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Høringssvar til kapittel 14 Bryst- og endokrinkirurgi 
 
Funksjonsfordelingen av kreftkirurgi i Helse Nord ble sist revidert januar 2011. Det ble da bestemt at 
både UNN og Nordlandssykehuset skulle tilby kirurgi for skjoldbruskkjertelkreft. Etter 2011 har 
subspesialiseringen på fagområdet blitt tydeligere. Opprettelsen av egen spesialitet i bryst- og 
endokrinkirurgi i 2008 gjorde det naturlig å danne egne seksjoner for bryst- og endokrinkirurgi ved 
UNN og Nordlandssykehuset. UNN har siden 2015 bygd opp et thyreoideasenter der deltagende 
spesialister fra kirurgi, onkologi, radiologi, nukleærmedisin og patologi har thyreoideakreft som 
spesialområde. Denne subspesialiseringen er nødvendig for å kunne tilby både utredning og 
behandling på topp nivå. Strategisk er det viktig å konsolidere kompetansen og ansvaret for disse 
pasientene i ett fagmiljø for å kunne sikre at Helse Nord beholder et behandlingstilbud til denne 
sjeldne, men økende, kreftsykdommen og at alle pasienter i Helse Nord tilbys lik behandling. Vi har 
derfor arrangert felles regionale tverrfaglige møter mellom UNN og Nordlandssykehuset annen hver 
uke siden januar 2019 og besluttet at all kreft i skjoldbruskkjertelen opereres ved Bryst -og 
endokrinkirurgisk seksjon ved UNN, både de med og uten lymfeknutespredning. Utredning og 
diagnostiske operasjoner utføres også ved Nordlandssykehuset Bodø. 
 
Etter innføring av ny struktur i spesialistutdanningen for alle spesialiteter i 2019 er det tydeliggjort at 
kompetansen på utredning og kirurgisk behandling av sykdommer i de endokrine organene 
skjoldbruskkjertel, biskjoldbruskkjertel og binyre ligger til spesialiteten i bryst- og endokrinkirurgi. 
Dette må også gjenspeiles i ansvarsfordelingen av disse pasientene. I dag er dette et uavklart område 
ved Nordlandssykehuset Bodø slik at pasienter henvises til utredning ved både bryst- og 
endokrinkirurgisk seksjon og ØNH, selv om pakkeforløpsansvaret ligger hos bryst -og 
endokrinkirurgisk avdeling. Det er derfor viktig at regional kreftplan sikrer en entydig inngang til 
pakkeforløpet og at pasientene utredes og behandles innenfor ett fagmiljø uansett hvor i Helse Nord 
pasientene bor.  
 
Med denne begrunnelsen mener vi at avsnittet nest nederst på side 53 må endres til det følgende: 
 
Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft ivaretas av bryst- og endokrinkirurgisk seksjon ved 
Nordlandssykehuset Bodø og bryst- og endokrinkirurgisk seksjon ved UNN Tromsø. Mens  
diagnostiske operasjoner gjøres ved begge seksjoner er det kun ved bryst- og endokrinkirurgisk 
seksjon UNN at kirurgi for påvist skjoldbruskkjertelkreft utføres.  
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