
 

Møtedato: 18. april 2017   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    K. Fanghol, R. Spørck og G. Tollåli  Bodø, 4.4.2017 
 

Styresak 39-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk 

akuttberedskap m. m. Nordlandssykehuset HF 
 
 
Bakgrunn og oppsummering: 
Denne saken er en oppfølging av styresak 60-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - 
mandat for det videre arbeidet (styremøte Helse Nord RHF 18. - 19. mai 2016). Saken 
omhandler framtidig organisering av kirurgisk akuttberedskap og fødevirksomheten 
med tilgrensende fagområder i Nordlandssykehuset Lofoten. Det vises for øvrig til 
foretaksmøtets protokoll, mandat for arbeidet, tillegg til mandatet, veileder for 
utviklingsplanarbeidet, ekstern kvalitetssikring (EKS) og til vedlagte styresak fra 
Nordlandssykehuset HF.  
 
Målet med saken er å få vedta en løsning for virksomheten ved Nordlandssykehuset 
Lofoten som er framtidsrettet og som ivaretar krav til faglig kvalitet og utvikling, 
pasientsikkerhet og økonomiske rammer.  
 
Helse Nord RHF ga Nordlandssykehuset HF i oppdrag å utrede følgende tilbud: 
• Et døgnkontinuerlig generelt akuttkirurgisk tilbud (på nivå med dagens).  
• Et døgnkontinuerlig akutt kirurgisk tilbud som minimum har vurderings- og 

stabiliseringskompetanse og kompetanse til å håndtere komplikasjoner etter egen 
planlagt kirurgi.  

 
I arbeidet med utviklingen av mandatet for oppfølging av Nasjonal helse- sykeshusplan 
var det tvil om det skulle settes i gang en utredning rundt Nordlandssykehuset Lofoten. 
Årsaken er Lofotens geografiske plassering og tidvis, særlig på vinteren, utfordringer 
med å kunne transportere pasienter til andre sykehus. På dette punktet er det forskjell 
på situasjonen i Lofoten og Narvik. Dette har også tidligere resultert i at det er etablert 
en jordmorstyrt fødestue med mulighet for nødkeisersnitt. Etter en samlet vurdering 
ble det valgt å inkludere Nordlandssykehuset Lofoten for å få på plass en løsning som er 
beskrevet og anerkjent som den løsningen HF-et skal ha fremover. Arbeidet skulle ta 
utgangspunkt i forslaget til ny spesialitetsstruktur som er på høring. 
 
Utredningsarbeidet har vært organisert med deltakelse fra fagmiljøene og kommunene i 
Lofoten-området, tillitsvalgte og brukerrepresentant. Det har vært utstrakt 
møtevirksomhet med ulike aktører underveis, og saken er behandlet i Overordnet 
samarbeidsutvalg (OSO).  
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Oppsummert er anbefalingene fra Nordlandssykehuset HF i stor grad en videreføring av 
dagens løsninger 
• Jordmorstyrt fødestue med mulighet for nødkeisersnitt. 
• Nordlandssykehuset Lofoten skal være et akuttsykehus med vurderings- og 

stabiliseringskompetanse, med mulighet for akuttkirurgi, og traumeberedskap.  
• Det anbefales en styrking av det elektive/dagkirurgiske tilbudet. Dette foreslås 

håndtert som del av arbeidet med utviklingsplanen. 
• Ivareta den ortopediske aktiviteten med arbeidstid også noen timer i helgen 
 
Utredningen har i tråd med føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan vært gjenstand 
for ekstern kvalitetssikring. Deloitte fikk oppdraget og har i sin kvalitetssikringsrapport 
påpekt at et alternativ med nedlegging av all kirurgisk vaktberedskap ikke er utredet. 
Helse Nord RHF avgrenset i mandatet hvilke alternativer som skulle vurderes. 
Nordlandssykehuset HF har svart ut mandatet i henhold til de to løsningene som er 
skissert ovenfor.  
 
Faktagrunnlag  
Rapporten leverer, i henhold til mandatet, et faktagrunnlag som beskriver 
virksomheten ved Nordlandssykehuset Lofoten.  
 
Kirurgi og ortopedi 
I 2014 var det 3030 heldøgnsopphold ved Nordlandssykehuset Lofoten. 1111 av disse 
ble innlagt ved kirurgisk ortopedisk avdeling, hvorav 898 som øyeblikkelig hjelp og 213 
som elektive/planlagte. Gastro- og generell kirurgi utgjorde 64 %. Ortopedi utgjorde 22 
%. Resten var annen bløtdelskirurgi (11 %) og øre-nese-hals. (Kilde: 
ledelsesinformasjonssystemet) 
 
Aktivitet dagbehandling 
Dagbehandling vil i hovedsak være dialysebehandling eller dagkirurgi. Her kan også 
inngå noe kjemoterapi (cellegift) og blodtransfusjoner. Lofoten er det sykehuset i 
Nordlandssykehuset HF som prosentvis sender flest pasienter til andre sykehus til 
dagbehandling. Totalt får 48,7 % av pasientene i Lofoten sin dagbehandling ved andre 
institusjoner. Det gir grunn til å se nærmere på muligheten for økt 
dagbehandlingsaktivitet i Lofoten.  
 
