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Styresak 135-2011 Elektiv ortopedi i Helse Nord  

– revidert funksjonsfordeling 
 

 

Formål/sammendrag 
I denne styresaken foreslås en revidering av funksjonsfordelingen for elektiv ortopedi i Helse 

Nord som er i tråd med dagens organisasjonsstruktur.  

 

Funksjonsfordeling for elektiv ortopedi i Helse Nord ble vedtatt i 2004. Etter at vedtaket ble 

fattet har helseforetakene gjennomgått en rekke organisatoriske endringer, blant annet ble 

Hålogalandssykehuset HF oppløst, og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og 

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har fått klinikkstruktur.  

 

Forslag til endringer i funksjonsfordelingen er utarbeidet av Regionalt fagråd i ortopedi og 

innebærer ingen strukturelle endringer eller endringer i vaktberedskap på sykehusene i 

regionen.   

 

Kvalitet, trygghet og respekt 

En tilpasning av tidligere vedtak som tar hensyn til de foretatte endringene og utviklingen på 

området er nødvendig for å kunne ivareta våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt.  

 

Når funksjonsfordelingen er i tråd med dagens struktur vil dette sikre rett kompetanse på rett 

plass til enhver tid og dermed sørge for en god kvalitet på tjenesten. Klare retningslinjer som 

er oppdatert i tråd med utviklingen de siste årene, sørger for trygghet og respekt både for 

pasientene og helsepersonellet i regionen ved at det er etablert en felles forståelse for 

hverandres oppgaver og grenser.  

 

Bakgrunn/fakta 

Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 55-2004 Organisering av elektiv ortopedi i Helse 

Nord i styremøte, den 31.august 2004. Styret fattet følgende vedtak i punkt 1 og 2:  
 

1. Det framlagte forslag om å samle de ortopediske fagressursene og tilbudene ved ett senter 

i hvert helseforetak vedtas.  

 

2. Sentralisering av den ortopediske lavvolum virksomheten vedtas i tråd med 

prosjektgruppens anbefalinger om funksjonsfordeling/sentralisering slik: 

 

 UNN skal ha ansvar for all instrumentell ryggbehandling, håndkirurgi, avansert 

revmakirurgi (ev. Bodø i tillegg), tumor, nevroortopedi, bløtdelssarkomer, 

barneortopedi, og all større traumatologi. 

 UNN og Nordlandssykehuset Bodø skal ha ansvar for all revisjonskirurgi og 

usementert protesekirurgi. 



 Ikke-instrumentell ryggbehandling skal kun foregå ved UNN, Nordlandssykehuset 

Bodø, Helgelandssykehuset Rana. 

   

3. … 

 

Dette vedtaket oppleves i helseforetakene som en hindring, da det ikke tilsvarer dagens 

struktur og ble fattet under andre forutsetninger (blant annet ble Hålogalandssykehuset HF 

oppløst, og UNN og NLSH har fått klinikkstruktur).  

 

I desember 2010 ble ortopedien behandlet i direktørmøte. I oppsummeringen peker man blant 

annet på følgende problemstilling:  

RHF skal gjennomgå den vedtatte funksjonsfordelingen innen ortopedi, fordi den ikke egner 

seg i dagens situasjon (bl.a. fordi UNN og NLSH nå er klinikkorganisert) 

 

Regionalt fagrådet for ortopedi har utarbeidet forslag til funksjonsfordeling for ortopedi.  

 

Følgende endringer i tidligere vedtak foreslås: 

 

Forslag til endring styrets vedtak, punkt 1:  

 Prinsippet skal være at det faglige ansvaret legges slik at det sikrer større bærekraftige 

miljøer. Hvordan dette organiseres, er opp til foretaket å bestemme, men vedtatt ny 

funksjonsfordeling skal følges. Den som har den faglige ledelsen kan delegere dedikerte 

oppgaver til enkelte personer/avdelinger. 

