 26 per 

år. 

Styresak 115/2019 

Vedlegg 13 
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Kvalitetsmål «Fjernmetastaser innen 5 år etter behandling» 

Landsgjennomsnitt for årene 2010 – 2012 var rundt 15%, mens for HSYK Mo i Rana var 

det litt under. Avdelinger som opererte under 10 pasienter gjennomsnitt pr år ble ikke 

tatt med. HSYK Sandessjøen sykehus var derfor ikke med her, da gjennomsnitt for 

perioden var ca 9 pasienter.  

For perioden 2013-15 viste landsgjennomsnitt ca 17 %. HSYK Mo i Rana hadde ca. 12 %, 

mens HSYK Sandnessjøen hadde ca 30 %.  

For 2017 var tallet for Norge 12%. HSYK hadde ikke besvart på dette 

kvalitetsparametret. 

Kvalitetsmål «Relativt overlevelse » 

For perioden 2007-2010 var relativt overlevelse 3 år for landsgjennomsnitt ca. 75 %. 

HSYK Mo i Rana  hadde her gjennomsnitt relativt overlevelse på ca 82 %.  

For perioden 2010-2012, overlevelse 5 år,  var landsgjennomsnittet 80%, for HSYK Mo i 
Rana var det også ca. 80%. Ikke data for Sandessjøen i disse statistikkene pga. for lavt 
gjennomsnittlig antall.. For 2015 - 2017 var relativt overlevelse for landet 87%, ved 
HSYK samlet 98%.   For 2016- 2018 var tallet for Norge 88.7 % og for HSYK 99.7 % 
 

HSYK leverer en god og trygg behandling for tykktarmskreft, men det er utfordringer 

knyttet til volum. Ut i fra utviklingen i rapportene ser vi at det er få avdelinger som 

operer 26-50 pasienter i året. HSYK operer mellom 30-40 i året. Det er i nedre sjikt ift 

volum. Hvis vi ikke samler tykktarmskreftkirurgi et sted, kan vi risikere problemer med 

å opprettholde dette tilbudet. Et annet problem er at mange av de kvalitetsmålene som 

skal rapporteres nasjonalt, blir ikke målt ved en av enhetene våre pga. lavt volum..  

Vi opererer relativt lite antall med tykktarmskreftpasienter i året, og for å opprettholde 

denne virksomheten ved HSYK og for opprettholde utdanning innen dette fagfeltet, er vi 

avhengig av at denne virksomheten samles på et sted. I motsatt tilfelle, kan vi risikere å 

miste dette fagområde i nær fremtid. Den pre- og perioperative omsorgen er også veldig 

viktig å denne pasientgruppen. Skal vi opprettholde kompetansen på dette hos både 

kirurger, men ikke minst andre faggrupper, for eksempel sykepleiere, må vi operere 

flere enn 1-2 pasienter i måneden. 

 

 

Ida Rashida Kahn Bukholm, professor i pasientsikkerhet og fagsjef i 

Helgelandssykehuset 
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Møtereferat  

Møtetype Møte sykehusledelsen – enhet Sandnessjøen 

Møtedato 10.01.2019 kl 12:00 – 12:40 

Møtested Skype 

Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir (HG), Kåre Løvstakken (KL), Ida Bukholm (IB) 

Tore Bratt (TB), Rachel Berg /RB), Rose Rølvåg (RR), Petter Dahle 

Stausland (PDS), Fred A. Mürer (FAM) - referent 
 

Sak Tema Ansvar 
1 Tarmkreftkirurgi 

Bakgrunn: 
 Data fra årsrapport for nasjonalt kvalitetsregister for tykk-og 

endetarmskreft 2018.  
Postopr dødelighet 100 dager etter opr for 2016 – 2018 er 14,3 % i 
Ssj, landsgj.snitt 3 %. Data kjent siden årsrapport publisert, men 
fokusert i fagsjefmøte primo desember. Data sirkulerer nå i sosiale 
medier. 
 

 Kir/akutt omr Ssj har startet egne us. mtp disse data og vært i 
kontakt kreftregisteret primo januar 2020.  

 
Konklusjon i møtet: 
 Positivt at Ssj har startet gjennomgang og kontaktet kreftregisteret, 

men AD og med. dir. skulle vært eksplisitt informert om dette. 
 IB deltar i møte med Kreftregisteret 
 Besluttet gjennomgang av de aktuelle 35 journalene fra 2016 – 2018 

av IB, FAM og PSD (evt. den PSD delegerer det til), evt. ekstern 
deltaker fra St. Olav eller UNN. 