Aktivitet poliklinikk 
I 2014 var det 6433 polikliniske konsultasjoner ved Nordlandssykehuset Lofoten, 
Andelen ø-hjelp var 24 % i Lofoten. Av ø-hjelpskonsultasjonene er 39 % ortopediske. 
(Kilde: Sykehusbygg, 2014-tall) 
 
Traume 
Antall pasienter ved traumemottak i Lofoten er redusert fra 39 pasienter i 2013 til 25 i 
2015. Antall pasientdøgn er redusert fra 70 i 2013 til 44 i 2015. Trafikkulykker utgjør 
det klart største volumet. 23 av pasientene ble i 2015 ferdigbehandlet i Lofoten. (Kilde: 
manuell telling Nordlandssykehuset Lofoten) 
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Fødsler 
Antall fødsler ved Nordlandssykehuset Lofoten lå i perioden 2010-2015 i intervallet 
128-102, men er redusert til 65 i 2016. Antall keisersnitt er i 2016 0 etter å ha ligget 
mellom 6 og 4 i perioden 2010-2015. 
 
Prosess og anbefaling fra prosjektgruppen i NLSH 
Det er enighet i prosjektgruppen om de forslag som er fremmet og som i stor grad 
representerer en videreføring av dagens løsninger. 
 
Nordlandssykehuset Lofoten skal være et akuttsykehus med vurderings- og 
stabiliseringskompetanse, mulighet for akuttkirurgi og mottak av traumepasienter i 
tråd med nasjonal og regional traumeplan. Eventuelle komplikasjoner etter elektiv 
kirurgi skal kunne håndteres, enten av vaktteamet eller av operatør.  
 
Det anbefales tilstedeværelse av ortoped på ettermiddag og i deler av helg, slik at 
pasienter med behov av ortopediske ø-hjelpsoperasjoner (f.eks. lårhalsbrudd) unngår 
overflytning.  
 
Prosjektgruppen mener at det foreligger mulighet for økning innen dagkirurgi ved 
Nordlandssykehuset Lofoten. Poliklinikkpasienter i opptaksområdet får utført 58 % av 
poliklinisk virksomhet ved Nordlandssykehuset Lofoten. Økning av denne andelen vil 
medføre at pasienter får behandling nærmere sitt bosted. 
 
Dagens organisering av fødetilbud og gynekologi anbefales videreført. 
 
Risiko- og mulighetsanalyse 
Risikovurdering av rapportens anbefalinger har fokusert på kirurgisk akuttberedskap, 
da den foreslåtte videreføringen av fødetilbudet har vært risikovurdert tidligere. 
Risikovurderingen belyste fire mulige uønskede scenario hvor det ble vurdert 
nødvendig å finne tiltak: 
• Pasienten blir møtt av et behandlingsteam som ikke er tilstrekkelig kjent med 

hverandres kompetanseområder.  
• Pasienter med behov for høyere omsorgsnivå får en forsinket eller mangelfull 

utredning eller behandling.  
• For mange pasienter overføres unødvendig fra Lofoten.  
• Faglig utvikling stagnerer.  
 
Tiltakene: 
• Ansettelse av faste overleger  
• Øke ambulering av medisinsk faglig personell mellom Bodø, Stokmarknes og 

Lofoten. 
• Utarbeide prosedyrer for hva som skal opereres i Lofoten (ø-hjelp), og retningslinjer 

for overføring. 
• Utarbeide kriterier for å konsultere LIS1/OL2 på vakt.  
• Utvikling av kompetansehevningsplan på individnivå. 

1 LIS: Lege i spesialisering 
2 OL: Overlege 
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Tiltakene vurderes å være gjennomførbare. Risikobildet etter tiltak er akseptabelt. 
Mulighetsstudien fokuserte bl.a. på at økt tilstedeværelse av ortoped, noe utover 
normalarbeidstid, vil kunne gi vesentlige gevinster for pasientene. Det ble samtidig 
fremhevet at denne økningen ikke skal skje ved vikarbruk, og at gjennomføringen må 
avventes til dette er mulig uten økning i vikarbruk. 
 
Ekstern kvalitetssikrers (EKS) anbefaling om videre oppfølging 
I rapporten fra Deloitte framkommer følgende: 
• Det har vært en åpen, involverende og forutsigbar prosess. 
• Det foreligger en omfattende utredning med et godt faktagrunnlag til hjelp i disse 

vurderingene. Drøftingene bygger i stor grad opp under en videreføring av dagens 
oppgaver ved sykehuset.  