 Det synes ikke å være behov for døgnkontinuerlig ortopedisk vaktberedskap ved alle 

sykehus hvor det utføres f. eks. elektiv ortopedi. Det er ikke hensiktsmessig å ha slik 

vaktberedskap i Kirkenes, Narvik, Vesterålen, Lofoten, Sandnessjøen og Mosjøen. For å 

sikre god ivaretakelse av pasienter ved akutte situasjoner foreslår fagrådet at det 

utarbeides lokale/regionale retningslinjer for håndtering av akutte situasjoner ved sykehus 

uten ortopedisk døgnberedskap.  

 På lokalsykehus med ortopedisk vaktberedskap skal det være minst 4 

stillingshjemler/ansatte ortopeder. Disse skal også utdanne spesialister. Det anbefales 

minst 2 LIS ved hvert slikt sykehus i tråd med anbefalinger fra spesialistkomiteen i 

ortopedisk kirurgi. 

 

Forslag til endring i styrets vedtak, punk 2: 

Det er behov for presiseringer i styrevedtak 2, funksjonsfordeling, i henhold til ny utvikling i 

faget, ny organisering og av hensyn til kvalitetssikring.  

 

Følgende funksjonsdeling foreslås: 

 Ryggkirurgi  

- All instrumentell ryggkirurgi og all cervical og thoracal kirurgi gjøres i UNN. 

 Håndkirurgi 

- Komplisert håndkirurgi skal opereres i ett senter i UNN og konsentreres til få hender. 

Fagrådet skal utarbeide en liste etter forslag fra UNN og drøfting i fagmiljøet.  



 Barneortopedi 

- Barneortopedi skal inntil videre gjøres i UNN (ett senter) og NLSH (ett senter) da det 

ikke er kapasitet i UNN for å ta unna ventelistene. På sikt er det behov for en ny 

organisering av barneortopedien. UNN og NLSH skal samarbeide om dette og komme 

med forslag for videre organisering innen utgangen av 2011. Ansvaret for arbeidet 

legges til UNN. Alle ortopediske miljøer kan og skal gjøre enkle prosedyrer som f. 

eks. konservativ behandling av klumpføtter. Presiseringer vil komme etter hvert som 

overnevnte samarbeid mellom NLSH/Bodø og UNN/Tromsø kommer i gang. 

 Revmakirurgi 

- Alle sykehus kan gjennomføre revmakirurgi dersom de har mulighet for tverrfaglig 

behandling med revmatolog der det er nødvendig. Unntak er proteser i ankel, albu og 

håndledd, disse skal kun opereres ved ett senter i UNN. Behandling av 

barnerevmatologi er sentralisert på nasjonalt plan til Rikshospitalet. 

 Arthroskopi  

- Artroskopi av albue skal kun gjøres ved ett senter i UNN og NLSH.  

 Bløtdelssarkomer 

- Nord-Norge skal ha kompetanse på utredning og behandling av bein- og 

bløtdelssarkomer i UNN (ett senter) i samarbeid med et nasjonalt senter. Pasientene 

skal henvises til UNN/Tromsø slik at kompetansen sikres i regionen, men dette skal 

ikke gå utover tiden for endelig behandling. Når det gjelder behandling av 

bensarkomer skal disse sentraliseres til Radiumhospitalet eller Haukeland sykehus på 

grunn av lite volum nasjonalt. Man skal enes i Helse- Nord om hvilket senter på 

nasjonalt nivå som brukes. UNN får ansvaret for å lage samarbeidsavtale med dette 

senteret og informere fagmiljøene i alle foretak i RHFet.  

 Revisjoner:  

- All revisjonskirurgi skal gjøres i ett senter i UNN og ett senter i Nordlandssykehuset. 

Unntak for tidlige revisjoner av proteseinfeksjoner og luksasjoner samt ukomplisert 

utskifting fra Uniprotese til totalproteser i kne. Disse kan gjøres utenom senteret i 

UNN og Nordlandssykehuset. Komplekse kneligamentskader og sekveler av disse skal 

behandles ved UNN/Tromsø. Avansert bruskkirurgi sentraliseres til Tromsø. 

Revisjoner av korsbånd skal legges til UNN/Tromsø og NLSH/Bodø.  

