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Styresak 86 - 2020    Gjennomgang av tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset 
                                      2016 - 2019  
 
Styret i Helgelandssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
Styret tar saken til orientering 
 

Formål: 
Orientere styret om saken vedr. Gjennomgang av tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset 
 

Bakgrunn: 
Det vises til muntlig orientering i sak 76-2020 om tarmkreftkirurgisaken i 
Helgelandssykehuset i ekstraordinært styremøte 01.09.2020. I saken ble det orientert om et 
planlagt møte med fagmiljøene 04.09, og at rapportene fra de eksterne fagekspertene 
sammen med en sammenfatning, skulle oversendes Helse Nord etter dette møtet. 
 
Møtet med fagmiljøene ble utsatt til 10.09, og oversendelsen til Helse Nord ble utsatt til 
14.09. Sammenfatning, de tre rapportene fra eksterne fageksperter i sladdete versjoner, 
samt andre vedlegg, ble oversendt Helse Nord 14.09. Alle dokumentene er vedlagt til denne 
aktuelle styresaken i vedlegg 1 med undervedlegg, og det vises til sammenfatningen der det 
også er en detaljert tidslinje i en tabell.  
 
02.09.20 ble Fylkesmannen i Nordland kontaktet, og det ble avholdt et møte med ass. 
fylkeslege og jurist 03.09 mtp. håndtering fra tilsynsmyndighetens side. Det ble tilrådd å 
kontakte Statens helsetilsyn via melding om alvorlig hendelse. 04.09 var det muntlig kontakt 
med Helsetilsynet som betraktet saken som alvorlig. 05.09 fikk Helsetilsynet overlevert 
grunnlagsmaterialet og de eksterne rapportene. 
 
10.09 mottok Helgelandssykehuset varsel om stedlig tilsyn fra Helsetilsynet, dette er 
vedlagt, vedlegg 2. Det stedlige tilsynet er tidfestet til 8. - 9. oktober. Den etterspurte 
dokumentasjonen fremskaffes.  
 
Saken er også meldt til Datatilsynet 02.09, siden media hadde tilgang til rapportene 31.08.    
I rapportene er det opplysninger som kan gjøre personidentifikasjon mulig. At rapportene 
ble gjort kjent utenfor Helgelandssykehusets kontroll anses som et avvik innen 
informasjonssikkerhet og personvern.  I en foreløpig tilbakemelding 14.09 ber Datatilsynet 
om å bli oppdatert.   
 



 

 

I saken er det også redegjort for veien videre oppsummert i 12 punkter fra møtet med 
fagmiljøene 10.09. Det er planlagt et nytt møte mellom fagmiljøene 29.09 der agendaen er 
gjennomføringen av tiltakspunktene fra møtet 10.09. 
 
Det er ikke planlagt tarmkreftoperasjoner i Sandnessjøen i ukene 38 - 40. 
 
Det planlegges et møte mellom de eksterne fagekspertene og fagmiljøene i helseforetaket 
for dialog, spørsmål og innspill til videre forbedringsarbeid innen tarmkreftkirurgi.  
 
Etter at saken ble oversendt Helse Nord 14.09 er det kommet innspill til administrerende 
direktør fra Kvalitetsgruppe gastrokirurgi Sandnessjøen 16.09 og Fagmiljø gastrokirurgi Mo i 
Rana 17.09. Innspillene vedlegges, hhv. vedleggene 3 og 4. Begge avsendere har anmodet 
om at innspillene videresendes til ledelsen i Helse Nord, og dette er utført.  
 
 
Hulda Gunnlaugsdottir  
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 
1. Tarmkreftkirurgi 2016 - 2019 Rapport – gjennomgang av tarmkreftkirurgi i 

Helgelandssykehuset for perioden 2016 - 2019  

I denne saken inngår disse vedleggene   

1. Prosjektbeskrivelse 

2. Rapport St. Olavs Hospital 

3. Rapport UNN 

4. Rapport OUS 

5. Mandat og tabell eksterne rapporter 

6. Kvalitet og pasientsikkerhet Helgelandssykehuset 

7. Kvalitetsprosjekt tykktarmskreft Helse Nord 

8. Kvalitetsforbedringsarbeid Sandnessjøen 2017 – 2019 

2. Varsel om tilsyn 

3. Brev fra Kvalitetsgruppe gastrokirurgi Sandnessjøen 

4. Brev fra fagmiljø gastrokirurgi Mo I Rana  

 


