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Styresak 123-2020/3 Tarmkreftkirurgi – Helgelandssykehuset HF – 

oppfølging – muntlig orientering 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF blir med dette en muntlig orientert om videre oppfølging av 
kreftkirurgisaken – Helgelandssykehuset HF basert på informasjon som ble gitt i 
styremøte 24. september i sak 86-2020 i Helgelandssykehuset HF, samt videre dialog. 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet 20. januar styresak 1-2020: Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen tarmkreftkirurgiske operasjoner. Saken ble fulgt opp i styresak 12-
2020/3 i styremøte 5. februar. Saken ble videre fulgt opp gjennom muntlig orientering 
9. september i styresak 112-2020. 
 
Planlagt oppfølging og prosess knyttet til tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset er 
slik den står nå: 
 
 Sammenfattet rapport ble oversendt Helse Nord RHF 14. september etter det første 

fellesmøte mellom fagmiljøene. Rapporten var fulgt av flere vedlegg som inneholdt: 
o prosjektbeskrivelsen for den interne fagrevisjonen mellom sykehusene i 

Sandnessjøen og Mo i Rana  
o vedlegg i sladdet versjon fra de eksterne fagekspertene  
o mandat og tabell for ekstern gjennomgang 
o en sammenfatning av arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i 

Helgelandssykehuset 
o rapport etter gjennomført kvalitetssikringsprosjekt for behandling av 

tykktarmskreft i Helse Nord 
o rapport fra forbedringsarbeidet i Sandnessjøen  

 
Fagmiljøene i Mo i Rana og Sandnessjøen har etter dette kommet med innspill, se 
vedlegg 3 og 4 i Helgelandssykehusets styresak 86-2020 Gjennomgang av 
tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset 2016–20191. Selve rapporten med tilhørende 
vedlegg ligger også i samme sak. 
 
                                                        
1 https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/styremote-24-september-2020-2020-09-24  
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Det er gjennomført to møter mellom fagmiljøene i Sandnessjøen og Mo i Rana med 
deltagelse fra administrerende direktør, medisinsk direktør, fagsjef, enhetsdirektørene, 
områdesjefer innenfor kirurgi/akutt, og kirurgiske overleger. Første 10. september, der 
veien videre ble oppsummert i 12 punkter, og senest i går 29. september hvor agendaen 
var hvordan de 12 punktene som ble oppsummert i det første møtet skal gjennomføres. 
Se Helgelandssykehusets styresak 86-2020 vedlegg 1. Ifølge informasjon fra 
Helgelandssykehuset etter dette møte var oppsummeringen at fagmiljøene og ledere 
ved begge enhetene skal jobbe videre med konkrete forslag til løsninger og komme 
tilbake med løsningsforslag innen 6. oktober.  
 
 Det stedlige tilsynet i Sandnessjøen fra Statens helsetilsyn er tidfestet til 8.–9. 

oktober 2020. Helgelandssykehuset har invitert Helse Nord RHF til å delta i samtaler 
med tilsynsteamet. Helse Nord RHF vil møte med administrerende direktør og 
fagdirektør samt, eierdirektør og seksjonsleder for somatikk og laboratoriefag. 

 
 Fagrapportene som ble gjort kjent i offentligheten ble meldt til Datatilsynet 2. 

september. Media hadde tilgang til rapportene 31. august. I rapportene er det 
opplysninger som kan gjøre personidentifikasjon mulig. At rapportene ble gjort 
kjent utenfor Helgelandssykehusets kontroll anses som et avvik på 
informasjonssikkerhet og personvern. I en foreløpig tilbakemelding 14. september 
ber Datatilsynet om å bli oppdatert. 

  
 28. september publiserte Helgelands Blad at innleid ekstern kommunikasjonsstøtte 

til Helgelandssykehuset hadde fått tilgang til de usladdete rapportene fra de 
eksterne fagekspertene 24. august. Helse Nord RHF kjenner ikke til den aktuelle 
saken det refereres til, men er kjent med at Helgelandssykehuset har hatt behov for 
ekstern bistand knyttet til stort press på kommunikasjonsavdelingen. 

