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STYRESAK 47-2006  OMSTILLING VED HELGELANDSSYKEHUSET 
 MOSJØEN – BAKGRUNN FOR VEDTAK OG  
 VURDERING AV SITUASJONEN 
 

Møtedato: 14. juni 2006 

 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF gjorde i styremøte, den 3. mai 2006 følgende vedtak i styresak 35-
2006/2 – kulepunkt 1:  
 
o Styret ber administrasjonen om å legge frem en oppsummering for bakgrunnen for 

vedtaket i denne saken og en vurdering av situasjonen.  
 

Administrerende direktør legger med denne saken fram en oppsummering av bakgrunnen for 
vedtaket i denne saken, og en vurdering av situasjonen.  
 
Sakens bakgrunn 
Helse Nord RHF gjennomførte i 2002/2003 utredninger omkring organisering av kirurgisk 
akuttberedskap og fødselsomsorg i Helse Nord. Utgangspunktet for at Helse Nord satte 
sakene på dagsordenen var nasjonale krav og utredninger, først og fremst St.meld. 43 (1999-
2000). Styret i Helse Nord behandlet sak om organisering av kirurgisk akuttberedskap og 
fødselsomsorg i Helgelandssykehuset i styremøte 18.juni 2003, sak 58/2003. Helseministeren 
gjorde i foretaksmøte Helse Nord RHF, den 19.juni 2003 beslutning om omlegging av den 
kirurgisk akuttberedskap ved Helgelandssykehuset Mosjøen. I samme sak ble også 
fødetilbudet ved Helgelandssykehuset Mosjøen besluttet omgjort til en fødestue. Det var 
betydelig folkelig og politisk motstand lokalt mot de beslutninger som ble gjort.  
 
Utredningene og beslutningene var forankret i nasjonal helsepolitikk, og sakene var faglig 
grundig utredet. Endelig vedtak om omstilling ved Helgelandssykehuset Mosjøen ble 
bekreftet ved brev fra Helsedepartementet 12.2.2004. Her skisseres at akuttkirurgisk 
beredskap nedlegges fra sommer/høst 2005, koblet bl.a. mot ferdigstillelse av 
Korgfjelltunnelen. Helse Nord har senere utsatt iverksetting av endringer i den akuttkirurgiske 
beredskapen til etter ferdigstillelsen av det felles akuttmottaket som er under bygging. 
Fødeavdelingen ble omgjort til fødestue fra 1.6.2004, foreløpig med keisersnittberedskap så 
lenge den akuttkirurgiske beredskapen opprettholdes.  
 
Nasjonale premisser som grunnlag for Helse Nords arbeid.  
Generelt 
Her redegjøres kort for de nasjonale premisser som var grunnlag for at Helse Nord RHF tok 
opp dette arbeidet. St.meld. 43 (1999-2000) ”Akuttmeldingen” var et sentralt utgangspunkt 
for Helse Nords arbeid med spørsmålet om organisering av tjenestetilbudet.  Den og St.meld. 
24 (1996-97) ”Tilgjengelighet og faglighet” belyste på en solid og faglig godt forankret måte 
de dilemmaer og utfordringer en stod overfor i utformingen av spesialisthelsetjenestetilbudet.   
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St.meld. nr. 24 oppsummerer pasientenes hovedproblemer til for lang ventetid på behandling, 
ikke god nok kvalitet på tjenestene, for liten frihet i valg av sykehus og for store regionale 
forskjeller i tjenestetilbudet. Myndighetenes hovedproblemer er, i følge samme melding, 
uhensiktsmessig organisering, dårlig ressursutnyttelse og mangel på helsepersonell. Disse 
problemer omfatter: 
 
• En ikke tilpasset sykehusstruktur 
• Ikke godt nok samarbeid med primærhelsetjenesten 
• Press på indremedisinske avdelinger når det gjelder ø-hjelp innleggelser 
• Ressurskrevende kirurgisk beredskap 
• En for lite differensiert fødselsomsorg 
• Mangel på – og for dårlig utnyttelse av – helsepersonell  
• For lite fokus på ledelse og organisering 
• Ikke tilstrekkelig fokus på kvalitet 
 
Innføringen av de nye helselovene, nye pasientrettigheter, fastlegeordningen, fritt sykehusvalg 
og fokus på ventetid har alle vært strategier for å bøte på pasientenes hovedproblemer og som 
sådan en målrettet oppfølging av St.meld.24. Sykehusreformen ble innført for å bøte på 
myndighetens hovedproblemer og i de senere års sentrale satsingsområder finner vi igjen de 
ovennevnte kulepunktene. Utviklingen de senere år underbygger disse analyser bl.a. ved at 
presset på de indremedisinske avdelinger og tjenester har gått raskere enn antatt. 
 