 Hovedprinsipp må være at vikarer ikke brukes til høy spesialiserte tjenester på 

lokalsykehusene. Unntak er hvor vikarene er leid inn med formålet å utføre en spesiell 

type behandling i samråd med den faglig ansvarlige ledelsen i foretaket. 

 UNN kan delegere ansvaret for operasjonstyper som i utgangspunktet er funksjonsfordelt 

til andre sykehus i Helse Nord. 

 

Medbestemmelse 

Elektiv ortopedi i Helse Nord – revidert funksjonsfordeling vil bli drøftet med de 

konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 14. november 2011. 

Protokoll fra drøftingsmøtet ettersendes eller legges frem ved møtestart. 

 

Brukermedvirkning 

Elektiv ortopedi i Helse Nord – revidert funksjonsfordeling vil bli behandlet av det Regionale 

Brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 21. november 2011. Protokoll fra dette møtet 

ettersendes eller legges frem ved møtestart. 

 



Vurdering 

Adm. direktør mener at det er nødvendig med et nytt vedtak som er tilpasset dagens struktur, 

slik at det kan jobbes med å bygge opp ortopedien og stoppe lekkasje ut av regionene samt 

redusere ventelister. Forslag til vedtak gjør det enklere å utnytte resursene i helseforetakene 

på en tilfredsstillende måte. 

 

Det overordnede prinsippet skal være at det faglige ansvaret legges slik at det sikrer større 

bærekraftige miljøer. Hvordan dette organiseres, er opp til det enkelte helseforetak å 

bestemme, men vedtatt ny funksjonsfordeling skal følges. Den som har den faglige ledelsen, 

kan delegere dedikerte oppgaver til enkelte personer/enheter. 

 

Det synes ikke å være behov for døgnkontinuerlig ortopedisk vaktberedskap ved alle sykehus 

hvor det utføres elektiv ortopedi. Det er ikke hensiktsmessig å ha ortopedisk vaktberedskap i 

Kirkenes, Narvik, Vesterålen, Lofoten, Sandnessjøen og Mosjøen. For å sikre god 

ivaretakelse av pasienter ved akutte situasjoner foreslår fagrådet at det utarbeides 

lokale/regionale retningslinjer for håndtering av akutte situasjoner ved sykehus uten 

ortopedisk døgnberedskap.  

 

På lokalsykehus med ortopedisk vaktberedskap skal det være minst fire stillingshjemler 

overlege ortopedi. Disse skal også utdanne spesialister. Det anbefales minst to hjemler til LIS 

ortopedi ved hvert slikt sykehus i tråd med anbefalinger fra spesialistkomiteen i ortopedisk 

kirurgi. 

 

Hovedprinsippet må være at korttidsvikarer ikke brukes til høy spesialiserte tjenester på 

lokalsykehusene. Unntak er hvor vikarene er leid inn med formålet å utføre en spesiell type 

behandling i samråd med den faglig ansvarlige ledelsen i foretaket. 

 

Konklusjon 

Adm. direktør mener det er riktig å revidere funksjonsfordeling for ortopedisk kirurgi i tråd 

med gjeldende organisasjonsstruktur i Helse Nord. 

 

Adm. direktør anbefaler at styret godkjenner revidert funksjonsfordeling for ortopedisk 

kirurgi i Helse Nord som beskrevet. 

 

Adm. direktør mener at det er nødvendig å utarbeide regionale retningslinjer for håndtering av 

akutte situasjoner ved sykehus uten ortopedisk døgnberedskap. 

 

 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 

1. Styret godkjenner revidert funksjonsfordeling for ortopedisk kirurgi i Helse Nord som 

fremlagt. 

 

2. Helseforetakene bes om å implementere revidert funksjonsfordeling for ortopedisk kirurgi 

i Helse Nord. 

 



3. Regionalt fagråd i ortopedi gis i oppdrag å utarbeide regionale retningslinjer for 

håndtering av akutte situasjoner ved sykehus uten ortopedisk døgnberedskap.  

 

 

Bodø, den 11. november 2011 

 

 

Lars Vorland 

Adm. direktør 


