
Anmodning om større engasjement i avgjørelsen om begrunnelse for plassering av 
funksjonen tarmkreftkirurgi ved Helgelandssykehuset. 
 
Funksjonen tarmkreftkirurgi har siden oktober i 2020 vært flyttet fra Helgelandssykehuset 
(HSYK) og til Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø. Før dette skjedde ble det bestemt av ledelse 
og styret i HSYK at med bakgrunn i de resultatene som lå til grunn for flyttingen (store avvik 
ved HSYK Sandnessjøen) og at HSYK Mo i Rana hadde et resultat på topp i Helse Nord (HN), 
så skulle funksjonen flyttes til HSYK Mo i Rana. Siden dere som brukerorganisasjon deltar i 
møtene forventes det at hele saksgangen er kjent for dere. 
 
Det jeg også forventer av dere, som representanter for oss som brukere av HSYK, er at dere 
engasjerer dere mer i begrunnelsen(e) for en bestemmelse av lokasjon ved tilbakeføring av 
tarmkreftkirurgien til HSYK. 
 
Representanten Sissel Alterskjær stilte noen meget aktuelle spørsmål som hun mente var 
relevante for bestemmelsen om plassering. Disse spørsmålene mener jeg dere som 
representanter for oss brukere bør gå aktivt inn i og få de svar som trengs og med 
dokumentasjon på at svarene er riktige. 
 
HSYK Sandnessjøen opplyser om at det er 3 – tre gastrokirurger ansatt ved sykehuset. (Til 
sammen ca 190%). Det vil være viktig å få klarhet i hvem disse er, og hvilken kompetanse/ 
erfaring disse innehar. 
 

• Kirurg 1 har permisjon fra sin jobb som gastrokirurg ved HSYK Sandnessjøen og 
forsker nå ved Ahus. Her har han ingen pasientkontakt eller opererer noe. Hva er 
årsaken til at denne kirurgen ikke gjennomfører operasjoner verken ved Ahus eller 
andre sykehus? Referanser fra tidligere/ nåværende arbeidsplass? Han er oppgitt 
med en ca 10% stilling ved HSYK Sandnessjøen. 

• Kirurg 2 er ansatt som gastrokirurg 100% i Sandnessjøen, og ifølge ledelsen ved HSYK 
er denne kirurgen over 70 år og forventes å pensjonere seg innen ikke for lang tid. 
Det bør/ må undersøkes hvor mange operasjoner denne kirurgen gjennomfører/ har 
gjennomført og resultatene av disse. Referanse fra tidligere/ nåværende 
arbeidsplass? Avklaring om når det forventes pensjonering? 

• Kirurg 3 er deltidsansatt i 60% stilling og bor ikke ved HSYK Sandnessjøen, et moment 
som må tas med i forhold til komplikasjoner etter operasjon. Dette er også vedtatt i 
møte i HN at de nasjonale retningslinjer skal følges. 

 
Som en ser er ikke situasjonen slik at det finnes tre (aktive) gastrokirurger ved HSYK 
Sandnessjøen, i praksis er det kun en deltidsansatt i en 60% stilling som skal drive denne 
avdelingen. 
 
Årsaken til flyttingen/ stengingen av funksjonen tarmkreftkirurgi var som kjent en 
overhyppighet av dødsfall innen 100 dager ved HSYK Sandnessjøen (der to av disse 
dødsfallene enda er under etterforskning hos Statsforvalteren og har vært det i ca. 1 ½ år). 
Det bør/ må derfor kunne vises til hvordan (og om) disse kirurgene har fått opparbeidet seg 
den kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre operasjoner av en så alvorlig art som 
tarmkreftkirurgi er. 



 
HSYK Mo i Rana opplyser om at det er 1 – en gastrokirurg ansatt i en 100% stilling. 
 

• Kirurg 1 har arbeidet ved HSYK Mo i Rana siden 2007 og har resultater å vise til som 
gjør at HSYK Mo i Rana ligger på topp ikke bare i HN men hele landet med tanke på 
overlevelse etter operasjon innenfor 100 dager. Denne kirurgen har gjennomført en 
stor mengde operasjoner, noe som også kan/ bør undersøkes. 

• Det er også ansatt en kirurg ved HSYK Mo i Rana, (starter 01.06.22) som for tiden er 
ansatt som overlege ved gastrokirurgisk avdeling ved St Olavs Hospital. Denne 
kirurgen har gjennomført mange tarmkreftoperasjoner og mangler kun et 2 x 6 
timers kurs for at den formelle tittelen som gastrokirurg vil være til stede. Dette er 
også opplysninger som kan/ bør undersøkes. 

 
Ved HSYK Mo i Rana er det dermed to kirurger, ansatt til sammen 200%, som skal/ kan drive 
avdelingen som gjennomfører tarmkreftoperasjoner. 
 
I tillegg har både ledelse og styret i HSYK vært klar på at det kun er HSYK Mo i Rana som 
tilfredsstiller kravene om robusthet med tanke på det teamet som trengs for å gjennomføre 
og følge opp pasientene i etterkant av operasjonene. 
 
Som representanter for oss som pasienter ved HSYK forventes det at dere som har fått den 
tilliten å representere oss, bidrar aktivt til at det vil være trygt å få tilbakeført 
tarmkreftkirurgien til Helgeland. 
 
Deres tilbakemelding på mitt brev forventes innen 14 dager ifølge vanlig forvaltningsskikk. 
 
Med hilsen 
Børge Hundnes     Mo i Rana den 19.05.2022 