Meldingen dokumenterte at det høye volumet av øyeblikkelig-hjelp innleggelser er 
indremedisinske tjenester, mens behovet /volumet for tidskritisk kirurgisk øyeblikkelig-hjelp 
er svært begrenset.  
 
Kirurgisk beredskap 
Kirurgisk beredskap ved sykehusene er svært ressurskrevende, både når det gjelder personell 
og kostnader. Akuttutvalgets undersøkelse viste at det utføres svært få ø-hjelp inngrep på 
kveld- og nattetid ved enkelte små sykehus (dvs. mindre enn 40 000 innbyggerer i 
opptaksområdet). Bare ca. fem prosent av ø-hjelp kirurgien finner sted i tidsrommet mellom 
klokken 24:00-08:00; et gjennomsnitt på en til to operasjoner i måneden. Disse tallene ble 
bekreftet gjennom de utredninger som ble gjort av Helse Nord i de regionale rapporter om 
kirurgisk akuttberedskap i februar 2003. Sykehusenes vaktberedskap er med andre ord 
ressurskrevende. Det kreves fire til fem stillingshjemler for hver spesialitet som skal ha 
vaktberedskap. De fleste lokalsykehus har passiv beredskap på ettermiddag, kveld og natt for 
legespesialisten. Dette betyr at i tillegg til at beredskapen sjelden er i bruk, bindes svært mye 
av arbeidstiden til kirurgene i passivt arbeid. Med dette som utgangspunkt var det rom og 
behov for endring av den kirurgiske akuttberedskapen når kvalifisert akuttberedskap fantes i 
faglig forsvarlig nærhet. Den funksjonsfordelingen som synes å ha størst potensial, særlig når 
det gjelder kapasitet, synes å være skillet mellom akutt og planlagt kirurgi.  
 
Med bakgrunn i dette ble det stilt krav til de regionale helseforetak om å gjennomgå 
sykehusstrukturen for å få en bedre arbeidsdeling mellom sykehusene både for å sikre bedre 
kvalitet på behandlingen og for å omlegge den kirurgiske beredskapen for å få mer aktivt 
arbeid med pasientbehandling. Tilgang på helsepersonell er også en årsak til behovet for 
endring av den kirurgiske beredskapen.  
 
Der forholdene ligger til rette for det kan det skilles mellom sykehusenes indremedisinske og 
kirurgiske beredskap. Det betyr at små sykehus kan ha indremedisinsk beredskap, selv om de 
ikke har kirurgisk beredskap.  
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Fødselsomsorgen 
Det overordnede målet for fødselsomsorgen er at det skal kunne tilbys et desentralisert 
fødetilbud i Norge, og at det skal holde god faglig standard. Helsetilsynets inndeling av 
fødeinstitusjonene i kvinneklinikker (mer enn 1500 fødsler per år), fødeavdelinger (minst 
400-500 fødsler per år) og fødestuer (minst 40 fødsler per år) er av Stortinget vedtatt som 
retningsgivende for planleggingen av den framtidige fødselsomsorgen. Bakgrunnen for 
inndelingen er at normale fødsler/antatt ukompliserte fødsler skal kunne skje desentralt, 
samtidig som fødsler med mulige komplikasjoner selekteres til enheter av en slik størrelse at 
de får mange nok fødsler til å bli god på dette. En sentral premiss er at den fødende får god 
oppfølging av jordmor under svangerskapet, at risikofødsler blir selektert til riktig nivå, og at 
det utarbeides klare rutiner for hvordan de ulike fødeinstitusjoner skal samarbeide. 
 
