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Styresak 136-2011 Ventetider for kreftpasienter – oppfølging av  
    styresak 58-2011 
 

 

Formål/sammendrag 

I styremøte i Helse Nord RHF, den 25. mai 2011 under behandling av styresak 58-2011 

Økonomirapport nr. 4-2011, ba styret i Helse Nord RHF om en oppfølgingssak høsten 2011 

om ventetider for kreftpasienter.  

 

Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge og på Svalbard som 

ivaretar de overordnede verdier om kvalitet, trygghet og respekt og med god tilgjengelighet. I 

denne sammenheng er det viktig å sikre kreftpasientene kort ventetid. Kreft utgjør en stor 

pasientgruppe og er en stadig økende sykdom. Krav fra vår eier, Helse- og 

omsorgsdepartementet, stiller forventninger om vurdering av henvisningene med berettiget 

mistanke om kreftsykdom innen fem virkedager, oppstart av utredning innen ti dager og 

behandlingsstart innen 20 virkedager
1
.  

 

I dag måles Helse Nord med en prosessindikator som måler median
2
 ventetid for tykktarm, 

bryst og lungekreft. Det er grunn til å tro at flere vil komme. Median ventetid for disse tre 

kreftformene varierer fra 24 til 30 dager. Det gjøres arbeid i helseforetakene for å sikre gode 

pasientforløp for kreftpasienter. Helse Nords tidligere organisering av kreftbehandlingen gir 

oss fortrinn. Videre har vi et oversiktlig og godt fagmiljø som samarbeider i regionale 

nettverk og er aktive deltakere i nasjonale tumorgrupper. 

 

Adm. direktør vil i 2012 fremlegge en regional kreftplan som også inkluderer fokus på 

pasientforløpsarbeid for å sikre kort ventetid for denne pasientgruppen.     

 

Kvalitet, trygghet og respekt 

Med utgangspunkt i foretakgruppens overordnede verdier (kvalitet, trygghet og respekt) er det 

en selvfølge at denne pasientgruppen fortsatt skal sikres en rask utredning og behandling av 

høy kvalitet. 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 
1
 Dager oppgitt fra NPR er løpedager, mens vi måles på virkedager fra Helse- og omsorgsdepartementet (20- 

dagers grensen). 
2
 median: I statistikken er medianen den verdien av en variabel (f.eks. lønn, alder, høyde) som ligger midt i det 

statistiske materialet, det vil si at like mange individer i materialet har verdier over medianen som under den. 



Bakgrunn/fakta 

Kreft er en stadig økende sykdom i Norge. I 2009 var det registrert nesten 28 000 krefttilfeller 

i Norge, og det var omkring 200 000 personer i live etter å ha fått en eller flere kreftdiagnoser 

(www.kreftregisteret.no). Sistnevnte er en økning på mer enn 60 000 på ti år. Dette skyldes en 

bedre overlevelse for brystkreft, prostatakreft, lungekreft og tykk- og endetarmskreft. Denne 

økningen er i stor grad et resultat av økt oppmerksomhet rundt kreft både fra pasient og 

behandlers side og screening i befolkningen. I tillegg kan det være sammenheng med økt 

kvalitet i behandling. Nest etter hjerte-/karsykdom er det den vanligste dødsårsak i Norge. 

Tilstanden forventes å øke med 1,7 % årlig frem til 2020. Dette skyldes dels en økende andel 

eldre i befolkningen og dels ulike risikofaktorer.    

 

I 2010 la Helsetilsynet frem en rapport om risikofaktorer i helseforetakenes kontakt med 

kreftpasienter under utredning og behandling. Rapporten konkluderer med at den viktigste 

risikofaktoren i kreftbehandling antas å være forsinkelse i diagnostisering på ulike nivåer. 

