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1. Formål / sammendrag 
 
Her presenteres hovedinnholdet i to rapporter om framtidig organisering av fødselsomsorg og 
kirurgisk akuttberedskap i Helse Nord. Rapportene følger vedlagt. Det gjøres en vurdering av 
arbeidsgruppenes forslag som grunnlag for tilrådning til Helse Nord- styret om foreløpige 
rammer for den videre håndtering av sakene i foretaksgruppen. Prosjektene omhandler 
spørsmål av stor samfunnsmessig interesse. Det foreslåes at rapportene sendes på høring til 
berørte interesser som kommuner, fylkeskommuner, arbeidstakerorganisasjoner, folkelige 
interessegrupperinger etc. Høringsfristen fastsettes i styremøtet. Det foreslåes at styret i første 
omgang behandler høringsuttalelsene i et møte like før påske. I perioden framover 
gjennomføres en omfattende informasjonsaktivitet. I Helgelandssykehuset HF og 
Hålogalandssykehuset HF foretas supplerende utredninger gjennom lokale arbeidsgrupper. 
Dette vil være grunnlagsinformasjon knyttet til lokale løsninger innenfor rammene av Helse 
Nord styrets vedtak.  
 
2. Bakgrunn / fakta 
 
2.1  Generelt 
Styret for Helse Nord vedtok i møte 28.08.02 at organiseringen av akuttberedskapen innen 
helseforetakene, med særlig fokus på fødselsomsorgen og kirurgien, skulle gjennomgås. Det 
skjedde med basis i eget strategidokument og nasjonale føringer. Følgende mandat ble gitt for 
arbeidet. 
 
1. ”Gjennomgå faglige prinsipp for, og organiseringen av kirurgisk akuttberedskap og 

fødselsomsorg i Helse Nord. 
 

Foreta en systematisk og faktabasert gjennomgang av henholdsvis kirurgi og 
fødselsomsorg i regionen. For sistnevnte skal gjennomgangen baseres på dokumentasjon, 
kriterier og standarder utarbeidet av Nasjonalt Råd for fødselsomsorg og Statens 
Helsetilsyn. 

 
2. Med sikte på å optimalisere løsningene med hensyn til kvalitet, tilgjengelighet, 

kostnadseffektivitet og utdanning:  
 

Gi vurderinger av alternative måter å organisere det kirurgiske akuttmedisinske 
tjenestetilbudet og fødetilbudet i regionen og gi innstilling på foretrukne alternativer. 
 

3. På grunnlag av resultatene fra 1 og 2 utarbeides forslag til konkret utforming av de 
aktuelle tilbudene i de enkelte HF. Forslagene skal ivareta de overordnede målsettinger i 
Helse Nord RHFs strategiplan”. 



 
 
Det ble oppnevnt to prosjektgrupper med representanter fra helseforetakene, Helse Nord og 
eksterne miljø. Begge gruppene har vært ledet av eksterne fagfolk.  
 
2.2  Rapport om framtidig organisering av akutt kirurgisk beredskap. 
Rapporten presenterer data om flere aspekter ved akutt kirurgi i sykehusene i Helse-Nord 
RHF; omfang av virksomheten og innhold og alvorlighetsgrad. Faktagrunnlaget er basert på 
data fra Norsk Pasientregister, Akuttutvalgets datainnhenting i tilknytning til NOU 1998: 9 
samt data fra de enkelte helseforetak/institusjoner (kapittel 3).   
 
