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Styresak 135-2010 Funksjonsfordeling av kirurgi for kreft i  

tykk- og endetarm 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Helse Nord RHF har ansvar for at befolkningen har god tilgjengelighet til likeverdige 
helsetjenester. Leveransen av tjenester skal skje på en slik måte at befolkningen får 
kvalitetsmessige gode tjenester. Det skal skje med respekt i møte mellom helsetjeneste og 
pasient, og folk skal kunne føle trygghet både for å få nødvendige tjenester, når de trenger det 
og at behandlingen i den enkelte situasjon skjer trygt.  
 
I 2010 utarbeidet Helsedirektoratet Handlingsprogram for kreft i tykktarm og endetarm med 
retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging. Denne retningslinjen anbefaler å 
samle tarmkreftkirurgien på færre sykehus, da dette viser seg å gi økt overlevelse for disse 
pasientene. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har i flere oppdragsdokument gitt Helse Nord i oppdrag å 
funksjonsfordele kreftkirurgien. Det meste av kreftkirurgien ble funksjonsfordelt i 2005 (se 
vedlegg). Etter det opereres kreft i prostata, mavesekk, skjoldbrukskjertel og brystkreft kun 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø og Nordlandssykehuset (NLSH) 
Bodø. Kvinner med kreft i eggstokk, livmorhals og høyrisikokreft i livmorslimhinnen 
behandles ved UNN Tromsø. I henhold til gjeldende funksjonsfordeling kan endetarmskreft 
opereres i Harstad, Tromsø og Bodø. Kreftkirurgien for tykktarmskreft er ennå ikke 
funksjonsfordelt, og behandlingen kan derfor i prinsippet utføres på alle sykehus i Helse 
Nord.  
 
Denne saken foreslår funksjonsfordeling for kirurgisk behandling av kreft i tykktarm samt 
noen mindre justeringer vedrørende endetarmskreft og magesekkreft. 
 
Bakgrunn 
Tykk- og endetarmskreft er en av de vanligste kreftformer på verdensbasis. I Norge er dette 
den nest hyppigste kreftformen både blant kvinner og menn. I 2007 ble det registrert nesten 
3500 nye tilfeller i Norge. To tredeler var tykktarmskreft og en tredel endetarmskreft.  
 
Omkring 5 % av alle menn og 4 % av alle kvinner vil rammes av tykk- og endetarmskreft 
innen fylte 75 år. Antall krefttilfeller antas å øke ytterligere i tiden fremover på grunn av 
økende aldersgjennomsnitt i befolkningen. For 2020 er det anslått en økning på 34 % fra det 
observerte nivået i perioden 2000-2004 i Norge.  
 



Et spørsmål som har opptatt fagmiljøet er hvorvidt det er sammenheng mellom lavt antall 
utførte operasjoner og resultater av behandlingen målt i overlevelse og tilbakefall. I et 
internasjonalt perspektiv vil flertallet av norske sykehus som behandler tykk- og/eller 
endetarmskreft fremstå som sentre med lavt volum. En rekke publikasjoner og offentlige 
utredninger har undersøkt forholdet mellom volum og kvalitet i behandlingen av kreft. For 
visse diagnoser eller prosedyrer har enkelte publikasjoner vist at høyt volum fører til bedre 
behandlingsresultat. For andre diagnoser eller prosedyrer er slik sammenheng ikke påvist.  
 
Mens enkeltrapporter viser at god kvalitet kan oppnås i institusjoner med lavt volum peker 
data fra Tarmkreftregisteret i Norge (Colorectalcancerregisteret) på at sykehus hvor det kun 
sporadisk opereres endetarmskreft (fem eller færre inngrep pr. år) har utilfredsstillende 
resultater. 
 
Det er også stilt spørsmål ved hvorvidt etablering av tverrfaglige team kan forbedre 
overlevelsen eller minske antall tilbakefall ved kreft i tykktarm og i endetarm, og nytten av 
slike team er godt dokumentert i litteraturen. Det henvises til at slike team bør trekkes inn ved 
behandling, der man ønsker å oppnå helbredelse, og der kreftsykdommen er langt kommet 
eller det er spredning. Man anbefaler at følgende grupper skal være representert i slike team: 
Gastrokirurg, MR-radiolog med kompetanse innen bekken/tumordiagnostikk, onkolog, 
patolog og evt. thoraxkirurg. 
 
Nasjonalt handlingsprogram for kreft i tykk- og endetarm gir retningslinjer for diagnostikk, 
behandling og oppfølging basert på faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk, 
kunnskapsbasert måte og som tar hensyn til nevnte problemstillinger.  
 