Foretaksmøtets vedtak 
Med bakgrunn i ovennevnte nasjonale premisser gjennomførte Helse Nord omfattende faglige 
utredninger med tilhørende høringsprosesser. Styret i Helse Nord RHF behandlet sak om 
organisering av kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg i Helgelandssykehuset og 
Hålogalandssykehuset i møte 18.juni 2003, sak 58/2003. Foretaksmøtet 19.juni gjorde deretter 
følgende vedtak: 
 
”Foretaksmøtet for Helse Nord gjør følgende endringer/presiseringer i vedtaket fra styret for 
Helse Nord i sak 58/2003, av 18. juni 2003:  
 
• Den generelle kirurgiske beredskapen skal ivaretas og opprettholdes i Narvik, 

Stokmarknes og Sandnessjøen. Helse Nord skal innen 1. november 2003 dokumentere til 
Helsedepartementet hvordan dette vil bli ivaretatt, inklusive ivaretakelse av 
forsvarlighetskravet knyttet til påregnelige aktiviteter i generell akuttkirurgi og i operativ 
forløsning. I Mo i Rana og Harstad blir det parallelle vakter i kirurgi og ortopedi i tråd 
med styrevedtaket. 

• Helse Nord og Helgelandssykehuset skal følge opp Helgelandssykehuset Mosjøen slik at 
en sikrer at dette blir en trygghetsskapende ressursbase for befolkningen i området. Dette 
innebærer blant annet døgnkontinuerlig vurderingsberedskap og beredskap i 
indremedisin og anestesi”. 

 
For øvrig stadfester foretaksmøtet vedtaket fra styret i Helse Nord i sak 58/2003:  
 
• Fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Mosjøen omgjøres til en jordmortstyrt 

fødestue. Det medisinske systemansvaret for virksomheten legges til Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen.  

• Den kirurgiske akuttberedskap ved Helgelandssykehuset Mosjøen endres til en generell 
kirurgisk beredskap på dagtid i kombinasjon med poliklinisk, dagkirurgisk og elektiv 
aktivitet, som ikke krever kirurgisk døgnberedskap. Frigjort infrastruktur skal også 
vurderes brukt til elektive virksomhet for målrettet å redusere ventelistene. 

• Helgelandssykehuset Sandnessjøen viderefører kirurgisk akuttberedskap innen generell 
kirurgi. 

 
Oppfølging av vedtaket 
Helgelandssykehuset HF har, på vegne av Helse Nord, det direkte ansvaret for oppfølging og 
iverksetting av foretaksmøtets vedtak. Arbeidet til nå har vært fokusert på 3 hovedområder:  
 
Fødselsomsorgen 
Helgelandssykehuset HF har i dag 2 sykehusfødeavdelinger og 2 fødestuer for til sammen ca. 
900 fødsler. Sykehuset i Mosjøen har en kirurg med fødselskompetanse. I tillegg har 
sykehuset 2 leger med sectiokompetanse (nødkeisersnitt), men ikke fødselskompetanse.  
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Gynekologen som er ansatt går ikke i regelmessig vaktordning. Parallelt med omgjøringen til 
jordmorstyrt fødestue i Mosjøen fra 01.06.04, bygges Sandnessjøen og Mo i Rana opp som 
fullverdige fødeavdelinger. Det er tilført gynekologhjemler til begge disse enhetene. 
Sandnessjøen har pediater mens Mo i Rana forsøker aktivt å rekruttere en. Den vedtatte 
organisering gjør at en har et differensiert fødetilbud med sterk grad av desentralisering 
samtidig som det er skapt et volummessig grunnlag for 2 fullverdige fødeavdelinger med 3-4 
gynekologer og pediater. 
 
Resultatene fra 2005 viser stigende antall som føder i Mosjøen i forhold til det første halvåret, 
og fødestuen har besluttet å også gi tilbud til førstegangsfødende. I 2005 var det 146 fødsler i 
området, hvorav 65 fødte i Mosjøen (44,5 %), 67 i Sandnessjøen, 6 i Bodø, 5 i Rana og 3 
andre steder. Det ble etablert følgetjeneste med jordmor i 2004. Dette ble lagt til grunn for 
våre vurderinger, og inngår som en del av beregningene for at vi satte inn en ny 
tomannsbetjent ambulansebil på døgnbasis i Mosjøen. Jordmor fra fødestuen ledsager kvinner 
i fødsel ved behov for transport.  
 
Kirurgisk akuttberedskap 
Nedleggelse av kirurgisk akuttberedskap mellom kl. 1800 og 0800 og i helg/høytider 
forutsetter at kirurgiske pasienter som ikke kan behandles i sykehuset, behandles, observeres 
og stabiliseres lokalt i påvente av evt. transport videre. De aller fleste pasienter som kommer 
inn på disse tidspunkt vil kunne vente til morgenen etter for vurdering og evt. videre 
transport. I det videre redegjøres her for hvilke tiltak som er gjort for å sikre gjennomføringen 
av vedtaket på en god måte. 
 
