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Nok en utsettelse og økt ventetid for tarmkreftpasienter i Nordland, varsling til Statens 
Helsetilsyn 
 
Foranledningen til flyttingen av tarmkreftkirurgien, fra Helgelandssykehuset (HSYK) til 
Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø, forventes godt kjent av Statens Helsetilsyn etter deres 
tilsyn i 2020. 
 
Det som muligens er mindre kjent, men som er bakgrunnen for denne varslingen, er det 
faktum at pasientsikkerheten må vike for lokalpolitikk. Dette begrunnes i at både ledelse og 
styre i HSYK har anbefalt og stemt for at funksjonen tarmkreftkirurgi skal flyttes tilbake til 
HSYK Mo i Rana fra 1. mai i år, noe også administrerende direktør i Helse Nord (HN) 
anbefalte til sitt styre. 
 
Likevel velger styret og spesielt to styremedlemmer, Inger Lise Strøm og Svenn Are Jenssen, 
begge helt uten medisinskfaglig bakgrunn, å kreve at denne avgjørelsen utsettes og utredes 
videre av en ekstern gruppe. Bakgrunnen for dette er kun lokalpolitikk og handler ikke om 
pasientsikkerhet. Denne tilbakemeldingen vil tidligst være klar medio juni, vel en og en halv 
måned etter det som ble anbefalt. Konsekvensen av flyttingen fra HSYK til NLSH har vært at 
fra å ha 80% pasienter som har fått igangsatt behandling innenfor pakkeforløpet for 
tarmkreft før flyttingen, så er antallet som nå får behandling innenfor pakkeforløpet helt 
nede i 27% og det fortsetter å falle.  
Innvirkningen dette vil ha på de det dreier seg om, pasientene og de pårørende, er rimelig 
innlysende med økt ventetid. Dårligere prognoser, både fysisk og psykisk, og i verste fall for 
tidlig død, kan verken HSYK, HN eller Statens Helsetilsyn godta. 
 
Vi som innbyggere i regionen og brukere av Helgelandssykehuset er skremt over at 
pasientsikkerheten drukner i lokalpolitikk, og vi er ikke mindre skremt over at Helse Nord 
bevisst unnlater å følge faglige råd om å flytte tarmkreftkirurgien til Helgelandssykehuset Mo 
i Rana der et stort team står klar til å begynne å operere fra 1. mai og redusere ventelistene. 
Resultatet av Helse Nords avgjørelse er at man utsetter disse operasjonene, usikkert hvor 
lenge, men ifølge medisinsk fagdirektør og administrerende direktør ved 
Helgelandssykehuset minst to år, med resultat at man utsetter pasienter for unødvendig 
ventetid, stress og risiko. 
 
Jeg forventer at Statens Helsetilsyn gjennomgår det underlaget som ligger i saken, spesielt 
grunnlaget for en ny utsettelse og med det økt ventetid for denne pasientgruppen i hele 
Nordland. 
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