I handlingsplanen presiseres følgende:  
• Kirurgisk behandling av kreft i tykk- og endetarm bør utføres av spesialister i 

gastroenterologisk kirurgi. Institusjoner med alenespesialister eller vikarbaserte løsninger 
bør som hovedregel avstå fra elektiv behandling av tykk- og endetarmskreft. Ved 
operasjoner for endetarmskreft med helbredende formål bør, med få unntak, to 
subspesialister være tilgjengelig under inngrepet. 

• Sykehus hvor det kun opereres fem eller færre tilfeller av endetarmskreft pr. år må avstå 
fra slik behandling 

• Sykehus som behandler pasienter med tykk- og endetarmskreft bør etablere formelle 
tverrfaglige team hvor utredning og behandling diskuteres. 

 
I Oppdragsdokumentet 2010 Tilleggsdokument etter Stortingets behandling står det under 
kreftbehandling: Statens helsetilsyn har i mai 2010 fremlagt rapport om risikobildet i norsk 
kreftbehandling. Rapporten identifiserer en rekke risikofaktorer i helseforetakenes kontakt 
med pasientgruppen, herunder utredningslogistikk, informasjonsflyt, kontinuitet i 
behandlingsforløpet og komplikasjonsovervåkning. 
 
På denne bakgrunnen er de regionale helseforetak gitt i oppgave å: 
• legge rapporten til grunn i sitt videre arbeid med å bedre kvaliteten i tjenesten 
• vurdere i lys av rapporten om meldekulturen er god nok i henhold til kravet i 

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 om meldeplikt. 
 



Fakta vedrørende kreft i endetarm og tykktarm 
Det utføres forholdsvis få antall operasjoner, både for endetarms- og tykktarmskreft i Helse 
Nord, og tabellen nedenfor viser fordelingen på de forskjellige sykehus. 
 
Tall vedrørende kirurgisk behandling av kreft i endetarm og tykktarm i Helse Nord er 
fremskaffet av SKDE. Helseforetakene har hatt anledning til å korrigere tallene med egne 
data, der de mener at tallene fra SKDE ikke samsvarer med egen registrering, og der det har 
betydning for hvorvidt denne type behandling skal gjøres på det enkelte sykehus. 
 
Tabell 1:Datagrunnlag fra HFene for antall tykk- og endetarmsoperasjoner pr. sykehus i 2008 
– 2009 og 2010 (til 01.08.10) 
 
Endetarmskreft 
 2008 2009 2010 til 01.08. 
Helse Finnmark, Hammerfest  0 0 0 
Helse Finnmark, Kirkenes  0 0 0 
Unn Tromsø 55 67 ? 
UNN, Harstad 0 2 ? 
UNN, Narvik 3 3 ? 
NLSH, Bodø 16 20 11 
NLSH, Vesterålen 0 0 0 
NLSH. Lofoten 0 0 0 
Helgelandssykehuset, Mo i Rana 2 1 ? 
Helgelandssykehuset, Sandnessjøen 0 2 ? 
Helgelandssykehuset, Mosjøen 0 0 0 

 
Tykktarmskreft 
 2008 2009 2010 til 01.08. 
Helse Finnmark, Hammerfest  18 11 9 
Helse Finnmark, Kirkenes  8 5 6 
Unn Tromsø 49 35 ? 
UNN, Harstad 23 21 ? 
UNN, Narvik 9 10 ? 
NLSH, Bodø 32 34 19 
NLSH, Vesterålen 10 14 11 
NLSH. Lofoten 9 2 2 
Helgelandssykehuset, Mo i Rana 25 18 20 
Helgelandssykehuset, Sandnessjøen 12 18 7 
Helgelandssykehuset, Mosjøen 0 0 0 

 
I følge funksjonsfordelingen fra 2005 kan endetarmskreft opereres i Tromsø, Bodø og 
Harstad. UNN har i etterkant gjort en intern funksjonsfordeling, hvorpå alle pasienter opereres 
i Tromsø. Tall fra de siste tre årene viser at denne funksjonsdelingen i stor grad overholdes, 
med få unntak som skyldes spesielle faglige avveininger.  
 
Når det gjelder tykktarmskreft viser tallene at nesten halvparten av alle operasjonene utføres 
ved UNN Tromsø og NLSH Bodø (69 i 2009), mens de resterende 75 fordeles på ni 
lokalsykehus. Det er fire sykehus i regionen som utfører mindre enn ti inngrep per år.  
 



Prosessen rundt funksjonsfordeling av kreftkirurgi i Helse Nord 
Med bakgrunn i ovennevnte informasjon samlet Helse Nord RHF fagmiljøet til et møte, den 
18. oktober 2010. 
 