Når det gjelder omfang av virksomheten (øyeblikkelig hjelpaktivitet), definert som 
heldøgnsopphold), er antallet lite (2-3 per døgn per sykehus) for alle sykehusene (unntatt 
Universitetssykehuset Nord-Norge [UNN] og Nordlandssykehuset, Bodø [NLSH]). 
Øyeblikkelig hjelp utgjør 60-80% av den totale virksomhet ved de kirurgiske avdelingene for 
sykehusene mens 35-50% av alle øyeblikkelig hjelpinnlagte pasienter gjennomgår en 
prosedyre (UNN og NLSH unntatt). Sykehusene med høyest andel øyeblikkelig hjelp innlagte 
pasienter, har lavest andel med pasienter som har prosedyrekode. Ca. 50 % av alle 
øyeblikkelig hjelp innleggelser skjer i dagarbeidstiden (08-16), og ca. 2/3 av innleggelsene i 
perioden 08-19.  
 
Prosjektgruppen har svart på mandatet ved å analysere faktagrunnlaget for øyeblikkelig-
hjelpvirksomheten (kap.3), avstandsberegninger og reisetid (kap.4). De har vurdert endringene 
i og konsekvensene av utviklingstrekkene i spesialistutdanningen (kap.5). I kapittel 6 skisseres 
tre modeller for den kirurgiske beredskapen og alternativer for det enkelte helseforetak. 
 
Forslagene bygger på noen forutsetninger, eksempelvis en optimalisering av 
ambulansetjenesten. Det forutsettes også at opptaksområdene vurderes for å optimalisere 
reisetid for befolkningen. Det legges til grunn at foretakene beskriver et medisinsk 
systemansvar, spesielt i forhold til rekruttering, utdanning og stabilisering og god utnyttelse av 
den samlede kirurgiske kompetanse innen helseforetaket.  
 
Gruppen er enig om at ved vurderingen av de ulike løsningene må følgende ligge til grunn: 
 
 Omfang og innhold av aktiviteten gir ikke grunnlag for å opprettholde akuttkirurgisk 

beredskap ved alle sykehus. Det må derfor skje en begrensning av akuttkirurgien i det 
enkelte helseforetak i forhold til dagens ordning 

 Det enkelte HF må forholde seg til de skisserte modeller 
 Det er tilslutning til å se på kombinasjoner av modellene i tråd med føringene som er gitt 

tidligere 
 Det må være ett sykehus med full beredskap i hvert helseforetak  
 Konkret utforming må gjøres i det enkelte helseforetak 
 Helseforetakene må samhandle tett med primærhelsetjenesten i prosessen  
 
2.3  Rapport om framtidig organisering av fødselsomsorgen 
Det er redegjort for myndighetenes krav, trender i faglig utvikling, innsatsfaktorer og utvikling 
i fødselstall. Utvalget har tatt til etterretning analyser av avstander og reisetider som Helse 
Nords kirurgiutvalg parallelt har foretatt. Utvalget fastslår at eventuell nedleggelse av akutt 
kirurgisk beredskap ved noen sykehus vil få som konsekvens at gjeldende sykehus ikke kan 
opprettholde en fødeavdeling. Videre er tatt til etterretning uttalelse fra Nasjonalt Råd for 
fødselsomsorg som fraråder delt (alternerende beredskap) mellom to sykehus. Organisering av 
fødselsomsorg aktualiserer mange divergerende standpunkter, og på noen punkter har det ikke 
vært konsensus i utvalget. Hovedkonklusjonene nedenfor var enstemmig med unntak av at 2 
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medlemmer mener at dagens situasjon med 3 fødeavdelinger for Hålogaland HF er et fullgodt 
alternativ. 
 
Utvalget konkluderer med at det ikke er behov for vesentlige endringer i fødselsomsorgen i 
Helse Finnmark HF, UNN HF og Nordlandssykehuset HF. For Hålogaland- og 
Helgelandsykehuset HF erkjennes imidlertid behov for endringer. Følgende alternativer 
skisseres: 
 
Fødeavdelingen i Harstad bør videreutvikles som fødeavdeling, men for fødeenhetene i 
Stokmarknes og Narvik bør følgende alternativer utredes:    
 
 Både Stokmarknes og Narvik organiseres som fødestuer eller legges ned.  
 Stokmarknes organiseres som fødestue eller legges ned, Narvik videreføres som 

fødeavdeling. 
 Narvik organiseres som fødestue eller legges ned, Stokmarknes videreføres som 

fødeavdeling. 
 

