
Fra: Kirsten Toft (Kirsten.Toft@alstahaug.kommune.no)
Sendt: 16.08.2021 12:01:48
Til: Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no)
Kopi: Daae Cecilie; Renate Larsen; Postmottak Helgelandssykehuset 
(postmottak@helgelandssykehuset.no); Gunnlaugsdottir Hulda; 
arne.benjaminsen@admin.uio.no; marius@helg.no; red@hblad.no; tips@ranablad.no; 
tips@helg.no; desk@banett.no; Liv Marit Reitan; Ivan Haugland; Peter Arne Talseth; Berit 
Hundåla; Andrè Møller; Torhild Haugann; 'harald.lie@hattfjelldal.kommune.no'; Hans Gunnar 
Holand; ellen.schjolberg; Elbjørg Larsen; Nils Olav Jenssen; Eilif Kristian Trælnes; Espen 
Isaksen

Emne: åpent brev til Helse Nord ang reetablering av elektiv tarmkreftkirurgi på Helgeland
Vedlegg: brev til Helse Nord 16.08.21.docx 

På vegne av kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, 
Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad, oversendes med dette et åpent brev til styret i Helse Nord 
gjeldende kommunenes vurdering av situasjonen rundt tilbakeføringen av den elektive 
kreftkirurgien til Helgelandssykehuset. 
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Kirsten Toft
Kommunalsjef og kommuneoverlege
Helse og velferd
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vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. 
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Angående spørsmål om plassering av elektiv tarmkreftkirurgi ved 
Helgelandssykehuset  
 

Våre kommuner Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, 
Vefsn, Vega og Vevelstad registrerer at Helse-Nord nå planlegger å tilbakeføre 
tarmkreftkirurgien til Helgeland, og at denne tjenesten skal sentraliseres til en enhet i 
Helgelandssykehuset. Våre kommuner er av den klare oppfatning av at når tarmkreftkirurgien 
skal tilbakeføres til Helgeland, må og skal den tilbakeføres til foretakets hovedsykehus.  

Våre kommuner mener samlokaliseringen av framtidig tarmkreftkirurgi ikke kan unngås å ses 
i sammenheng med den store strukturelle endringen som ligger i vedtaket om «Nye 
Helgelandssykehuset». Alt annet enn å beslutte at tarmkreftkirurgien skal til hovedsykehuset 
vil være med å undergrave intensjonen i helseminister Bent Høies vedtak fra januar 2020, der 
han beskriver en sykehusstruktur som skal ligge fast flere tiår fram i tid, til beste for hele 
Helgeland. I vedtaket benytter helseministeren begrepet «hovedsykehus» for å beskrive 
sykehuset i foretaket med blant annet størst faglig bredde og innhold.  

Saken om tarmkreftkirurgi har vært belastende for hele Helgeland, med harde ord og sterk 
polarisering sykehusenhetene mellom. Det er viktig at det nå, etter den faglige 
gjennomgangen i Helse Nord, skapes ro og forutsigbarhet, slik at man kan fortsette og 
videreutvikle det gode kvalitetsarbeidet som er igangsatt fra fagmiljøet på dette fagfeltet. Å 
raskt fastslå og bekrefte at tarmkreftkirurgien skal ligge ved Helgelandssykehusets 
hovedsykehus vil være avgjørende, og fundamentalt viktig for stabilisering av eksisterende 
fagmiljø i både Sandessjøen og Mosjøen, samt for framtidig rekruttering av fagkompetanse til 
hovedsykehuset. Et sterkt fagmiljø i hovedsykehuset vil også ha stor betydning for 
tjenesteomfanget på, og ambulering til, DMS-et i Brønnøysund. Et sterkt hovedsykehus innen 
akseptabel reiseavstand når det haster som mest vil ha stor betydning for befolkningen, og 
også være en udiskutabel fordel for rekrutteringen i kommunehelsetjenesten, spesielt for de 
kommunene som ligger mindre sentralt til. 

Denne saken handler om å bygge en framtidsrettet og kvalitetssikret tjeneste i henhold til de 
vedtak som overordnet er fattet. En tilbakeføring av tarmkreftkirurgien til Helgeland, uten å 
legge den til hovedsykehuset vil terminere begrepet «hovedsykehus». Helse-Nord har i den 
forbindelse både et «sørge-for»-ansvar for pasientene i helseregionen, og for å tilrettelegge for 
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å innfri helseministerens vedtak. Dette er helseministeren helt klar på i sin dialog med 
kommunene. Våre kommuner mener Helse Nord med dette ansvaret nå må ta eierskap til 
definisjonen av begrepet «hovedsykehus», med et bredt fagtilbud, robuste fagmiljø og ikke 
minst, god tilgjengelighet til tjenestene for pasientene fra hele Helgeland.  
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