Gode pasientforløp er viktig for å unngå unødig venting.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet har i oppdragsdokumentet for 2011 signalisert en videre 

utvikling av kreftområdet med utgangspunkt i risikoområdene som er skissert i rapporten. Nye 

krav til de regionale helseforetak medfører at det nå skal gå maksimalt 20 virkedager fra 

sykehuset mottar henvisning ved begrunnet mistanke om kreft til nødvendig utredning er 

fullført og første behandling starter. Henvisningen skal være vurdert av spesialist innen fem 

virkedager fra spesialisthelsetjenesten har mottatt henvisningen. Dette er et krav stilt til 

helseforetakene og ikke en pasientrettighet.  

 

Oppfølgingen av det nye kravet i form av en prosessindikator er iverksatt for tre av de fire 

vanligste kreftformene i Norge. Tallene hentes ut fra Norsk Pasientregister (NPR). Dette 

gjelder tykktarmskreft, brystkreft og lungekreft. Indikatoren ble godkjent i mars 2011 og 

måler tid fra henvisning til første behandling, og tiden angis som antall dager fra mottaksdato 

for henvisning med en av de tre kreftformer til dato for første behandlingsmodalitet ved 

sykehuset. Behandlingsmodalitet kan være kirurgi, strålebehandling, cellegift eller 

hormonbehandling. Tiden måles som median (det vil si den midterste verdien i en tallrekke). 

 

Selv om prognosen ved de fleste kreftformer er avhengig av utbredelse på diagnosetidspunkt, 

har ventetid før oppstart av kreftbehandling, innenfor rimelige ventetider (få måneder), ingen 

innvirkning på prognose. Ventetiden kan ofte oppleves psykisk meget belastende for både 

pasient og pårørende. Dette da kreft kan føles truende og medføre en krise som rammer både 

pasient og familie.  

 

Status i Helse Nord 

Så langt har Helse Nord RHF kun mottatt data for 2010 knyttet til denne indikatoren. 

Resultatene her er vist i tabellen nedenfor. 

 

http://www.kreftregisteret.no/


  
 

 
 

  
Tabell 1. Tabellene viser ventetid for tre kreftformer i Helse Nord i 2010. 

 

Lungekreft 

Behandlingen av lungekreft i Norge er standardisert gjennom arbeidet til Norsk lungekreft 

gruppe (NLG), og personer i Helse Nord har vært meget sentrale i dette arbeidet. 

Handlingsplan for kreftformen ligger på Helsedirektoratets hjemmesider.  

 

Lungekreft viser en varierende median ventetid som varierer mellom helseforetakene fra 19 til 

36 dager. Det er de to store helseforetakene som har det største antall pasienter og som står for 

hoveddelen av behandlingen. Det er verdt å legge merke til at Nordlandssykehuset HF, som 

har blant de beste resultater i Norge ved behandling av denne kreftformen, har den lengste 

ventetiden. Dette underbygger at ventetiden (innenfor kortere tidsrom) ikke påvirker 

prognosen. Den kirurgiske behandlingen for lungekreft gjennomføres kun ved sykehuset i 

Bodø og Tromsø. Cellegiftbehandlingen styres også fra disse to sykehusene. Den korte 

ventetiden for pasienter fra Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF kan indikere at 

disse pasientene raskt henvises videre til behandling ved de to øvrige helseforetak.   

 



Brystkreft 

Behandlingen av brystkreft er i Norge standardisert gjennom arbeidet til Norsk brystkreft 

gruppe (NBCG). Helse Nord er representert i dette arbeidet. 

 

Styret i Helse Nord RHF har tidligere vedtatt en funksjonsfordeling av utredning og 

behandling av brystkreft. Behandlingen er lokalisert til brystdiagnostiske sentre (BDS) ved 

Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. Tabell 1 fremstiller 

derfor kun data for disse to helseforetak. Diagnostikk av brystkreft er oftest enklere enn 

tilsvarende for tykktarm og lungekreft. Dette fremkommer ved at det er her Helse Nord har 

den korteste ventetid (24 dager). Spesielt er ventetiden i Bodø kort (15 dager) sett i forhold til 

kravet på 20 dager. 