Fødeavdelingen i Mo bør videreutvikles som fødeavdeling, men for fødeenhetene i Mosjøen 
og Sandnessjøen bør følgende alternativer utredes:    
 
Både Mosjøen og Sandnessjøen organiseres som fødestuer. 
 
 Mosjøen drives videre som fødestue, mens Sandnessjøen opprettholdes som fødeavdeling. 
 Mosjøen legges ned og fødslene overføres til Sandnessjøen hvilket gir en fødeavdeling i 

Sandnessjøen med omtrent 350 fødsler/år. 
 
Vurdering 
Helse Nord har gjennom strategi- og styringsdokumenter formulert eksplisitte ambisjoner om 
å legge kunnskapsbaserte vurderinger til grunn for vår virksomhet. Arbeidsgruppene ble 
oppnevnt for å skape et best mulig kunnskapsgrunnlag for organisering av de aktuelle 
tjenester. Slik administrasjonen i Helse Nord RHF vurderer det, er det levert rapporter som 
inneholder en god og instruktiv systematisering av allmenne faglige premisser. Det er gitt en 
solid dokumentasjon av regionale og foretaksspesifikke forhold basert på data innrapportert 
fra sykehusene, og fra andre kilder. Kunnskapsbaserte og faglige premisser skal gis stor 
betydning i denne type saker. I et åpent og demokratisk samfunn må det samtidig erkjennes at 
beslutninger i slike saker ikke kan treffes utelukkende på grunnlag av faglige vurderinger.   
 
Føderapporten er kort og oppsummerende i sin form. Det har sammenheng med at både 
helsemyndigheter og Storting har fastsatt klarere normer for faglige standarder enn tilfellet er 
for kirurgisk akuttberedskap. De faglige krav Helsetilsynet i 1996 formulerte for de tre 
nivåene (Kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue) i fødselsomsorgen, har senere, gjennom 
behandlingen av Akuttmeldingen i 2001, fått Stortingets tilslutning.  Kravene omfatter både 
de faglige ressurser og terskler for antallet fødsler for de ulike omsorgsnivåene. Selv om disse 
grensene ikke er absolutte, men veiledende, skal fødselsvolumet ved den enkelte enhet 
tillegges vekt. Det innebærer at fødeavdelingene i Helse Nord med lavest fødselstall ikke er i 
nærheten av å tilfredsstille Helsetilsynets volumkrav til en fødeavdeling. For å nærme seg et 
slikt volumkrav, måtte følgelig minst en – kanskje to – av enhetene i hhv. 
Hålogalandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF omgjøres til jordmorstyrte fødestuer. 
Dersom volumkravet for en fødeavdeling nr. 2 på Helgeland skulle imøtekommes, kunne det 
bli nødvendig å nedlegge hele fødetilbudet for en av nåværende enheter. Administrasjonen i 
Helse Nord RHF vil generelt uttrykke respekt for disse faglige vurderingene. Samtidig 
understrekes betydningen av å opprettholde et mest mulig desentralisert fødetilbud (jfr.  

  side 3 



 
 
Stortingets målsettinger). Det kan skje gjennom jordmorstyrte fødestuer for lavrisikofødende. 
Helse Nord vil i den supplerende utredningsbestilling til arbeidsgruppene legge til grunn at 
ingen av de enheter som i dag har fødeavdeling bør miste sitt fødetilbud (altså etablere 
jordmorstyrt fødestue som alternativ).   
  