Formålet med møtet var å gjøre vurderinger i forbindelse med funksjonsfordelingen innen 
tykk- og endetarmskirurgi i nært samarbeid med fagfolk. I møtet deltok onkologer fra UNN 
og NLSH og kirurger fra alle sykehusene i Helse Nord, unntatt UNN Narvik. 
 
Gjeldende funksjonsfordeling, slik den vises i vedlegg 1, og tallene som er presentert ovenfor 
ble vurdert i forhold til kriteriene som er lagt frem i handlingsplan for kreft i endetarm og 
tykktarm.  
 
Gruppen ga enstemmig tilslutning til de faglige vurderingene som ble lagt fram i 
handlingsplanen og det ble lagt frem følgende forslag for videre organisering av tilbudet i 
Helse Nord:  
 
1. Kirurgi for endetarmskreft bør gjøres kun ved UNN Tromsø og NLSH Bodø. 
2. Kirurgi av tykktarmskreft må kun utføres ved sykehus hvor det utføres gjennomsnittlig 

mer enn ti prosedyrer årlig. Faste ansatte er en forutsetning for å kunne operere. Det skal 
alltid være gastrokirurg/bløtdelskirurg på vakt på de sykehus som opererer tykktarmskreft. 
Det anbefales fra fagmiljøet at Helse Nord RHF lager en oversikt over antall 
gastrokirurger/bløtdelskirurger på sykehusene.  

3. Det opprettes faglige nettverk/team som skal trekkes inn ved planlegging og behandling 
av kreft i tykk- og endetarm i henhold til Handlingsplanen. 

4. Akutt tarmslyng (ileus) kan være et første symptom på ikke erkjent kreft i tykktarm. 
Dersom det er behov for akutt behandling på sykehus som ikke skal operere 
tykktarmskreft, skal avlastende behandling (utlegging av en tarmslynge) gjøres på 
lokalsykehus. Selve kreftoperasjonen skal gjøres i etterkant på det sykehuset som har 
denne funksjonen. Det må i forbindelse med denne type hendelser være en god dialog 
mellom lokalsykehuset og sykehuset som har ansvar for kreftkirurgien. Det må også sikres 
gode journalnotater. Helse Nord RHF anbefales å etterspørre rapportering. 

5. Helse Nord bør gjøre en revisjon av gjennomført funksjonsfordeling i 2005. Kurativ 
behandling (behandling med helbredende formål) for kreft i mavesekk og all leverkreft, 
bortsett fra ad hoc kilereseksjon skal gjøres kun ved UNN Tromsø.  

6. Alle pasienter som av faglig årsak behandles utenom funksjonsfordelingen skal diskuteres 
i forkant med overordnet nivå og bakgrunnen for at pasient er behandlet utenom 
funksjonsfordelingen skal dokumenteres i journal. 

7. Retningslinjer for oppfølging av kreft i endetarm og tykktarm, slik de presenteres i 
handlingsplanene, skal følges. I følge disse er det mange pasienter som kan kontrolleres i 
primærhelsetjenesten. Det er noe uenighet i fagmiljøet hvorvidt kontroller skal skje på 
lokalsykehus eller hos fastlege. Dette avklares i en pågående studie.  

 
Medbestemmelse 
Organisering av kirurgisk behandling av tarmkreft ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 6. desember 2010 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 



1. Partene slutter seg til vurderingene gitt av fagmiljøet i Helse Nord, når det gjelder 
kirurgisk behandling av kreft i regionen. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer 
for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm legges til grunn 
i foretaksgruppen. 

 
2. Partene er enige om at ved arbeid med funksjonsfordeling må de berørte fagmiljøene som 

er med i pasientbehandling inviteres inn i dette arbeidet før ev. beslutninger tas. 
 

3. Helse Nord RHF justerer funksjonsfordelingen for leverkirurgi (unntatt ad hoc 
kilereseksjon) og magesekkkreft, slik at dette kun gjennomføres ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø. 

 
Adm. direktørs vurdering 
Helse Nord RHF har ”sørge-for” ansvaret for pasienter som rammes av kreft i regionen. Dette 
innebærer å sikre at pasienten får behandling av god kvalitet som sikrer en best mulig 
overlevelse og færrest mulige lokale tilbakefall. Adm. direktør vurderer det slik at en justering 
av nåværende funksjonsfordeling av tarmkreftkirurgien i Helse Nord er nødvendig for å 
oppnå en ytterligere bedring av dagens resultater.  
 
Når det gjelder kreft i endetarm og tykktarm mener adm. direktør at Nasjonalt 
handlingsprogram og anbefalingene fra et samlet fagmiljø i Helse Nord må legges til grunn 
for diagnostikk, behandling og oppfølging av disse pasienter og for hvordan kirurgi på dette 
feltet skal fordeles i Helse Nord.  
 
