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Styresak 21-2022/4 Tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset, 
status 

 

Formål 
Styret orienteres i denne saken om status for prosessen i Helgelandssykehuset i arbeidet 
for tilbakeføring av tarmkreftkirurgi til Helgelandssykehuset. 

Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier 
Helse Nord RHF stiller i samsvar med vedtatt strategi, krav til kvalitet i 
pasientbehandlingen, blant annet gjennom å påse at tjenestene leveres i tråd med 
nasjonale retningslinjer og veiledere. Pasientene skal ha trygghet for å få helsetjenester 
av god kvalitet. Forbedring gjennom samarbeid, mellom helseforetak og intern mellom 
sykehus i helseforetakene, er avgjørende for å få dette til. 

Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i foretaksmøte med Helgelandssykehuset 15. oktober 
2020 midlertidig å flytte operasjoner for tarmkreft fra Helgelandssykehuset til 
Nordlandssykehuset. Foretaksmøtet vedtok følgende: 
 
1. Planlagt tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset flyttes midlertidig til 

Nordlandssykehuset fra og med 19. oktober 2020. 
2. All øyeblikkelig hjelp på tarmkreftkirurgiområdet som må opereres i 

Helgelandssykehuset, skal, som følge av flyttingen, skje etter forutgående konsultasjon 
med Nordlandssykehuset og/eller Universitetssykehuset Nord-Norge. 

 
Styret ble sist orientert om Helgelandssykehusets arbeid med å tilrettelegge for 
tilbakeføring av tarmkreftkirurgien i styresak 140-2021/4 Tarmkreftkirurgi i 
Helgelandssykehuset, status (styremøte 27. oktober 2021). 
 
Styret i Helgelandssykehuset avholdt ekstraordinært styremøte 9. februar 2022. Det 
vises til deres styresak 2-2022 Tarmkreftkirurgi – organiseringen ved en tilbakeføring til 
Helgelandssykehuset (vedlegg 1). Styret i Helgelandssykehuset vedtok følgende: 

Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen komme tilbake med dato for ny 
behandling.  
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Prosessen i Helgelandssykehuset 
Avklaringer rundt tilbudet om tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset har vært til 
vurdering siden det ble en offentlig sak i januar 2020. Diskusjonene skapte uro som 
følge av en rekke ulike og uforutsette hendelser over lang tid. Saken har preget 
arbeidsmiljøet og et anstrengt arbeidsmiljø utfordrer pasientsikkerheten. Helse Nord 
RHFs vedtak om midlertidig flytting var blant annet basert på at fagmiljøene skulle få 
konsentrere seg om å utarbeide en omforent plan samt implementere tiltak for å skape 
et bedre og tettere samarbeid. Det har også vært, og er fortsatt, et stort engasjement fra 
kommunene og befolkningen. 
 
Helgelandssykehuset har arbeidet for å sikre velfungerende samarbeid mellom de to 
aktuelle enhetene med overordnet mål om å ha et godt kvalitativt tilbud. Det er i 
perioden utarbeidet to rapporter som beskriver forbedringsarbeidet fagmiljøene har 
samarbeidet om. Den nylig etablerte klinikkstrukturen har ifølge Helgelandssykehuset 
styrket arbeidet ved at fagmiljøene samarbeider på tvers av lokalisasjoner. 
 
Helgelandssykehuset har holdt Helse Nord RHF løpende orientert om 
forbedringsarbeidet som har pågått over tid. Før offentliggjøringen av 
Helgelandssykehusets styresak 2-2022 ble Helse Nord RHF orientert om anbefalingen.  
 

Fem mulige alternativer 
Helgelandssykehuset viste i deres styresak 2-2022 til fem aktuelle alternativer for å 
tilbakeføre tarmkreftoperasjonene: 
1. Helgelandssykehuset tar ikke tarmkreftoperasjonene tilbake 
2. Tilbakeføringen av tarmkreftoperasjonene utsettes 
3. Tarmkreftoperasjonene fordeles på to lokalisasjoner i Helgelandssykehuset 
4. Tarmkreftoperasjonene legges til Helgelandssykehuset Sandnessjøen 
5. Tarmkreftoperasjonene legges til Helgelandssykehuset Mo i Rana 
 
Kort sammenfattet innstilte administrerende direktør i Helgelandssykehuset på å samle 
tarmkreftoperasjonene til sykehuset Mo i Rana, samtidig som øvrige bukoperasjoner 
skal ivaretas av sykehuset i Sandnessjøen. Faglig samarbeid mellom lokalisasjonene er 
en forutsetning. 
 
Under styret i Helgelandssykehusets behandling av saken ble det stilt flere spørsmål 
som vil sikre at saken opplyses ytterligere før endelig behandling. Styret diskuterte bl.a. 
følgende problemstillinger og behov for: 
- En analyse av hva som skal til for å dekke det beskrevne «gapet» i kapasitet og 

kompetanse i Sandnessjøen 
- En konkret beskrivelse av volum/ omfang av de kirurgiske områdene som er tenkt 

flyttet til Sandnessjøen 
- Større oppmerksomhet mot det langsiktige bildet versus «her og nå» perspektivet 
- En nærmere analyse av hva årets oppdragsdokument betyr for Helgelandssykehuset  
- En tydeligere bekrivelse av kapasitetsforskjellen mellom de to intensivavdelingene 
- Hvordan fordelingen av fastboende gastrokirurger er versus behov for innleie av 

vikarer 
- Vurdere eventuell ekstern vurdering av saken før styret fatter sin endelige 

beslutning 
- Oversikt over utdanningsløp og stillinger 
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Styret i Helgelandssykehuset vil behandle saken når saksunderlaget er ytterligere 
supplert. 
 
 
Utrykte vedlegg: 
1. Helgelandssykehusets styresak 2-2022 Tarmkreftkirurgi – organiseringen ved en 

tilbakeføring til Helgelandssykehuset 
2. Tarmkreftkirurgi rapport fra arbeidet med organiseringen ved en tilbakeføring til 

Helgelandssykehuset (februar 2022)    
3. Rapport fra intern arbeidsgruppe med vedlegg, juni 2021  
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