Rapporten om kirurgisk akuttberedskap skisserer tre mulige modeller for organiseringen av 
beredskapen ved de enkelte enheter: full beredskap, begrenset beredskap og ingen beredskap. 
Modell 2, med begrenset beredskap, vurderes som anvendelig bare i spesielle tilfeller. På 
grunnlag av samlede faglige og avstandsmessige vurderinger, konkluderer arbeidsgruppen 
med at det ikke er behov for tre sykehus med akutt kirurgisk beredskap i hhv. Hålogalands-
sykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. I arbeidsgruppens rapport er det åpnet for mange 
alternative løsningskombinasjoner, både mht hvilke enheter som gis beredskap og hvorvidt 
det skal være ett eller to sykehus med beredskap. I tillegg kan det tenkes kombinasjoner der 
enheter gis hhv. full eller begrenset beredskap.  
 
Administrasjonen i Helse Nord RHF tar på det nåværende tidspunkt ikke stilling til noen av 
alternativene, men har sett det som hensiktsmessig å redusere antallet alternativer som skal gis 
prioritet for utredning i de lokale arbeidsgruppene. Denne avgrensning og forenkling gjøres 
for at saken skal bli mer arbeidsmessig håndterbar på lokalt nivå. Det kan dermed legges mer 
fokusert og kvalifisert innsats i vurderingen av færre alternativer. 
 
Ett av sykehusene i hvert av helseforetakene er gjennom vedtaket om fastsettelse av 
foretaksstrukturen betegnet som ressurssykehus. I Hålogalandssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset HF er gjelder dette hhv Harstad og Rana sykehus. I arbeidsgruppenes 
supplerende utredningsarbeid forutsettes at disse enhetene opprettholder full kirurgisk 
akuttberedskap og fødeavdeling. 
 
Administrasjonen i Helse Nord RHF vurderer det slik at alternativet med bare en enhet med 
akutt kirurgisk beredskap i de to ovennevnte helseforetak kanskje representerer et vel stort 
sprang i forhold til dagens ordning. Det anbefales derfor at det i det videre arbeid legges 
hovedvekt på alternativer der to av enhetene gis full beredskap i akutt kirurgi, alternativt at 
den ene enheten gis begrenset beredskap. Det forutsettes i begge alternativer at den tredje 
enheten er uten akutt kirurgisk beredskap.  
 
Arbeidet videre – høringer, supplerende utredninger og lokal styrebehandling 
Spørsmålet om organisering av kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorgen engasjerer 
befolkningen i Helse Nords nedslagsfelt. Fordi det engasjerer befolkningen, vil spørsmålet 
også oppta folkevalgte organer innen både kommuner og fylkeskommuner. Det er allerede 
avviklet et orienteringsmøte med Fylkestinget i Nordland. Videre er kommunene på 
Helgeland og i Hålogaland invitert til informasjonsmøter. Også andre berørte aktører og 
interessegrupper, som primærleger, folkelige interessegrupper, brukerorganisasjoner og 
arbeidstakerorganisasjoner, vil ha interesse av å ytre seg i disse sakene. Det foreslås derfor at 
de to publiserte rapportene (akutt kirurgi og fødselsomsorg), samt en redegjørelse for hvordan 
saken tenkes videre håndtert av Helse Nord, sendes på høring til berørte parter. Høringsfristen 
fastsettes i styremøtet. Høringsuttalelsene oppsummeres, bearbeides og presenteres som egen 
sak for styret i Helse Nord RHF i etterkant av høringen før påske.  I denne saken vil styret 
også fastsette eventuelle formaliserte krav til de løsningsmodeller som helseforetakstyrene 
skal ta stilling til.  
 
I Hålogalandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF etableres arbeidsgrupper som i 
samråd med Helse Nord RHF gjør supplerende utredninger i forhold til de rapporter som 
foreligger. Konkret innebærer dette utredning og konsekvensvurdering av noen av de  
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alternativene som er skissert i rapportene fra arbeidsgruppene. At det gis prioritert fokus på å 
utrede noen av disse alternativene, skal ikke utelukke andre alternativer i forhold til endelig 
beslutning. Utredning av det mest ytterliggående alternativ – som innebærer å sentralisere 
både akuttfunksjonen i kirurgi og fødeavdelingsfunksjonen til bare ett sykehus innen hvert 
foretak – gis dermed i denne omgang lavere prioritet. Prioriteringen av noen alternativer for 
utredning har også som formål å gjøre utredningsoppdraget mer overkommelig.  
 