 

Tykktarmskreft 

Retningslinjer for behandlingen av denne kreftformen finnes i handlingsprogrammet for tykk- 

og endetarmskreft på Helsedirektoratets hjemmesider. Norsk gastrointestinalcancer gruppe 

(NGICG) har vært sentrale i dette arbeidet, og Helse Nord har her vært en aktiv deltaker.  

 

Behandling for tykktarmskreft i Helse Nord er sentralisert til bestemte sykehus i hvert 

helseforetak fra 2011. Median ventetid før behandling varierer lite mellom foretakene (23-30 

dager). Den vanligste måten å påvise denne tilstanden er gjennom skopi-undersøkelser. Dette 

kan derfor indikere en noenlunde lik prioritering og kapasitet i helseforetakene. 

 

Brukermedvirkning 

Ventetider for kreftpasienter 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 

Prosessdataene ovenfor fra Norsk Pasientregister (NPR) viser at Helse Nord har ventetider for 

de tre utvalgte kreftformer på linje med øvrige regionale helseforetak (RHF). Det er dog et 

forbedringspotensial, og helseforetakene har allerede gjort grep som det er grunn til å tro vil 

bedre tallene for 2011. Oppfølgingsmøter med alle helseforetakene har vist at de har en aktiv 

holdning i forhold til å sikre korte ventetider for utredning og behandling av kreftpasienter. 

Dette er også forankret i ledelsen i helseforetakene. Som eksempler kan fremheves: 

 Arbeidet ved UNN hvor lungekreft har vært en av satsingsområdene i lean-prosjektet. 

Her er et godt pasientforløp opprettet. Det er all grunn til å tro at dette vil medføre 

ytterligere bedring i UNN’s tall for 2011. De øvrige helseforetak er informert om dette 

prosjektet. 

 Nordlandssykehuset HF har spesielt arbeidet med pasientforløp knyttet til tykk- og 

endetarmskreft. Målet er en rask overføring av disse pasientene til sykehuset i Bodø. 

 Nordlandssykehuset HF har også gjennomgått sine resultater knyttet til lungekreft-kirurgi 

og publiserte nylig sine gode resultater i Tidsskrift for Den norske legeforening. 

 Det mangeårige regionale samarbeidet gjennom ulike nettverk mellom fagfolkene i 

regionen har uten tvil vært en grunnstein for god kreftbehandling i Helse Nord. Det er 

derfor viktig at dette ivaretas, når legemiddelindustrien (LMI) nå trekker ut sin 

økonomiske støtte knyttet til kurs og kongresser. 

 Helse Nord RHF’s funksjonsfordeling knyttet til kreftbehandling gir oss et godt 

utgangspunkt. Dette vil bli styrket gjennom en ny kreftplan som planlegges initiert etter 

årsskiftet 2011/12.  

 



Konklusjon 

Helse Nord har i alle helseforetak en ledelsesforankret oppmerksomhet knyttet til ventetider 

for kreftpasienter. Vår tidlige organisering av kreftbehandling i Helse Nord gir oss en fordel.  

 

Videre har vi et oversiktlig og godt fagmiljø. Det samarbeides godt i nettverk, og 

helseforetakene har gjort spesifikke tiltak for ytterligere å forbedre pasientforløpene for de 

viktigste kreftformene.  

 

Vi har gode forskningsmiljø innen kreftbehandling og en aktiv deltakelse i nasjonale 

kreftgrupper som sikrer god kompetanse. 

 

Adm. direktør vil tidlig i 2012 initiere arbeidet med en ny regional kreftplan hvor et fokus på 

pasientforløp og fokus på ventetid vil være en del av planen.  

 

 

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

 

Styret tar informasjonen om ventetider for kreftbehandling til orientering og imøteser en 

regional kreftplan for Helse Nord i løpet av 2012. 

 

 

Bodø, den 11. november 2011 

 

 

Lars Vorland 

Adm. direktør 

 

 

 

 


