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Styresak 140–2021/4 Tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset, 
status 

 
Formål 
Denne saken skal orientere styret om status for tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset. 
 
Styret behandlet oppfølging av tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset i styremøte 15. 
oktober 2020, jf. styresak 127-2020 Tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset - oppfølging. 
 
Bakgrunnsinformasjon 
Situasjonen rundt operativ behandling av tarmkreft ved Helgelandssykehuset har fått 
stor offentlig oppmerksomhet.  Det har vært uttrykt betydelig frustrasjon om ventetid 
for operasjon ved Nordlandssykehuset og også behov for avklaring av framtidig 
organisering av behandlingen. 
 
Overføring av tarmkreftoperasjonene til Nordlandssykehuset har utfordret 
operasjonskapasiteten mer enn forutsatt før beslutningen. For året 2021 fram til 
september viser tall fra Norsk Pasientregister (NPR) at andel av pasienter med tykk- og 
endetarmskreft fra Nordlandssykehusets behandlet med kirurgi innen standard 
forløpstid var 43%, men andelen fra Helgelandssykehuset var 37%.  Det er en negativ 
trend i 2021 for begge helseforetakene sammenlignet med 2020 slik at flere pasienter i 
begge helseforetakene får sin behandling senere enn fastsatt måltall i 
kreftpakkeforløpene. 
 
Det er uten tvil en belastning for pasientene når ventetiden skaper usikkerhet. 
Informasjon til pasienter om prognose og videre behandlingsforløp er svært viktig for å 
redusere usikkerhet. Sykehusforetakene jobber grundig for å få ned ventetiden for 
denne pasientgruppen. Pasientene får individuell vurdering av sin hastegrad.  
Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har gått gjennom ventetiden for 
tarmkreftpasientene.  De fleste av disse pasientene får behandling få dager ut over det 
som er anbefalt. Dermed er det lite risiko for at det har betydning for prognosen.   
 
Helse Nord RHF fikk 2. juli 2021 oversendt Helgelandssykehusets styresak 54-2021 
Prosjektrapport kirurgisk behandling av tykktarmskreft i Helgelandssykehuset 1 som 
omhandler en rapport fra prosjektet «Kirurgisk behandling av tykktarmskreft i 
Helgelandssykehuset HF» (styremøte i Helgelandssykehuset 25. juni 2021).  
Helgelandssykehuset peker på at de gjennom sitt forbedringsarbeid mener å ha oppfylt 

                                                        
1 https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/styremote-25-juni-2021  
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premissene i Helse Nord RHFs styresak 127-2020 Tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset 
– oppfølging (styremøte 15. oktober 2021) for tilbakeføring av planlagte 
tarmkreftoperasjoner til Helgelandssykehuset.    
 
Det regionale helseforetaket tar til etterretning at styret i Helgelandssykehuset 25. juni 
2021 i sin styresak 54-2021 kun tok rapporten til orientering uten vedtak om 
lokalisering eller nærmere vurdering av tiltakene.  
 
Helse Nord RHF har videre mottatt Statens helsetilsyns foreløpige rapport etter stedlig 
tilsyn 8. og 9. oktober 2020. Tilsynet ble gjennomført etter at Helgelandssykehuset 
hadde gjennomført en gjennomgang av pasientforløp for pasienter med tarmkreft i 
perioden 2016 til 2020 i Sandnessjøen, som avdekket forhold som Helgelandssykehuset 
i ettertid vurderte som varslingspliktige. 
 
Alle kirurgiske inngrep skal skje innenfor et kvalitetssystem som sammenholder egne 
resultat mot aksepterte kvalitetsnormer. Helsetilsynets foreløpige rapport reiser kritikk 
mot Helgelandssykehuset for mangel på systematisk oppfølging av egne kvalitetsdata.   
Helse Nord RHF legger til grunn at Helgelandssykehuset må etablere nødvendig styring 
og ledelse av den tarmkreftkirurgiske virksomheten gjennom god felles ledelse og 
systematisk overvåking av behandlingsresultatene. Det vises videre til at   
Helgelandssykehuset må sikre at de ulike enhetene i helseforetaket har en omforent 
forståelse om de felles målene som skal ligge til grunn for pasientsikkerhet og 
kontinuerlig kvalitetsforbedring i tråd med merknader i Helsetilsynets foreløpige 
rapport. 
 
Helse Nord RHF ba 21. juli 2021 om å få en skriftlig tilbakemelding på ved hvilket 
sykehus helseforetaket ønsker å samle den elektive tarmkreftkirurgiske virksomheten, 
og når forutsetningene som er beskrevet over vil være oppfylt med bakgrunn i den 
oversendte fagrapport samt gjennomgang med styret i Helgelandssykehuset.  
 
Det ble avholdt et dialogmøte med Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset den 18. 
august 2021 der Helgelandssykehuset la fram en redegjørelse vedrørende prosess for 
oppfølging og tilbakemelding på Statens helsetilsyns foreløpige rapport etter stedlig 
tilsyn 8. og 9. oktober 2020.   
 
Det var enighet om at videre prosess i forhold til tarmkreftkirurgien avventes inntil 
Helsetilsynets endelige rapport er ferdigstilt. Helse Nord RHF så dermed ikke behov for 
ytterligere skriftlige avklaringer på daværende tidspunkt. 
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