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Styresak 36-2020 Pakkeforløp for kreft - årsaker til at standard 

forløpstid ikke overholdes og aktuelle tiltak, 

oppfølging av styresak 96-2019 og 98-2019 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 96-2019 Virksomhetsrapport nr. 8-2019 i 
styremøte 25. september 2019. Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret er 
misfornøyd med utviklingen innen ventetider, fristbrudd og pakkeforløp. Styret ber adm. 
direktør om å legge frem en plan innen utgangen av året for hvordan resultatene på disse 
indikatorer kan bringes under kontroll slik at Helse Nord innfrir de kravene som vår eier 
stiller. 
 
I samme styremøte behandlet styret også styresak 98-2019 Pakkeforløp for kreft - 
årsaker til at standard forløpstid ikke overholdes og aktuelle tiltak. Styret fattet følgende 
vedtak i punkt 3: Styret viser til styresak 96-2019 Virksomhetsrapport nr. 8-2019 
(vedtakets punkt 2) der adm. direktør er blitt bedt om å legge frem en plan innen utgangen 
av året for hvordan resultatene på ulike indikatorer kan bringes under kontroll slik at 
Helse Nord innfrir de kravene som vår eier stiller. 
 
Denne styresaken fremmes som oppfølging av styrets vedtak i disse to sakene. 
 
Bakgrunn 
Oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet stiller krav om at andel 
pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 kreftformene 
skal være minst 70 %. 
 
I styresak 98-2019 ble det rapportert at andelen fullførte pakkeforløp innen frist 
(normert tid) pr. august 2019 lå på 60 %. Resultatet for Norge i samme periode var 65 
%. Status for perioden august 2019 til februar 2020 er 66 % for Helse Nord RHF mot 67 
% nasjonalt.  
 
Status for helseforetakene 
Helseforetakene i Helse Nord melder om at det stadig er kapasitetsutfordringer knyttet 
til MR og PET-CT som fører til at normert tid ikke opprettholdes innen enkelte 
pakkeforløp.  
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I Helse Nord synes en økning i andel pasienter som får diagnosen avkreftet. Andelen 
ligger på 54 % for 2019. Et stort antall pasienter som henvises til 
spesialisthelsetjenesten for utredning legger press på diagnostikken, og kan slikt sett 
bidra til å skape flaskehalser. Noe av årsaken til den høye andelen som får diagnosen 
avkreftet kan være at det er få avtalespesialister i Nord Norge og at det, sammenlignet 
med resten av landet, er færre som har blitt utredet før de henvises. Dette er en ny 
erkjennelse, og det er behov for å gjøre nærmere undersøkelser av hvordan dette spiller 
inn på forløpstidene.  
 
Kapasitetsutfordringer på kirurgi ved Universitetssykehuset i Nord Norge HF er en kjent 
årsak til forsinkelse. Kirurgi for kreftformene lunge, bryst og prostata er sentralisert til 
Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge. MR-prostata gjøres ved de 
to prostatasentrene, lokalisert i Bodø og Tromsø, og PET-CT utføres kun ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. Forsinkelse for disse pasientgruppene fra 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset må sees i sammenheng med 
kapasitetsutfordringer ved samarbeidende helseforetak.  
 
Prosentvis fordeling av andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid i Helse 
Nord (alle indikatorer inkludert) august 2019 - februar 2020:  
 

 Norge 
% 

Helse 
Nord % 

Helgelands-
sykehuset 
% 

Nordlands-
sykehuset 
% 

Finnmarks-
sykehuset 
% 

UNN 
% 

Brystkreft 66 68 - 66 - 71 
Lungekreft 58 65 44 63 45 76 

Prostatakreft 51  38 67 40 12 34 
Tykk- og 

endetarmskreft 
73  65 72 79 65 54 

Tabell 1: Prosentvis oppnåelse av standard forløpstid i pakkeforløpene i perioden januar 2019-januar 2020. 
Kilde: https://statistikk.helsedirektoratet.no 

 
Tid fra start utredelse til klinisk beslutning (OF2) august 2019 - februar 2020:  
 

Pakkeforløp UNN % Nordlands-
sykehuset % 

Helgelands-
sykehuset % 

Finnmarks-
sykehuset % 

Brystkreft 93  69 -  - 
Lungekreft 71   53 69  68  

Prostatakreft 65  46  51 18  
Tykk- og 

endetarmskreft 
82  78  77  78  

Tabell 2: Prosentvis oppnåelse av standard forløpstid i pakkeforløpene i perioden januar 2019-januar 2020. 
Kilde: https://statistikk.helsedirektoratet.no  
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Tid fra start pakkeforløp til start kirurgisk behandling (OF4K) august 2019 – februar 2020: 
 