 
 Det skal være et møte 29. oktober 2020 mellom de tre eksterne fagekspertene fra 

hhv. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), St. Olav og Oslo universitetssykehus 
(OUS) og berørte fagmiljøer i Helgelandssykehuset for dialog, spørsmål og innspill til 
videre forbedringsarbeid knyttet til tarmkreftkirurgisk virksomhet. 

 
Nye data fra kreftregistret for perioden 2017–2019 
Styret ba i møtet 9. september om en gjennomgang av nøkkeltall fra årsrapport 2019 
Nasjonalt kvalitetsregister tykk- og endetarmskreft, samt årsrapport fra NorGAst med 
fokus på vår helseregion og spesielt Helgelandssykehuset, sett opp mot nasjonale 
resultater og måltall.  
  
Risiko for død innen 100 dager etter operasjon for tykktarmskreft er en indikator på 
behandlingsrelatert risiko. Indirekte vil man i dette målet fange opp alvorlige 
komplikasjoner som bl.a. anastomoselekkasje (lekkasje i tarmskjøten) eller organsvikt.  
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Et intervall på 100 dager vil også kunne omfatte noen tilfeller av dødsfall av annen 
årsak enn kreftbehandlingen. Registeret inneholder ikke variabler som gjør det mulig å 
korrigere godt for andre sykdommer eller risikofaktorer. 
 
Siste rapport fra kreftregistret, september 2020, offentliggjorde ikke tall fra 
Helgelandssykehuset Sandnessjøen på grunn av lave operasjonstall. Jeg velger likevel å 
omtale kort det etterspurte datagrunnlaget på bakgrunn av forespørselen i forrige 
styremøte. På grunn av små tall må resultatene tolkes med forsiktighet. 
 
Dersom man ser på fremstilling av antall operasjoner i perioden fra sykehusene på Mo i 
Rana og i Sandnessjøen, og synliggjør prosentandelen av dødsfall etter 100 dager for 
slike inngrep sett opp mot snittet for landet ser dette slik ut: 
 
I perioden 2017–2019 ble det gjennomført 66 inngrep i Mo i Rana der dødelighet  
etter 100 dager var 4,5 prosent.  Dette er litt over gjennomsnittet for landet som er 3,2 
prosent. Gjennomsnittet i Helse Nord er 3,0 prosent med spredning mellom 1,2–4,5 
prosent. 
 
I samme periode ble det gjennomført 28 inngrep i Sandessjøen der én pasient døde 
innen 100 dager, altså en dødelighet etter 100 dager på 3,5 prosent. 
 
Begge enheter rapporterer til Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast) ifølge 
årsrapport for 2019. Dekningsgraden for Helgelandssykehuset er 89 prosent i perioden 
2017–2019. 
 
Andel komplikasjoner etter fjerning av tykktarm i Mo i Rana var 20 prosent, mens 
andelen i Sandnessjøen var 7 prosent. 
 
For komplikasjonen anastomoselekkasje (lekkasje i tarmskjøten) hadde 
Helgelandssykehuset Mo i Rana en andel på 7 prosent, mens andelen i Sandnessjøen var 
8 prosent.  I Norge var andelen 4 prosent samlet sett. Måltallet er mindre enn 4 prosent, 
og akseptabelt nivå er mindre enn 6 prosent. 
  
Administrerende direktørs vurdering 
Helse Nord RHF har tatt den samlede vurderingen fra Helgelandssykehuset datert 14. 
september 2020 til orientering.   
  
Administrerende direktør vil sikre dialog med ledelsen i Helgelandssykehuset 
vedrørende blant annet oppfølging av de 12 punktene som fagmiljøene skal arbeide 
sammen om. Det er viktig å presisere at denne saken, og utviklingen i den som jeg nå 
har redegjort for, handler om kvalitet og pasientsikkerhet som ledd i et systematisk 
kontinuerlig kvalitetsutviklingsarbeid. Dette er en aktivitet som er uavhengig av 
fremdrift i prosjektet «Nye Helgelandssykehuset» og realisering av statsrådens endelige 
vedtak om fremtidens sykehusstruktur på Helgeland. 


