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Formål 
Helse Nord har utarbeidet Regional plan for plastikkirurgi 2015-2020. Planen redegjør 
for hvordan tjenestene skal være organisert for å sikre et plastikkirurgisk tilbud 
tilpasset fremtidige behov. Planen gir en beskrivelse av dagens situasjon og foreslår 
konkrete tiltak for å gi god tverrfaglig behandling.  
 
Kort oppsummert anbefales det å sentralisere komplisert behandling til 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø og Nordlandssykehuset (NLSH) 
Bodø. Helgelandssykehuset Mosjøen skal bistå sykehusene i Tromsø og Bodø med å 
redusere ventetidene for pasienter med definerte tilstander som ikke er sentralisert.  
Alle regionale ressurser må koordineres slik at pasientforløpene har forutsigbarhet i 
tråd med faglige retningslinjer. Styret i Helse Nord RHF bes her gi sin tilslutning til 
tiltakene som er foreslått for å styrke det fremtidige tilbudet innen fagområdet. 
 
Helse Nords verdier er kvalitet, trygghet og respekt. For pasientene betyr dette at de får 
behandling av god kvalitet, når de trenger den. Dagens situasjon for pasienter med 
behov for plastikkirurgi, hvor ventetiden er over et år, er ikke i tråd med Helse Nords 
verdigrunnlag.  
 
Områder som gir økt behov for plastikkirurgiske tjenester 
Det er spesielt fire områder hvor det forventes økt pågang av pasienter innenfor det 
plastikkirurgiske fagområdet: 
• rekonstruksjon etter betydelig vekttap 
• rekonstruksjon etter kreftkirurgi inkl. brystkreft 
• kirurgisk fjerning og rekonstruksjon ved hudkreft 
• rekonstruksjon ved alvorlige trykksår 
 
Utfordringer knyttet til behandlingen innenfor de fire områdene 
Mangel på operasjonskapasitet er en flaskehals. Dette skyldes mangel på 
spesialsykepleiere og plastikkirurgisk kompetanse ved sykehusene i Tromsø og Bodø. I 
tillegg har UNN Tromsø utfordringer knyttet til operasjonsstuekapasitet. Behandlingen 
kjennetegnes av at den er ressursskrevende med langvarige og ofte gjentatte 
operasjoner. Disse pasientene har behov for innleggelse med spesialisert pleie, og det er 
i dag for liten sengekapasitet ved sykehusene i Tromsø og Bodø. 
 
Den største utfordringen videre fremover er pasienter med behov for plastikkirurgi 
etter betydelig vekttap. Denne pasientgruppen vil øke og vil ikke kunne håndteres av 
UNN Tromsø alene.  
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Nye faglige retningslinjer krever en annen tilnærming til pasienter med behov for 
rekonstruksjon av bryst. Plastikkirurger og brystkirurger må samarbeide tett sammen, 
slik at rekonstruksjon av bryst fra starten av er en integrert del av behandlingen. 
I løpet av 2013 ble det iverksatt en rekke tiltak med god effekt. Det er viktig å videreføre 
disse for å opprettholde dagens aktivitetsnivå.  
 
Konkrete tiltak for å møte fremtidige utfordringer 
De viktigste tiltakene for å styrke det plastikkirurgiske tilbudet som foreslås i 
planutkastet er at:  
• Nordlandssykehuset Bodø må ansette to plastikkirurger i 100 prosent stilling.  
• Helgelandssykehuset Mosjøen må etablere plastikkirurgisk tilbud for pasienter med 

betydelig vektreduksjon, primærrekonstruksjon etter brystkreft og pasienter med 
liggesår i tett samarbeid med UNN Tromsø. 

• UNN Tromsø må øke ambuleringen til Finnmark, også til Finnmarkssykehuset 
Kirkenes. 

• Det må utarbeides pasientforløp for pasienter med sykelig overvekt, brystkreft og 
liggesår. 

 
Planen foreslår at UNN Tromsø oppretter en 100 prosent stilling for plastikkirurg. Dette 
tiltaket er iverksatt. Denne ressursen kan blant annet benyttes for å øke ambulering til 
Finnmarkssykehuset som ikke har plastikkirurgisk tilbud. 
 
En økning av behandlingskapasitet ved UNN Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø vil 
føre til økt behov for sengekapasitet ved begge sykehusene. Det vil derfor være 
nødvendig å øke sengetallet og sykepleieressursen ved de aktuelle avdelingene. 
 
UNN Tromsø er det sentrale fagmiljøet for plastikkirurger i Helse Nord. UNN Tromsø 
må arbeide tett sammen med fagmiljøene i Bodø og Mosjøen. Dette gjelder både leger, 
sykepleiere og annet helsepersonell. Det foreslås derfor å etablere et forpliktende 
nettverk mellom de plastikkirurgiske miljøene. Nettverket skal drives av UNN. 
Finnmarkssykehuset må også delta, for eksempel med generell kirurg. 
 
