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Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) viser til høring Revidert regional kreftplan og 
delstrategi for kreft. Det er positivt at Helse Nord RHF utarbeider en revidert regional kreftplan og 
delstrategi for kreft. Vi takker for anledning til å komme med innspill og har følgende innspill: 

 

1. Etablere nordnorsk kreftsenter ved UNN 

Helse- og omsorgsdepartementet har definert fire regionsykehus i Norge: St Olav i Helse Midt, 

OUS i Helse Sør-Øst, Helse Bergen i Helse Vest og UNN i Helse Nord. Onkologien ved de andre tre 

regionsykehusene i Norge ble subspesialisert for over 20 år siden på lik linje med kirurgi og 

indremedisin. Dette er ikke gjort i Helse Nord. Vi mener følgende innsatspunkt i delstrategien vil 

være avgjørende for å sikre befolkningen i Helse Nord et likeverdig tilbud som i andre regioner: 

 «Styrke UNN som regionsykehus med spisskompetente onkologer som sammen skal levere 
høyspesialisert diagnostikk og behandling, og understøtte en mest mulig desentralisert 
struktur»  

UNN mener dette best kan gjøres ved å etablere et nordnorsk kreftsenter ved UNN. Dette 

forutsetter en subspesialisering av kreftleger og styrking av stillinger til kreftomsorgen i UNN, men 

gevinsten vil være at UNN bedre kan ivareta rollen som regionsykehus overfor Nordland og 

Finnmark, flere pasienter kan inkluderes i kliniske studier og UNN kan støtte opp om en 

desentralisert kreft- og palliativ omsorg med veiledning, digital oppfølging og ambulering. Helse 

Nord har et for lite pasientvolum til å ha to eller tre kreftsentre. 

Etablering av et nordnorsk kreftsenter skal ikke innebære at all kreftdiagnostikk og -behandling i 

regionen gjøres i UNN, men vil bidra til å: 

• Sikre nødvendig kompetanse i regionen 

• Sikre nordnorske pasienter tilgang til kliniske studier og nyeste tilbud om diagnostikk og 

behandling 

• Understøtte kreftomsorg med høy kvalitet ved alle helseforetakene i Nord-Norge 
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2. En struktur som lar seg bemanne 

«Helse Nord RHF har nå svært negative økonomiske resultater målt mot egne budsjett ved flere av 
sine helseforetak… …Det er helt avgjørende for Helse Nord RHF sin langsiktige økonomiske stilling 
og framtidige handlingsrom at økonomien kommer under kontroll.» (Helse og 
omsorgsdepartementet, Prop. 1 S (2022-2023), s. 24). 

En viktig underliggende årsak til underskuddene er at både kommune- og spesialisthelsetjenesten 
mangler helsepersonell. Samtidig er Norge landet i OECD med nest flest sykepleiere og leger i 
forhold til folketall. En aldrende befolkning, medisinsk utvikling og økende forventninger medføre 
et stadig økende gap mellom behovet for og tilgjengelige helsepersonell. Det er ikke realistisk at 
samfunnets ressursandel til helse og omsorg kan økes til et nivå som møter dette.  

Høringsnotatet beskriver at utfordringen med tilstrekkelig personell innenfor kreftområdet skal 
adresseres i en delstrategi for personell, utdanning og kompetanse høsten 2022. Mangel på 
sykepleiere, og særlig spesialsykepleiere, patologer, radiologer, medisinske fysikere og 
stråleterapeuter vil forsterkes fremover.  

Det er avgjørende at kreftomsorgen i Helse Nord organiseres med robuste fagmiljø som sikrer 
kreftpasienter i Helse Nord diagnostikk og behandling på nivå med de andre regionene, som lar 
seg bemanne med det helsepersonell som faktisk finnes i nord og der tilbudet ikke bortfaller ved 
sykdom eller ferieavvikling. 

UNN mener dette forutsetter sterkere konsentrering av den initiale diagnostikken, oppstart av 
medikamentell behandling, strålebehandling og kirurgi. Dette mener vi kan gjøres samtidig som 
pasientene får tilgang på videre medikamentell behandling og palliasjon nært sine hjem på 
lokalsykehus eller f.eks. gjennom «hjemmesykehus» der pasientene mottar helsetjenester i 
hjemmet fra kommunehelsetjenesten med digital bistand fra spesialisthelsetjenesten. 