• Helse Nord har i begrenset grad fått utredet alternativer som er mer i tråd med 
signalene i Nasjonal helse- og sykehusplan om å vurdere sykehus uten akuttfunksjon 
i kirurgi. Dette lå heller ikke implisitt inne i Helse Nords RHFs forventinger til 
utredningen.  

• EKS kan heller ikke se at tiltak for å motvirke Nasjonal helse- og sykehusplans 
påpekte utfordringer ved små sykehus, har fått den nødvendige plass i utredningen.  

• EKS er også av den oppfatning at mulig utvidelse av tilbudet ved 
Nordlandssykehuset Lofoten innen elektiv kirurgi, dagbehandling og poliklinikk på 
flere fagområder burde fått en større plass i utredningsarbeidet.  

• EKS har følgende anbefalinger til Helse Nord RHF for den videre prosessen:  
• Alternativer til dagens løsning for kirurgisk akuttberedskap bør utredes i tråd 

med alternativ beskrevet i Nasjonal helse- og sykehusplan.  
• Retningslinjer for hvilke akuttkirurgiske operasjoner som skal gjennomføres ved 

Nordlandssykehuset Lofoten, bør skriftliggjøres. 
• Forslagene om økt elektiv kirurgi ved Nordlandssykehuset Lofoten bør 

konkretiseres. 
• I det videre utviklingsarbeidet i Nordlandssykehuset HF bør tilbudene ved de tre 

sykehusene i helseforetaket sees på og vurderes samlet som ett nettverk.  
• I det videre utviklingsarbeidet ved Nordlandssykehuset Lofoten bør utvidelse av 

tilbudet om dagbehandling og poliklinikk på flere fagområder få større 
oppmerksomhet.  

 
Helse Nord RHF avgrenset i mandatet hvilke alternativer som skulle vurderes. 
Nordlandssykehuset HF fikk ikke i mandat å utrede et alternativ med fullstendig 
avvikling av kirurgisk vaktordning i Lofoten. Nordlandssykehuset har imidlertid ikke 
utredet en ordning med bare vurderings- og stabiliseringsberedskap, uten mulighet for 
akutte operasjoner på kveld og natt.  
 
For øvrig gir den eksterne kvalitetssikringen Helse Nord RHF gode innspill til videre 
oppfølging av arbeidet. Dette vil bli fulgt opp overfor Nordlandssykehuset HF. Det 
handler både om befolkningens tilgjengelighet til tjenestene, kvalitet og 
pasientsikkerhet, bruk av faglige, økonomiske og bygningsmessige ressurser og behovet 
for å avstemme den samlede virksomhet mot Nordlandssykehuset HFs oppgaver som 
utdanningssykehus.  
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HF-styrets anbefaling til Helse Nord RHF 
Styret i Nordlandssykehuset HF fattet følgende enstemmige vedtak i styresak 20-2017: 
1. Styret støtter anbefalingene slik de foreligger i sluttrapporten. 
2. Styret ber om tilbakemelding på arbeidet med styrkning av elektiv aktivitet og status i 

forhold til rekruttering og økning i bruk av egne ansatte innen utgangen av 2017  
3. Styret ber om at det utarbeides av oversikt over hvilke akuttkirurgiske operasjoner 

som forventes ivaretatt ved Nordlandssykehuset Lofoten 
 
Medbestemmelse 
Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap m. m. Nordlandssykehuset HF 
vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 
18. april 2017. Kopi av drøftingsprotokollen legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap m. m. Nordlandssykehuset HF 
vil bli behandlet av arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF i 
møte, den 6. april 2017, jf. RBU-AU-sak 6-2017. Protokoll fra RBU-AU-møte legges frem 
ved møtestart. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan og regjeringens oppfølging 
skal danne grunnlag for et framtidig sykehustilbud som ivaretar pasientsikkerhet og 
kvalitet, god tilgjengelighet til sykehustjenestene og en effektiv bruk av økonomiske og 
faglige ressurser. 
 
Prosessen har tydeliggjort den store betydningen spesialitetsstrukturen har på lang 
sikt. Dette gjelder både for å yte spesialisert diagnostikk og behandling og opprettholde 
vaktkompetanse ved de mindre sykehusene. Slik er spesialitetsstrukturen av største 
betydning for den sykehusstruktur vi har. Spesielt tydelig er dette blitt innen operative 
fag.  
 
Adm. direktør vil, som oppfølging av dette, understreke foretaksmøtets premiss om at i 
den videre utviklingen av sykehustilbudet i hele landet, må alle sykehus samarbeide 
tettere enn i dag. Dette er også den modellen som ligger til grunn for organiseringen av 
spesialisthelsetjenesten i Helse Nord med funksjonsfordeling mellom ulike sykehus.  
 