 Inntil resultatet av journalgjennomgang foreligger skal det ikke 
gjøres elektive tarmkreftopr i Ssj, men aktuelle pas får tilbud om 
opr. i MiR.  

 Nytt møte 10.01 med kirurgiske leger i Ssj om effektuering av 
tiltakene.  

 TB lager budskapsnotat. Evt. mediehenv.  håndteres av IB i samråd 
med TB. 

 FAM kontakter fagdirektør RHF og Fylkeslegen for info om 
tiltakene. 
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Møtereferat  

Møtetype Møte sykehusledelsen – enhet Sandnessjøen 

Møtedato 10.01.2020 kl 14:00 – 15:00 

Møtested Skype 

Tilstede Hulda Gunnlaugsdottir (HG), Kåre Løvstakken (KL), Ida Bukholm (IB) 

Tore Bratt (TB), Rachel Berg (RB), Rose Rølvåg (RR), Petter Stausland 

Dahle (PSD), Knut Magne Augestad, (KMA), Leszek Markiewicz (LM), 

Roar Sandøy (RS), Ingeborg Steinholt (IS), Fred A. Mürer (FAM) - 

referent 

Vedlegg Referat møte 10.01.2020 kl 12:00 – 12:40  
 

 

Sak Tema 
1 Tarmkreftkirurgi 

Bakgrunn: 
 Data fra årsrapport for nasjonalt kvalitetsregister for tykk-og endetarmskreft 

2018 viser at postopr dødelighet 100 dager etter opr for 2016 – 2018 er 14,3 % i 
Ssj, landsgj.snitt 3 %. Data kjent siden årsrapport ble publisert, men fokusert i 
fagsjefmøte primo desember. Data sirkulerer nå i sosiale medier. 

 Kir/akutt omr Ssj har startet egne us. mtp disse data og vært i kontakt 
kreftregisteret primo januar 2020.  

 Iflg Ssj viser tall fra regionalt gastrokirurgisk nettverk bedring av 
dødelighetstallene for perioden 2017 - 2019. 

 Avholdt møte 10.01. kl 12:00 – 12:40, se referat. Det aktuelle møtet nå er 
oppfølgende dialog med kirurgisk fagmiljø, Ssj.  

 På operasjonsprogrammet i Ssj er det 3 tarmkreftopr i uke 3 og 1 opr i uke 4.    
 HG inviterte det kirurgiske fagmiljøet til dialog om tiltak i aktuell situasjon.  
 
Konklusjon i møtet: 
 Positivt at Ssj har startet gjennomgang og kontaktet kreftregisteret, men AD og 

med. dir. skulle vært eksplisitt informert om dette. 
 IB deltar i møte med Kreftregisteret 
 Besluttet gjennomgang av de aktuelle 35 journalene fra 2016 – 2018 av IB, FAM 

og PDS (evt. den PDS delegerer det til), evt. ekstern deltaker fra St. Olav eller 
UNN. 

 IB kontakter leder for gastrokir. nettverk i HN RHF, Trond Dehli, for info om 
aktuelle data fra nettverket. 

 Inntil resultatet av journalgjennomgang foreligger skal det ikke gjøres elektive 
tarmkreftopr i Ssj. Dette er i tråd med tilråding fra FAM, IB og KL. Aktuelle pas 
får tilbud om opr. i MiR. Pasienten som er satt opp til opr 13.01 blir imidlertid 
planlagt opr. i Ssj for å unngå endring fra fredag til mandag.   
Pårørende til pas. som er innlagt i Msj og venter på opr., har kontaktet HOD som 
igjen har kontaktet fagdir. HN RHF, fordi det har vært uavklart om pas skal opr i 
Ssj eller NLSH. FAM og IB avklarer om pas kan opr i MiR, eller ved St. Olav el. 
UNN. HG sjekker opr.kapasiteten i MiR. 

 TB lager budskapsnotat. Evt. mediehenv. håndteres av IB i samråd med TB. 
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 FAM har kontaktet fagdirektør RHF og Fylkeslegen for info om saken og 
tiltakene. 