 

3. Kreftdiagnostikk og behandling i Helse Nord i tråd med nasjonale føringer. 

Nasjonale anbefalinger og retningslinjer fra Helsedirektoratet er utarbeidet for: 

”å sikre likeverdig og kvalitativ god behandling av pasienter med kreft uansett hvor i landet 
de bor… …Anbefalingene er basert på faglige vurderinger om hva som gir best kvalitet for 
pasientene” (Helsedirektoratet. Kreftkirurgi i Norge (IS-2284)). 

Nasjonale føringer er viktig for å sikre lik tilgang til moderne og skånsom diagnostikk og behandling 
ved sykehus som har tilstrekkelig store fagmiljø, støttefunksjoner og vaktlinjer med rett 
kompetanse til å håndtere komplikasjoner utenfor normal arbeidstid. Moderne kreftbehandling er 
omfattende og i rask utvikling. Behandling er ofte en kombinasjon av kirurgi, medikamentell 
behandling og strålebehandling. Nye metoder innføres i løpet av få år. Dette krever tverrfaglig 
samarbeid på tvers av avdelinger og mellom sykehus. Beslutninger må tas i tverrfaglige team av 
ulike spesialister og yrkesgrupper, og komplisert behandling med mulige komplikasjoner må kunne 
håndteres. Dette stiller krav ikke bare til pasientvolum, men også organisering og kompetanse, 
bruk av tverrfaglige team, grad av spesialisering, samt rett kompetanse til å håndtere uforutsette 
situasjoner og komplikasjoner (en gastrokirurg har i dag som hovedregel ikke tilstrekkelig 
kompetanse til å håndtere komplikasjoner etter avansert urologisk eller thoraxkirurgisk 
kreftkirurgi). Videre presiserer Helsedirektoratet at f.eks. moderne kreftkirurgi skal drives av 
fagmiljø som består av tre eller flere spesialister, ikke av en enslig kirurg eller basert på vikarer. 
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Dette er viktig for å sikre kontinuitet og robusthet i forbindelse med ferie og annet fravær. 
Kreftkirurgien må også være organisert slik at den sikrer spesialistutdanning, faglig fordypning og 
kvalitetsarbeid. Videre må alle avdelinger som utfører kreftkirurgi registrere i nasjonale 
komplikasjonsregistre, samt monitorere og dokumentere egne resultater som grunnlag for 
forbedring. 

UNN har forståelse for at Helse Nord RHF avventer oppdatering av Helsedirektoratets nasjonale 
anbefalinger for organisering av Kreftkirurgi i Norge. Samtidig mener vi det er avgjørende at 
kreftomsorgen i Nord-Norge bringes i tråd med nasjonale føringer og at desentralisert virksomhet 
som baseres på vikarer sentraliseres. Vi bemerker at det er flere kreftområder der sykehus i Helse 
Nord i dag ikke oppfyller nasjonale minstekrav til operasjonsvolum eller der f.eks. kreftkirurgi i stor 
grad er basert på vikarer.  Dette gjelder for eksempel lungekreftkirurgi og blærekreftkirurgi som vi 
mener bør samles i UNN. Videre mener UNN det er viktig at f.eks. kurativ stråling som i dag er 
sentralisert til UNN ikke splittes opp til to enheter i Tromsø og Bodø som da vil bli landets to 
minste. 

4. Styrke omtalen av diagnostikk i dokumentet 

Dokumentet omtaler utførlig presisjonsmedisin, men i mindre grad patologiens rolle og behovet 
for å rekruttere, stabilisere og konsentrere fagmiljø innen patologi. De fleste kreftdiagnosene 
stilles på vevsprøver av patolog. Nesten alle spesialundersøkelser som karakteriserer en kreftsvulst 
til spesifikk behandling (persontilpasset) gjøres av patologer og i økende grad med støtte av 
molekylærbiologer og statistikere. Det er en rivende utvikling i diagnostikk basert på 
kreftsvulstenes molekylære karakteristika. Dette er avgjørende for presisjonsmedisin der 
pasientene får behandling som er spesialtilpasset kreftsvulsten. 

 

På vegne av Universitetssykehuset Nord-Norge 
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