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Styresak 54-2021 - Prosjektrapport kirurgisk behandling av 
                                   tykktarmskreft i Helgelandssykehuset.  
 
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 
Formål: 
Styresaken redegjør for arbeidet og forslag til tiltak i Helgelandssykehuset for kvalitet og 
pasientsikkerhet innen tarmkreftkirurgi i etterkant av vedtakene i styret i Helse Nord RHF i 
styresak 127-2020 og etterfølgende foretaksmøte 15.10.2020, da planlagte operasjoner for 
tykktarmskreft ble midlertidig flyttet fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset, Bodø. 
 
Tiltakene skal legge forholdene til rette for tilbakeføring av planlagte 
tarmkreftkirurgioperasjoner til Helgelandssykehuset. 
 
Bakgrunn: 
Styret i Helse Nord RHF og etterfølgende foretaksmøte besluttet 15.10.2020 midlertidig 
flytting av planlagt tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset. Styret ba 
også Universitetssykehuset Nord-Norge bidra med et tverrfaglig team som kan understøtte 
Helgelandssykehusets videre arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet innen tarmkreftkirurgi. 
Styret ba videre administrerende direktør (i Helse Nord) komme tilbake med en ny 
beslutningssak når forholdene tilsier tilbakeføring av planlagte tarmkreftkirurgioperasjoner 
til Helgelandssykehuset. 
 
Vedtak i Helse Nord RHF’s styresak 127-2020: 
1. Styret i Helse Nord RHF beslutter midlertidig flytting av planlagt tarmkreftkirurgi i 

Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset. 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. 

2. Det holdes foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF for å 
iverksette beslutningen. 

3. Styret ber Nordlandssykehuset inntil videre opererer planlagte tarmkreftoperasjoner fra 
nedslagsfeltet til Helgelandssykehuset fra og med 19. oktober 2020. 

4. Styret ber Universitetssykehuset Nord-Norge bidra med et tverrfaglig team som kan 
understøtte Helgelandssykehusets videre arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet innen 
tarmkreftkirurgi. 



 

5. Styret ber Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset legge til rette for 
hospitering for aktuelt fagmiljø fra Helgelandssykehuset i perioden de elektive 
tarmkreftoperasjonene er overført til Nordlandssykehuset. 

6. Styret ber administrerende direktør kalle inn til foretaksmøte med 
Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset for å gjennomføre 
beslutningene i vedtakspunkt 3, 4 og 5. 

7. Styret ber administrerende direktør legge frem egen styresak når arbeidet med ny 
regional kreftplan er ferdigstilt, tentativt våren 2021. 

8. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en ny beslutningssak når 
forholdene tilsier tilbakeføring av planlagte tarmkreftkirurgioperasjoner til 
Helgelandssykehuset. 

 
Som ledd arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i Helgelandssykehuset ble det etablert 
et prosjekt med følgende mål:  
 
Effektmål: 
• Pasienter fra Helgeland med tykktarmskreft som krever kirurgisk behandling skal 

ivaretas på best mulig måte i tråd med nasjonale og regionale krav og standarder. 
• Kirurgisk behandling av tarmkreftkirurgi skal fortsatt utføres i Helgelandssykehuset. 
 
Resultatmål: 
• Fremlegge ett eller flere forslag til faglig organisering av tarmkreftkirurgi i HSYK, som er 

innenfor nasjonale og regionale krav til kvalitet og robusthet, uten å ta stilling til 
lokalisasjon. 

I tråd med punkt 4 i styrevedtaket har Universitetssykehuset Nord-Norge bidratt i prosjektet 
med tverrfaglige ressurser i prosjektgruppen, samt representasjon i styringsgruppen. 
Nordlandssykehuset har også deltatt i styringsgruppen.  
 
Prosjektet har hatt ekstern prosjektleder og har for øvrig vært sammensatt av 
representanter for fagmiljøet fra sykehusenhetene i Mo i Rana og Sandnessjøen. 
 
Prosjektgruppen har arbeidet frem forslag til felles prosedyrer og tiltak i 
Helgelandssykehuset. Prosjektrapporten foreslår en rekke tiltak som skal legge forholdene 
til rette for at elektiv kirurgisk behandling av tykktarmskreft kan gjenopptas i 
Helgelandssykehuset. Ett av tiltakene er hospitering fra Helgelandssykehuset til 
Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset i tråd med styrevedtakets  
punkt 5. 
 
Tiltakene og robusthetskrav til sykehus som skal  utføre denne type kirurgi ved 
tykktarmskreft er risiko- og sårbarhetsanalysert, og prosjektgruppen anbefaler at elektiv 
kirurgisk behandling av tykktarmskreft samles ved én lokasjon i Helgelandssykehuset. 
 
Det er utarbeidet et forslag til prosedyre for håndtering av kirurgisk øyeblikkelig hjelp for 
pasienter med tykktarmskreft, basert på den midlertidige prosedyren som har vært 
gjeldende siden 19.10.2020. 



 

 
Prosjektrapporten anbefaler også at utnyttelse av den samlete kapasiteten innen kirurgi 
både internt i HSYK og regionalt vurderes. Dette vil kunne utgjøre kompenserende tiltak for 
den avdelingen som ikke skal utføre elektiv kirurgisk behandling av tykktarmskreft. 

 
 
Mo i Rana, den 18 juni 2021 
 
 
 
Hulda Gunnlaugsdottir  
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
1. Prosjektrapport – Kirurgisk behandling av tykktarmskreft i Helgelandssykehuset med 

vedlegg 
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