 Nytt møte med kirurgisk fagmiljø mandag 13.01 når sykehus-ledelsen er i Ssj.  
IB og PSD deltar på skype.  

 

Tilføyelse 12.01.2020:  

11.01. ble det meddelt fra enhetsdirektør Sandnessjøen at det kirurgiske fagmiljøet i Sandnessjøen 

hadde besluttet at det heller ikke blir utført tarmkreftkirurgi 13.01.     
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Informasjon til media 12.01.2020 

Hei  

Vi ønsker følgende tilsvar til kronikken dere har publisert angående kreftkirurgi ved sykehuset i 

Sandnessjøen: 

Ledelsen i Helgelandssykehuset HF har besluttet å midlertidig stanse planlagte kreftkirurgiske 

operasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen. Bakgrunnen for dette er resultatene sykehuset har på den 

nasjonale indikatoren for operasjon av tykktarmskreft. Bildet som den faglige og administrative 

ledelsen i Helgelandssykehuset må forholde seg til er at den nasjonale kvalitetsindikatoren, fra 

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft, for postoperativ dødelighet for denne type 

operasjoner (100dager) i Sandnessjøen er på 14,3 %. Det er dårligst av alle sykehus i landet i perioden 

som er målet 2016-2018. Landsgjennomsnittet på indikatoren er 3,3 %. Samme bildet gjelder også 

for perioden 2013-2015 der resultatet i Sandnessjøen på indikatoren var 10 %. Landsgjennomsnittet 

var da på rundt tre prosent. Det foreligger ikke kvalitetssikrede tall for 2019 ennå. 

Pasientsikkerheten er avgjørende for de vurderinger som er gjort av Helgelandssykehuset når de 

kreftkirurgiske operasjonene i Sandnessjøen nå midlertidig stanses. Så raskt som mulig vil 

Helgelandssykehuset gå gjennom samtlige journaler/epikriser for denne typen operasjoner og 

pasienter med sikte på å avklare hva som har skjedd og hvorfor, slik at en forklaring på resultatet i 

den nasjonale kvalitetsindikatoren kan framskaffes. 

Dette vil danne grunnlaget for å finne ut hvilke permanente tiltak som kan iverksettes med sikte på å 

sikre kvaliteten på denne type operasjoner i Helgelandssykehuset. Det er viktig å understreke at 

ledelsen i Helgelandssykehuset ser positivt på at sykehuset i Sandnessjøen allerede har startet en 

gjennomgang av saken og kontaktet Kreftregisteret for bistand. Videre arbeid skal gjøres av av 

medisinsk fagdirektør, fagsjef, en representant for sykehuset i Sandnessjøen og ekstern ekspertise. 

Sentral i gjennomgangen vil være fagsjef i Helgelandssykehuset, Ida Bukholm. Hun er professor i 

gastrokirurgi og pasientsikkerhet, har doktorgrad i molekylærbiologi ved brystkreft og er utdannet 

legespesialist i generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi og bryst og endokrinkirurgi. 

Både Helse Nord og fylkeslegen er varslet om situasjonen og det pågående arbeidet. 

Helgelandssykehusets ledelse ble klar over resultatet på den nasjonale kvalitetsindikatoren for 100 

dagers dødelighet knyttet til tykktarmskreft i fagsjefmøte i Helse Nord i begynnelsen av desember 

2019. Dette var før styremøtet i Helse Nord 18. desember der et vedtak skulle gjøres i 

Helgelandssykehuset 2025 om struktur og lokalisasjon. For ikke å forstyrre behandlingen av saken ble 

det planlagt fra Helgelandssykehuset å starte en prosess i januar 2020 med sikte på samling av den 

kreftkirurgiske aktiviteten i foretaket. Føringer for denne prosessen er også lagt i styresaken 

angående 2025-prosessen som ble styrebehandlet i Helgelandssykehuset i slutten av november 

2019. Når resultatet på den nasjonale kvalitetsindikatoren ble kjent gjennom sosiale medier i forrige 

uke, fant Helgelandssykehuset det riktig å iverksette midlertidige tiltak – det vil si stans i 

kreftoperasjoner i Sandnessjøen mens saken gjennomgås – av hensyn til pasientsikkerhet og for å 

unngå å skape unødig frykt blant pasienter og befolkning. 

 

Tore Bratt 

Kommunikasjonssjef 

Helgelandssykehuset HF 
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