Sykehus hvor det kun opereres fem eller færre tilfeller av endetarmskreft pr. år må avstå fra 
slik behandling. Dette medfører at disse pasientene kun skal opereres ved UNN Tromsø og 
NLSH Bodø. 
 
Sykehus hvor det opereres ti eller færre tilfeller av tykktarmskreft pr. år må avstå fra slik 
behandling. Sykehusene må følge det nasjonale handlingsprogrammet, herunder at de sykehus 
som skal operere tykktarmskreft har faste ansatte til å utføre operasjonene. Det skal alltid 
være gastrokirurg/bløtdelskirurg på vakt på de sykehus som opererer tykktarmskreft. Disse 
faglige føringer gir følgende fordeling (kun sykehus merket X skal operere tilstanden), når det 
gjelder kreftkirurgi i tykk- og endetarm: 
 
 Endetarmskreft Tykktarmskreft 
Helse Finnmark, Hammerfest  - X 
Helse Finnmark, Kirkenes - - 
Unn Tromsø X X 
UNN, Harstad - X 
UNN, Narvik - - 
NLSH, Bodø X X 
NLSH, Vesterålen - - 
NLSH. Lofoten - - 
Helgelandssykehuset, Mo i Rana - X 
Helgelandssykehuset, Sandnessjøen - X 
Helgelandssykehuset, Mosjøen - - 
 



En justering av tidligere funksjonsfordeling ved kreft i mavesekken og lever er etter adm. 
direktørs vurdering nødvendig på grunn av lavt volum og for å oppnå forsvarlighet og god 
kvalitet i tjenesten. Disse pasienter skal derfor kun opereres ved UNN Tromsø. 
 
Konklusjon 
Forslag om justert funksjonsfordeling i kirurgisk behandling av kreft er bygd på faglige 
forsvarlighetsvurderinger og føringer gitt i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for 
diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 2010.  
 
Adm. direktør anbefaler at disse legges til grunn for videre funksjonsfordeling. 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret viser til det fremlagte saksforelegg og slutter seg til vurderingene gitt av adm. 

direktør på basis av et samlet fagmiljø i Helse Nord, når det gjelder kirurgisk behandling 
av kreft i regionen. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, 
behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm legges til grunn i 
foretaksgruppen. 

 
2. Styret ber adm. direktør justere funksjonsfordelingen for leverkirurgi (unntatt ad hoc 

kilereseksjon) og magesekkreft, slik at dette kun gjennomføres ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø. 

 
 
Bodø, den 7. desember 2010 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Funksjonsfordeling av kreftkirurgi i Helse Nord gjort 2005 

 



Vedlegg 
 
Funksjonsfordeling av kreftkirurgi i Helse Nord gjort 2005. 
  
Universitetssykehuset Nord-
Norge, Tromsø 

Nordlandssykehuset Bodø Lokalsykehus med 
grenspesialist 

Kreft i tykktarm 
 

Kreft i tykktarm Kreft i tykktarm  

Kreft i prostata 
 

Kreft i prostata  

Kreft i mavesekk 
 

Kreft i mavesekk Kreft i mavesekk 
NB: Proksimale 
lokalisasjoner (kardia) 
og store reseksjoner 
(gastrektomier), skal 
opereres i Tromsø 
eller Bodø. 
 

Kreft i endetarm 
Kan også skje ved UNN Harstad 

Kreft i endetarm  

Brystkreftkirurgi hvor det er 
indikasjon for undersøkelse av 
vaktpost-lymfeknute (mistanke om 
spredning)  

Brystkreftkirurgi hvor det er 
indikasjon for undersøkelse av 
vaktpost-lymfeknute 
(mistanke om spredning) 

 

Blærekreft  Blærekreft  
Kreft i skjoldbruskkjertel Kreft i skjoldbruskkjertel  
Gynekologisk kreft: 

• Høyrisiko endometrie-
cancer (lavt differensiert, 
serøst papillært, klarcellet, 
mistenkt stadium II – III, 
dyp infiltrasjon eller stor 
tumor) 

• Avansert ovarialcancer med 
risikoscore (RMI) lik eller 
høyere enn 200 

• Invasiv cervixcancer 
• Kreft i ytre kjønnsorganer 

(vulva) 
 

Gynekologisk kreft  

Kreft i spiserør, bukspyttkjertel og 
lever(spredning) 

  

Spesielle sjeldne krefttilfeller som 
bl.a. testikkelkreft, binyrekreft, 
nevroendokrine svulster. 
bløtdelssarkomer etc.  

  

 


