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Styresak 108 - 2021  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 ber om at det i januar 2022 legges frem en redegjørelse for organiseringen 

ved en tilbakeføring av tarmkreftkirurgien til Helgelandssykehuset  
 
 
Formål: 
Orientere styret om status for tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset 
 
Bakgrunn: 
Statens helsetilsyn 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. Operasjoner for tarmkreft ble midlertidig 
overflyttet fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset oktober 2020. Den endelige 
rapporten etter tilsynet fra Statens Helsetilsyn forelå 03.11.21. 
 
Det vises 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» der det ble 
skissert premisser for tilbakeføring av planlagte tarmkreftoperasjoner til 
Helgelandssykehuset (styremøte 15. oktober 2021).  
 
Videre oppfølging av saken 
Det vises til styresak 95 - 2021 Tarmkreftkirurgi – Status i arbeidet etter endelig rapport fra 
Helsetilsynet (styremøte 25. november 2021). Med 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, gjennomføres arbeidet i tett samarbeid med fagmiljøet. Det har vært 
fire møter i arbeidsutvalget (ledelse og sekretariat) og 4 møter i arbeidsgruppa hvorav ett 
halvdags arbeidsmøte den 6.12. Det er godt samarbeid og god fremdrift i arbeidet og det er 
planlagt minst to videre møter hvorav ett halvdags arbeidsmøte.  
Fagmiljøene gir gjennom møtene og arbeid mellom møtene sine innspill slik at ledelsen kan 
ta en beslutning om organiseringen ved en tilbakeføring. Målet er at dette skal presenteres 
for styret medio januar 2022. 
 
 
 



 

 

Informasjon om saken 
Det har vært gjennomført møter med informasjon om saken på allmøter på alle tre 
lokalisasjoner, det er lagt ut informasjon på intranett, det har vært gitt informasjon til 
brukerutvalget og det er planlagt møte med tillitsvalgte for informasjon og innspill i saken 
13.12.21.   
 
 
Mo i Rana, den 08.12.2021 
 
 
Hulda Gunnlaugsdottir  
Adm. direktør 