For å tilføre faglige ressurser til arbeidet i de lokale gruppene – og for å tilføre medlemmer 
uten bånd til bestemte løsninger i de enkelte helseforetak – oppnevner Helse Nord RHF inntil 
fire ressurspersoner til hver av gruppene. Den samlede størrelse for hver av gruppene bør ikke 
overstige 10-11 personer. Det forutsettes at arbeidet ledes av en person med forankring i 
foretaksledelsen. Videre vurderes det som hensiktsmessig at det etableres en felles 
arbeidsgruppe for hhv. akutt kirurgi og fødselsomsorgen. Det legges for øvrig opp til en dialog 
mellom arbeidsgruppene og Helse Nord RHF. Dette gjelder særlig i forhold til gjennomføring 
av økonomiske konsekvensanalyser av ulike alternativer.  
 
På grunnlag av arbeidsgruppenes forslag og eventuelle føringer gitt av styret i Helse Nord 
RHF, skal foretaksdirektørene i de respektive helseforetak fremme sak om organisering av 
akutt kirurgi og fødselsomsorg for sine styrer. Styrebehandlingen forutsettes gjennomført 
innen 20. mai d.å. Styrebehandling i Helse Nord RHF skjer 19.juni d.å.  
 
Konklusjon 
Rapportene gir en god og oversiktlig framstilling av noen viktige faglige premisser med 
relevans for organisering av kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg. Det er fremskaffet et 
nyttig grunnlag for det videre arbeid som følger to hovedspor: 1) rapportene sendes ut på 
høring til berørte parter; 2) supplerende utredninger bestilles for å utdype og 
konsekvensutrede noen alternative løsninger for organisering av ovennevnte tjenester i hhv. 
Hålogalandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Noen av de alternativer som er 
redegjort for i rapportene gis prioritert fokus i denne utredningsfasen, men uten at noen av de 
mulige alternativer utelukkes i forhold til framtidig beslutning.   
 
Etter at høringsrunden er gjennomført, vil styret i Helse Nord RHF få seg forelagt en sak der 
uttalelsene presenteres, oppsummeres og vurderes. I denne saken kan det også bli aktuelt å 
formalisere hvilke føringer som eventuelt skal legges til grunn for styrebehandlingen i 
helseforetakene. På grunnlag av behandling i de respektive foretaksstyrer, høringene, 
utredningene i de lokale arbeidsgruppene, samt RHF-administrasjonens samlede vurderinger, 
vil styret i Helse Nord RHF sluttbehandle denne saken 19. juni d.å.   
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vurderer de avgitte rapporter om organisering av kirurgisk 

akuttberedskap og fødselsomsorg som relevante og nyttige premisser for det videre arbeid 
med disse problemstillinger.  

 
2. Fordi saker av denne karakter har allmenn interesse, legges det opp til en åpen prosess 

som gir offentligheten innsyn, både i forhold til saklig innhold og videre håndtering fram 
til beslutning. Det legges til rette for at ytringer om disse saksforhold skal få komme til 
uttrykk og inngå som del av beslutningsunderlaget. For å skaffe et bredest mulig grunnlag 
for den endelige beslutning om hvordan tjenestene skal organiseres i Helse Nord, sendes 
de avgitte rapporter på høring hos berørte parter. I høringen inviteres til å komme med 
synspunkter og vurderinger både i forhold de faglige premisser og de konkrete 
løsningsalternativer som målbæres i rapportene. I høringsbrevet redegjøres for hvordan 
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saken skal håndteres videre både på foretaks- og RHF-nivå. Det inviteres derfor til å 
komme med synspunkter også på håndteringsmåten. Høringsfristen fastsettes til ……….. 
(gjøres i styremøtet). Styret i Helse Nord RHF vil i etterkant av høringen få seg forelagt en 
sak der materialet fra høringsrunden presenteres og vurderes. Det vil i styresaken også 
vurderes å komme med mer formaliserte føringer for den videre saksgang fram mot 
beslutning.  