Pakkeforløp UNN % Nordlands-
sykehuset % 

Helgelands-
sykehuset % 

Finnmarks-
sykehuset % 

Brystkreft 65 69 - - 
Lungekreft 70 58 33 0 (0/1) 

Prostatakreft 35 44 50 0 (0/13) 
Tykk- og 

endetarmskreft 
50 82 76 50 

Tabell 3: Prosentvis oppnåelse av standard forløpstid i pakkeforløpene i perioden januar 2019-januar 2020. 
Kilde: https://statistikk.helsedirektoratet.no   

 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) melder at årsaken til at målet for 
pakkeforløpene ikke overholdes i hovedsak er avgrenset til kirurgisk behandling av 
utvalgte kreftformer (tykk- og endetarm, prostata og bryst). Innen pakkeforløp for 
lungekreft vises det en tydelig forbedring de siste seks måneder, hvor andelen har gått 
opp fra 35 % til 70 %. Forbedringen gjelder også for kirurgisk behandling av brystkreft.  
 
UNN har iverksatt flere prosesser for å styrke operasjonskapasiteten. Stuetiden er økt, 
og det er jobbet for å redusere strykninger. Videre har det pågått flere tiltak for å bedre 
tilgang på billeddiagnostikk, herunder bruk av ledig kapasitet i PET/MR. UNN melder at 
det de siste måneder har blitt bedre kapasitet på PET, og det ventes en nedgang i antall 
henvisninger til Aleris som følge av dette. 
 
UNN er i gang med å kartlegge enkeltpasienter innen de aktuelle pakkeforløpene, der 
anbefalt forløpstid ikke er innfridd for bedre å forstå årsakene. Det planlegges også å 
igangsette en gjennomgang av utvalgte pakkeforløp som har gått gjennom UNN og 
Finnmarkssykehuset for å finne ut av årsakene til forsinkelse.  
 
Iverksatte tiltak: 
 Bedre oppfølging av kodepraksisen for pakkeforløpskoordinatorene (innen nyre f. 

eks. behov for å samstemme kodepraksis med resten av landet) 
 Gjennomgang og læring av forløpene 
 Omfordeling av operasjonskapasitet 
 Lungemedisin - sekvensiell utredning tidligere - men nå får en lege ansvar for 

pakkeforløpene med sikte på parallell gjennomgang.  
 
Hovedutfordringen er fortsatt operasjonskapasitet. Det har oppstått et etterslep i løpet 
av 2019 som ikke lar seg ta igjen gjennom rutinedrift. Det jobbes for å ta det inn igjen, og 
selv om det er en positiv utvikling, vil det ta tid før tiltakene har full effekt.  
 
Finnmarkssykehuset HF  
Finnmarkssykehuset HF (FIN) melder at forsinkelsene i pakkeforløp i all vesentlighet 
gjelder pasienter som henvises til UNN og Nordlandssykehuset for videre behandling. 
Tallene som er hentet ut fra FIN peker i retning av at det er god prosess rundt pasienter 
der hele utrednings- og behandlingsforløpet er ivaretatt i egne rekker.  
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Innen tykk- og endetarm er det god måloppnåelse for medikamentell behandling som 
gjøres lokalt, mens for kompliserte tilfeller og kirurgi på endetarm, som sendes til UNN, 
oppstår det forsinkelser. Det er initiert et samarbeid med UNN om disse 
pasientforløpene, men det har så langt ikke vært enkelt å finne en god innretning på 
samarbeidet om å bedre pasientflyten. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Ved Helgelandssykehuset er det spesielt pakkeforløpene for prostata- og lungekreft som 
påvirker statistikken negativt. Ventetid i samarbeidende helseforetak, 
Nordlandssykehuset og UNN, oppgis som en viktig årsak til forsinkelse i forløpene, bl. a. 
grunnet ventetid på prøveanalyser og bildediagnostikk. 
 
Det har i lengre tid vært utfordringer med lav kapasitet på MR. Det er nylig kommet ny 
MR-maskin som vil kunne hjelpe på problemet, og føre til raskere forløpstider.  
 
Innen pakkeforløp lunge er PET-CT en flaskehals. Det foretas gjennomgang av forløpene 
med forsinkelse lokalt, men mye av problemet med PET ligger utenfor 
Helgelandssykehuset.  
 
Helgenlandssykehuset har innført avviksrapportering i tilfeller hvor forløpstiden ikke er 
overholdt. Det leveres også månedlig rapport til områdesjefer med oversikt over antall 
pakkeforløp som har gått ut over standard forløpstid. Oversikten inkluderer årsak til 
overskridelsen.  
 
Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset erkjenner at andelen er lav innenfor alle de fire store kreftformene, 
og spesielt innen prostata- og lungekreft.  
 
For pakkeforløp lungekreft er radiologiske undersøkelser avdekket som en flaskehals, 
med opptil tre ukers ventetid på PET. I tillegg har CT-veiledet biopsi vært en 
forsinkende faktor internt. Et annet forhold som har økt utredningstiden er behovet for 
flere spesialundersøkelser innenfor patologi, som har økt i takt med persontilpasset 
behandling. For å redusere utredningstiden er det ikke alltid mulig å vurdere svaret på 
en undersøkelse og deretter bestille ny, dersom det er behov, istedenfor tas 
undersøkelsene parallelt. Dette reduserer utredningstiden, men øker ressursbruken og 
enkelte pasienter får gjennomført flere undersøkelser som i ettertid viste seg være 
unødvendig.   
 
Innen pakkeforløp for prostatakreft har MR vært en flaskehals i 2019, men for 2020 vil 
kapasiteten øke, både på grunn av økt MR-kapasitet i Bodø, ny 1,5 tesla MR-maskin i 
Lofoten, og en endring i praksis hvor det for utvalgte pasienter gjøres MR prostata 
istedenfor MR bekken.  
 
Det pågår arbeid i de aktuelle klinikkene for å identifisere ytterligere flaskehalser innen 
de enkelte pakkeforløpene. Blant annet skal kreftkoordinatorene gjennomgå forløp med 
legene for å finne ut hvor forsinkelser oppstår, og hva som påvirker forløpstidene. 
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Adm. direktørs vurdering 
Resultatene for gjennomføring av enkelte pakkeforløp innen normert tid har hatt en 
negativ utvikling i hele foretaksgruppen over en lengre periode. Årsaken til manglende 
måloppnåelse er sammensatt, men mye kan relateres til utfordringer med kapasitet for 
operasjoner og tilgang på spesialiserte billeddiagnostiske undersøkelser.  
 
Samtidig er det viktig å understreke at den enkelte pasienten får sin behandling på en 
faglig god og omsorgsfull måte selv om forløpstidene blir lengre enn den normerte 
standarden. 
 
Helseforetakene har i løpet av høsten 2019 iverksatt flere tiltak for å bedre 
forløpstidene. Det kan synes en forbedring innen enkelte pakkeforløp, som indikerer at 
tiltakene har hatt effekt. Pakkeforløp gjennomført innen normert forløpstid har gått opp 
seks prosentpoeng de siste seks månedene. Det er imidlertid relativt små tall innen 
enkelte forløp, og det kan være store variasjoner i måloppnåelse fra måned til måned. 
Dette er også tilfelle nasjonalt. Det vil derfor være viktig å holde fokus på utviklingen 
over tid.  
 
For Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset synes mye av utfordringen å ligge i de 
pasientforløp som henvises mellom samarbeidene helseforetak. Endringer i dette bildet 
krever nøye gjennomgang av pasientforløp og samarbeid på tvers. Årsakene til at disse 
forløpene synes å bli forsinket er heller ikke helt klare, og krever nærmere utredning.  
 
Helse Nord RHF har innført pakkeforløp som en månedlig oppfølgingssak på 
fagsjefmøtene. Utviklingen innen pakkeforløpene følges også opp i tertialrapportering 
og oppfølgingsmøtene mellom RHF-et og HF-ene. 
 
Informasjonen helseforetakene har gitt i årlig melding og i fagsjefmøtet har ført til en 
bedre innsikt i årsaker og sammenhenger som forårsaker forsinkelser. Det er også 
redegjort for tiltak som skal gjennomføres, eller som er iverksatt.  
 
Det er adm. direktørs vurdering at alle helseforetakene i regionen må ha en aktiv 
holdning til egne virksomhetstall og iverksette kompenserende tiltak der det oppstår 
avvik i måloppnåelsen for gjeldende normtall. Helse Nord RHF må fortsette den tette 
oppfølgingen av pakkeforløpene fremover for å sikre at de nødvendige tiltak kommer på 
plass, og at disse gir en varig forbedring i forløpstidene for pakkeforløp kreft.   
 
Kreftomsorgen er et område hvor vi er helt avhengige av godt lagspill for å bedre 
resultatene. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om resultatene innen de ulike 

pakkeforløpene for kreft til orientering.  
 
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å følge med på utviklingen innen 

pakkeforløpene slik at fastsatte mål for de enkelte forløpene overholdes i alle 
helseforetak. 

 
 
Bodø, den 13. mars 2020 
 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
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