
 

 

 

Møtedato: 25.11.2021   Saksbeh/tlf    Sted/Dato: 
Arkivnr.: 2021/13    Hanne Frøyshov, med.dir.   Mo i Rana, 18.11.21

          
      
 

Styresak 95 - 2020  Tarmkreftkirurgi – Status i arbeidet etter endelig rapport 
fra Helsetilsynet  
 
Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjonen til orientering 
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber adm.dir sørge for at det gjøres et arbeid med 

tilbakeføring av tarmkreftkirurgien til Helgelandssykehuset som mål. Styret ber om 
en status i dette arbeidet i neste styremøte.  

 
 
Formål: 
Orientere styret om status for tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset. 
 
Bakgrunn: 
Statens helsetilsyns har gjort stedlig tilsyn 8. og 9. oktober 2020 ved Helgelandssykehuset 
etter at sykehuset hadde gjennomført en gjennomgang av pasientforløp for pasienter med 
tarmkreft i perioden 2016 til 2020 i Sandnessjøen. Gjennomgangen avdekket forhold som 
Helgelandssykehuset i ettertid vurderte som varslingspliktige. Helsetilsynets foreløpige 
rapport etter tilsynet forelå i juni 2021. 
 
Det vises forøvrig til styresak 54-2021 Prosjektrapport kirurgisk behandling av 
tykktarmskreft i Helgelandssykehuset som omhandler rapporten fra prosjektet «Kirurgisk 
behandling av tykktarmskreft i Helgelandssykehuset HF» (styremøtet 25. juni 2021) og Helse 
Nord RHFs styresak 127-2020 Tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset – oppfølging 
(styremøte 15. oktober 2021) der det ble skissert premisser for tilbakeføring av planlagte 
tarmkreftoperasjoner til Helgelandssykehuset.  
 
 
Endelig rapport  
 
Onsdag 3.november mottok Helgelandssykehuset den endelige tilsynsrapporten fra Statens 
Helsetilsyn vedrørende tarmkreftkirurgien i foretaket. Rapporten ble gjort offentlig samtidig 
som foretaket mottok den.  
 
Rapporten gir Helgelandssykehuset kritikk for manglende systematisk kvalitetsarbeid.  
Kritikken rettes ikke mot enkeltpersoner men mot foretaksnivået og også mot styret i 
foretaket.  
 

«Helsetilsynet har kommet fram til at det sentrale i denne saken er virksomhetens 
ansvar for å arbeide systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, slik at 

https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/tilsyn/varsel_enhet/2021/helgelandssykehuset_svikt_tarmkreftkirurgi_2021.pdf


 

 

tarmkreftkirurgiske pasienter blir sikret forsvarlig helsehjelp. Vi har ikke funnet grunn 
for å opprette tilsynssak mot noe enkelt helsepersonell. 
 
Helsetilsynet har kommet til at HSYK ikke i tilstrekkelig grad etterspurte og fulgte opp 
resultater fra tarmkreftkirurgisk aktivitet i virksomheten fra 2016 til og med 2019. 
Det samme gjelder også styrets oppfølging av HSYK i denne perioden.» 
 

 
Konklusjonen i rapporten:  
 

«Helsetilsynet har kommet til at HSYK ikke har hatt en systematisk overvåking av 
tarmkreftkirurgien ved SSJ. Dette er ikke i tråd med virksomhetens plikt å arbeide 
systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, som et sentralt element i 
virksomhetens plikt forsvarlig virksomhet.  
 
Det foreligger brudd på følgende bestemmelser:  
spesialisthelsetjenesteloven § 3-4 a, jf. § 2-2 
forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
 
Helsetilsynet vurderer at HSYK etter tilsynet har gjennomført og planlagt endringer 
som vil kunne styrke kvalitet og sikkerhet knyttet til pasientgruppen og dermed 
oppfyller de ovennevnte bestemmelsene.» 

 
Administrasjonen ser positivt på at Helsetilsynet i konklusjonen gir uttrykk for at 
Helsetilsynet ser og anerkjenner jobben som er gjort med forbedring innenfor områdene 
som er påpekt. Helsetilsynet påpeker at det forventer at Helgelandssykehuset følger opp 
dette arbeidet også fremover. 
 
Planlagt videre oppfølging av saken 
 
Det videre arbeidet vil ta utgangspunkt i rapporten fra prosjektet «Kirurgisk behandling av 
tykktarmskreft i Helgelandssykehuset HF», ny organisering av kvalitetsarbeidet i samsvar 
med klinisk gjennomgående organisering og andre viktige hensyn som spiller inn, herunder 
situasjonen for pasienter som per i dag venter på operasjon for tykktarmskreft. Arbeidet 
skal gjennomføres i tett samarbeid med fagmiljøet.  
Målet med arbeidet er at tarmkreftkirurgien kan tilbakeføres til Helgelandssykehuset så 
snart som mulig. En eventuell rask tilbakeføring forutsetter at prosessen de neste ukene 
viser at pasientforløpene kan gjennomføres under forhold som oppfyller Helsetilsynets og 
Statsforvalterens forventninger til kvalitet og pasientsikkerhet, herunder det viktige 
arbeidet med samhandling på tvers, kultur og arbeidsmiljø. 
 
Mo i Rana, den 18.11.2021 
 
 
Hulda Gunnlaugsdottir  
Adm. direktør 