 
3. Parallelt med høringen igangsettes et supplerende utredningsarbeid i de helseforetak som – 

både i følge rapportene og styrets foreløpige vurderinger – er mest aktuelle for endringer. 
Det gjelder Hålogalandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Dette arbeidet 
igangsettes, ikke for å foregripe konklusjoner, men for å ytterligere kvalifisere grunnlaget 
for framtidige beslutninger. Alternativet med opprettholdelse av dagens tilbud innen 
kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg er kjent og trenger ingen utredning. Styret i 
Helse Nord RHF vil derfor i sin utredningsbestilling til de aktuelle foretak anmode om at 
noen av de alternativer som er skissert i rapportene blir særlig fokusert.  Dette skal ikke 
utelukke noen alternativer i forhold til endelig beslutning. Styret vil likevel anmode om at 
utredning av det mest ytterliggående alternativet – som innebærer å sentralisere både akutt 
kirurgi og fødeavdeling til bare ett sykehus i hvert foretak - blir gitt lavest prioritet. Det 
supplerende utredningsoppdrag som i første omgang ønskes prioritert, bør bygge på 
følgende premisser:   

 
a. Tilbudene innen kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg opprettholdes ved 

de sykehusene som allerede ved etableringen av helseforetakene høsten 2001 
ble utpekt som ressurssykehus i de respektive helseforetak. Det gjelder Rana 
sykehus i Helgelandssykehuset HF og Harstad sykehus i Hålogalandssykehuset 
HF. Det forutsettes at disse sykehusene har akutt-tilbud innen både ortopedi og 
bløtdelskirurgi.  

 
b. Enda ett av sykehusene i hvert av foretakene opprettholder full eller delvis 

beredskap (Jfr. modell 2 i kirurgirapporten) innen akutt kirurgi.  
 
c. Det opprettholdes et fødetilbud ved samtlige av de enhetene som i dag har 

fødeavdelinger, men noen av disse vurderes omgjort til jordmorstyrte 
fødestuer.  

 
d. Full kirurgisk akuttberedskap er en forutsetning for at et sykehus kan 

opprettholde en fødeavdeling. 
 
e. Ved forslag om enheter for akutt kirurgisk beredskap forutsettes bl.a. følgende 

hensyn vektlagt: avstander/reisetider, transportindeks, utnyttelse av total 
kapasitet i helseforetaket, driftsutgifter, samt bygningsmessige standarder og 
investeringsbehov.  

 
4. Styrets bestilling om ovennevnte utredning (Jfr. punkt 2) utføres av lokale arbeidsgrupper 

i det enkelte helseforetak. Disse arbeidsgruppene forutsettes forsterket med inntil 4 
eksterne ressurspersoner oppnevnt av Helse Nord RHF. Administrasjonen i Helse Nord 
RHF vil, i samråd med de to berørte helseforetakene, sørge for at den nødvendige analyse- 
og økonomikompetanse tilføres de lokale arbeidsgrupper.  

 
5. Styrene i Hålogalandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF skal innen 20. mai ta 

stilling til forslag til løsninger innen det enkelte helseforetak. 
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6. Styret i Helse Nord sluttbehandler denne saken i møte den 19.juni d.å. Denne 

styrebeslutning skal gjøres på grunnlag av en samlet og bred vurdering, der lokale 
styrevedtak, fagrapporter, høringsuttalelser og arbeidet i lokale arbeidsgrupper inngår i 
vurderingsgrunnlaget.   

 
 
Bodø, den 18. februar 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
Kst. adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: tidligere utsendte rapporter 
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