Bruk av teknologiske løsninger som skal kople fagmiljøene tettere sammen, slik at 
mindre sykehus kan få del i den ekspertisen de store sykehusene besitter, må utvikles 
og bli en mer naturlig og integrert del av driften. Kunnskapen er i mindre og mindre 
grad stedsavhengig.  
 
Videre har arbeidet med oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan bevisstgjort 
behovet for et aktivt lederskap, på tvers av nivåer, for å utvikle og trygge innholdet i det 
faglige tilbudet og bruke ressursene på en god måte. Dette blir en viktig del av 
oppfølgingsarbeidet som Nordlandssykehuset HF skal gjennomføre. 
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I adm. direktørs vurdering av de anbefalte løsninger i Nordlandssykehuset HF, legges til 
grunn at de vakt- og beredskapsordninger som etableres ikke skal være 
personavhengige og variere over tid, men være stabile og forutsigbare og at sykehusets 
akuttfunksjon må være den samme til enhver tid.  
 
Adm. direktørs anbefaling er at styret i Helse Nord RHF slutter seg til de anbefalinger 
som styret i Nordlandssykehuset HF har gjort. En helt avgjørende premiss for 
anbefalingen er Lofotens geografiske beliggenhet og at værmessige forhold tidvis, 
særlig på vinteren, gir utfordringer med å kunne transportere pasienter til andre 
sykehus. På dette punktet er det forskjell på situasjonen i Lofoten og Narvik. Det vises 
også til tidligere beslutning om etableringen av en jordmorstyrt fødestue med mulighet 
for nødkeisersnitt.  
 
Helseforetaket har i utredningsarbeidet ikke basert seg på forutsetningen om at det skal 
planlegges ut fra ny spesialitetsstruktur. Dette gjør den foreslåtte løsningen mindre 
langsiktig. I denne omgang gir adm. direktør imidlertid sin tilslutning, fordi de må ha 
løsninger som på kort og mellomlang sikt dekker behovet for å kunne gjøre akutte 
operasjoner på kveld og natt. I arbeidet med utviklingsplanen må forholdet til framtidig 
spesialitetsstruktur vurderes og løses. 
 
Fødetjenesten foreslås videreført som nå med jordmorstyrt fødestue med mulighet for 
nødkeisersnitt.  
 
Nordlandssykehuset Lofoten skal være et akuttsykehus med vurderings- og 
stabiliseringskompetanse, mulighet for akuttkirurgi og mottak av traumepasienter i 
tråd med nasjonal og regional traumeplan: Akuttsykehus skal minst ha akuttfunksjon i 
indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. Sykehuset kan ha akuttkirurgi 
hvis bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, bil-, båt-, og luftambulansetjenester og 
værforhold gjør det nødvendig. 
 
Eventuelle komplikasjoner etter elektiv kirurgi skal kunne håndteres, enten av 
vaktteamet eller av operatør. For å kunne håndtere traumer kreves regelmessig 
deltakelse på obligatoriske kurs samt teamtrening og andre tiltak som traumeplanen 
stiller krav om. Det vil være Nordlandssykehuset HFs ansvar å følge opp dette.  
 
Når det gjelder aktiviteten innen operative fag, er det adm. direktørs vurdering at det er 
fornuftig å utvide den dagkirurgiske aktiviteten i ortopedi. Dette vil kunne redusere 
behovet for at pasienter transporteres til andre sykehus. Dette er det naturlig at 
helseforetaket, sammen med andre forhold, følger opp i sin utviklingsplan. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonal helse- og sykehusplan – 

kirurgisk akuttberedskap m. m. Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 

2. Styret legger til grunn at Lofotens geografiske beliggenhet og værmessige forhold, 
særlig i vinterhalvåret, skaper utfordringer med å kunne transportere pasienter til 
andre sykehus og gjør at det må være muligheter for akuttkirurgiske tiltak. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at Nordlandssykehuset Lofoten skal ha: 

- Jordmorstyrt fødestue med mulighet for nødkeisersnitt. 
- Akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse, med mulighet for 

akuttkirurgi. 
- Traumeberedskap, jf. kravene i nasjonal og regional traumeplan.  
 

4. Styret ber adm. direktør om å sørge for at utvikling av elektiv kirurgi og 
ortopedifunksjonen håndteres som del av helseforetakets arbeid med 
utviklingsplanen og intern arbeidsfordeling.  

 
5. Styret ber adm. direktør videre om at en tilpasning til konsekvensene av ny 

spesialitetsstruktur ivaretas i Nordlandssykehuset HFs arbeid med 
utviklingsplanen.  

 
 
Bodø, den 4. april 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg: Rapporter fra arbeidsgruppene og andre relevante dokumenter 

 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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