Prosjektgruppen som utredet endringene i Mosjøen har i sin rapport av 07.10.03 vurdert 
diagnosegrupper der en i dag har et naturlig samarbeid mellom indremedisiner og kirurg.  Det 
dreier seg i det alt vesentlige om symptomer fra maveregionen.  I perioden 01.01.01 – 
25.09.03 var det 3551 opphold i indremedisinsk avdeling i Mosjøen (kfr. kap. 7.4).  Ca. 10 % 
av disse har diagnoser som medfører et samarbeid mellom indremedisiner og kirurg. Flertallet 
av disse pasientene kan likevel vurderes og behandles i Mosjøen i og med at kirurg er tilstede 
for konsultasjon på dagtid. Vi står likevel igjen med et lite antall pasienter som må overføres 
til en indremedisinsk eller kirurgisk avdeling der det også er døgnkontinuerlig vaktordning 
med bløtdelskirurg.  
 
Argumentene mot endringer i akuttberedskap innen kirurgi i lokalsamfunnet er særlig knyttet 
til store ulykker med pasienter med traumer/multitraumer. Behandlingstilbudet til pasienter 
med alvorlige skader må vurderes helhetlig. Volumet er ikke stort. En oversikt fra UNN viser 
at antall multitraumepasienter fra Helgelandssykehuset i perioden 2000 – 2003 var 13, herav 3 
fra sykehuset i Mosjøen. I tillegg er sannsynligvis noen pasienter sendt til Trondheim, men 
totalt kan det dreie seg om maksimalt 2-3 i året fra Mosjøen. Denne pasientgruppa er likevel 
en utfordring for alle ledd i den akuttmedisinske kjeden. Spørsmålet om skader og ulykker 
som følge av industrivirksomheten og utbyggingen som skjer i Mosjøen har også vært 
fokusert. Det er innhentet data fra Hydros utbygging på Sunndalsøra. I løpet av 3 år med totalt 
2,7 millioner arbeidstimer og 5 500 forskjellige personer engasjert under prosjektperioden, 
bare var 5 personskader, hvorav to middels alvorlige og tre lettere skader. 
 
Nødmeldetjenesten skal veilede publikum, alarmere rette ressurser raskt og koordinere den 
prehospitale innsats. Primærhåndtering på skadested gjøres av det lokale akuttmedisinske 
team; kommunelege i vakt og ambulansetjeneste, eventuelt med bistand fra 
luftambulansetjenesten. Det fokuseres på trening av tverrfaglige team som har felles forståelse 
av rask og målrettet innsats mot stabilisering av vitale funksjoner og nødvendig 
skadebegrensende kirurgi før eventuell overflytting til traumesenter.  
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Arbeidet med felles akuttmottak (FAM) inkl. legevakt i sykehus har pågått parallelt i denne 
tiden. Nøkkelord i en samlokalisering av legevakt, FAM og legesenter ved sykehuset, er felles 
bruk av areal, utstyr og personell samt økte muligheter for samhandling mellom første- og 
andrelinjetjenesten.  
 
Ved de minste sykehusene har en ikke alle de personellgrupper som inngår i et traumeteam. 
Det må derfor satses på utdanning av eksisterende personell. Det utvikles modeller der 
primærlege deltar i et tverrfaglig traumeteam på sykehus uten full akuttkirurgisk beredskap, 
men med legevakt i sykehus, anestesilege i beredskapsvakt og med kirurg i et av de andre to 
sykehusene på telefon/videokonferanse. Program for opplæring/kompetansebygging i 
skadehåndtering og stabilisering etter skader skal gjennomføres og BEST- programmet ( 
BEdre Systematisert Traumebehandling) blir innført ved alle enhetene i Helgelandssykehuset. 
BEST- programmet er også nå tilpasset kompetansebygging/trening for ambulansepersonell 
og samhandling med primærleger. I kompetanseprogrammet for skadehåndtering og 
stabilisering etter skader, inngår for Mosjøens vedkommende, ambulansetjenesten og 
primærlegene i de tre kommunene, som utgjør sykehusområdet, slik at kompetansen og 
rutinene rundt akuttmedisinske forhold skal være forutsigbare og kjente i alle ledd.  
 