Momenter fra høringen 
Det kom inn fem høringssvar. Innspill ble gitt fra helseforetakene og 
brystkreftforeningen. Finnmarkssykehuset HF vektlegger at UNN Tromsø må ta ansvar 
for det plastikkirurgiske tilbudet i Finnmark, og støtter at ambulering må økes og 
omfatte sykehuset i Kirkenes. Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF 
støtter planens anbefalinger under forutsetning om finansiering. Helgelandssykehuset 
HF presiserer at de er avhengig av at de andre helseforetakene henviser pasienter til 
tilbudet ved sykehuset i Mosjøen. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
argumenter for at det bør være ett plastikkirurgisk tilbud i Nordland. 
 
Brystkreftforeningen vektlegger behovet for en langsiktig plan som bidrar til kortere 
ventetid for pasienter som ønsker rekonstruksjon etter brystkreft. Brystkreftforeningen 
forutsetter at Helse Nord ved hjelp av de øremerkede midlene som ble bevilget i 2012, i 
løpet av perioden har ivaretatt etterslepet av pasienter som venter på rekonstruksjon i 
regionen. Helhetlige pasientforløp med tilgang på tverrfaglig kompetanse er avgjørende 
for et godt tilbud.   
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Medbestemmelse 
Regional plan for plastikk kirurgi i Helse Nord ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 13. mars 2014 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene gir sin tilslutning til de foreslåtte tiltakene i Regional plan for plastikk kirurgi 

i Helse Nord. Planen foreslås lagt til grunn for det videre arbeid med utviklingen av 
tilbudet til denne pasientgruppen i vår region.  

 
2. Partene vil understreke at kompetente, trygge medarbeidere som samarbeider godt på 

tvers av helseforetaksgrensene, er avgjørende for å gi denne pasientgruppen en 
samordnet tjeneste av høy kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Nord. 

 
3. Arbeidet med gjennomføringen av planen og implementeringen av de skisserte 

tiltakene, skal skje på en måte som ivaretar medarbeidernes medbestemmelse i 
omstillings- og utviklingsarbeid.  

 
4. Partene ber om å få saken tilbake til samarbeidsmøte, ev. til drøfting, dersom 

styrebehandlingen i helseforetakene resulterer i vesentlige endringer i planen. 
 

Brukermedvirkning 
Regional plan for plastikk kirurgi i Helse Nord ble behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 20. mars 2014, jf. RBU-sak 14-2014. Følgende 
vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg gir sin tilslutning til de foreslåtte tiltakene i Regional plan for 

plastikk kirurgi i Helse Nord. Planen foreslås lagt til grunn for det videre arbeid med 
utviklingen av tilbudet til denne pasientgruppen i vår region. 

 
2. Regionalt brukerutvalg vil understreke at det må sikres effektiv utnyttelse av 

ressursene i regionen gjennom gode pasientforløp samt rekruttering og opplæring av 
personell med kompetanse på området for å gi denne pasientgruppen en samordnet 
tjeneste av høy kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Nord. 

 
Adm. direktørs vurdering 
Regional plan for plastikkirurgi i Helse Nord 2015-2020 gir en dekkende beskrivelse av 
dagens status og utfordringsbildet fremover. Det er adm. direktørs vurdering at tilbudet 
ved Nordlandssykehuset Bodø og Helgelandssykehuset må trappes opp for å avlaste 
UNN Tromsø som i lang tid fremover vil ha kapasitetsutfordringer knyttet til 
operasjonsstuer og personell. En løsning med én plastikkirurg i Bodø og Mosjøen er 
sårbart i en langsiktig planhorisont. Det bør minst være to plastikkirurger ved hvert av 
disse sykehusene for å etablere et faglig robust tilbud. En slik opptrapping vil legge til 
rette for å bistå UNN Tromsø med utdanning av nye plastikkirurger. UNN vil da få 
mulighet til å ambulere til sykehuset i Kirkenes for å bedre tilbudet i Finnmark. 
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Et sterkt miljø ved UNN Tromsø som ivaretar hele regionen og som arbeider tett 
sammen med miljøene ved Helgelandssykehuset Mosjøen og Nordlandssykehuset Bodø 
er det viktigste suksesskriteriet. Felles regionale pasientforløp må utarbeides gjennom 
dette samarbeidet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for plastikkirurgi 2015-2020 som 

retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet.  
 
2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i 

årene fremover. 
 
 
Bodø, den 13. februar 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Regional plan for plastikkirurgi i Helse Nord 2015–2020, utkast 
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2015  
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