Målsettingen for innsatsen på dette nivå kan være vurdering av skadeomfang med beslutning 
om omsorgsnivå (videre transport til avdeling med mulighet for skadebegrensende kirurgi, 
transport til avdeling med ortoped i vakt eller luftambulanse til traumesenter). Stabilisering av 
vitale funksjoner på dette nivået vil inkludere sikring av frie luftveier gjennom mulighet for 
inngrep og drenering av blødning eller luft i brysthule. Ut over den generelle stabiliseringen 
som primærlege, ambulansepersonell og anestesipersonell tar hånd om i dag, er det nødvendig 
å styrke kompetansen i teamet.  
 
Fokuset for omstillingen av kirurgien ved sykehuset i Mosjøen er nå på å utnytte ressursene 
bedre gjennom å gjøre mer dagkirurgi og ”kikkhulls”-kirurgi og på rekonstruksjonskirurgi 
som ikke krever kirurgisk døgnberedskap. Laser behandling ved prostatalidelser er godt 
etablert.  
 
Det vil bli en reduksjon fra 31 til 25 senger (færre kirurgisenger) gjennom sammenslåing av 
medisinsk og kirurgisk avdeling til felles sengeavdeling. Det foregår en styrking av 
dagenheten og det er planlagt en nødvendig reduksjon av intensivsenger fra 8 til 3 senger. 
Medisinsk intensiv opprettholdes og medisinsk akuttberedskap opprettholdes.  70 % av 
akuttinnleggelsene er for medisinske tilstander og vil fortsatt bli behandlet som i dag. Dette 
dreier seg om hjerteinfarkt, hjerneslag, hjertesvikt, lungesvikt, forgiftninger, infeksjoner etc. 
og disse vil som sagt bli behandlet som i dag. 
 
Øvrig omstilling/nye tiltak 
Det tredje punktet som har fokus i omstillingsprosessen, uten at det er noen forutsetning for 
endring av organisering av kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg, er å etablere nye 
tjenestetilbud for å øke innsatsen for prioriterte pasientgrupper; eldre, kronikere, psykisk syke 
og rusmisbrukere.  Av tiltak som allerede er etablert kan nevnes: 



 6

 
 

 Utstyr for utredning av hjertearytmiforstyrrelser er i drift 
 Økt nevrologisk tilbud i samarbeid med UNN etablert sept. 05 
 Spesialundersøkelser av halskar er etablert og utføres av kardiologen, nevrologene og 

enkelte radiologvikarer. 
 Oppstart av palliativ dagenhet i samarbeid m/kommunen. Lege er nå ansatt og enheten har 

vært i drift fra mars 2006 
 Hudpoliklinikk: Det er rekruttert hudlege fra Tyskland som skal ha et nært samarbeid med 

UNN.  2 sykepl. var på hospitering v/UNN i 2005 og mer hospitering er planlagt i 2006.  
 Tilbud innen rehabilitering, Lærings –og mestringssenter og geriatri 
 Ambulant virksomhet innen ØNH og rheumatologi 

 
Vurdering og konklusjon 
Det vises til nasjonale premisser for arbeidet med organisering av kirurgisk akuttberedskap og 
fødselsomsorg som lå til grunn for arbeidet i de regionale helseforetak. Det vises videre til de 
faglige utredninger om endring i kirurgisk akuttberedskap og omlegging til fødestue ved 
Helgelandssykehuset Mosjøen som ble gjort og premisser i protokoll som grunnlag for 
beslutning i foretaksmøtet 19. juni 2003. Det er etter dette tidspunkt ikke kommet noen nye 
faglige momenter eller føringer som trekker i en annen retning og slik svekker grunnlaget for 
de beslutninger som da ble gjort.  
 
Helse Nord RHF vurderer omleggingen av akuttkirurgisk beredskap og fødselsomsorg i 
Helgelandssykehuset Mosjøen slik at en ivaretar kravet til faglig forsvarlighet, tilgjengelighet 
og kvalitet på tjenestetilbudet.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord viser til saksutredningen og til tidligere beslutninger i saken og tar saken 
til orientering.  
 
 
Bodø, den 7. juni 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg:  Protokoll fra foretaksmøtet 19.06.03  
 
Utrykte vedlegg:  Rapport fra prosjektgruppen av februar 2003 
 Rapport fra prosjektgruppen Helgelandssykehuset mai 2003 
 Rapport fra prosjektgruppen for omstillingsprosjektet Mosjøen av 07.10.03 
 


